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Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/249 /15.06.2020 

Către: Guvernul României,  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Domnului Ministru Costel Alexe 

 
De la: Nicolae Daniel POPESCU  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Încălcări grave ale legislației privind mediul în proiectul gropii de gunoi 

din pasul Mestecăniș. Nu dați curs cererii de eliberare a Autorizației  integrate de mediu 

pentru Depozitul de deșeuri menajere din Pasul Mestecăniș! 

 

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 europeni, 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). 

În Bucovina ne confruntăm cu o adevărată "crimă ecologică" în formă continuată: 
amplasarea unei gropi de gunoi, în Pasul Mestecăniş, una dintre puținele "guri de rai" fără poluare 
şi cu peisaje de vis, care anual atrage circa două milioane de turişti români şi străini. 
Având în vedere importanța turistică a zonei, vă rog, domnule ministru Costel Alexe să opriţi 
lucrările şi să evitaţi astfel un dezastru ecologic în Pasul Mestecăniș și localitățile învecinate. 

Vă solicit în calitate de deputat sucevean, în numele locuitorilor din zonă și din 
județul Suceava, să nu eliberați Autorizaţia integrată de mediu pentru “Depozitul ecologic 
Pojorâta”, conform documentației depuse de Consiliul Județean Suceava cu 
nr.13775/22.10.2019.  
 
Printre motivele obiective amintesc: 

                                                   
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   

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/
andreea.iliescu
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1) Populației din zonă nu i s-a prezentat niciodată public și efectiv riscurile investiției, 

prin dezbateri publice. Având în vedere amplasamentul depozitului de deșeuri, în scopul 

de a facilita participarea persoanelor din comuna Pojorâta și din localitățile învecinate, vă 

solicit ca această dezbatere publică trebuie să aibă loc în localitatea în care se află 

amplasamentul, și nu în Suceava, localitatea unde își are sediul beneficiarul și Agenția 

pentru Protecția Mediului. Este vital ca locuitorii direct afectați și persoanele interesate să 

poată participa și să formuleze observații. În plu, lipsa consultării publice a fost recunoscută 

și notată de către parlamentarii PNL.3. 

 
2) Încălca flagrant prevederile legislației în vigoare, care nu permite construirea 

gropilor de gunoi la mai puțin de 1000 de metri de zonele locuite.  

Direcția de Sănătate Publică Suceava nu a verificat dacă depozitul se află măcar la 

distanța minimă legală față de zonele locuite și nu s-a dispus nici efectuarea unui studiu de 

impact asupra sănătății populației și a faunei din apropierea depozitului de deșeuri. Din 

nou, acest lucru a fost adus la cunoștință inclusiv de către parlamentarii PNL.4  

 
3) Imposibilitatea de a putea asigura funcționarea în siguranță a depozitului având în 

vedere distanțele mici față de zonele locuite - mai exact, 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).  

 
4) Depozitul de deșeuri este amplasat în centrul unei mari zone de pășunat, fapt ce 

dăunează grav activității economice de creștere a animalelor din cauza poluării zonei 

cu gaze toxice, bacterii și alți factori nocivi ce vor fi împrăștiate de vânt pe suprafețele din 

vecinătate. 

5) Canalul colector-deversor situat pe versantul sudic, în pantă foarte mare (35-44%), a 

favorizat apariția fenomenului de eroziune a versantului și face aproape imposibilă 

utilizarea în întregime a unor suprafețe de pășune. 

6) Poluarea pârâului Putnișoara și a pânzei freatice de mică și mare adâncime, a izvoarelor 

cu levigat și alte substanțe toxice. 

 
Stimate domnule ministru, 

 
Vă solicit să analizați problematica expusă în această Întrebare și să ne răspundeți la 

următoarele aspecte: 

 
1. În ce stadiu de rezolvare se află cererea de eliberare a Autorizației  integrate de mediu 

pentru Depozitul de deșeuri menajere din Pasul Mestecăniș? 

2. Vă rugăm să dispuneți stoparea emiterii Autorizației integrate de mediu raportat la 

neregularitățile semnalate de autoritățile statului (Curtea de Conturi, Direcția Națională 

Anticorupție, instanțele judecătorești etc.) și dosarele judiciare aflate pe rol în legătură cu 

acest subiect. Vă rugăm totodată să dispuneți și realizarea unei anchete din partea Corpului 

                                                   
3
 Dep. Ioan Oltean http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=43131&idl=1 - 

http://www.cdep.ro/interpel/2015/i2378B.pdf   
4
 Dep. Ioan Balan http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=42601&idl=1 - 

http://www.cdep.ro/interpel/2015/i7395A.pdf  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=43131&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2015/i2378B.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=42601&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2015/i7395A.pdf
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de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care să vizeze toate împrejurările și 

avizele emise până acum cu neregulile indicate. 

3. Având în vedere neregularitățile și ilegalitățile semnalate, vă rugăm să ne precizați în ce 

condiții se va ține cont de aspectele enunțate în evaluarea Autorizației  integrate de mediu 

pentru Depozitul de deșeuri din Pasul Mestecăniș? 

4. Vă rugăm să ne prezentați un program de măsuri cu date, elemente concrete și soluții 

alternative (inclusiv scenariul relocării gropii de gunoi) ce se pot întreprinde astfel încât să 

evităm o catastrofă ecologică.  

 
În 2015, la momentul redactării petiției inițiate de Gândul "Opriţi construirea gropii de gunoi 

din vârful muntelui!", președinția consiliului județean Suceava era asigurată de un reprezentant al 
Partidului Social Democrat. Din anul 2016 este asigurată de un reprezentant al Partidului Național 
Liberal, iar sucevenii sunt dezamăgiți de persistența cu care liderii PNL din Suceava apără, inclusiv 
în instanță, o aberație pentru mediu. Până la data redactării prezentei, Consiliul Județean 
Suceava a cheltuit din bugetul sucevenilor suma exorbitantă de 487.000 RON, pentru 
achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului 
Județean Suceava și a instituției Președintelui Consiliului Județean Suceava căruia 
sucevenii i-au cerut în instanță să oprească acest proiect. 

Așa cum a fost larg relatat și în mass-media5, 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 responsab ile 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. 

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. 

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm să nu dați curs cererii de eliberare a 
Autorizației  integrate de mediu pentru Depozitul de deșeuri menajere din Pasul Mestecăniș. 

Vă rog în numele comunității locale să îi susțineți locuitorii afectați și să nu fiți părtași la otrăvirea 
localnicilor, turiștilor și a mediului! Această bombă ecologică va distruge șansele locuitorilor să își 
câștige traiul din agroturism, apicultură și creșterea animalelor. 
 

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.g4media.ro/exclusiv-constructia-gropii-de-gunoi-din-pasul-mestecanis-ajunge-la-dna-autoritatile-locale-

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

mailto:daniel.popescu@cdep.ro
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



