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Stimate Domnule Ministru,

Sistemele de Management Integrat al Deşeurilor din România sunt obiective care trebuiau
puse în funcţiune cu mai mulţi ani în urmă. Cu toate că s-au plătit sume enorme atât din fonduri
europene, cât şi din cele bugetare, doar câteva SMID-uri sunt acum funcţionale, celelalte
aflându-se în diferite stadii de finalizare a investiţiilor şi de delegare a serviciilor.
Din cauza întârzierilor se recurge la depozite temporare de deșeuri. Un astfel de depozit
(despre care am informat și în anii trecuți conducerea ministerului) funcționează și în municipiul
Sighetu Marmației, jud. Maramureș.
Cetățenii sunt disperați de faptul că nu mai pot locui în zona respectivă din cauza mirosului
insuportabil, a viețuitoarelor atrase de gunoaie. Mormanelor de gunoaie și-au făcut apariția până și
în fața caselor, întrucât capacitatea de stocare a gropii respective a atins nivelul maxim.
În 2017, mai multe zeci de persoane care își au locuința în zonă au dat în judecată
administrația publică locală, cerând să anuleze hotărârile C.L. prin care s-a concesionat terenul pe

care sunt improvizate aceste platforme de gunoi.
Instanțele de judecată au decis că platforma temporară de deșeuri trebuie să respecte
aceleași norme ca și un depozit de deșeuri, obligând totodată administrația locală să dispună
revenirea la starea inițială a terenului, însă nici până la transmiterea prezentei întrebări problema
nu a fost rezolvată.
Față de cele arătate, Stimate Domnule ministru, vă întreb:
Ce atitudine adoptă Ministerul pe care îl conduceți și ce măsuri își propune a lua pentru
urgentarea creării sistemelor de management integrat al deșeurilor, în general, și pentru rezolvarea
imediată a unor situații intolerabile cum este cea de la Sighetu Marmației, în special?
În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei
Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât oral cât și în scris.

