
DT\899514RO.doc PE483.803v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2.5.2012

DOCUMENT DE LUCRU
privind misiunea de informare desfășurată în România, în perioada 24-25 
noiembrie 2011

Comisia pentru petiții

Raportoare: Erminia Mazzoni



PE483.803v02-00 2/16 DT\899514RO.doc

RO

Delegația 

Delegația care a vizitat România a fost compusă din șapte membri oficiali și din patru membri 
ex officio ai Comisiei pentru petiții. 

Membri
Dna Erminia Mazzoni (PPE, IT), șefa delegației
Dl Zoltán Bagó (PPE, HU)
Dna Inés Ayala Sender (S&D, ES)
Dl Csaba Sándor Tabajdi (S&D, HU) 
Dl Roger Helmer (ECR, UK)
Dl Gerald Häfner (Verzii, DE)
Dl Nikolaos Salavrakos (EFD, GR)

Membri ex officio
Dna Elena BĂSESCU (PPE, RO)
Dl Cristian Dan Preda (PPE, RO)
Dl Victor Boștinaru (S&D, RO)
Dna Adina-Ioana VĂLEAN (ALDE, RO)

Obiectivul vizitei

Obiectivul vizitei l-a reprezentat obținerea unei mai bune perspective asupra îngrijorărilor 
exprimate de câțiva petiționari cu privire la: un proiect de minerit aurifer pe scară largă, situat 
la Roșia Montană1, câteva proiecte de centrale eoliene situate în regiunea Dobrogea2, 
bunăstarea animalelor3, adopțiile internaționale4 și impactul negativ al unui centru comercial 
construit în vecinătatea unei catedrale istorice5.

Delegația a intenționat, de asemenea, să intensifice cooperarea cu cele două Comisii pentru 
petiții din România și cu Avocatul Poporului din România, în vederea sporirii sensibilizării cu 
privire la sfera de competențe a Comisiei pentru petiții din Parlamentul European. 

Temeiul principalelor petiții

Petițiile privitoare la Roșia Montană au fost primite în 2010, respectiv în 2011, și au atras 

                                               
1 Petițiile nr. 0622/2010 și nr. 0628/2011

2 Petițiile nr. 0111/2008 și nr. 0262/2011

3 Petiția nr. 0587/2011

4 Petițiile nr. 1120/2009 și nr. 1109/2010

5 Petițiile nr. 0067/2007 și nr. 0149/2007
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atenția asupra unei presupuse nerespectări de către un proiect de minerit aurifer cu exploatare 
în carieră, situat la Roșia Montana, a unei serii de directive europene, și anume Directiva 
privind deșeurile miniere1, Directivele privind apa, Directiva Seveso2 și Directiva privind 
calitatea aerului3. Petiționarii au avut, de asemenea, ocazia de a-și prezenta argumentele, pe 
parcursul reuniunii Comisiei pentru petiții din data de 4 octombrie 2011.

Petițiile referitoare la centralele eoliene din Dobrogea au prezentat afirmații grave cu privire 
la o posibilă degradare ireversibilă a mediului, cauzată de un număr mare de centrale eoliene 
din zona Dobrogea. Petițiile au fost, de asemenea, discutate pe durata întâlnirii din 4 
octombrie 2011, în care reprezentantul Comisiei Europene a explicat faptul că procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligației este în curs pentru două zone (Măcin-Niculițel și Munții 
Măcinului) și s-au inițiat cercetări preliminare cu privire la alte zone (ROSPA 0031 Delta 
Dunării și Complexul Razim-Sinoe, ROSPA 0091 Pădurea Babadag, ROSPA 0100 Stepa 
Casimcea și ROSCI 0201 Podișul Nord-Dobrogean)

Cele două petiții privind construirea unei clădiri de 20 de etaje lângă Catedrala Sf. Iosif au 
fost primite în 2007. Pe parcursul unei vizite de informare efectuate în 2008, delegația a 
petrecut câtva timp vizitând catedrala și zona înconjurătoare. Președintele Parlamentului 
European a trimis ulterior o scrisoare președintelui și  prim-ministrului României, prin care 
exprima opinia Comisiei, potrivit căreia construirea unui imens centru comercial atât de 
aproape de catedrală susține în mod clar interesele comerciale și de afaceri și constituie un 
abuz flagrant de putere din partea autorităților, fără a se acorda atenția cuvenită moștenirii 
culturale. În iulie 2011, Curtea de Apel din Suceava a hotărât că autorizația de construcție 
acordată centrului comercial „Cathedral Plaza” era ilegală. 

Vizita

Prima zi (24 noiembrie 2011) 

 Întâlnirea cu dl Dragoș Tănase, directorul general al Roșia Montană Gold 
Corporation (RMCG) și cu dl Eugen Furdui, primarul comunei Roșia Montană 

Șefa delegației, dna Erminia Mazzoni, a început prin a-i prezenta pe membrii delegației și a 
specificat faptul că vizita Comisiei are ca scop obținerea de clarificări suplimentare cu privire 
la afirmațiile incluse în cele două petiții privitoare la proiectul Roșia Montană. 

