
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
Cabinet Parlamentar Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

       Nr.491/10.08.2020 

 

ÎNTREBARE SCRISĂ 

adresată Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

NECHITA-ADRIAN OROS 

 

 Obiectul întrebării scrise: Prezentarea măsurilor concrete pe care Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale le întreprinde în Delta Dunării 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Încep prin a vă mulțumi pentru răspunsul nr. 344281/09.07.2020, în care ați prezentat 

minuțios măsurile pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu alte 

organisme centrale, le au în vedere pentru a-i ajuta pe locuitorii Deltei Dunării afectați de seceta 

pedologică din perioada septembrie 2019 – aprilie 2020, de schimbările economice și climatice 

dar și de nepăsarea autorităților locale.  

Cu toate acestea, nu pot să nu remarc faptul că măsurile detaliate de Dumneavoastră au 

pe alocuri caracteristici generale, unele dintre acestea vor fi implementate în viitor sau se află în 

stadiul de dezbatere, nefiind aplicabile imediat.  

Majoritatea măsurilor propuse de dumneavoastră sunt axate pe accesarea, de către 

locuitorii afectați ai Deltei Dunării, de fonduri europene sau guvernamentale care să le reducă 

pierderile suferite. Însă, după cum bine știm, procesul de accesare a fondurilor (fie ele europene 
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ori guvernamentale) este unul anevoios, care necesită mult timp și care poate să fie făcut doar de 

cei care posedă cunoștințe în acest domeniu. Din păcate, tocmai de aceste mijloace duc lipsă 

cetățenii despre care vorbim. Nu toți au cunoștințele necesare pentru a accesa fonduri, iar cel mai 

important lucru pentru toți cei afectați este timpul, care a început să treacă în defavoarea lor. 

Mai exact, dacă nu se intervine în aceste zone cu măsuri concrete, implementate în cel 

mai scurt timp, riscăm închiderea multor afaceri locale și chiar dispariția unor meserii. Acest 

lucru ar atrage cu sine mai multe efecte negative, precum depopularea zonei sau o scădere 

considerabilă a veniturilor locuitorilor.  

Așadar, stimate Domnule Ministru, având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi 

precizați dacă Ministerul pe care îl conduceți are în vedere implementarea unor măsuri urgente și 

punctuale menite să ajute locuitorii din Delta Dunării? 

În conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei 

Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și în scris. 

 

        

  




