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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

Adresată:  Domnului Costel ALEXE, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 
        Doamnei Liliana ONEȚ, prefect al județului Timiș 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 07/10/ 2020 

Obiectul întrebării: Dezastrul ecologic de la Ghizela, județul Timiș, provocat de 
deversarea în râul Timiș a levigatului de la depozitul de deșeuri. 

 
Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă prefect, 
 
Depozitul de deşeuri nepericuloase din Ghizela, amplasat în extravilanul 
comunei Ghizela, judeţul Timiş, în estul localităţii Şanoviţa, la o distanţă de circa 
1.540 de metri de zona intravilană a acesteia, este cel mai mare depozit de 
deșeuri din vestul țării. Depozitul central de deşeuri nepericuloase din comuna 
Ghizela are o capacitate de circa 16.100 tone pe an, acesta fiind dotat cu 
instalaţii de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică (TMB). Depozitul de 
deșeuri de la Ghizela este administrat de compania RETIM. În acest depozit 
ajung anual peste 225.000 de tone de gunoaie colectate din tot județul Timiș. 
Această cantitate este multiplu mai mare decât capacitatea de depozitare și cea 
de prelucrare pentru care a fost proiectat. În aceste condiții, devine legitimă 
întrebarea dacă depozitul de la Ghizela respectă toate normele europene în 
domeniu. 
 
Portalul recorder.ro a publicat la 24 august 2020 rezultatele unei investigații de 

presă intitulată „Bomba de mediu de la Ghizela: cea mai mare groapă de 

gunoi din vestul țării și-a deversat levigatul în râul Timiș”1.  
 

                                 
1https://recorder.ro/bomba-de-mediu-de-la-ghizela-cea-mai-mare-groapa-de-gunoi-din-vestul-tarii-si-a-deversat-

levigatul-in-raul-timis/?fbclid=IwAR0bgBobJ5I_NjPbXobIc_zlizwYVoXEuGIMcggKgLYzZINgxSkPuWmxkME  

https://recorder.ro/bomba-de-mediu-de-la-ghizela-cea-mai-mare-groapa-de-gunoi-din-vestul-tarii-si-a-deversat-levigatul-in-raul-timis/?fbclid=IwAR0bgBobJ5I_NjPbXobIc_zlizwYVoXEuGIMcggKgLYzZINgxSkPuWmxkME
https://recorder.ro/bomba-de-mediu-de-la-ghizela-cea-mai-mare-groapa-de-gunoi-din-vestul-tarii-si-a-deversat-levigatul-in-raul-timis/?fbclid=IwAR0bgBobJ5I_NjPbXobIc_zlizwYVoXEuGIMcggKgLYzZINgxSkPuWmxkME
andreea.dinu
Text introdus
Nr.11273A/07.10.2020
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În material se susține că doi ingineri care au lucrat la depozitul de deșeuri de la 

Ghizela au prezentat „dovezi incontestabile despre dezastrul ecologic 
produs de proasta administrare a amplasamentului: substanțele toxice 
rezultate din fermentarea gunoaielor (cunoscute sub numele de levigat) au 
fost deversate în râul Timiș, iar în contul acestor deversări, susțin foștii 
angajați, au fost plătite servicii fictive de vidanjare și neutralizare a 
levigatului”. Aceste dovezi s-au acumulat în timp și constau în imagini foto 
și înregistrări video făcute publice după ce au fost prezentate autorităților 
locale, administrației companiei RETIM, iar în definitiv și presei. 
 
De mai mulți ani de zile locuitorii din zona învecinată cu depozitul de deșeuri de 
la Ghizela se plâng de mirosul insuportabil provocat de levigatul care nu poate fi 
prelucrat de stația de epurare întrucât aceasta a fost proiectată pentru o 
capacitate cu mult mai mică decât era necesar în realitate. Autoritățile din județul 
Timiș s-au angajat în mod repetat pe parcursul ultimilor ani să rezolve problema 
prin mărirea capacității stației de tratare a levigatului. Aceste angajamente nu au 
fost onorate până în prezent. 
 
Unul dintre cei doi ingineri foști angajați ai companiei RETIM a declarat pentru 
presă: „La sfârșitul anului 2018 s-a mărit capacitatea de tratare de la 43 de metri 
cubi pe zi, la 80 de metri cubi, dar tot nu se făcea față levigatului care uneori 
dădea peste bazine și intra în sol. Mai ales când ploua, creștea volumul 
levigatului, pentru că apa de ploaie care intră în deșeuri se transformă în levigat 
și devine toxică. Așa că principala soluție pentru a scăpa de levigat a fost ca 
acesta să nu mai fie trecut prin stația de tratare, ci să fie deversat în bazinele de 
evacuare, de unde ajungea în râul Timiș”. 
 
Cel de-al doilea inginer care a dezvăluit pentru presă gravele nereguli de la 
Ghizela, spune că dereglarea contorului care înregistra deversările nu era 
singurul lucru la care Garda de Mediu închidea ochii: „Se știa dinainte că vin în 
control și în realitate nu controlau nimic. Stăteau la cafele în biroul lui Andrei 
Popa, șeful punctului de lucru, și apoi plecau. Dacă ar fi făcut controale serioase, 
ar fi observat că apa din bazinul de deversare era contaminată cu levigat. Ar fi 
observat că era atât de mult levigat încât i se dădea drumul pe șanțurile de apă 
pluvială și ajungea să inunde stația de tratare”. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus și sesizându-vă oficial asupra situației 
catastrofale de la Ghizela, vă rugăm să ne transmiteți: 
 
1) Care sunt dimensiunile reale ale dezastrului ecologic de la Ghizela provocat 

de deversarea levigatului în apele râului Timiș? 
 

2) Ce decizii au fost luate atât la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
cât și al Prefecturii județului Timiș și ce măsuri concrete au fost dispuse sau 
întreprinse în legătură cu dezastrul ecologic de la Ghizela? 
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3) Ce consecințe au suportat, conform rigorilor legii, reprezentanții și 
conducerea Gărzii de Mediu Timiș și conducerea companiei RETIM în 
legătură cu situația asupra căreia v-am sesizat? 

 
4) Ce soluții practice de urgență, aplicabile coordonat și în comun cu 

administrația publică de nivelul II (Consiliul județean Timiș), au în vedere 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Prefectura județului Timiș pentru 
depășirea dezastrului ecologic de la Ghizela?  

 
5) Care sunt costurile acestor soluții, ce posibilități de acoperire financiară a lor 

există în actualul exercițiu bugetar și cum se reflectă acestea în proiecția 
bugetară pentru anul financiar 2021? 

 
Orice informații suplimentare tangente cu aceste subiecte sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu respect, 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 




