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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 

Costel Alexe 

 

Obiectul întrebării scrise: Rețelele de apă clandestine care funcționează fără aviz sanitar. 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Pe lângă nenumăratele și diversele probleme cu care se confruntă țara noastră în momentul 

de față, problema ce face obiectul acestei întrebări scrise își face și ea simțită prezența din ce în ce 

mai acut, cu precădere în mediul rural.  

Conform informațiilor oferite de către Direcția de Sănătate Publică se poate observa că din 

1.568 de localități de pe tot cuprinsul țării, în 892 de comune au fost înregistrate depășiri la 

indicatori cum ar fi amoniu, nitriți sau bacterii de natură fecală.  

Mai mult, cei care utilizează apa nu au fost anunțați în legătură cu aceste nereguli, iar 

problema cea mai mare este dată de faptul că oamenii consideră apa ca fiind potabilă, efectul pe care 

îl va produce consumul  apei infectate va fi unul foarte grav, cauzând până și decese în rândul 

populației.  

În comuna Rona de sus, jud. Maramureș, jumătate din comună nu este conectată la rețeaua 

publică de apă, iar cealaltă jumătate a populației nu a fost informată cu privire la calitatea apei, cu 

toate că, de cele mai multe ori, aceasta are un miros ciudat și o culoare gălbuie. 

Cu toate acestea, România, dispune de legea apei potabile, act normativ prin care Statul 

Român se obligă să verifice periodic apa ce curge la robinetul fiecărui român racordat la o rețea de 

apă publică autorizată. Din nefericire, legea nu este respectată întru totul, deși analizele sunt 

prelevate de câteva ori pe an, de cele mai multe ori rezultatele nu sunt transmise consumatorului. 

Prin comparație, din rețeaua care alimentează municipiul București sunt prelevate zilnic probe din 
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diferite puncte ale orașului, iar rezultatele obținute sunt publicate imediat spre a putea fi consultate 

de oricine doritor. 

Față de cele prezentate mai sus, Stimate Domnul Ministru, Vă rog să-mi comunicați, în scris, 

următoarele: 

1. Care vor fi măsurile adoptate la nivelul Ministerului condus de dumneavoastră, pentru 

creșterea calității apei ce este consumată de cetățenii români? 

2. Se vor efectua controale pentru a afla de ce oamenii nu au fost anunțați cu privire la 

conținutul apei pe care o consumă? 

3. Există o situație actualizată cu privire la rețele de apă care funcționează fără aviz sanitar? 

4. Ca și caz punctual, vă rog să-mi comunicați care este calitatea apei în comuna Rona de 

Sus, jud. Maramureș? 

 

 




