
 
Parlamentul României 

 

Senat 

 

Grupul Parlamentar Uniunea Salva!i România 

  

Interpelare 

 

C"tre: Ministerul Mediului, Apelor #i P"durilor, domnului ministru Costel Alexe, 

Garda Na!ional" de Mediu- Comisariatul Jude!ean Tulcea,  

Adresat" de c"tre: Mihai Go!iu, senator USR, 

Obiectul interpel"rii: Garier" de granit în parc na!ional? 

 

Stimate domnule ministru, 

Stimate domnule comisar !ef, 

 

S"pt"mân" trecut", APM Tulcea !i Garda Na#ional" de Mediu- Comisariatul Jude#ean Tulcea 

au fost sesizate în leg"tur" cu declan!area unei proceduri de ob#inere a autoriza#iei de 

mediu, la APM Tulcea, pentru o min" de granit al c"rei beneficiar ar fi Mavgo Holding, 

Neam#, în localitatea Greci, în Parcul Na#ional Mun#ii M"cin, în situl de importan#" 

comunitar" ROSCI0123 Mun#ii M"cin !i arie special" de protec#ie avifaunistic" ROSPA 0073 

M"cin Niculi#el. 

Acest lucru se întâmpl" dup" ce, anul trecut, în mod definitiv !i irevocabil, Curtea de Apel 

Bucure!ti a anulat acordul de mediu !i a confirmat legalitatea respingerii solicit"rii de 

ob#inere a autoriza#iei de mediu  pentru acela!i amplasament. 

Ata!ez textul sesiz"rii transmise c"tre APM Tulcea !i GNM, Comisariatul Jude#ean Tulcea la 

finalul interpel"rii. 

$inând cont de acestea, v" solicit: 

1. S"-mi comunica!i #i mie r"spunsurile care vor fi transmise peti!ionarului; 
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2. S"-mi confirma!i/infirma!i declan#area procedurii de ob!inere a autoriza!iei 
de mediu; 

3. În condi!iile declan#"rii unei asemenea proceduri, s" verifica!i #i s"-mi 

comunica!i dac" au fost respectate prevederile procedurii de emitere a 

autoriza!iei de mediu, aprobat" prin Ordinul nr. 1798/2007; 

4. S"-mi comunica!i modul în care Administra!ia PN Mun!ii M"cin #i-a îndeplinit 
obliga!iile legate de conformarea cu decizia definitiv" a Justi!iei de anulare a 
acordului de mediu pentru cariera de granit de pe amplasamentul respectiv. 

5. S"-mi comunica!i toate concesiunile miniere de pe suprafa!a PN Mun!ii M"cin 
(incluzând, în mod obligatoriu, suprafa!a, data concesiunilor, a ob!inerii 
licen!elor, termenului de valabilitate al acestora). 

6. S"-mi comunica!i dac" s-au declan#at #i alte proceduri de ob!inere a 
autoriza!iilor de mediu pe suprafa!a PN Mun!ii M"cin, în ultimii doi ani. 

 

A!tept r"spuns în scris la solicit"rile de mai sus. 

 

Cluj-Napoca         Mihai Go!iu 

22.06.2020         Senator USR, Cluj 

 

 

Anexez textul sesiz"rii: 

NR.7957/ 15.06.2020 

                                                         Catre, 

                              Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea 

                        In atentia doamnei director executiv Mirela Raicu 

Ma numesc Bectas Cadar, locuiesc in com.Cornu, judet Prahova, email:... @yahoo.com, tf.... si 

in calitate de persoana implicata direct in elaborarea documentatiei pentru infiintarea Parcului 

National Muntii Macinului si aprobarea acesteia de catre Consiliul Judetean Tulcea, Prefectura 

judetului Tulcea, Primaria orasului Macin, Academia Romana si Ministerul Mediului, in doua 

etape, respectiv 1992-1993 si 1997-1998, va rog cu respect sa analizati si sa dati curs cu 



caracter de urgenta la actiunile prevazute de lege, dupa decizia Curtii de Apel Bucuresti din 

februarie 2019. 

Deoarece sunt direct legat profesional si sentimental, fiind principalul factor de infiintare al 

Parcului National Muntii Macin, constat ca in ultimii ani SC Emvetrans Exploatare SRL si 

ulterior Romgranit Exploatare SRL, cu concursul nemijlocit al directorului d-l.Rosca Viorel si 

posibil conducerii APM, au permis distrugerea versantul vestic al varfului Ghiunaltu si siturile 

comunitare la nord de localitatea Greci.  

