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Parlamentul României 
Camera Deputatilor 

 

Întrebare 

 
 

Catre:   Prim Ministrul Ludovic Orban, Cancelaria Prim-Ministrului 
 
De la:   Deputat Tudor Rareș Pop  
            Deputat USR în Circumscripția electorala nr. 42 București  
 
Obiectul întrebării: Respectarea normelor de siguranță prevăzute de lege privind producția, depozitarea, 
manipularea și transportul azotatului de amoniu și a altor nitrați 
 
 
Tragedia în desfășurare din Beirut, Liban, alături de circumstanțele producerii teribilului accident reprezintă un 
avertisment dur și un semnal de alarmă pentru toată lumea. Din păcate, nici România nu a fost ocolită de astfel de 
momente. Vă reamintesc aici accidentul de la Mihăilești – jud. Buzău, 24 mai 2004, unde 18 oameni și-au pierdut viața 
sau accidentul evitat de la Galați din 10 ianuarie 1971 când 1500 tone de azotat de amoniu au luat foc în port. 
 
Este bine cunoscut faptul că îngrășămintele care conțin azotat de amoniu sau alți nitrați pot fi utilizate la fabricarea de 
explozibili folosiți în mai multe atacuri teroriste la nivel mondial.Disponibilitatea acestor produse este, prin urmare, 
limitată de lege. Îngrășămintele minerale care conțin 16% sau mai mult azotat de amoniu nu sunt disponibile publicului, 
ci numai fermierilor și utilizatorilor profesioniști. Sunt mai multe întrebări la care trebuie să răspundem pentru a reduce la 
zero șansele producerii unui accident similar pe teritoriul României.   
 
De pildă, cine face controlul depozitării acestor substanțe, cine controlează modul în care sunt manipulate și 
transportate acestea, cine controlează concentrația legală de azotat din îngrășămintele vândute în România și, mai 
ales, cu ce frecvență? 
 
Un exemplu îngrijorător îl reprezintă fostul Combinat Amonil Slobozia, jud. Ialomița, în prezent proprietatea unui 
offshore din Belize, parte din grupul InterAgro aparținând lui Ioan Niculae și care din anul 2017 este în insolvență. 
Respectiva companie susține că produce 900 tone de azotat de amoniu zilnic. Un alt mare producător de azotat de 
amoniu este Azomureș. 
 
Alături de producătorii trebuie verificați și revânzătorii. Pe site-urile de comerț electronic se poate cumpăra azotat de 
amoniu în cantități industriale, de exemplu. Cine ne asigură că aceste activități se desfășoară respectând prevederile și 
normele de siguranță prevăzute de lege? 
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Vă solicit, așadar, să activați Corpul de Control al Prim-Ministrului dar și instituțiile statului abilitate pentru a desfășura 
de urgență verificări și controale ce țin de modul de producție, depozitare, manipulare și transport ale acestor substanțe 
extrem de periculoase. Totodată, vă rog  să îmi comunicați ce acțiuni de verificarea a modului în care se depozitează 
aceste substanțe deosebit de periculoase a întreprins statul român în ultimii doi ani, atât la producători, cât și la 
revânzători și transportatori. 

 
  

Mulțumesc  ,       Data 

DEPUTAT Tudor Rareș Pop      05.08.2020 

 

 




