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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 

Nr. înreg. A/USR/282/19.06.2020 

 

Către:  Guvernul României  
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri - Domnului Ministru Virgil-Daniel 

Popescu 
 

 
De la:  Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Stadiul construcției magistralei de gaz natural Pojorâta - Vatra Dornei, 
județul Suceava 
 

Stimate domnule ministru,  

În urma audiențelor din cadrul cabinetului parlamentar online și cel din municipiul Vatra 

Dornei, județul Suceava, mi-a fost adusă la cunoștință o problemă importantă pentru toți 

locuitorii din municipiu dar și din localitățile limitrofe.  

Cu toate că municipiul Vatra Dornei este al cincilea centru urban ca mărime al județului 

Suceava, cu o populație de aproape 17.000 de locuitori, funcționează cu o centrală pe rumeguș, 

existând reale probleme în furnizarea energiei termice către populație și agenții economici, 

situație care se regăsește în toată zona de munte a județului Suceava.  

Așa cum a fost prezentat și într-un comunicat al Ministerului Economiei, în prezent, în 

zona Pojorâta - Vatra Dornei nu există conductă de alimentare cu gaze. Pentru încălzirea 

locuințelor și prepararea hranei se folosesc lemne de foc, cărbuni și gaze lichefiate. Acești 

combustibili sunt folosiți de asemenea și pentru încălzirea spațiilor societăților comerciale dar și 

a obiectivelor social-culturale existente. 
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Stimate domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) În ce stadiu se află proiectul de realizare a construcției conductei de gaz natural 

Pojorâta - Vatra Dornei ? 

2) Care sunt noile termene și grafice de execuție ale acestei investiții asumate de 

către SNTGN Transgaz SA? 

3) Care este costul total al investiției pentru realizarea acestei conducte de către 

SNTGN Transgaz SA și cine va suporta acest? Care va fi sursa de finanțare?  

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,  
 

 

Deputat 

Nicolae Daniel Popescu  

 

 




