
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Virgil-Daniel POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de          

Afaceri 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Prețul măștilor și dezinfectanților 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Prețul la măști și dezinfectante a explodat pe durata pandemiei de Coronavirus. Cel             

mai mic preț al unei măști este de 3 lei/ buc iar dezinfectanții de uz casnic sau mâini ajung la                    

prețuri de 100-150 lei o sticlă de 750 ml.  

În aceste condiții, apreciem că avem de a face cu o speculă în vânzarea acestor               

produse, de o creștere nejustificată a prețurilor în raport cu costurile de producție și              

manipularea pieței ținând cont de nevoia generată de Coronavirus. 

Ministerul Economiei are datoria legală și morală de a opri această speculă, de a              

sancționa producătorii și vânzătorii care o întrețin și de a reașeza prețul pe baza echilibrului               

de cerere-ofertă. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 202 din              

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

1. Dacă Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri s-a sesizat cu privire la             

specula de măști și dezinfectanți generată de pandemia cu Coronavirus? 

2. Cu cât a crescut prețul la măști și dezinfectanți în perioada stării de urgență față de                

momentul 1 noiembrie  2019? 

3. Ce măsuri va lua Ministerul Economiei pentru blocarea speculei cu măști și            

dezinfectanți? 

4. Dacă a fost sesizat Consiliul Concurenței cu privire la prețul măștilor și            

dezinfectanților practicat de unii agenți economici? 
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5. Cum dorește Guvernul să încurajeze prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus în          

condițiile în care același Guvern permite practicarea unor prețuri exorbitante pe piață            

pentru măști și dezinfectanți? 

6. Care sunt veniturile estimate înregistrate de producătorii de măști și dezinfectanți în            

aprilie 2020 față de aprilie 2019? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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