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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

  

Nr. înreg. A/USR/279/19.06.2020 

Către:  Guvernul României,  
             Ministerul Justitiei - Domnului Ministru al Justiției Marian Cătălin Predoiu 
 
În atenția Direcției Naționale Anticorupție 

 
De la: Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

 
ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș - actul sau actele de sesizare emise 
pe numele autorităților publice, a persoanelor în legătură cu toate etapele de realizare sau 
implementare a acestui proiect, stadiul în care se află dosarele de cercetare, urmărire penală 
sau judecată și orice alte documente ce pot fi făcute publice din dosarele de urmărire, 
cercetare penală astfel constituite în legătură cu subiectul expus. 

 Stimate domnule ministru, 

 În acest moment, Consiliul Judeţean Suceava implementează la nivelul judeţului proiectul 
”Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) în judeţul Suceava”. Proiectul constă în investiţii 
în sectorul de gestionare a deşeurilor şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric”, domeniul major de intervenţie (DMI) Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor. 

Proiectul are ca scop implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la 
nivelul întregului judeţ, care să îmbunătăţească atât calitatea vieţii cât şi pe cea a mediului și să 
corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului cu cerinţele legislaţiei române şi europene. 
Proiectul se va conforma cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS 
Mediu. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 218.045.617 Lei, din care: 

● valoarea eligibilă este de 188.394.213 Lei ; 
● valoarea, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, este de 29.651.404 Lei. 
 
Implementarea proiectului se realizează prin 12 contracte de achiziție publică, după cum urmează: 6 
contracte de lucrări, 5 contracte de servicii și 1 contract de furnizare.  
 

Printre acestea se numără contractul cu codul CL 3 - „Construcţie şi punerea în funcţiune a 
depozitului ecologic de la Pojorâta din judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de 
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tratare a levigatului”. În ceea ce privește implementarea contractului de lucrări CL 3, menționat mai 
sus, acesta s-a semnat la data de 25.01.2013, iar ordinul de începere s-a emis cu data de 04.03.2013. 
Obiectul contractului este format din următoarele subpuncte:  

● Construire depozit ecologic Pojorâta - capacitate de 0,39 Mt 
● Construire Stație de tratare levigat 
● Achiziție utilaje pentru operare depozit Pojorâta 

 
În ceea ce privește legalitatea transferurilor financiare efectuate până acum în temeiul acestui 

proiect, menționez că au fost sesizate o serie de neregularități formate în special din faptul ca 
documentele juridice ce au stat la baza întocmirii și justificării proiectului în sine nu sunt conforme cu 
prevederile legii, iar situațiile de fapt prezentate ca etape intermediare în acordarea finanțării nu sunt 
conforme normelor tehnice. Opinia publică a aflat prin intermediul mass-media faptul că în 2018 
“Dosarul Mestecăniș” a fost înregistrat la DNA București. Tot prin intermediul mass-media am aflat că 
procurorii au început audierile în acest dosar în noiembrie 2019. 

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaților, prin 
prezenta vă solicit în mod respectuos să ne transmiteți  în mod cuprinzător răspuns la următoarele 
întrebări : 

1. Ce dosare penale au fost constituite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție 
în numele oricărei persoane publice având legătură cu subiectul generic intitulat 
„Depozitul de deşeuri de pe Mestecăniş” sau “Depozitul ecologic Pojorâta” din zona 
Mestecăniș, județul Suceava ? 
 

2. Vă rog sa ne indicați cate astfel de dosare aveți pe rol în acest moment și care este 
stadiul acestora (cercetarea penală, punere sub urmărire penală sau orice alt act al 
cercetării judecătorești) ?  

Vă rog să îmi comunicați de urgență 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,  
 

 

Deputat 

Nicolae Daniel Popescu  

 




