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A/USR/267/17.06.2020 

Întrebare 

 

Către: Domnul Ministru Costel ALEXE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De la: Cornel ZAINEA, Deputat în Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov 

Obiectul întrebării: Abandonarea deșeurilor în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov 

 

Domnule ministru, 

Încă din ianuarie 2019, moment în care cetățenii mi-au solicitat ajutorul în urma lipsei de 
reacție a Primăriei Mogoșoaia cu privire la depozitarea necontrolată a deșeurilor pe strada Islaz. 
De atunci și până în prezent am transmis nu mai puțin de 6 sesizări, atât primăriei, cât și 
Comisariatului Județean Ilfov al Gărzii Naționale de Mediu, în speranța că se vor lua măsurile 
necesare pentru încetarea acestei activități cu iz de ilegalitate, având în vedere că cetățenii reclamă 
că însăși primăria este responsabilă de abandonarea deșeurilor. 

 Astfel, deși autoritățile au fost înștiințate de această problemă extrem de gravă, iar 
Comisariatului Județean Ilfov al Gărzii Naționale de Mediu cunoaște problema respectivă, nici în 
ziua de azi nu s-au dispus soluții pentru ca această situație să înceteze, ci ea se agravează. Mai 
mult, există reclamații cu privire la faptul că, după ce Comisariatul Județean Ilfov al Gărzii 
Naționale de Mediu a fost în control, primăria a acoperit cu pământ deșeurile respective. În 
vederea afirmării celor menționate mai sus, atașez în Anexa nr. 1 imagini realizate recent de către 
cetățeni, care confirmă prezența unor deșeuri de mai multe tipuri, inclusiv ulei, deșeuri menajere, 
deșeuri din construcții etc. 

mariana.negrea
Typewritten Text
Nr. 10792A/17.06.2020



2/6 

Grup Parlamentar USR 

Telefon: 021.414.1058, 021.414.1059; Fax: 021.414.1062; e-mail: usr@cdep.ro 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicit următoarele: 

1. Vă rog să dispuneți efectuarea unei anchete interne la Comisariatul Județean Ilfov 
al Gărzii Naționale de Mediu pentru a identifica motivele pentru care în ciuda 
numeroaselor sesizări referitoare la abandonarea deșeurilor pe strada Islaz, 
Comisariatul nu a reușit să determine oprirea încălcării legii. 

2. Vă rog să luați toate măsurile necesare pentru salubrizarea zonei, pentru 
sancționarea responsabililor, pentru prevenirea unor astfel de situații și pentru ca 
disconfortul pe care îl resimt cetățenii să înceteze. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din Camera 
Deputaților, la etajul 1M. 

 

Cu deosebită considerație, 

DEPUTAT 

Cornel Zainea 
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Anexa nr.1 – fotografii strada Islaz și localizare 
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