Dl Eugen Furdui a explicat faptul că Roșia Montană este o comunitate de mineri. Toate 
persoanele din zonă au lucrat în industria minieră de-a lungul timpului și sunt în favoarea 

                                               
1 Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

2 Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

3 Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător
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proiectului. Proiectul constituie singura posibilitate de combatere a poluării istorice din zonă 
(cauzată de minele exploatate de stat până în 2006) și ar putea, de asemenea, să soluționeze 
problemele sociale. Domnia sa a prezentat o broșură cuprinzând 25 de primari și ONG-uri din 
zonă care susțin proiectul. 

Întrebat despre decizia Curții de Apel, privind anularea autorizației aferente proiectului de 
către Consiliul local din Roșia Montană și de presupusul conflict de interese dintre cei doi 
consilieri, primarul a specificat faptul că hotărârea Curții de Apel nu se referă la proiectul 
minier, ci la planul urbanistic zonal (PUZ) al comunei Roșia Montană. Cei doi consilieri 
locali au lucrat pentru societate și nu ar fi trebuit să voteze. Ulterior, planul a fost din nou 
supus la vot, iar cei doi consilieri nu au luat parte la votare. 

Dl Dragos Tănase a utilizat o prezentare PowerPoint pentru a ilustra starea de degradare a 
comunei (puțuri abandonate, niveluri ale poluării care depășesc nivelurile maxime permise, 
ape acide în pârâul Abrudel și la confluența cu râul Arieș). Potrivit afirmațiilor directorului 
general, rata șomajului în zonă este de 80 %, iar comuna nu are nicio perspectivă. 

El a specificat faptul că proiectul minier RM dezvoltat de RMGC va utiliza cele mai bune 
tehnologii disponibile pentru toate componentele, definite de normele UE și în documentul 
BREF. Mai mult, cu privire la patru dintre capitole, proiectul va fi considerat un reper nou, iar 
BAT (cele mai bune tehnici disponibile) vor trebui să fie actualizate pe baza proiectului 
minier RM.

El a subliniat faptul că Studiul EIM (de evaluare a impactului asupra mediului) conține 20 de 
capitole principale (5 000 de pagini). Au fost organizate ample consultări și s-a răspuns unui 
număr de 6 000 de întrebări. Nivelul estimat al cianurii în spațiile de gestionare a sterilului va 
fi foarte scăzut (5 mg/l pentru proiectul RM, comparativ cu nivelul de 10 mg/l prevăzut de 
Directivele UE și cu 400 mg/l în accidentul de la Baia Mare din 2000).

Dl Tănase a continuat cu prezentarea avantajelor proiectului. Din punct de vedere economic, 
acesta va crea locuri de muncă (2 300 de locuri de muncă directe pe durata fazei de 
construcție și 3 000 de locuri de muncă indirecte pe durata derulării proiectului), oportunități 
pentru firmele locale și o contribuție de 1 % la PIB-ul României. Din punct de vedere al 
mediului înconjurător, proiectul va soluționa problema poluării istorice1. Puțurile vor fi 
închise și se va planta sol vegetal, sau vor fi transformate în lacuri. Cu privire la patrimoniu, 
majoritatea clădirilor istorice vor fi renovate. Cât privește viața socială, proiectul va restaura 
viața și tradițiile comunității. Proiectul are de asemenea în vedere strategii de dezvoltare 
durabilă (reconversii profesionale, planuri de afaceri pentru activitățile post-minerit). 

Dl Tănase a explicat faptul că societatea a construit case noi, cu toate dotările necesare, într-o 
localitate din apropiere, unde localnicii vor fi strămutați cu acordul lor. El a mai declarat că 
societatea a achiziționat deja majoritatea proprietăților private necesare  desfășurării 
proiectului de la proprietarii locali de terenuri. 

Întrebat despre potențialele riscuri implicate, dl Tănase a făcut referire la anumite studii 
                                               
1 Apele acide vor fi curățate din prima zi de funcționare.
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efectuate de experți norvegieni și a asigurat delegația că riscurile vor fi foarte reduse și că 
proiectul va fi „mult mai sigur decât centralele nucleare”. Barajul va fi de 1 000 de ori mai 
sigur decât orice alt baraj din lume. 

Întrebat în repetate rânduri despre garanții și despre valoarea asigurării de mediu, dl Tănase a 
răspuns că se vor aloca 127 de milioane de dolari SUA pentru reabilitarea zonei. Societatea va 
încheia, de asemenea, o poliță de asigurare pentru caz de dezastru. Nivelul confortabil al 
asigurării urmează să fie stabilit într-o etapă ulterioară, după acordarea autorizației de mediu. 
Dl Tănase a insistat că societatea este gata să accepte orice cuantum al asigurării care va fi 
solicitat de firma de asigurări. 

La întrebarea de ce proiectul are atât de mulți oponenți, dl Tănase a replicat că acele persoane 
care se opun proiectului au ales doar informațiile ușor accesibile și și-a exprimat dorința ca 
persoanele respective să se informeze mai în detaliu.

 Întâlnirea cu dl Marin Anton și cu dl Cristian Apostol, secretari de stat în 
Ministerul Mediului

Cea de-a doua întâlnire a avut loc la Ministerul Mediului, în prezența a doi secretari de stat și  
a mai multor directori de la diferite departamente. 