Acestea reprezinta actiuni extrem de grave, atentate la una din simbolurile lantului hercinic cu 

valoare geologica inestimabila si care prin contractul incheiat dintre Ministerul Mediului si 

Romsilva, d-l.director Rosca Viorel avea obligatia sa administreze corect acest patrimoniu 

natural de importanta nationala si europeana.  

Subliniez ca zona respectiva a fost protejata de locuitorii com.Greci, firme italiene si romanesti 

cu multi ani inainte de aprobarea legislatiei de mediu, iar din luna septembrie 1992 si-au retras 

activitatea miniera si inchise toate carierele ce functionau in Culmea Pricopanului si Muntii 

Macin.  

Este de neconceput in prezent ca in numele protectiei mediului un astfel de dezastru ecologic din 

zona Ghiunaltu-Tutuiatu-Cavalu, in opinia mea, cu protectia nemijlocita a directorului Parcului 

National Muntii Macin si probabil conducerea APM. 

Documentatia de constituire al Parcului National Muntii Macin si aprobarea acesteia de 

Ministerul Mediului, se datoreza importantei geologice, geomorfologice, peisagistice, floristice 

si faunistice ale celor doua lanturi muntoase, cele mai vechi din Romania si Europa, formati in 

timpul orogenezei hercinice, introduse din anul 2007 in reteaua ecologica Natura 2000, ROSCI 

0123 Muntii Macinului si ROSPA 0073 Macin-Niculitel, arii naturale de importanta comunitara.  

Din considerente laudabile, conducerea APM Tulcea si GNM-Comisariatul Judetean Tulcea, au 

efectuat demersurile legale de anularea acordului de mediu nr.2384/ 2010 pentru investitia �� 

Reamenajare si retehnologizare cariera existenta Dealul Cavalu��, iar pentru multiple nereguli 

s-a emis decizia de anulare in anul 2014, pentru cariera deschisa din interiorul ariei naturale 

protejate, in ideea de a salva ceva din acest simbol al Romaniei.  

De asemenea pentru dezastrul ecologic creat de Romgranit Exploatare SRL Bucuresti sub atenta 

protectie al administratiei PNMM, conducerea APM Tulcea in colaborare cu GNM-

Comisariatul Judetean Tulcea au respins solicitarea emiterii autorizatiei de mediu si s-a emis de 

catre APM decizia de respingere nr.20/ 2016. 

Romgranit Exploatare prin lichidator judiciar Real Casa Expert SPRL adeseaza Tribunalului 

Bucuresti contestatia pentru anularea deciziei APM Tulcea si solicita emiterea autorizatiei de 



mediu pentru cariera din Greci, dar instanta de fond respinge in data de 27.10.2017 aceasta 

solicitare ca nefondata. 

Curtea de Apel Bucuresti, respinge recursul pentru eliberarea autorizatiei de mediu formulat de 

Romgranit Exploatare prin lichidator judiciar Real Casa Expert SPRL in data de 14.02.2019, ca 

neintemeiat.  

Astfel, in opinia mea de la data motivarii deciziei Curtii de Apel Bucuresti, Romgranit 

Exploatare prin lichidator judiciar Real Casa Expert SPRL avea obligatia de a elabora 

documentatia de inchidere si reconstructie a suprafetei de teren ce a facut obiectul acordului de 

mediu, dar si de nerespectare a conditiilor rezultate din actul de reglementare. Contractul cu 

UAT Greci trebuia de asemenea reziliat. 

Din nefericire, aceste demersuri legale nu s-au derulat in perioada 2019-2020, dimpotriva ca 

este in procedura la APM Tulcea o documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu pe 

amplasamentul��minier ?�� de 72 ha din zona Cavalu-Ghiunaltu , pentru desfasurarea activitatii 

de extractie a granitului in cariera si prelucrarii acestuia , interzisa in arie protejata de 

importanta nationala si comunitara, datorita impactului generat. 

