
 

Parlamentul României  

Camera Deputaților 

 

ÎNTREBARE 

A/PRO Europa/18/05.05.2020 

 

Adresată: Domnului Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

De către: Deputat Florinel Stancu, Grupul parlamentar al Partidului PRO România 

Subiectul întrebării: Interzicerea importurilor de deșeuri în România 

Obiectul întrebării: 

Domnule Ministru, 

Odată cu declanșarea crizei pandemiei SARS-CoV-2 au apărut zeci de 

informări din partea mass-media care trăgeau un semnal de alarmă cu privire la 

traficul ilegal cu deșeuri la granița cu România. 

- „România, coșul de gunoi al Europei – „Pentru că aici tratarea deșeurilor este 

ieftină: 17 euro pe tonă, comparativ cu 250 de euro cât costă în alte țări din 

Europa. Adesea importate ilegal, sub pretextul de a fi bunuri, aceste deșeuri 

sunt trimise la fabricile de ciment din România, unde sunt arse”, au scris 

jurnaliștii de la Euronews citați de Ziare.com în data de 15 februarie 2020. 

- „Tone de deșeuri intră clandestin în țară și ajung să fie depozitate pe câmpuri 

ori arse în fabricile de ciment”, anunța postul de televiziune PRO TV în data 

de 17 februarie 2020. 

- „Deșeuri ilegale, aduse din Italia în România cu acte false. Este al doilea 

depozit descoperit în două săptămâni” relata postul de televiziune DIGI 24 în 

data de 20 martie 2020. 

https://fr.euronews.com/2020/02/14/gestion-des-dechets-la-roumanie-cancre-de-l-europe
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Totodată, presa italiană relata că există firme românești care recunosc 

transportul deșeurilor în România, susținând că au toate autorizațiile necesare 

pentru primirea și eliminarea deșeurilor din Italia la gropile de gunoi din 

București, Craiova, Mavrodin și Giurgiu. 

Domnule ministru, în condiţiile prezentate mai sus, vă întreb ce măsuri aţi 

luat pentru ca acest fenomen să fie rezolvat?  

1. Ce mecanism de control ați instituit în privința impactului de mediu al 

deșeurile incinerate în fabricile de ciment ale țării? 

2. Câte controale ați dispus în vederea depistării arderilor de deșeuri din țară 

sau din alte țări, cum ar fi pneurile, uleiurile și diverse categorii de plastic 

în ultimile 2 luni? 

3. Când aveți de gând să interziceți importurile de deșeuri în România? 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PRO România Florinel Stancu 

 

 

 

 

 

 

 