După o scurtă prezentare realizată de șefa delegației, dna Erminia Mazzoni, dl Marin Anton
a răspuns la anumite îngrijorări manifestate în petițiile privind Roșia Montană: 

Domnia sa a explicat faptul că proiectul minier Roșia Montană se află în prezent în procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), în vederea obținerii autorizației de mediu. 
Sunt implicate autoritățile publice de la nivel central și local, care au anumite atribuții și 
îndatoriri în materie de protecție a mediului. În acest scop, în 2010, a fost creată, la nivel 
central, Comisia de analiză tehnică (CAT)1. În urma solicitărilor CAT, pentru a se asigura că 
proiectul respectă legislația relevantă, deținătorul proiectului a completat și modificat de 
câteva ori documentația.

Cu privire la respectarea prevederilor Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor 
din industriile extractive, acesta a declarat că concentrația de cianură va fi cuprinsă între 5-7 
ppm la intrare și se va diminua la punctul de descărcare, în condițiile în care Directiva permite 
o concentrație a cianurii disociabile în mediu slab acid la punctul de descărcare a sterilului din 
uzina de prelucrare în lac de 10 ppm. Circuitul cianurii va fi unul închis. El va fi monitorizat 
de Garda Națională de Mediu, împreună cu deținătorul titlului. Domnia sa a explicat că, la 
finalul procesului, cianura se va descompune și apa va fi transformată în apă potabilă. 

La întrebarea privitoare la recomandările cuprinse în rezoluția Parlamentului European 
privind interzicerea cianurii2 și alternativele la mineritul cu cianură, secretarul de stat a 
                                               
1 Membrii comisiei sunt: opt ministere, Academia Română, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, 
Institutul Geologic al României, Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională „Apele Române”. 

2 Rezoluþia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind interzicerea generalã a utilizãrii tehnologiilor de 
minerit pe bazã de cianurã în Uniunea Europeanã (P7_TA(2010)0145))
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confirmat faptul că ministerul are cunoștință de prevederile rezoluției, subliniind, cu toate 
acestea, caracterul neobligatoriu al acesteia. El a subliniat faptul că cianura este utilizată la 
scară mondială, fiind una dintre cele mai eficiente soluții de extragere a aurului.

Cu privire la consultările transfrontaliere, în conformitate cu Convenția de la Espoo1, au fost 
informate următoarele state: Ungaria, Serbia și Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina și 
Slovacia. Ungaria a obiectat cu privire la proiect în ansamblul său în august 2011. 

Cu privire la respectarea prevederilor Directivelor privind apele subterane (Directiva 
80/68/CEE și Directiva 2006/118/CE) și ale Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE), dl 
Anton a explicat faptul că deținătorului proiectului i s-au solicitat informații și clarificări, 
pentru a se asigura respectarea prevederilor directivelor privitoare la nedeteriorarea stării 
zonelor de apă și păstrarea caracteristicilor biologice specifice stării ecologice a apelor de 
suprafață. 

Dl Anton a fost, de asemenea, întrebat în ce mod fundul iazului de descărcare va fi 
impermeabilizat. Acesta a explicat că există două opțiuni: fundul iazului poate fi 
impermeabilizat prin utilizarea de geomembrane (material geosintetic fabricat din membrane 
impermeabile) sau prin aplicarea unui strat natural de argilă (grosime de 5-14 m). Soluția 
argiloasă a fost considerată ca fiind o opțiune mai viabilă și mai eficientă, deoarece 
geomembranele prezintă pericol de rupere. 

Titularului proiectului i s-a solicitat, de asemenea, să întreprindă toate măsurile necesare 
pentru protecția florei și faunei din zonă, pe durata fazelor de minerit și de post-închidere.

Cu privire la respectarea prevederilor Directivei privind calitatea aerului, dl Anton a declarat 
că evaluările prezentate în documentația transmisă de către deținător au luat în calcul atât 
impactul pe termen scurt (30 de minute, o oră, 24 de ore), cât și impactul pe termen lung (un 
an). Conform acestor estimări, pe ansamblu, nivelul concentrațiilor rezultate numai din 
sursele de emisie privitoare la proiect vor fi reduse, sub limitele prescrise pentru zonele 
populate.

Cu privire la publicarea informațiilor prezentate de către deținător, în conformitate cu 
prevederile Directivei Seveso, acesta a specificat că toate informațiile transmise de deținătorul 
titlului către autoritatea de mediu (inclusiv raportul de siguranță) au fost publicate pe site-ul 
web al Ministerului Mediului și Pădurilor.

Cu privire la garanția financiară, în conformitate cu documentația trimisă de către deținătorul 
titlului, costurile pentru închidere și reabilitarea mediului în sarcina proiectului minier Roșia 
Montană se cifrau la aproximativ 127,6 milioane de dolari SUA. 

Acesta a explicat că Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (2004/35/CE)2

                                               
1 Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991)

2 Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător
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prevede încă o garanție. Potrivit acestei Directive, autoritățile însărcinate cu protecția 
mediului pot institui o ipotecă asupra bunurilor operatorului și un sechestru asigurător, prin 
care se vor recupera costurile aferente unor posibile lucrări de remediere a daunelor aduse 
mediului, în cazul în care deținătorul titlului refuză să suporte costurile. Deținătorul titlului a 
specificat faptul că intenționează să încheie o asigurare care va elimina incertitudinile 
privitoare la insolvență, în caz de accident, însă valoarea acestei asigurări nu a fost încă 
stabilită. Garanțiile urmează a fi stabilite de către deținătorul titlului și vor fi prezentate 
autorităților, în vederea obținerii autorizației de mediu pentru exploatare.

