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Obiectul interpelării: Planul de restructurare și decarbonare pentru CE Oltenia. De ce 

este secret acest document? 

 

Complexul Energetic Oltenia este o companie strategică a sistemului energetic național și 

un producător de care România are nevoie pe termen scurt, mediu și lung.  CEO deține o 

cotă de piață de aproximativ 20%, având un rol crucial în asigurarea continuității în 

alimentarea cu energie electrică a României. Ținând cont de importanța acestei companii 

pentru siguranța energetică națională era obligatorie prezentarea Planului de 

restructurare și decarbonare, către toate entitățile interesate, înainte de a fi trimis spre 

avizare Comisiei Europene. 

Viitorul acestei companii ne privește pe toți cei care locuim în Gorj, pe cei care lucrează în 

această companie și pe fiecare român în parte, fiind vorba de o companie care contribuie 

la siguranța energetică a României. 
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Dacă Planul de restructurare și decarbonare prevede închiderea etapizată a unor 

capacități de producție și exploatări miniere, precum și externalizarea unor activități, 

această strategie va afecta, în mod direct, nu doar un număr mare de angajați ai 

companiei, care își vor pierde locul de muncă, dar și alte entități economice, a căror 

activitate depinde de cea a Complexului. Tocmai din acest motiv este obligatoriu ca 

oamenii să știe cât de mult vor fi afectate viețile lor. 

Nu vreau să cred că motivul pentru care nu s-a făcut public acest Plan de restructurare, 

până acum, constă în apropierea alegerilor parlamentare, mai exact în teama de a nu 

pierde voturi. Tocmai de aceea, pentru a risipi orice umbră de îndoială, vă solicit să-mi 

prezentați răspunsuri clare, în scris, cu privire la următoarele aspecte: 

1. Care sunt motivele pentru care acest Plan de restructurare și decarbonare este ținut 

secret?  

2. Câți angajați ai CE Oltenia își vor pierde locul de muncă, în urma implementării 

acestui Plan de restructurare? 

 

 

 

Vă mulțumesc 

Deputat 

Mihai Weber 