Rog sa confirmati, daca la APM Tulcea este depusa aceasta documentatie de catre Mavgo 

Holding SRL, Neamt, ori alta societate comerciala pentru autorizarea extractiei de granit in 

cariera pe amplasamentul mentionat si motivul pentru care nu se afla pe site-ul APM Tulcea, 

pentru ca persoanele interesate sa aiba acces la informatii corecte privind intentia de distrugere 

in continuare a unei zone protejate, unice din tara.  

Lipsa transparentei, conduce la suspiciuni, deoarece nu se discuta de un refugiu pentru turisti, ci 

dimpotriva la o activitate cu puternic impact asupra mediului si care conduce la distrugeri greu 

de cuantificat intr-o zona sensibila, protejata la nivel national si European. 

Apreciez efortul dvs. de respingere a solicitarii autorizatiei de mediu si deciziile favorabile ale 

justitiei in acest domeniu si va rog cu caracter de urgenta sa efectuati in continuare demersurile 

prevazute de legile in vigoare privind: 

- Respingerea solicitarii de obtinerea autorizatiei de mediu pentru Mavgo Holding SRL, 

ori alta companie pentru activitatea de minerit pe amplasamentul mentionat 

- Solicitarea de reziliere a contractului dintre UAT Comuna Greci si orice alta firma 

pentru derularea activitatii extractive de resurse minerale in Parcul National Muntii 

Macin, ROSCI 0123 si ROSPA 0073, arie naturala protejata din nordul extravilanului si 

pentru care edilii acestei localitati, in frunte cu vesnicul viceprimar Mocanu Nicolae fac 

tot posibilul distrugerii acestui patrimoniu natural protejat 

- Solicitarea elaborarii proiectului tehnic de inchidere si de refacere a mediului, pe 

amplasamentul distrus de lucrarile de extractie, aprobarea privind realizarea acestor 

lucrari prin dezbatere publica, interzicand orice modalitate de extractie si transport 

resursa minerala de pe amplasament  



 

- Scrisoare prin ANPM catre ministrul mediului, privind schimbarea din functie a 

directorului PNMM Rosca Viorel, pentru avizarea favorabila a acestor lucrari in arie 

naturala protejata si neimplicarea in calitate de administrator la dezastrul ecologic din 

zona vf.Giunaltu - vf.Tutuiatu- vf.Cavalu, sit de importanta nationala si comunitara.  

Solicitare in baza contractului de administrare incheiat intre Ministerul Mediului si 

Romsilva, deoarece este partas la dezastrul ecologic din Muntii Macin. 

 

- Plangere penala pentru conducerea Romgranit Exploatare SRL pentru distrugerea 

ireversibila a versantului hercinic protejat de lege, distrugerile din patrimoniul natural 

din interiorul siturilor de importanta comunitara ROSCI 0123 si ROSPA 0073 din nordul 

extravilanului localitatii Greci 

 

- Plangere penala pentru directorul PNMM Rosca Viorel, care prin atitudinea sa a 

facilitat acest dezastru ecologic in aceste situri naturale protejate la nivel national si 

European, conider partas la aceasta distrugere a siturilor comunitare protejate din 

Muntii Macin  

Interventie similara am transmis si la GNM-Comisariatul Judetean Tulcea, astfel ca ambele 

institutii de mediu, conform competentelor prevazute de legislatia in vigoare sa finalizeze 

aspectele prezentate, privind raspunderea celor care au facilitat distrugerea acestui patrimoniu 

natural ce trebuie protejat la nivel national si European. 

Avand in vedere urgenta acestor demersuri, va rog sa transmiteti raspunsul dvs. intr-un timp 

rezonabil de maxim 10 zile, deoarece aceste distrugeri ireversibile nu pot ramane fara 

responsabilizarea celor care atenteaza la valorile patrimoniului natural, ce trebuiesc pastrate 

intact pentru urmatoarele generatii, asa cum au fost pastrate si transferate catre noi pentru 

viitor.  

Nu avem dreptul sa fim indiferenti la aceste distrugeri ce se datoreaza inconstientei, dar mai 

ales lacomiei unora. 

Pentru orice informatii benefice pentru protejarea acestui sit rezultat din orogeneza hercinica, 

corpuri montane protejate de legislatia specifica nationala, dar in special prin Directiva 

habitate si pasari, va rog sa ma contactati la numarul de telefon/ email mentionat in sesizare. 

                                                                                 

                                                                                          Cu stima, 

 Bectas Cadar 

 