Întrebat de ce statul român nu a făcut nimic până în acel moment pentru soluționarea 
problemei poluării istorice, dl Anton a declarat că în Roșia Montană există un dezastru 
ecologic moștenit de la exploatările care au avut loc înainte de 1989 și România nu a putut 
suporta costurile necesare curățării zonei. Proiectul RM ar putea să rezolve problema poluării 
istorice. Domnia sa a admis în mod deschis că este în favoarea proiectului. 

Cu privire la participarea ONG-urilor, acesta a declarat că au avut loc 14 dezbateri publice în 
România și două în Ungaria.

Întrebat despre beneficiile economice pentru statul român, comparativ cu venitul societății, 
secretarul de stat a afirmat că Ministerul Mediului nu era autorizat să intre în detalii cu privire 
la aceste aspecte, care sunt de competența Ministerului Economiei. Domnia sa a reamintit 
faptul că opt ministere erau implicate în procesul de acordare a autorizației.

Membrii delegației au subliniat faptul că obiectivul vizitei nu este luarea unei decizii cu 
privire la proiect, ci, mai degrabă, evaluarea situației din perspectiva afirmațiilor incluse în 
petiții. 

Dl Anton a încheiat spunând că procesul de evaluare a impactului asupra mediului reprezentat 
de proiectul Roșia Montană este în derulare (etapa actuală a acordului de mediu va fi urmată 
de etapa autorizației de mediu) și va culmina cu luarea unei decizii de acordare a 
consimțământului de mediu sau de respingere a proiectului. 

După ce s-a răspuns la toate întrebările pe tema Roșia Montană, dl Cristian Apostol a luat 
cuvântul pentru a discuta despre petițiile privind centralele eoliene din Dobrogea. 

Acesta a asigurat delegația că s-au urmat toate etapele prevăzute prin lege și că proiectele 
respectă legislația română și europeană. Au fost consultate toate autoritățile de specialitate și 
s-au desfășurat și consultările publice necesare. În opinia sa, proiectele vor reprezenta o 
opțiune viabilă pentru reducerea emisiilor de CO2 și pentru îndeplinirea obiectivelor europene 
privind energia regenerabilă. Domnia sa a specificat faptul că numai 400 de turbine sunt 
operaționale/în construcție. 

Întrebat dacă autoritățile au cunoștință de vizita recentă a DG Mediu în România și de 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligației lansată de Comisia Europeană, dl Apostol a 
răspuns că autoritățile nu au cunoștință de vizita DG Mediu. Cu privire la procedura 
respectivă, acesta a declarat că autoritățile au trimis documentația solicitată Comisiei 
Europene și că așteaptă rezultatele evaluării acesteia. 
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Secretarul de stat a afirmat că autoritățile au examinat, de asemenea, posibilul efect cumulativ 
al proiectelor și că fiecare autorizație a fost acordată după ce s-au luat în considerare 
autorizațiile anterioare. 

Cu privire la petiția privind caii sălbatici, autoritățile au remarcat că, de fapt, aceștia nu sunt 
cai sălbatici, ci cai domestici lăsați liberi de fermieri. Câțiva cai au fost scoși din Pădurea 
Letea, pentru a fi trimiși la abator. Caii aveau proprietari și documente de transport. În urma 
intervenției mijloacelor de informare în masă și a ONG-urilor, transportul a fost oprit și 
redirecționat către o fermă, unde caii au fost luați în îngrijire. Aceștia au devenit proprietatea 
Fundației Vier Pfoten. În acest moment, caii sunt îngrijiți de către fundație și de către 
localnici. 

Deputatul Roger Helmer a pus o întrebare privind chestiunea câinilor maidanezi, menționând 
numărul mare de scrisori primite pe această temă. Dl Apostol, făcând o analogie cu ursul 
Bruno care a ocupat prima pagină a ziarelor în 2006, a specificat că sănătatea și siguranța 
oamenilor sunt importante și au fost luate în considerare. În urma adoptării unei legi recente, 
această chestiune a fost transferată la nivel local: autoritățile locale, în urma consultărilor cu 
populația prin sondaje de opinie sau referendumuri, au competența de a decide dacă anumiți 
câini trebuie eutanasiați.

 Întâlnirea cu petiționarii (petițiile privind Roșia Montană)

Cea de-a treia întâlnire a avut loc la Biroul de informare din București, în prezența 
petiționarilor: dna Roxana Bojariu și dna Mihaela Albu, reprezentante ale Asociației AD 
Astra și dl Sorin Jurca, membru fondator al „Fundației culturale Roșia Montană”. 

Reprezentanții Asociației AD Astra au utilizat o prezentare PowerPoint, prin care se face o 
comparație între Roșia Montană și Summitville1. Aceștia au precizat că iazul de spălare a 
minereurilor din Roșia Montană va fi de zece ori mai mare decât cel din Summitville sau cel 
din Baia Mare. 

Dl Sorin Jurca și-a exprimat temerile că satul său natal va fi distrus în totalitate de 
operațiunile miniere și consideră că autoritățile statului cedează în fața dorințelor unei 
companii străine. 

Petiționarii au criticat absența planurilor pentru situații de urgență și a unei evaluări tehnice 
care să prezinte în mod adecvat riscurile. Nesatisfăcuți de calitatea informațiilor din rapoartele 
prezentate de către dezvoltator, petiționarii au solicitat efectuarea unor evaluări independente, 
considerând că proiectul ar trebui să aștepte respectivele analize. 

