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Ref.: Petiția nr. 0622/2010, adresată de A.I.C., de cetățenie română, în numele 
Asociației AD Astra a oamenilor de știință români, privind presupusa încălcare a 
legislației europene de către proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană 
(România),

Petiția nr. 0628/2011, adresată de Sorin Jurca, de cetățenie română, în numele 
Fundației Culturale Roșia Montană, privind prejudiciile aduse mediului de către 
proiectul de exploatare a aurului de la Roșia Montană (România)

1. Rezumatul petiției nr. 0622/2010

Petiționarul solicită Parlamentului European să lanseze o anchetă cu privire la legalitatea 
proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montană, susținând că acesta ar încălca o serie 
de directive europene, între care Directiva 2006/21/CE care impune reducerea concentrației 
de cianură din iazurile de steril, Directiva 80/68/CE privind protecția apelor subterane, 
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și 
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător. Potrivit petiționarului, diferitele 
rapoarte realizate sunt fie incomplete, fie neclare cu privire la pericolele potențiale și măsurile 
care ar trebui luate în cazul unor accidente. Petiționarul consideră, de asemenea, că suma 
negociată drept garanție pentru reabilitarea zonei în cazul unui accident ar fi insuficientă în 
raport cu suprafața viitoarei exploatări aurifere. El subliniază, de asemenea, impactul 
transfrontalier al acestui proiect și faptul că Uniunea Europeană ar avea un rol central în 
eventualitatea unui accident și, prin urmare, trebuie să vegheze la aplicarea corectă a normelor 
în vigoare.

Rezumatul petiției nr. 0628/2011

Petiționarul consideră că proiectul Roșia Montană încalcă numeroase acte din legislația 
europeană, cum ar fi Directiva Seveso II (96/82/CE), modificată prin Directiva 2003/105/CE 
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privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase 
(articolele 6, 9 și 11), Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei, Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive 
(articolul 4) și Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică. Petiționarul solicită Parlamentului European și Comisiei Europene să 
verifice existența unei garanții financiare corespunzătoare și a unui plan de gestionare a 
deșeurilor pe termen lung, să evalueze implicațiile proiectului și să stopeze orice lucrări 
ulterioare în arealul Roșia Montană.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0622/2010 a fost declarată admisibilă la 7 octombrie 2010, iar petiția nr. 0628/2011 
a fost declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiția nr. 0622/2010

Comisia nu are competența de a evalua dacă proiectul în cauză este adecvat, în special din 
punct de vedere socioeconomic, istoric și cultural. Decizia finală rămâne la latitudinea 
exclusivă a autorităților competente române. Comentariile legate de corectitudinea, 
viabilitatea și fezabilitatea proiectului din aceste puncte de vedere ar fi nepotrivite.

În cazul proiectului menționat se aplică Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor 
din industriile extractive1. Directiva a fost adoptată după accidentul de la Baia Mare, pe baza 
recomandărilor unei comisii internaționale, care a analizat în profunzime cauzele acestuia. 
Majoritatea recomandărilor acestei comisii au fost incluse în directivă, care cuprinde astfel 
cerințe exacte și stricte menite să asigure un nivel adecvat de siguranță a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor miniere, inclusiv a digurilor.

Comisia este conștientă de toxicitatea și de impactul cianurilor asupra sănătății. De aceea, 
Directiva 2006/21/CE conține valori-limită foarte stricte pentru depozitarea cianurilor, acestea 
fiind, din informațiile Comisiei, cele mai stricte la nivel mondial. Orice nou proiect care 
utilizează tehnologii pe bază de cianură trebuie conceput astfel încât să respecte cerințele 
directivei, inclusiv valorile-limită pentru cianuri. Alegerea tehnologiei utilizate în exploatările 
aurifere rămâne responsabilitatea operatorului, atât timp cât acesta demonstrează autorităților 
competente că se vor respecta valorile-limită. Se vor solicita informații suplimentare din 
partea autorităților române cu privire la acest aspect.

Articolul 12 din directivă introduce obligativitatea reabilitării sitului după închiderea acestuia. 
Autoritatea competentă trebuie să stabilească o garanție financiară care să acopere obligațiile 
stipulate în autorizație, inclusiv dispozițiile referitoare la faza post-închidere. Autoritatea 
competentă poate solicita garanții financiare suplimentare în temeiul Directivei 2004/35/CE2

privind răspunderea pentru mediul înconjurător, pentru a acoperi consecințele unui eventual 

                                               
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 15.
2 JO L 143, 30.4.2004, p. 56-75.
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accident – pentru care, în orice caz, operatorul rămâne responsabil.

