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Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
 

ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Soluţii pe care Ministerul Fondurilor Europene le are în vederea relocării 

gropii de gunoi din pasul Mestecăniș, investiție finanțată cu 7 milioane de euro din fonduri 

europene. 

 
Stimate domnule ministru, 

 
În anul 2015, peste 20.000 de cetățeni au semnat petiția inițiată ziarul Gândul "Opriţi 

construirea gropii de gunoi din vârful muntelui!"1 și au cerut autorităţilor române să ia măsuri pentru 
stoparea construcției gropii de gunoi în vârful pasului Mestecăniș, județul Suceava.  

În prezent, Direcția Națională Anticorupție derulează o anchetă2 legată de acest proiect 
finanţat din bani europeni3, care prevede amplasarea unui depozit de deșeuri în Pasul Mestecăniş, 
lângă DN17, tranzitat de milioane de turişti anual şi care face legătura între Moldova şi 
Transilvania. Mai exact, groapa de gunoi este amplasată la 790 m distanţă faţă de satul Valea 
Putnei, la aprox 400 de metri distanţă faţă de locuinţele şi cabanele din Pasul Mestecăniş, la 66 m 
de calea ferată care face legătura între Bucovina și Transilvania, şi la doar 40,9 de metri distanţă 
faţă de drumul naţional DN17 (E58). 

Așa cum a fost și este larg relatat și în mass-media4, întreg proiectul gropii de gunoi din 
Pasul Mestecăniș a fost construit pe un lung șir de ilegalități, minciuni, abuzuri și fraude ale 
Consiliului Județean Suceava, Consiliului Local Pojorâta și autorităților publice responsabile cu 
avizarea proiectului, motiv pentru care comunitatea locală și toți cei luptă împotriva acestui proiect 
își păstrează încrederea în justiție și în Direcția Națională Anticorupție. 
 

                                                   
1
 https://www.gandul.ro/reportaj/opriti-construirea-gropii-de-gunoi-din-varful-muntelui-sustineti-petitia-gandul-

14307935  
2
 https://realitateadesuceava.net/dosarul-gropii-de-gunoi-mestecanis-preluat-de-procurorii-dna-suceava   

3
 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/localnicii-au-reusit-sa-blocheze-deschiderea-gropii-de-gunoi-din-pasul-

mestecanis.html  
4
 https://www.g4media.ro/exclusiv-constructia-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis-ajunge-la-dna-autoritatile-locale-

acuzate-de-abuz-in-serviciu-si-fals-intelectual.html 

https://www.gandul.ro/reportaj/opriti-construirea-gropii-de-gunoi-din-varful-muntelui-sustineti-petitia-gandul-14307935
https://www.gandul.ro/reportaj/opriti-construirea-gropii-de-gunoi-din-varful-muntelui-sustineti-petitia-gandul-14307935
https://realitateadesuceava.net/dosarul-gropii-de-gunoi-mestecanis-preluat-de-procurorii-dna-suceava/
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/localnicii-au-reusit-sa-blocheze-deschiderea-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/localnicii-au-reusit-sa-blocheze-deschiderea-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-constructia-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis-ajunge-la-dna-autoritatile-locale-acuzate-de-abuz-in-serviciu-si-fals-intelectual.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-constructia-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis-ajunge-la-dna-autoritatile-locale-acuzate-de-abuz-in-serviciu-si-fals-intelectual.html
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Bucovina constituie una din cele mai frumoase zone turistice a țării, o zonă în care 
agroturismul, agricultura ecologică și produsele bio reprezintă un motor important al economiei. 
Turiștii tranzitează și vor tranzita zona Pasului Mestecăniș, practic, vor trece la nici 50 m de 
depozitul de deșeuri. Impactul depozitului asupra cetățenilor români sau străini este, așadar, unul 
deosebit de extins, trecând cu mult dincolo de persoanele care locuiesc în zonă. Din păcate, acum 
ne confruntăm cu o adevărată "crimă ecologică" în formă continuată cauzată de amplasarea unei 
gropi de gunoi într-una dintre puținele "guri de rai" fără poluare şi cu peisaje de vis, care anual 
atrage circa două milioane de turişti români şi străini.  

Groapa de gunoi finanțată cu bani europeni din Pasul Mestecăniş, este puternic contestată 
de localnici şi organizațiile pentru protecţia mediului şi turism, ar putea fi relocată cu acordul 
oficialilor Comisiei Europene dacă acest lucru s-ar dori. Subliniez că locuitorii din zonă nu sunt 
împotriva construirii unei gropii de gunoi, ci a locației alese, mai ales că s-a făcut fără consultarea 
populației. Vă rog să luați calcul și îngrijorările formulate5 de către fostul Comisar român, doamna 
Corina Crețu, în legătură cu depozitele de deşeuri de la nivelul Județului Suceava. 

Conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014, pentru aprobarea unor măsuri 
de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitoru l 
Oficial al României, partea 1, nr. 940/22.XII.2014, Ministerul Fondurilor Europene a preluat 
activitatea şi structurile Autorităţilor de Management aferente Programului Operațional Sectorial 
Mediu, deci sunteți autoritatea în măsură să stabilească schimbarea adresei/locației de 
implementare a proiectului. 

Așa cum au arătat și alți colegi parlamentari sau europarlamentari în intervențiile din anii 
trecuți, putem concluziona că orice soluţie sustenabilă pentru managementul deşeurilor din Judeţul 
Suceava venită din partea autorităţilor române nu va întâmpina dificultăți în avizarea oficialilor 
Comisiei.  

Având în vedere impactul major al investiției din Pasul Mestecăniș asupra sănătăţii 
populaţiei, biodiversităţii şi peisajelor turistice, şi luând în calcul incapacitatea şi relativul dezinteres 
al autorităților locale, vă rog, domnule Ministru, să comunicați ce soluţii veți transmite către 
Comisia Europeană în vederea relocării investiției într-o altă adresă? Adresa/locația poate fi 

stabilită ulterior, de comun acord cu autoritățile locale și societatea civilă. 
 
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198 al 
Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro. 
 
Cu deosebită considerație,  
 

 

 

                                                   
5
 https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-20202990-scandalul-gropii-gunoi-care-distruge-superba-zona-montana-din-

suceava-pasul-mestecanis-comisarul-european-corina-cretu-cere-implicarea-ministrului-mediului.htm   

mailto:daniel.popescu@cdep.ro
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https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-20202990-scandalul-gropii-gunoi-care-distruge-superba-zona-montana-din-suceava-pasul-mestecanis-comisarul-european-corina-cretu-cere-implicarea-ministrului-mediului.htm



