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ÎNTREBARE

Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu
Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD

În atenția: Domnului Alexandru Nicolae Bociu,  Preşedinte al ANSVSA

Subiect: Cum a intrat lotul 108 de pepeni cu pesticide pe teritoriul României?

Domnule Președinte Bociu,

În calitate de deputat de Brașov, vă înaintez o serie de întrebări despre cazul privind retragerea de la
comercializare, a lotului de pepeni cu numărul 108, din hypermarketurile Metro și Carrefour, pentru care
furnizorul SC Microfruits SRL a notificat faptul s-au depășit valorile admise de reziduuri pesticide -
Bromopropilat și Imidacloprid.

Care a fost traseul mărfii din Turcia și până în România (trasabilitatea mărfii) și care au fost timpii de
așteptare în vămi?

La intrarea în vama din România, ANSVSA a procedat la controlul obișnuit al mărfii, în condițiile
în care marfa era perisabilă?

Există un raport de control al mărfii la intrarea în țară efectuat de ANSVSA, iar fișele tehnice ale
pesticidelor Bromopropilat și Imidacloprid au fost traduse într-o limbă de circulație internațională
(engleză), inclusiv în limba română?

În vamă, documentele de proveniență și cele de însoțire a mărfii, inclusiv documentul de atestare
biologică, din Turcia, spre România, au fost verificate de ANSVSA?

S-a verificat graficul de temperatură din care să reiasă că marfa a fost transportată în condiții optime
conform regulamentului UE?

După controlul biologic de pesticide efectuat de agentul economic S.C. Microfruits SRL, (furnizorul) prin
care acesta a și sesizat ANSVSA, autoritatea pe care o conduceți a efectuat o contraexpertiză a
buletinelor de analize prezentate de furnizor (buletinul cu care marfa a venit din Turcia, cel efectuat în
vamă de către ofițerii ansvsa vamali și cel al furnizorului)?
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În speranța că instituțiile statului român își vor intra în atribuții, îmi exprim convigerea că autoritatea pe
care o conduceți va depune toate eforturile pentru a preîntâmpina astfel de situații care pot periclita
siguranța și chiar viața cetățenilor.

Vă rog să îmi reprezentanți răspunsul în scris.

Cu deosebită considerație,
Ana Loredana Predescu
Deputat
Membru în Comisia pentru industrii și servicii
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