Potrivit informațiilor oferite în petiție, garanția financiară a fost fixată la 150 de milioane 
EUR, care ar putea fi o sumă suficientă pentru a acoperi cerințele minime stricte ale directivei. 
Totuși, Comisia va solicita autorităților române mai multe detalii despre modul de calculare a 
garanției.

În temeiul articolelor 4, 12 și 13 din Directiva 2006/21/CE, pe durata exploatării și după 
închiderea acesteia, trebuie luate măsuri pentru a preveni eventualele deteriorări ale stării 
apelor, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE1, Directiva-cadru privind apa (DCA).

DCA și Directivele 80/68/CEE2 și 2006/118/CE (directivele privind apele subterane) prevăd 
că statele membre trebuie să asigure prevenirea deteriorării stării apelor de suprafață și 
subterane, prevenind și limitând aportul de poluanți în apele subterane și protejând, 
îmbunătățind și restaurând toate corpurile de apă. Pentru a asigura respectarea obligațiilor 
menționate anterior, statele membre trebuiau să elaboreze, până la sfârșitul anului 2009, 
planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. România nu a adoptat încă, în mod oficial, un 
astfel de plan. Prin urmare, Comisia a transmis României un aviz motivat în noiembrie 2010, 
solicitându-i să se conformeze legislației UE în domeniul apei și să transmită planurile sale de 
gestionare a bazinelor hidrografice.

Comisia înțelege că inițierea activităților miniere are un impact asupra florei și faunei. Acest 
lucru ar fi trebuit să fie evaluat în cadrul evaluării de impact aferente proiectului în cauză. 
Comisia va solicita autorităților române mai multe detalii cu privire la măsurile prevăzute 
pentru a proteja flora și fauna din zonă, atât în faza de exploatare, cât și în faza post-închidere.

De asemenea, Comisia va solicita autorităților române mai multe detalii cu privire la măsurile 
prevăzute pentru a se evita deteriorarea calității aerului după închiderea minei.

Concluzii

Comisia este conștientă de potențialele riscuri asociate exploatărilor aurifere și utilizării 
cianurilor. Aplicarea integrală a legislației existente ar trebui să asigure că s-au luat toate 
precauțiile în vederea limitării impactului acestor activități asupra mediului și a sănătății 
publice.

Din moment ce, în cazul prezentat, exploatarea minieră nu a început încă, nu se pot constata 
eventuale încălcări ale directivei în acest stadiu. Totuși, se vor solicita informații suplimentare 
din partea autorităților române cu privire la anumite aspecte semnalate în petiție, pentru a 
verifica în ce măsură se va respecta legislația UE în cazul în care proiectul intră în faza 
operațională.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 decembrie 2011

Petițiile nr. 622/2010 și 628/2011

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
2 JO L 20, 26.1.1980, p. 43 -48.
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În urma primei comunicări a Comisiei, au fost solicitate informații suplimentare din partea 
autorităților române cu privire la aplicarea legislației europene și, îndeosebi, cu privire la 
Directiva 2006/21/CE privind gestionare deșeurilor din industriile extractive.

În răspunsul lor, autoritățile române au furnizat informații detaliate cu privire la:

 procedurile aflate în curs de derulare, în special pentru a finaliza evaluarea impactului 
proiectului: autoritățile încă analizează calitatea evaluării impactului;

 informațiile furnizate până acum publicului: documentele transmise de dezvoltatorul 
proiectului se află la dispoziția publicului;

 consultările întreprinse cu statele vecine potențial afectate: au fost consultate Ungaria, 
Serbia și Muntenegru, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Slovacia;

 măsurile propuse de operator pentru a evita contaminarea apei și pentru a asigura 
respectarea valorilor-limită prevăzute de directivă pentru stocarea cianurii; în cadrul 
proiectului este prevăzută o instalație de decontaminare care va permite respectarea 
valorilor-limită; alte măsuri sunt prevăzute pentru a asigura impermeabilizarea barajului;

 metoda de calcul pentru garanția financiară, obligatorie înainte de începerea proiectului: 
pentru a calcula cuantumul garanției financiare au fost luate în considerare criteriile 
definite în directivă;

 măsurile prevăzute pentru protejarea florei și faunei pe durata fazei operaționale și după 
închidere: autoritățile au solicitat informații suplimentare de la dezvoltatorul proiectului 
cu privire la măsurile exacte care vor fi luate pentru a proteja și a restabili 
biodiversitatea în zona afectată;

 stadiul actual al elaborării planurilor de urgență interne și externe. Ministerul Mediului 
intenționează să verifice gradul de adecvare și conținutul planurilor de urgență interne și 
externe.

Din analiza răspunsului autorităților române reiese faptul că s-au luat măsuri pentru a asigura 
aplicarea integrală a legislației UE. Prin urmare, nu se poate identificat nicio încălcare a 
legislației UE în acest stadiu al proiectului, în care autorizația nu a fost acordată încă.


