
                                                                                                                                    

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal   Telefon: (021) 414 10 70
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Întrebare 

Adresată: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

Domnului Ministru Barna Tánczos 

 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin  

Obiectul întrebării: Importul ilegal de deșeuri 

 

Stimate Domnule Ministru, 

În România intră foarte multe deșeuri ilegale, aproape prin orice tip de trecere a 

frontierei, cu excepția celor aeriene. Dacă în portul Constanța sunt aduse în special containere 

cu deșeuri ilegale din Germania, Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda, în punctele rutiere 

de trecere a frontierei sunt descoperite containere din Serbia, Bulgaria, Turcia, Grecia, 

Germania și Austria. 

Importul de deșeuri, atât cel legal, cât și cel ilegal, este una dintre afacerile cele mai 

profitabile din România, Doar în 2021 au fost descoperite aproape 140 de containere de gunoi 

care ar fi putut pune mediul în pericol, conform datelor furnizate de Garda de Mediu.  

Potrivit declarațiilor dumneavoastră din 2021, de la emisiunea Insider politic, ați 

confirmat faptul că adesea, în containere se găsesc și alte deșeuri în afară de materie primă 

pentru reciclare.1 

 

Având în vedere gravitatea situației, precum și faptul că acest fenomen trebuie limitat, doresc 

să vă adresez următoarele întrebări: 

 
1 https://romania.europalibera.org/a/cum-a-ajuns-rom%C3%A2nia-importator-de-gunoi-/31419895.html 
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1. Există o analiză, la nivelul fiecărui județ, a riscurilor existente în legătură cu traficul 

ilegal de deșeuri? 

2. Aveți în vedere propunerea unui plan de măsuri către Ministerul Afacerilor Interne  care 

să asigure o intervenție cât mai rapidă pentru descoperirea cazurilor de transport de 

deșeuri ilegal? 

3. Considerați utilă modificarea legislației pentru a înăspri măsurile de combatere a 

transportului ilegal de deșeuri în țară? 

4. Ce soluții prevede Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a contracara acest 

fenomen? 

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele 

radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 
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