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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1593/2009, adresată de Metodie Nicoară, de cetățenie română, 
privind problemele legate de traiectoria aleasă pentru ocolirea Municipiului 
Caransebeș (România) în cadrul proiectului de reabilitare a drumului 
național 6 Drobeta Turnu Severin - Lugoj (România)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică varianta aleasă de autoritățile române pentru ocolirea Municipiului 
Caransebeș prin localitatea Buchin în cadrul proiectului de reabilitare a drumului național 6 
Drobeta Turnu Severin - Lugoj. Potrivit petiționarului, proiectul prevede construcția unui 
kilometru de drum care va traversa o suprafață de teren arabil situată în perimetrul intravilan 
al localității. Petiționarul consideră că soluția aleasă nu este cea mai bună, având în vedere că 
nu ține cont de rețeaua de drumuri existente și de proiectul de construcție al autostrăzii Arad -
București. Petiționarul arată, de asemenea, că traiectoria aleasă afectează posibilitățile de 
valorificare a terenului arabil în cauză și estimează că despăgubirile acordate de stat în urma 
exproprierii în interes public sunt derizorii (zece euro pe metru pătrat). În consecință, 
petiționarul cere Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile române pentru o 
evaluare corectă a opțiunilor posibile și rectificarea situației, având în vedere că proiectul de 
reabilitare al DN 6 beneficiază de finanțare din fondurile europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010
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Petiționarul aduce în discuție problema traiectoriei alese pentru ocolirea Municipiului 
Caransebeș, care face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a DN 6 în România.

Petiționarul obiectează împotriva faptului că acest proiect va afecta anumite proprietăți situate 
într-o zonă aparținând intravilanului comunei Buchin. Se arată că exproprierea în favoarea 
beneficiarului (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA) este 
prevăzută pentru conexiunea drumului de ocolire cu DN 6 pe teritoriul comunei Buchin. 
Petiționarul subliniază impactul negativ al proiectului de drum asupra valorii terenului, 
deoarece compensația pentru expropriere este considerată derizorie. Acesta subliniază faptul 
că există și alte alternative cu un impact social negativ mai redus (un drum existent care ar 
putea asigura conexiunea dintre DN 6 și ocolirea propusă).

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia a examinat informațiile oferite de către petiționar în lumina legislației europene care 
ar putea fi aplicabilă în acest caz.
Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 și Directiva 2003/35/CE3

(Directiva EIA), prevede că proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, 
printre altele prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, trebuie să fie supuse unei evaluări a 
efectelor lor asupra mediului [articolul 2 alineatul (1)]. Directiva EIA distinge între așa 
numitele proiecte din Anexa I, care trebuie să fie supuse întotdeauna unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului și proiectele din Anexa II, în care statele membre 
trebuie să determine posibilele efecte semnificative asupra mediului. Această determinare 
poate fi realizată prin intermediul unei examinări de la caz la caz, prin stabilirea de praguri 
sau criterii, sau printr-o combinare a acestor metode, ținând cont de criteriile de selecție 
relevante din Anexa III la Directivă.

Proiectele de drumuri intră sub incidența Directivei EIA. Prin urmare, o evaluare a impactului 
asupra mediului este obligatorie pentru:

 construirea de autostrăzi și șosele - Anexa 1 punctul (7) litera (b), precum și 
 construirea unei șosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea și/sau lărgirea unei șosele 

existente cu două sau mai puține benzi pentru a o transforma într-o șosea cu patru sau mai 
multe benzi, în cazul în care șoseaua nou constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau 
lărgită se întinde pe o lungime de cel puțin 10 km - Anexa I punctul (7) litera (c).

Alte proiecte de drum nemenționate în Anexa I la directivă intră sub incidența Anexei II 
punctul (10) litera (e), construirea de drumuri (proiecte neincluse în Anexa I). Conform 
descrierii de mai sus, în ceea ce privește proiectele incluse în Anexa II, autoritățile 
competente din statele membre trebuie să verifice eventualitatea efectelor semnificative 
asupra mediului, în acest caz fiind necesară o evaluare a impactului asupra mediului.

În momentul în care se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului, este necesară 

                                               
1 JO L 175, 05.07.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.03.1997, p. 5.
3 JO L 156, 25.06.2003, p. 17.



CM\838839RO.doc 3/3 PE452.716v01-00

RO

consultarea autorităților publice, a celor de mediu și a altor autorități. Decizia de autorizare a 
proiectului ar trebui să țină seama de rezultatele unor asemenea consultări și de informațiile 
pe care responsabilul de proiect le oferă autorităților competente în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului. În final, decizia privind acordarea sau refuzul 
autorizației trebuie adusă la cunoștința publicului.
Comisia consideră că decizia privind selectarea traseului drumului ar trebui luată după 
finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Procedura trebuie să 
servească autorităților competente la luarea celei mai obiective și mai transparente decizii cu 
privire la drumul propus.
Proiectul pentru Reabilitarea secțiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj a DN 6 (faza 2 a 
proiectului Craiova-Lugoj), situat în Oltenia și Banat, România, inclusiv ocolirea 
Caransebeșului, este finanțat printr-un fost program ISPA (în prezent Fondul de coeziune). 
Acesta presupune reabilitarea a aproximativ 163 km de șosea și construirea a 31 km de noi 
secțiuni. Beneficiarul acestui proiect este Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România S.A., sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
Este important de remarcat faptul că acest proiect a fost supus unei proceduri de evaluare a 
impactului asupra mediului, care a fost efectuată din octombrie 2006 până în noiembrie 2007 
și a inclus și o fază de consultări publice. Autorizația emisă în urma evaluării de impact 
asupra mediului pentru traseul menționat în această petiție datează din noiembrie 2007. 
Trebuie subliniat faptul că formatul unui proiect și alegerea unei alternative specifice rămân 
responsabilitatea statelor membre în cauză, care trebuie să garanteze respectarea legislației 
europene relevante.

De asemenea, trebuie atrasă atenția asupra faptului că responsabilitatea privind aplicarea 
corectă a legislației europene aparține în primul rând statelor membre. Tratatul nu conferă 
Comisiei competența de a se substitui autorităților statelor membre în activitățile lor de 
planificare și pentru luarea deciziilor, de exemplu cu privire la autorizarea acestui proiect de 
drum.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate identifica o încălcare a Directivei EIA în 
acest caz. În cazul în care petiționarii vor oferi informații noi și detaliate, precum și dovezi 
substanțiale care să ateste că nu s-a respectat legislația comunitară și care să permită Comisiei 
să evalueze chestiunile de natură juridică legate de directivele amintite, aceasta va lua în 
calcul continuarea investigațiilor în acest caz.
În ceea ce privește exproprierea proprietăților private și stabilirea recompenselor economice 
adecvate, trebuie menționat că aceste aspecte nu intră sub incidența legislației comunitare, 
astfel încât Comisia nu este abilitată să intervină. Problemele prezentate de petiționar în acest 
sens intră sub incidența legislației respectivului stat membru și a Protocolului 1 la Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. În cazul în care petiționarul dorește să le conteste, acesta 
poate recurge la căile de atac prevăzute de legislația română.


