
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
Cabinet Parlamentar Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

       Nr.439/24.06.2020 

 

Întrebare scrisă 

adresată Domnului Prim-Ministru  

LUDOVIC ORBAN 

 

Obiectul întrebării scrise: Sprijinirea localităților afectate de inundațiile din ultima 

perioadă  

Stimate Domnule Prim-Ministru,  

 

Inundaţiile constituie unele dintre fenomenele naturale care au marcat şi marchează 

profund dezvoltarea societăţii umane, fiind cele mai răspândite dezastre, totodată, şi cele mai 

mari producătoare de pagube şi victime omeneşti, constituind, în același timp, factorul 

declanşator al unor mari schimbări în modul de abordare a acestui fenomen. 

Conform unui anunț făcut de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ploile 

torențiale din acest an au provocat inundații la un nivel care nu s-a mai înregistrat de 200 de ani, 

fiind înregistrate precipitații cumulate de 150 – 170 de l/mp, fapte ce au condus la formarea mai 

multor viituri, în urma cărora unele zone au ajuns să fie la propriu sub ape.  

Despăduririle abuzive şi iraţionale din ultimii ani au permis ca apa de pe versanţi să 

ajungă în cantităţi foarte mari, foarte rapid şi cu multe aluviuni în văi şi în bazinele râurilor, 

producând numeroase și diverse pagube.  
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Unele dintre cele mai afectate localități sunt cele din județele Caraș-Severin, Timiș, 

Maramureș, Suceava, județe în care trăiește compact marea majoritate a populației de etnie 

ucraineană din țara noastră. 

Astfel, localitățile Valea Vișeului, Lunca la Tisa, Bocicoiu Mare, Craciunești, Remeți din 

județul Maramureș, aflate la granița României cu Ucraina, Brodina de Sus, Ploșcii, Ulma, 

Călinești Cuparencu, Milișăuți, jud.Suceava, au fost unele dintre cele mai afectate, fiind distruse 

culturile oamenilor, alimentarea cu apă a populaţiei rurale, drumurile, podurile și podețele, în 

unele cazuri, toată agoniseala oamenilor strânsă într-o viață. 

Autorităţile locale au acţionat sub semnul mobilizării generale, fiind activate structurile 

de criză cu rolul exclusiv de a gestiona situaţia produsă de calamităţi, însă bugetele multor 

consilii județene și locale au fost avectate de lupta cu SARS-COV 2. 

Crunt este faptul că veștile venite din partea Administrației Naționale de Meteorologie 

sunt în continuare îngrijorătoare, multe zone ale țării aflându-se, în continuare, sub cod 

portocaliu de vreme rea.  

Față de cele prezentate anterior și cunoscând implicarea dumneavoastră și a Guvernului 

pe care îl conduceți în vederea sprijinirii administrației publice locale și a cetățenilor, Stimate 

Domnule Prim-ministru, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun 

al Camerei Deputaților și Senatului, vă rog să-mi comunicați, în scris, următoarele: 

1. Dacă Guvernul condus de Domnia Voastră are prevăzute fonduri pentru 

sprijinirea localitățile grav afectate de ploile abundente din ultima perioadă, 

precum cele enumerate mai sus? 

2. Care sunt măsurile întreprinse în această perioadă pentru prevenirea şi limitarea 

efectelor calamităţilor? 

               




