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Întrebare 

 

Adresată:  Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor 

        Domnului Ministru Costel Alexe 

        De către :  Deputat P.S.D.  Circumscripţia Iaşi Bogdan Petru Cojocaru 

Subiectul: Calitatea aerului din Municipiul Iaşi 

 

 Domnule Ministru, în sfera preocupărilor dumneavoastră am văzut că este 

situaţia poluării capitalei administrative a României, anume Bucureştiul. Nu am văzut, 

însă, nicio preocupare faţă de capitala istorică a României, adică oraşul de unde dvs. aţi 

pornit spre mandatul de Ministru. 

 Este de notorietate faptul că Iaşiul s-a confruntat în ultimii ani cu probleme grave 

în ceea ce priveşte calitatea aerului respirat, înregistrându-se foarte multe depăşiri la 

indicii PM 10 şi PM 2,5 dar şi la capitolul noxe, aerul devenind, astfel, un duşman al 

cetăţeanului municipiului Iaşi. 

 Capitala istorică a României se află în plin proces de dezvoltare demografică 

ceea ce aduce cu sine şi dezvoltarea urbanistică, şantierele numeroase din municipiu 

poluând foarte intens. 

 În lipsa unei ocolitoare a municipiului adaptata la poziţia strategică a Iaşiului, 

avem valori de trafic în 24 de ore demne de o infrastructură rutieră de tranzit, în zona 

Canta -Gara Nicolina înregistrându-se valori care depăşesc chiar 32 000 de vehicule la 

24 de ore pt. ca în zona Palat –Anastasie Panu valorile de trafic în 24 de ore să crească 

andreea.iliescu
Typewritten Text
Nr.10891A/24.06.2020



deseori la 25.000 de vehicule, deşi zona respectivă nu înseamnă altceva decat km. 0 al 

Iaşiului. 

 Acestea fiind spuse, Iasiul nu arată, în acest moment, ca o capitală veritabilă ci 

mai mult ca un oraş de tranzit unde, dacă verificăm numărul înmatriculărilor efectuate, 

jumătate din parcul de maşini care foloseşte infrastructura rutieră a Iaşiului este format 

din vehicule  cu norma de poluare euro 3, euro 2, euro 1 sau non euro, procentajul fiind 

permanent în creştere 

 

 Având în vedere toate cele precizate, vă rugăm, să aveţi amabilitatea să ne 

răspundeţi, în scris dar şi oral, la fiecare din următoarele întrebări: 

 

1.Câte depăsiri şi care au fost valorile care au înregistrat depăşiri în ceea ce priveşte 

calitatea aerului respirat de ieşeni, la toate staţiile de monitorizare a calităţii aerului din 

Municipiul Iaşi ? Vă rugăm să ne prezentaţi o statistică comparativă între lunile de 

început de an 2020 şi valorile înregistrate în anul 2019, pe fiecare lună în parte. 

 

2. Ce măsuri vizează Ministerul pe care îl conduceţi cu privire la înmatricularea 

vehiculelor cu norma de poluare euro 3 sau o norma de poluare inferioară acesteia 

inclusiv cele non euro? La această întrebare am fi interesaţi dacă Ministerul pe care îl 

conduceţi are o strategie şi în ceea ce priveşte limitarea funcţionării autoturismelor cu 

norma de poluare euro 3 sau inferioară care deja sunt inmatriculate şi se află în 

circulaţie. 

 

3. Vă rugăm să ne faceţi o comparaţie între municipiile Iaşi, Constanţa, Braşov, Cluj, 

Craiova, Timişoara, Oradea, Sibiu, în ceea ce priveşte calitatea aerului repirat în aceste 

aglomerări urbane. La această întrebare vă rugăm să ne precizaţi pentru anul 2019 şi 

2020 la zi, câte depăşiri au fost înregistrate pe staţiile de monitorizare a calităţii aerului, 



în ce au constat aceste depăşiri, nivelul de depăşire şi modul în care poate fi afectată 

calitatea vieţii ca urmare a acestor depăşiri, pentru fiecare localitate menţionata în 

parte. 

 Vă rugăm să ne răspundeţi în termenul reglementat de dispoziţiile legale. 

 

 
Cu respect,  

Deputat P.S.D.  Circumscripţia Iaşi 

Bogdan Petru Cojocaru 

 

 




