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 Obiectul întrebării scrise: Poluarea râurilor. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

România se numără printre cele mai poluate țări din Uniunea Europeană. Acest lucru 

continuă atât în pofida reformelor efectuate, cât și a întăririi legislației în domeniu. 

Deși vina este împărțită între companii, care, din motive economice sau de infrastructură, 

încearcă să „scape” de deșeuri, depozitându-le ilegal în spații neamenajate sau deversându-le în 

râuri, și cetățeni, care prodecează la fel ca și companiile, având la bază aceleași motive, doar că 

la o scară mai mică.  

Majoritatea oamenilor dau vina pe educație sau pe dorința companiior de a face 

economii, însă oricare ar fi motivul, trebuie să continuăm „lupta” împotriva poluării și a celor 

care o generează.  

Doar prin continuarea reformelor și adoptarea unei legislații mai stricte în acest domeniu, 

vom reuși să ieșim din clasamentul rușinos al principalelor state poluate și poluatoare din UE și, 

totodată, să evităm posibilele cazuri de infringement venite din partea Comisiei Europene.  
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Un capitol important și, din păcate, demn de menționat în ceea ce privește poluarea în 

România, care, de fapt, constituie și obiectul acestei interpelări, îl reprezintă poluarea apelor, în 

special a celor care trec prin centrul localităților. 

Vedem, tot mai frecvent, în presă, cazuri în care diverse râuri sunt poluate voit sau în 

urma unor erori, fără să ne punem întrebarea „ce se va întâmpla cu ecosistemul acelui curs de 

apă?” sau ,,dacă acesta trece printr-o localitate?”.  

Nu de puține ori, în cazul unui curs de apă care traversează centrul unei localități (vatra 

satului), preponderent în mediul rural, cetățenii folosesc apa respectivă pentru a-și satisface 

nevoile gospodărești, fenomen și mai des întâlnit în zonele care nu sunt racordate la rețele de 

apă.  

În astfel de situații, apa din râu este folosită pentru uzul zilnic, iar poluarea apelor 

constituie un atentat la adresa cetățenilor.  

Diversele substanțe deversate în râuri pot genera cetățenilor diverse afecțiuni, fără a mai 

aduce în discuție pagubele provocate mediului sau a ecosistemului.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi 

precizați, în scris, dacă există o strategie națională pentru prevenirea poluării râurilor? 

 

                      




