
         

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

telefon: (021) 414.1058    e-mail: usr@cdep.ro 

 

 
Întrebare 

         

Către: NECHITA ADRIAN OROS, Ministrul AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

De la: Deputat, SILVIU DEHELEAN   

Circumscripţia electorală: Nr. 5, Bihor 

Grup parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: Situația apei potabile în Bihor 

 
Stimate domnule Ministru, 

 

 Conform unui anchete recorder.ro privind apa potabilă din România, în peste 800 localități din 

România apa depășește indicatorii de potabilitate stabiliți prin lege. Articolul poate fi găsit aici: 

https://recorder.ro/harta-apei-contaminate/ 

 

De asemenea, recorder.ro a dezvăluit fraudele cu fondurile europene acordate pentru dezvoltarea 

rețelelor de apă și canalizare. Ancheta poate fi citită aici: https://recorder.ro/cum-se-transforma-banii-

europeni-in-apa-contaminata/ La acel moment, Ministerul Agriculturii a comunicat că „vor fi făcute 

verificări la toate proiectele de apă și canal din regiunea Oltenia. Vor fi două controale paralele: unul 

făcut de specialiștii Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR. Cel de-al 

doilea va fi desfășurat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin care Ministerul 

Agriculturii gestionează fondurile europene alocate pentru proiectele de infrastructură în mediul rural.”, 

conform informațiilor din articolul recorder.ro (https://recorder.ro/procurorii-europeni-s-au-autosesizat-

in-urma-investigatiei-recorder-ministerele-de-la-bucuresti-anunta-controale/). 

 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați: 

1) Care este stadiul controalelor desfășurate de specialiștii Direcției Generale Control Antifraudă și 

Inspecții din cadrul MADR. Vă rog să îmi comunicați un raport cu concluziile controalelor până 

în acest moment și dacă ați extins controalele și în județul Bihor. 

2) Care este stadiul controalelor desfășurate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(AFIR)? Au fost desfășurate controale și în județul Bihor? Vă rog să îmi comunicați un raport cu 

concluziile până în acest moment.  

3) Aveți informații despre fraudarea fondurilor europene în județul Bihor. Dacă da, vă rog să îmi 

comunicați informațiile respective. 

 

Aștept răspunsurile dvs. în scris, la adresă de mail: silviu.dehelean@cdep.ro  

   

Vă mulțumesc, 

 

Deputat Silviu Dehelean 
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