Petiționarii au afirmat că, în raport cu riscurile implicate, suma garanției este prea mică pentru 
un proiect la o scară atât de mare. Garanția ar fi trebuit examinată în cadrul unui raport tehnic 
detaliat. Ei au subliniat faptul că societatea a contribuit la sărăcirea regiunii prin strămutarea 
                                               
1 Mina din Summitville este faimoasă din cauza pagubelor de mediu cauzate în anii '80 prin scurgerea 
accidentală a produselor rezultate în urma mineritului în apele locale.
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localnicilor într-o altă zonă și prin exercitarea de presiuni asupra autorităților locale în vederea 
înghețării oricăror activități de dezvoltare și investiții în zonă. 

Petiționarii au subliniat, de asemenea, faptul că galeriile romane existente vor fi amenințate. 
Mai mult, ei au afirmat că există specii rare de păsări în vecinătatea Roșiei Montane și 
societatea nu a explicat modul în care le va proteja. Proiectul RM va contraveni, astfel, 
Directivei privind păsările sălbatice1. Riscurile mineritului pe bază de cianuri nu sunt 
justificate de niciun beneficiu presupus, fie pe termen scurt, fie pe termen lung. În opinia 
petiționarilor, proiectul nu numai că nu aduce beneficii statului român, ci mai degrabă 
reprezintă o amenințare gravă la adresa comunităților locale și a societății române în general. 
Ei consideră că statul nu ar trebui să sacrifice mediul de dragul creării de locuri de muncă, în 
special de vreme ce numărul de locuri de muncă prevăzut de societate a variat de-a lungul 
timpului. 
Unii oameni de știință, care nu au fost implicați în program, au fost prezenți în sală și au 
solicitat să li se acorde cuvântul pentru a vorbi despre riscurile pe care le reprezintă mineritul 
din zona Roșia Montană. Aceștia au exprimat serioase îndoieli cu privire la siguranța 
barajului TMF (din zona de gestionare a sterilului) situat în Valea Cornei. Datorită timpului 
limitat, moderatorul a solicitat acestora să-și transmită comentariile în scris, afirmând că 
poziția domniilor lor va fi examinată cu atenția cuvenită2. 

 După-amiază: întâlnire cu membrii comisiilor române pentru petiții din Senat și 
din Camera Deputaților, cu Avocatul Poporului, dl Gheorghe Iancu și cu 
secretarul de stat responsabil cu adopțiile, dl Bogdan Panait.

Președinții celor două comisii române pentru petiții au prezentat modul de funcționare al 
comisiilor respective. Ei au explicat că comisiile au primit aproape 2 400 de petiții în ultimii 3 
ani (adică aproximativ 800 de petiții pe an), în principal cu privire la sistemul de justiție 
(21%), drepturile de proprietate (16%), chestiuni sociale (15%) și administrație publică și 
locală (10%). Aproximativ 18 % dintre petiții au fost soluționate.

Ambele părți au promovat ideea unei cooperări îmbunătățite între Comisia pentru petiții din 
Parlamentul European și cele două comisii române pentru petiții. Interlocutorii români au 
sugerat ca situațiile care nu intră în sfera de activitate a Uniunii Europene să fie transmise 
comisiilor române. 

Dl Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, și-a prezentat competențele și modul în care a 
soluționat cazurile de la începutul mandatului său. Domnia sa specificat că, în afara 
soluționării petițiilor/reclamațiilor provenite de la cetățeni, activitatea sa include procedura de 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice

2 Un rezumat al celor mai pertinente contribuții transmise ulterior de către oamenii de știință poate fi găsit în 
Anexa I. Textele complete pot fi accesate de către membrii Comisiei pentru petiții în baza de date internă, e-
petition.   
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contencios constituțional și administrativ și promovarea apelului în interesul legii1 în fața 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu privire la cazuri care au fost soluționate diferit de 
tribunale, prin decizii irevocabile ale tribunalelor.

Secretarul de stat responsabil cu adopțiile, dl Bogdan Panait, a prezentat cadrul juridic care 
guvernează adopțiile naționale și internaționale și eforturile Oficiului Român pentru Adopții 
în vederea găsirii unor familii adecvate pentru copiii instituționalizați. Domnia sa a specificat 
faptul că o nouă lege va permite cetățenilor români care locuiesc în străinătate să adopte copii 
din România, chiar dacă sunt căsătoriți cu cetățeni ai altor state. Prevederile referitoare la 
cetățenii străini vor rămâne neschimbate. Noua lege introduce testul ADN, care va împiedica 
adopțiile ilegale și va prevedea un timp mai scurt de realizare a adopțiilor. 
A adăugat că în sistemul de protecție există aproximativ 67 000 de copii și circa 1 700 de 
familii care doresc să adopte copii. 

 Seara: vizită la Catedrala Sf. Iosif și întâlnire cu petiționarii 

În cursul serii, delegația a vizitat Catedrala Sf. Iosif și s-a întâlnit cu unul dintre petiționari, 
arhiepiscopul Ioan Robu, precum și cu unii consilieri juridici din biroul arhiepiscopiei. 
Consilierii au prezentat istoricul procedurilor în justiție la care au participat Catedrala, pe de o 
parte, și dezvoltatorul și Primăria București pe de alta. Ei au explicat faptul că, în ciuda 
hotărârii Curții de Apel din Suceava în urma căreia Cathedral Plaza a fost declarat ilegal, 
dezvoltatorul nu a întreprins nicio acțiune pentru demolarea clădirii, ci, de fapt, și-a continuat 
în mod secret lucrările la clădire. Clădirea cu mai multe etaje este situată la doar opt metri de 
catedrală, în cadrul zonei de protecție prevăzută pentru monumentele istorice conform 
legislației române. Petiționarii s-au plâns cu privire la impactul vizual negativ al clădirii și la 
riscul pe care îl reprezintă pentru catedrală, cauzat spre exemplu de componentele care ar 
putea cădea peste catedrală în eventualitatea unui cutremur. 

