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De la: Nicolae Daniel POPESCU  

            Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Încălcări grave ale legislaţiei privind mediul în proiectul depozitului de 

deșeuri din Pasul Mestecăniș (comuna Pojorâta, satul Valea Putnei) 

 

Stimate domnule ministru Mircea Fechet,  

 

Prin întrebarea anterioară înregistrată cu nr.10761A/16-06-20201 am înștiințat Ministerul  

Mediului, Apelor şi Pădurilor asupra problemelor legate de solicitarea Consiliului Județean Suceava 

de eliberare a autorizației de mediu pentru depozitul de deșeuri din Pasul Mestecăniș, comuna 

Pojorâta.   

Față de cele prezentate în detaliu în întrebarea transmisă, nu am primit un răspuns 

satisfăcător. În răspunsul transmis nr. 5097/07-10-2020 ați omis să răspundeți punctual la cele 

patru puncte de la finalul prezentei, ce măsuri concrete urmează să dispuneți pentru a 

remedia  problema de mediu sesizată la groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș. În egală 

măsură, în răspunsul precedent nu a fost prezentat niciun plan de acțiune cu referire la 

solicitările din finalul întrebării.  

        În calitate de deputat, vă solicit 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 pentru următoarele 

motive obiective:  

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 instiintez ca această dezbatere 
publică trebuia 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. Era vital ca locuitorii direct 
afectați și persoanele interesate să poată participa și să formuleze observații.  

2) Lipsește avizul privind sănătatea populației privind întregul proiect.  Există doar un aviz de 
principiu, fără să fie urmat de un alt aviz care să se refere la situația concretă, fiind astfel încălcate 
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prevederile legale. 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. 

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.  

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 de a își 

câștiga traiul din orice activitate legată de agroturism, apicultură, creșterea animalelor samd . 

Vă solicit din nou pe această cale să analizați problematica expusă și să ne transmiteți în 

cele ce urmează răspunsurile la următoarele aspecte: 

1. Care este situația actuală a cererii de eliberare a Autorizației  integrate de mediu pentru 
Depozitul de deșeuri menajere din Pasul Mestecăniș? 

2. Vă rugăm să dispuneți stoparea imediată a emiterii acestei cereri raportat la iregularitățile 
semnalate și dosarele judiciare aflate pe rol în acest moment în legătură cu acest subiect. Vă 
rugăm totodată să dispuneți și realizarea unei anchete din partea Corpului de Control al 
Ministerului ce îl conduceți, care să vizeze toate împrejurările și avizele emise până acum cu 
neregulile indicate. 

3. Având în vedere neregularitățile 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 menajere din Pasul Mestecăniș? 

4. Vă rugăm să ne prezentați un program de măsuri cu date, elemente concrete și soluții 
alternative ce se pot întreprinde astfel încât să se evite catastrofa ecologică ce se conturează 
în acest moment cu ignorarea tuturor semnalelor de alarmă date până acum. 

      Vă mulțumesc pentru înțelegerea arătată și vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul 

dumneavoastră conform dispozițiilor art.201 Alin.2 al Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv 

pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro. 

Cu deosebită considerație,                                                                                

Deputat Nicolae Daniel Popescu 
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