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Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/263/16.06.2020 

 
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: Situația exploatărilor miniere din judeţul Suceava. Obligațiile privind 
respectarea normelor de mediu din fostele perimetre miniere din județul Suceava.  
 

Stimate domnule ministru, 
 

Deși cunoscută ca o țară cu un potențial deosebit în domeniul resurselor minerale, România 
este deficitară în ceea ce priveşte exploatarea unor resurse precum aurul, cuprul, argintul, sarea, 
gazele naturale și țițeiul cu mijloace tehnologice moderne. La nivelul anului 2020 există mai multe 
proiecte miniere abandonate în județul Suceava și România, în general, unele fiind în conservare, 
altele închise definitiv. Companiile statului român și companiile românești, în general, au pierdut 
teren în fața competiției cu societățile internaționale din domeniu. 

De asemenea, Județul Suceava se confruntă încă în 2017 cu 711 perimetre miniere - cu 
deşeuri depozitate în 190 până la 200 de halde steril aparţinând fostelor perimetre miniere din 
industria extractivă comunistă - având un volum de 45,52 milioane mc şi ocupând 280 ha, 
estimându-se că şapte halde de steril încă nu au fost stabilizate, reprezentând un potenţial pericol. 

Conform unei informări din anul 2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului2, în judeţul Suceava 
existau 71 perimetre miniere cu activitatea sistată, dintre care 36 provenite din activitatea de 
cercetare şi explorare geologică, celelalte fiind perimetre miniere în care s-a desfăşurat activitatea 
de exploatare a zăcămintelor. Proiectele de sistare şi ecologizare a minelor au avut ca obiect 
închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa, demolarea unor construcţii din incintele 
industriale şi evacuarea materialului rezultat, precum şi intervenţii de stabilizare-înierbare a 
haldelor de steril.  

Având situația dată vă rog să îmi comunicați următoarele date: 
 

1) Care este situația obiectivelor miniere din județul Suceava? Vă rog să îmi prezentați 
situația în format tabelar, cuprinzând atât exploatările miniere active cât și lista 
obiectivelor miniere aprobate pentru închidere. 
 

2) Care este stadiul derulării programului de închidere a obiectivelor miniere din județul 

                                                      
1
 https://www.crainou.ro/2017/07/11/haldele-de-steril-minier-nestabilizate-un-adevarat-pericol 

2
https://ziare.com/suceava/stiri-business/zeci-de-milioane-de-metri-cubi-de-steril-pe-teritoriul-judetului-

suceava-2436339  

https://www.crainou.ro/2017/07/11/haldele-de-steril-minier-nestabilizate-un-adevarat-pericol/
https://ziare.com/suceava/stiri-business/zeci-de-milioane-de-metri-cubi-de-steril-pe-teritoriul-judetului-suceava-2436339
https://ziare.com/suceava/stiri-business/zeci-de-milioane-de-metri-cubi-de-steril-pe-teritoriul-judetului-suceava-2436339
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Suceava? Vă rog să îmi prezentați lista obiectivelor din județul Suceava închise între 
anii 1990 și 2020.   
 

3) Care sunt administratorii patrimoniului proiectelor miniere abandonate - aflate în 
conservare sau închise - din județul Suceava? Care sunt obligațiile de protecție a 
mediului ale acestor administratori? 
 

4) În ce mod s-au respectat termenele asumate de administratorii fostelor mine din 
județul Suceava privind ecologizarea și normele necesare în vederea asigurării 
sănătății populației din zonele respective? 

 Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

Cu deosebită considerație,  