Arhiepiscopul Ioan Robu a întrebat dacă delegația i-ar putea acorda încă cinci minute în 
vederea prezentării unui subiect de către dl Nicușor Dan, președintele Asociației „Salvați 
Bucureștiul”. Dl Dan și-a exprimat îngrijorările cu privire la un proiect inițiat de Primăria 
București, care a generat demolarea clădirilor istorice sau a clădirilor situate în zone istorice și 
culturale protejate. 

A doua zi (25 noiembrie)

Dimineața

 Vizita zonei Baia și întâlniri cu petiționarii (petițiile privind centralele eoliene din 
Dobrogea)

Trei membri oficiali (dna Erminia Mazzoni, dna Inés Ayala Sender și dl Nikolaos 
Salavrakos), precum și unul dintre membrii ex officio (dl Victor Boștinaru) au luat parte la 

                                               
1 Pentru a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate tribunalele, Avocatul Poporului  poate 
solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să se pronunțe în privința chestiunii care a fost soluționată diferit de 
către tribunale.
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vizita din cea de-a doua zi în Dobrogea. Delegația a plecat din București la orele 7.30. Din 
cauza condițiilor atmosferice și a traficului aglomerat, delegația a trebuit să renunțe la 
vizitarea primei locații, Babadag, și s-a îndreptat direct către cea de al doilea amplasament 
propus, Baia. Petiționarii au condus delegația către platforma unei centrale eoliene situate pe 
un deal de unde se puteau vedea, în depărtare, alte câteva centrale eoliene. 

Potrivit spuselor petiționarilor, circa 4 000 de turbine1 sunt propuse/în procedura evaluării de 
mediu/în construcție/construite în Dobrogea, din care circa 1 500 sunt situate în cadrul sau în 
apropierea zonelor Natura 2000. Aceștia au afirmat că cerințele prevăzute la articolul 6 
alineatele (2)-(4) din Directiva privind habitatele nu sunt implementate în mod adecvat în 
procesul de planificare. Ei au subliniat faptul că proiectele de centrale eoliene sunt dezvoltate 
în mod haotic și nu există niciun plan strategic de dezvoltare clar și nicio evaluare strategică 
de mediu. 

Ei s-au plâns de nivelul nesatisfăcător al studiilor științifice realizate de către autoritățile 
române. Deși aproape toate proiectele aprobate au fost supuse unei EIM/ ESM și unei 
proceduri adecvate de evaluare, EIM/EA nu au fost profesionale2, nu au prezentat informații 
relevante și au furnizat o evaluare inadecvată a impactului asupra 
speciilor/habitatelor/păsărilor/rutelor de migrare periclitate. În unele cazuri, studiile EIM au 
fost efectuate după ce proiectele obținuseră deja acordul de dezvoltare. Petiționarii au afirmat 
că lucrările de construcții pentru Babadag și Baia au demarat ilegal, fără nicio autorizație. 
Autorizația a fost acordată la un an după începerea lucrărilor de construcții.

Petiționarii regretă faptul că evaluarea impacturilor cumulate lipsește din aproape toate
studiile ESM/EIM/EA, situație care va crea o fragmentare gravă a habitatelor și va avea 
efectul unei bariere în cadrul traseelor de migrare ale speciilor de păsări și lilieci. Lipsesc 
datele științifice privitoare la migrația păsărilor, la inventarierea habitatelor, la studiile privind 
liliecii etc. 

Petiționarii afirmă că s-au adresat în repetate rânduri Guvernului, întrebând în ce mod se vor 
efectua studiile privind evaluarea impactului asupra mediului, criteriile care vor fi utilizate, 
mijloacele tehnice pentru numărarea și monitorizarea păsărilor, însă nu au primit niciun 
răspuns adecvat.

Petiționarii consideră că ar trebui să se realizeze pentru întreaga zonă dobrogeană o evaluare 
strategică de mediu, care să includă o evaluare adecvată. Aceștia au insistat asupra faptului că 
nu se opun energiei alternative, însă obiectează împotriva amplasamentului inadecvat al 
centralelor eoliene în zone protejate. 

După-amiază

                                               
1 Acest lucru a contrastat evident cu cifrele prezentate de către funcționarii ministerului în ziua precedentă.

2 În cursul întâlnirii din 4 octombrie, reprezentantul Comisiei Europene a explicat faptul că Comisia are, la 
rândul său, îndoieli despre calitatea unor studii EIM și, în consecință, a angajat un contractant extern pentru a 
efectua o evaluare obiectivă a situației, la fața locului. 
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 Întâlnire cu autoritățile din Constanța

În decursul după-amiezii, delegația s-a deplasat la Constanța și a purtat discuții cu dl Claudiu 
Iorga-Palaz, prefectul municipiului Constanța, cu dl Gabriel Abos, președintele Agenției 
Naționale de Mediu și cu directorii executivi ai Agențiilor de mediu din trei județe: Tulcea, 
Galați și Constanța.

