
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban,  Prim-ministrul României 

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:  Continuarea speculei în starea de alertă 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Deși starea de urgență s-a finalizat de 2 săptămâni, în continuare comercianții fac             

speculă la alimente, dezinfectanți, mănuși și măști. Mai mult, unii profesioniști au majorat             

prețurile la bunuri și tarifele la servicii pe motiv că le-au crescut costurile cu materialele de                

curățenie și protecție. În realitate, prețurile și tarifele majorate nu reflectă noile costuri ale              

profesioniștilor, fiind de până la 10 ori mai mari decât prețul/ buc. a unui dezinfectant sau a                 

unei măști. 

Guvernul Orban tolerează de mai bine de 3 luni specula cu alimente, măști și              

dezinfectanți și este complice la sărăcirea românilor și îmbogățirea nedatorată și fără justă             

cauză a unor comercianți lacomi. 

Toate regulile concurenței au fost suspendate de Guvernul Orban care nu a avut nicio              

politică națională coerentă de stopare a speculei, în timp ce oameni simpli mureau de foame,               

își reduceau coșul de cumpărături  sau purtau timp de o săptămână aceeași mască. 

Din cauza speculei, românii nu și-au permis să respecte normele de igienă publică,             

deoarece mulți nu au mai avut bani să cumpere măști sau dezinfectanți.  

Ceea ce Guvernul Orban a permis în societatea românească este mai rău decât specula              

din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când guvernele erau complice la majorarea             

exorbitantă a prețurilor la alimente. 
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BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

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 alimente, măști și dezinfectanți generată de pandemia cu Coronavirus? 

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

față de momentul 1 noiembrie  2019? 

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

și dezinfectanți? 

4. De ce se mai permite specula și pe durata stării de alertă? 

5. Dacă au fost sesizați Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor și          

Consiliul Concurenței cu privire la prețul alimentelor, măștilor și dezinfectanților          

practicat de unii agenți economici? 

6. 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? 

7. 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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