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Parlamentul   României 

Camera   Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către:  Domnul Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 Domnul Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

 Domnul Talpoș Ioan Iustin, Director General CONVERSMIN 

 Domnul Gâlcă Ovidiu, Director General REMIN SA 

 Domnul Laszlo Barabas, Director General Administrația Națională Apele Române 

 Doamna Marioara Artemis Gătej, Comisar General Garda Națională de Mediu 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Poluarea cu apele de mină din Maramureș 

 

Domnilor Miniștri, Doamnelor și Domnilor Directori, 

 

După cum bine știți, mineritul în județul Maramureș, deși reprezintă o activitate cu tradiție în zonă, a fost oprit. 

Din păcate, deși activitatea de producție a încetat, banii de la bugetul de stat continuă să fie vărsați în companiile 

care administrează ruinele acestei industrii. În tot acest timp, se adună pagubele materiale și dezastrele naturale produse 

de perimetrele miniere abandonate. Au apărut situații greu de gestionat din punct de vedere diplomatic la nivel 

internațional și, cel mai important, sanitar la nivelul zonei Maramureșului. 

În data de 17 februarie 2021, s-a produs o nouă poluare a râurilor cu metale grele provenite din apele neepurate 

și deversate de la o mină închisă din județul Maramureș. 

Metalele neferoase sedimentate în Mina Băiuț au fost luate de apă și au ajuns direct în pârâul Băița și, foarte 

rapid, în râurile Lăpuș, Someș și Tisa până în Ungaria. 

Râul Lăpuș are o lungime de 120 de km până la vărsarea în Someș, fiind cel mai lung curs de apă din 

Maramureș. 25 de km din râu parcurg situl Natura 2000, rezervație naturală de interes European. 

Legat de poluarea cu apele de mină, se consideră că aceste poluări au devenit deja o regulă. Autoritățile 

maghiare atrag mereu atenția cu privire la consecințele asupra mediului înconjurător și cer despăgubiri pentru neglijența 

autorităților române.  

Deşi nicio mină nu mai funcționează în Maramureş de mai bine de un deceniu, anual s-au cheltuit bani grei 

pentru închiderea, securizarea şi ecologizarea acestora. Scriptic, banii au fost cheltuiţi. Realitatea din teren este una tristă: 

periodic se produc astfel de deversări care au consecinţe dezastruoase. 
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Este evident pentru toată lumea că problema apelor de mină este una complexă, nefiind rezolvată la timp. 

Problemele tehnice s-au înmulțit, cheltuirea banilor a fost una superficială și a deservit alte interese decât cele de mediu,  

iar clarificarea unora dintre cauzele care au generat aceste probleme se va face punând față în față răspunsurile tuturor 

instituțiilor cărora adresez această întrebare. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să 

dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Considerați că activitatea desfășurată în jurul gestionării și închiderii perimetrelor miniere din Maramureș 

are un caracter penal? S-au făcut demersuri în vederea identificării și tragerii la răspundere a celor vinovați 

de repetatele poluări cu apa din mine? 

2. Câte perimetre miniere declarate conservate și recepționate au fost cauza unei poluări în ultimii 10 ani? 

3. Cum sunt evaluate minele din județul Maramureș și la ce interval de timp din perspectiva pericolelor pe 

care le prezintă pentru siguranța publică și mediul înconjurător? 

4. Care este valoarea totală a investițiilor în conservarea și protejarea perimetrelor miniere în ultimii 10 ani? 

5. Cum se numesc firmele care au câștigat licitații și au efectuat lucrări la perimetrele miniere în județul 

Maramureș în ultimii 10 ani? 

6. Care este suma totală plătită de Statul Român ca despăgubiri pentru poluările care au avut loc în ultimii 10 

ani în Maramureș? 

7. Care sunt sancțiunile impuse firmelor ce nu și-au respectat obligațiile contractuale în conservarea și 

protejarea perimetrelor miniere și în ce măsură au contribuit la despăgubirile plătite de Statul Român altor 

state? 

8. Care sunt cantitățile de deșeuri miniere neferoase rezultate din epurarea apelor de mină declarată în ultimii 

10 ani în Maramureș? Cine a gestionat aceste deșeuri? 

9. Conform legii, gestiunea deșeurilor este în responsabilitatea celor care administrează aceste mine. Vă rog să 

ne prezentați evidențele cu privire la gestiunea deșeurilor din exploatări miniere din ultimii 10 ani. 

10. Câte controale a desfășurat Garda de Mediu cu privire la gestiunea deșeurilor la firmele și instituțiile care 

dețin și gestionează perimetre miniere în Maramureș? Care au fost tematicile de verificare și care au fost 

neregulile constatate?  

11. Procedurile de control între instituții și companii în subordinea statului se respectă într-un mod transparent, 

echidistant și independent?  

12. Când pot spera maramureșenii la un mediu înconjurător curat, fără poluare și cu râuri curate? Care este 

planul dumneavoastră pentru a evita pe viitor poluarea cu apele de mină? 

13. Din păcate, a devenit ceva normal pentru cetățeni să vadă râurile din județ poluate cu ape de mină. Cei care 

fac plângeri la diverse instituții ne semnalează că întâmpină mereu uși închise, răspunsuri evazive și 

aruncarea responsabilității de la o instituție către cealaltă. Cui trebuie să se adreseze cei care observă poluări 

ale râurilor? 

14. Ce fac instituțiile statului în afară de a constata poluarea? Care sunt măsurile de interceptare și prevenție a 

poluării în aval?  

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul verbal și în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




