
CM\857274RO.doc PE458.713v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

11.2.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0735/2010, adresată de Attila Csegzi, de cetățenie română, însoțită 
de 518 semnături, privind faptul că autoritățile locale din Cristești (județul 
Mureș, România) nu s-au consultat cu locuitorii înainte de a lua decizia de 
construcție a unui depozit pentru transferul, selectarea și procesarea 
deșeurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că dezbaterea publică organizată de către autoritățile locale din Cristești 
(județul Mureș, România) privind construcția, în apropiere de sat, a unui depozit pentru 
transferul, selectarea și procesarea deșeurilor a fost serios viciată. Petiționarul susține că 
dezbaterea publică a avut loc la nivelul comunei și foarte puțini săteni au putut participa la 
aceasta. Acesta își exprimă nemulțumirea față de proiectul care i-ar afecta grav pe locuitorii 
ce dețin grădini de legume în apropierea locației alese și a căror sursă de venit este vânzarea 
produselor lor pe piață, în orașul Târgu Mureș. Petiționarul susține că toate locațiile 
alternative propuse de către localnici au fost ignorate și solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autoritățile locale pentru ca acestea să organizeze un referendum cu privire 
la acest proiect. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Proiectul pentru „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Mureș” a fost 
examinat și aprobat de Comisie în aprilie 2010. În cadrul procedurii de evaluare, autoritățile 
române au oferit detalii cu privire la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 
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inclusiv informații cu privire la consultarea publică.
Având în vedere informațiile primite de la autoritățile române, Comisia înțelege că autoritatea 
competentă [Agenția Regională pentru Protecția Mediului - Sibiu (ARPM)], responsabilă de 
coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect) a 
definit proiectul pentru „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Mureș” ca 
intrând sub incidența anexei II din HG 1213/2006, adică necesită un studiu pentru a determina 
dacă proiectul poate avea efecte semnificative asupra mediului, situație în care este necesară o 
evaluare a impactului asupra mediului. Potrivit deciziei emise la 1 aprilie 2009 în urma 
studiului, a fost solicitată o evaluare a impactului asupra mediului (EIM). Prin urmare, toate 
componentele sistemului de management integrat al deșeurilor, inclusiv stația de transfer al 
deșeurilor, instalația de sortare si compost plasată în imediata apropiere a satului Vălureni au 
fost supuse unei proceduri EIM, în conformitate cu cerințele din HG nr. 1213/2006, care 
transpune cerințele Directivei EIM1.
S-ar părea că cererea cu privire la un acord de mediu a fost prezentată de dezvoltator 
autorităților naționale competente la 5 martie 2009. Persoanele în cauză au fost informate cu 
privire la proiectul propus chiar de la început, prin anunțuri postate pe pagina web a Agenției 
locale pentru protecția mediului Mureș și a Consiliului Județean Mureș, prin anunțuri fixate la 
avizierul Primăriei din Sânpaul, precum și printr-un anunț în ediția din 10 martie 2009 a 
ziarului 24 ore Mureșene. 
Deciziile referitoare la studiu și domeniul de aplicare au fost puse la dispoziția publicului prin 
anunțuri în ziarele locale și naționale, precum și pe pagina web a ARPM Sibiu.
Petiționarul susține că ar trebui să aibă loc consultări publice reale cu privire la raportul EIM 
și ar trebui să influențeze procesul de luare a deciziilor. Într-adevăr, Directiva EIM prevede că 
autoritățile care ar putea fi interesate de proiect prin natura responsabilităților lor specifice în 
domeniul mediului, precum și publicul, trebuie să fie informate și consultate, ca parte a 
procesului EIM. Modalitățile detaliate pentru procedura de consultare sunt reglementate de 
legislația națională.
În ceea ce privește consultările publice efectuate în cursul procedurii EIM, Comisia înțelege 
că au existat două consultări publice referitoare la raportul EIM. Acestea au avut loc la 23 
iunie 2009, în comuna Cristești, și la 22 iunie 2009, în comuna Sânpaul. Locațiile și datele 
audierilor publice au fost anunțate în prealabil la 11 mai 2009, în ziarul local Ziarul de Mureș, 
la 12 mai 2009 în ziarul local Zi de zi, la 9 mai 2009 în ziarul local Nepujsag și la 18 mai 2009 
în ziarul România Liberă. O înștiințare referitoare la audierile publice a fost plasată, de 
asemenea, la avizierul primăriilor din Cristești și Sânpaul la 11 mai 2009. Accesul publicului 
la Raportul EIM a fost disponibil la ARPM Sibiu și la sediul Consiliului Local din județul 
Mureș, precum și pe site-urile acelorași instituții. 

