
 

Parlamentul României 

Camera Deputatilor 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată domnului Ministru:     COSTEL ALEXE 

Instituţia:                                     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Din partea domnului deputat:     LUCIAN EDUARD SIMION 

Circumscriptia electorală:          NR.38, TULCEA 

Grup parlamentar:                       PSD 

 

Obiectul întrebării: Schemă de ajutor pentru investitorii privaţi, în vederea gestionării deşeurilor 

 

Stimate domnule ministru,  

Aşa cum şi dumneavoastră cunoaşteţi şi aţi criticat, atunci când eraţi în opoziţie, 

problematica gestionării deşeurilor în România este una deficitară, în care investiţiile de mediu ale 

autorităţilor publice locale se implementează anevoios iar investiţiile private sunt sublime, dar 

lipsesc cu desăvârşire.  

Totodată, până la acest moment nu cunosc o sursă de finanţare nerambursabilă, care să vină 

în ajutorul investitorilor privaţi, pentru realizarea unor investiţii în vederea susţinerii activităţilor de 

gestionare a deşeurilor şi creşterea gradului de colectare a acestora în scopul reciclării şi valorificării, 

pentru respectarea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru UE. 

Singura sursă posibilă este Fondul pentru mediu, care în anul 2019 a beneficiat de o “Schemă 

de ajutor de stat regional pentru investitţi având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor 

asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare”. 
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Având în vedere faptul că această schemă de finanţare îşi pierde valabilitatea la data de 31 

decembrie 2020, iar în bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu se regăseşte o sumă de 500 

milioane lei alocată pentru aceste investiţii, vă solicit, domnule ministru, să răspundeţi la 

următoarele întrebări: 

1. Când se lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru aceste investiţii? 

2. Care sunt tipurile de investiţii pe care doriţi să le finanţaţi? 

3. Câte proiecte au fost finanţate prin această schemă de ajutor până acum şi care a fost 

valoare toatală a proiectelor finanţate? 

4. Luaţi în considerare prelungirea perioadei de derulare a schemei de ajutor sau 

iniţierea unei noi scheme de ajutor pentru anul 2021? 

 

Vă mulţumesc! 

 

Deputat Lucian Eduard SIMION 

  TULCEA 

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Data: 23.07.2020 