Dl Palaz i-a informat pe membri că politica Guvernului este de a face tot ce îi stă în putință 
pentru a atrage finanțări private, pentru a restaura infrastructura și a investi în energia 
regenerabilă. El a insistat asupra importanței investițiilor și a unei bune cooperări cu 
investitorii, în special în perioadele financiare dificile. Domnia sa a reamintit ampla 
coordonare și dezbaterile îndelungate cu investitorii în care a fost implicat și Ministerul 
Mediului. Domnia sa a prezentat în detaliu criteriile utilizate pentru alegerea amplasamentului 
centralelor eoliene, în special puterea vântului și apropierea de căile rutiere. El a mai adăugat 
că autorizațiile de construcție au fost emise de consiliile județene, după evaluări adecvate 
realizate de autoritățile de mediu. 

Dl Abos a afirmat că planurile pentru centralele eoliene au fost supuse unor evaluări strategice 
de mediu (ESM) și că efectul cumulat al planurilor a fost, de asemenea, analizat. El a explicat 
că publicul a fost consultat în toate etapele, prin anunțuri publice în mijloacele de informare în 
masă, prin afișări pe internet și dezbateri publice. Niciunul dintre petiționari nu a solicitat 
consultarea acestor documente, deși au fost informați cu privire la procesul de consultare1. În 
cazurile în care cerințele legale nu au fost respectate, autoritățile au respins planurile de 
instalare a turbinelor eoliene sau au solicitat reamplasarea acestora. 

El a afirmat că, pe durata procedurilor ESM/EIM, deținătorilor proiectului li s-a solicitat să 
efectueze studii privind biodiversitatea, în conformitate cu recomandările unui studiu 
întocmit, în 2007, de un institut de cercetare2. Pe parcursul unui an întreg au fost efectuate 
studii privind biodiversitatea. 

El a mai adăugat că, deși investitorii au fost cei care au plătit studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului, studiile au fost examinate de experți acreditați de către minister. A fost 
verificată și competența experților. O listă publică cu specialiștii acreditați, grupați pe 
domenii, poate fi consultată în orice moment pe site-ul web al Ministerului Mediului. 

Autoritățile au solicitat, de asemenea, să li se permită să transmită Comisiei mai multe 
informații pentru a-și motiva poziția. 

Concluzii: 

                                               
1 Printr-o scrisoare datată 23.1.2012, directorul executiv al Societății Române de Ornitologie a criticat această 
afirmație, insistând asupra faptului că Ministerul Mediului și Pădurilor și agențiile locale și regionale de mediu 
au fost informate cu regularitate de către SOR/coaliția ONG-urilor cu privire la chestiunile care vor rezulta din 
dezvoltarea inadecvată a energiei eoliene în regiunea Dobrogei. 

2 Studiul a identificat factorii care trebuie luați în considerare atunci când se evaluează impactul asupra mediului, 
incluzând Dobrogea ca studiu de caz. 
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Vizita a oferit delegației ocazia de a înțelege mai bine și de a beneficia de mai multe elemente 
cu privire la situația descrisă în petiții, prin audierea tuturor părților implicate. 

1. Cu privire la Proiectul Roșia Montană (PRM), membrii și-au putut da seama de 
complexitatea proiectului. Vizita le-a dat ocazia de a afla mai multe și a cântări aspectele 
favorabile și defavorabile ale acestei chestiuni. 

Principalele argumente în favoarea proiectului, prezentate de către autorități și de companie, 
au fost acelea că proiectul va ajuta la curățarea poluării istorice din zonă, va crea locuri de 
muncă și va crește nivelul de trai al unei populații locale dezavantajate, respectându-se 
legislația națională și europeană din domeniu. 

Argumentele contra proiectului, prezentate de petiționari, s-au referit, în mare măsură, la 
riscurile grave reprezentate de utilizarea tehnologiilor cu cianuri, îngrijorările cu privire la 
potențiale accidente în viitor, la pierderea moștenirii culturale și la lipsa de studii imparțiale și 
obiective. 

Anumite aspecte nu au fost clarificate în totalitate pe durata vizitei, apărând unele 
neconcordanțe, ca de exemplu, cu privire la cuantumul garanțiilor în materie de închidere și 
de reabilitare a mediului. În urma altor contacte cu autoritățile și cu societatea, care au avut 
loc în urma vizitei, cele mai multe aspecte au fost elucidate și s-a răspuns la unele întrebări 
suplimentare1. 

Delegația a remarcat afirmația clară a d-lui Marin Anton, secretar de stat, conform căreia se 
declară în favoarea proiectului, în timp ce proiectul se află încă în stadiul de examinare. 

2. Cu privire la centralele eoliene din Dobrogea, vizita - deși utilă - nu a fost întru totul 
concludentă în această etapă, din cauza faptului că sezonul de migrație al păsărilor se 
terminase și din cauza problemelor de logistică, din cauza cărora membrii nu au putut petrece 
mai mult timp în cele două amplasamente prevăzute inițial. Autoritățile au oferit asigurări că 
nu există niciun motiv real de îngrijorare, în timp ce petiționarii au insistat asupra faptului că 
dezvoltarea proiectelor trebuie oprită imediat, pentru a nu afecta sănătatea oamenilor și 
mediul. Membrii vor continua monitorizarea îndeaproape a situației. 

