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A/USR/289/23.06.2020 

Întrebare 

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

 
Obiectul întrebării: Scurgeri de levigat la depozitul de deșeuri Vidra, județul Ilfov 

 
Domnule ministru,  

 În data de 8 iunie au fost făcute publice pe rețelele de socializare filmări care prezintă scurgeri 

de levigat de la depozitul de deșeuri Vidra, județul Ilfov. Imaginile video sunt disponibile la acest 

link https://www.facebook.com/watch/?v=2782841648510736. De asemenea, în Anexa nr. 1 sunt 

imagini cu capturi din respectivul video. 

Având în vedere cele menționate, vă solicit următoarele: 

1. Să dispuneți efectuarea unui control de către Corpul de Control al Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor la depozitul de deșeuri Vidra din județul Ilfov pentru a 

afla care sunt motivele scurgerii de levigat și să mi le transmiteți. 

2. Să dispuneți măsurile necesare pentru ca aceste scurgeri de levigat să nu mai existe și 

pe viitor. 

3. Să îmi comunicați care celule sunt active în prezent. 

4. Să îmi comunicați ce volum de deșeuri a fost depozitat până în prezent la celula 5 a 

depozitului. 

5. Să îmi comunicați dacă sistemul de colectare și transferare a levigatului este funcțional 

și dacă administratorii depozitului de deșeuri respectă legislația  și prevederile din 

autorizația integrată de mediu privitoare la colectarea și epurarea levigatului. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la Grupul Parlamentar USR din 

Camera Deputaților, etajul 1M. 

 

Cu deosebită considerație, 

Cornel Zainea 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2782841648510736
andreea.iliescu
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Anexa nr.1 – imagini 
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