Ca urmare a unei plângeri primite de la locuitorii din satul Vălureni și a cererii Primăriei din 
Cristești, o întâlnire cu reprezentanții locuitorilor din Vălureni a avut loc la 18 iunie 2009 la 
sediul Consiliului Județean Mureș și o altă întâlnire cu ONG-urile din domeniul mediului a 
avut loc la 19 iunie 2009. Consiliul Județean, în calitatea sa de promotor al proiectului, a 
prezentat întregul proiect, precum și componenta care urmează să fie construită în apropierea 
satului Vălureni. 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175, 5.7.1985, modificată de Directiva 97/11/CE a Consiliului, JO L 
73, 14.3.1997, modificată de Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului, JO L 156, 
25.6.2003, modificată de Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, JO L 140, 5.6.2009.
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În cadrul consultărilor publice, locuitorii din satul Vălureni și-au exprimat obiecțiile față de 
selectarea locului, care se află în imediata apropiere a satului. Și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la poluarea terenurilor agricole, contaminarea apelor subterane din apropierea locului 
și mirosurile neplăcute. 

Cu toate acestea, am înțeles din informațiile prezentate de autoritățile române că promotorul a 
abordat problemele semnalate de către populația locală și a oferit răspunsuri la cererile lor. 
Mai mult decât atât, obiecțiile, preocupările și recomandările exprimate în timpul consultărilor 
și audierilor publice au fost prezentate într-o anexă la raportul EIM. Ca urmare, la 5 octombrie 
2009, raportul EIM final a fost examinat în cadrul unei reuniuni a Comitetului de analiză 
tehnică (CAT în limba română). A fost adoptată decizia de emitere a acordului de mediu.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost anunțată după cum urmează:
- de ARPM Sibiu: prin scrisoarea adresată locuitorilor din satul Vălureni, la 7 octombrie 
2009; pe pagina de internet a ARPM Sibiu, la 9 octombrie 2009; printr-un anunț în ziarul 
România Liberă din 12 octombrie 2009;

- de Consiliul Județean Mureș: prin anunțuri în ziarele locale Zi de Zi și Nepujsag, la 7 
octombrie 2009; pe pagina de internet a Consiliului Județean, la 6 octombrie 2009; la 
avizierele primăriilor din Cristești și Sânpaul, la 9 octombrie 2009.
La data de 30 octombrie 2009, ARPM Sibiu a înregistrat o plângere împotriva deciziei de 
eliberare a acordului de mediu, semnată de 518 locuitori din satul Vălureni. Ca urmare a 
acestei plângeri, ARPM Sibiu a solicitat Consiliului Județean Mureș să comande un studiu de 
evaluare a impactului asupra stării de sănătate a locuitorilor din satul Vălureni generat de 
construirea și funcționarea stației de transfer, a instalației de sortare și de compostare. Studiul, 
efectuat de către Centrul pentru Mediu și Sănătate din Cluj Napoca, a fost pus la dispoziția 
publicului la 17 noiembrie 2009, iar rezultatele studiului au fost prezentate în timpul 
dezbaterii publice organizate în satul Vălureni la 9 decembrie 2009. Rezultatele studiului au 
indicat faptul că starea de sănătate a populației locale nu ar fi afectată de proiect. 

În conformitate cu dispozițiile legislației române aplicabile, ARPM Sibiu a emis, la 17 
decembrie 2009, acordul de mediu nr. SB/14/17.12.2009. Decizia EIM stabilește 
raționamentul și cerințele pentru noile investiții. 
În ceea ce privește cererea înaintată de petiționar autorităților naționale de a organiza un 
referendum local pe tema aprobării proiectului, aceasta nu este o cerință a Directivei EIM și 
Comisia nu are competența de a interveni. 

Trebuie subliniat faptul că formatul unui proiect și alegerea locației rămân responsabilitatea 
statului membru în cauză, care trebuie să garanteze respectarea legislației UE relevante.

De asemenea, trebuie atrasă atenția asupra faptului că responsabilitatea privind aplicarea 
corectă a legislației UE aparține în primul rând statelor membre. Conform Tratatului, Comisia 
nu are competența de a înlocui autoritățile statelor membre în activitățile de planificare și în 
deciziile lor. În cazul în care petiționarul dorește să le conteste, acesta poate recurge la căile 
de atac prevăzute de legislația română.
Concluzie

Din informațiile furnizate de petiționar și de autoritățile române, Comisia nu este în măsură să 
identifice o încălcare a dispozițiilor acquis-ului relevant, în special ale Directivei EIM, astfel 
cum a fost modificată. 
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