
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Costel Alexe, Ministrul Mediului 

     Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Poluarea aerului în județul Alba  

 

Stimate Domnule Ministru, 

Conform unei pagini de internet care prezintă date de monitorizare a poluării aerului,             1

în data de 7 aprilie 2020, la ora 08:00, s-au înregistrat indicatori de 460 (PM 2.5) în                 

municipiul Alba Iulia (Anexa 1). La ora 11:20, tot în data de 07.04.2020, s-a înregistrat un                

indicator de 159 (P.M 2.5) (Anexa 2). În prima categorie, indicatorul reprezintă o ”alertă de               

sănătate” și se menționează pe site-ul citat că ”toată lumea poate avea efecte mai grave               

asupra sănătății”, precum și că ”toată lumea ar trebui să evite toate eforturile în aer liber”.  

Situația nu e una izolată, în județul Alba, în special în municipiile Alba Iulia și Sebeș,                

fiind înregistrate și alte valori uriașe ale poluării aerului . Viața și sănătatea locuitorilor             2

județului Alba sunt puse în pericol constant iar, până în prezent, nicio autoritate a statului               

român nu a identificat clar cauza poluării aerului și nu a luat nicio măsură de stopare a                 

poluării. 

Reamintim că specialiștii atrag atenția că numărul mare de îmbolnăviri de cancer în             

județul Alba este cauzat de poluarea aerului și de pulberii de suspensie cancerigeni din aer.  

1 Disponibil la: https://waqi.info/ro/#/c/46.118/23.601/11.9z; accesat la data de 07.04.2020. 
2 Disponibil la:   
http://www.abnews.ro/foto-video-posibila-poluare-la-kronospan-sebes-danut-halalai-seful-garzii-de-mediu-alba-
e-la-fata-locului/; accesat la data de 07.04.2020. 
Disponibil la:  
https://alba24.ro/zilele-cu-cea-mai-mare-poluare-a-aerului-din-alba-iulia-analizate-cu-o-aplicatie-a-the-ny-times-
statusul-orasului-periculos-743558.html; accesat la data de 07.04.2020. 
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este cauza poluării aerului în municipiul Alba Iulia peste limitele admise? 

2. Care sunt măsurile luate de autorități pentru stoparea poluării? 

3. Dacă există o relație de cauzalitate între poluarea aerului și activitatea desfășurată de             

unele societăți din județul Alba? Dacă da, care sunt acestea și ce măsuri s-au luat               

împotriva activității de poluare? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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