3. Cu privire la Catedrala Sf. Iosif, membrii delegației și-au reînnoit sprijinul oferit de 
Comisie pentru protecția și păstrarea moștenirii culturale. 

Recomandări: 

1. Încurajează autoritățile române să inițieze dialoguri mai active cu petiționarii și cetățenii în 
general, să continue să-i informeze și să-i implice în procesul decizional; 
                                               
1 Anexa II include o sinteză a răspunsurilor la două întrebări tehnice privind cantitatea de cianură și cantitatea de 
explozibil care vor fi utilizate. 
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2. Invită autoritățile române în cauză să se asigure că s-au întreprins toate măsurile de 
precauție pentru protecția mediului înainte de a se adopta decizia finală cu privire la acordarea 
permisului de mediu proiectului Roșia Montană; îndeamnă autoritățile române să nu-și dea 
consimțământul înainte de a se asigura că toate posibilele neconformități au fost eliminate și 
că toate aspectele rămase au fost clarificate într-un mod satisfăcător și demonstrabil; de 
asemenea, invită autoritățile să stabilească repere și jaloane temporale clare, care să fie 
respectate; invită societatea să respecte în mod corespunzător dispozițiile Directivei 
2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive referitoare la utilizarea 
celor mai bune tehnici disponibile1;

Invită autoritățile să acorde atenția cuvenită recomandărilor cuprinse în Rezoluția 
Parlamentului European privind interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe 
bază de cianură în Uniunea Europeană (P7_TA(2010)0145)); invită autoritățile să prezinte 
justificări în sprijinul trecerii de la vechea tehnologie de extragere a aurului prin flotație la 
tehnologiile pe bază de cianură; invită autoritățile să prezinte membrilor delegației un raport 
tehnic detaliat care să cuprindă elementele luate în considerare la calcularea garanțiilor 
financiare prevăzute;

Îndeamnă autoritățile să continue să acorde atenția adecvată dimensiunilor sociale și culturale 
ale proiectului și să asigure implementarea corespunzătoare a Directivei privind evaluarea 
efectelor asupra mediului (EIM); 

Solicită să fie ținută la curent cu privire la respectarea, de către proiect, a prevederilor 
Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, în special în 
ce privește siguranța barajului TMF (din zona de gestionare a sterilului), concentrația de 
cianură și garanțiile;    

3. Ia act de eforturile autorităților române vizând atingerea obiectivelor privind energia 
regenerabilă prin utilizarea pe scară largă a forței eoliene; îndeamnă, totuși, autoritățile locale 
să se asigure că extinderea instalațiilor eoliene este sustenabilă și că acestea sunt poziționate 
adecvat, bine proiectate și nu cauzează pagube siturilor Natura 2000, precum și să țină seama 
în mod corespunzător de evaluarea impacturilor cumulate asupra întregii zone în care vor fi 
instalate centralele eoliene;

4. Ținând seama de valoarea culturală și arhitecturală a Catedralei Sf. Iosif, îndeamnă 
autoritățile române să se asigure că monumentul este protejat în mod corespunzător; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la nerespectarea hotărârii finale a Curții de Apel din Suceava; 
consideră că trebuie să se obțină mai multe clarificări cu privire la aplicarea Convenției pentru 
protecția moștenirii arhitecturale a Europei (Convenția de la Granada) în acest caz specific;

5. Salută schimbul de vederi constructiv purtat cu comisiile române pentru petiții și cu 
Avocatul Poporului și speră că acest lucru va pune bazele unei cooperări fructuoase în viitor; 
recomandă inițierea sau consolidarea unui dialog similar, proactiv, cu alte comisii pentru 
petiții din diferite state membre. 
                                               
1 În ziarul „Adevărul” din 11 martie 2012, László Borbély, ministrul Mediului de la acea vreme, admitea  
necesitatea utilizării celor mai bune tehnici disponibile, inclusiv a unui circuit închis pentru cianură. 
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Anexa I – Sinteza probelor transmise de către unii cercetători în urma vizitei de 
informare întreprinse în România

Inginerul Justin Andrei, fost director științific al Institutului Geologic al României, afirmă că 
prezența unor aflorimente uriașe, de mică adâncime, constituie un risc foarte mare pentru 
echipamentele grele care vor fi utilizate și că ritmul rapid al exploatărilor planificate de către 
Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) pot cauza dezastre. 

Dl Andrei afirmă că există alte zăcăminte aproape de Roșia Montană (Roșia Poieni, Bucium 
Șasa, Bucium Rodu și Bucium Tarnița) care ar putea fi exploatate și care ar impulsiona 
mineritul în zonă, fără utilizarea cianurii de sodiu. 

Domnia sa consideră că vechea tehnologie aplicată până în 2006 pentru extracția aurului este 
mai bună. Această tehnologie implică separarea sulfurilor de aur sau a sulfurilor cu conținut 
aurifer slab prin flotație, cu un randament de 80 %.

Domnia sa contestă soluția patului de argilă compactată de pe fundul iazului și al zonelor de 
steril, deoarece întregul bazin al văii Cornei este puternic afectat de un sistem general de falii 
orientat de la NV către SE. De asemenea, în partea de est a văii Cornei, nu există argilă 
compactă, ci numai un fliș șistos-nisipos, lucru care va duce la o penetrare puternică a 
soluțiilor vătămătoare împrejmuite de baraj în straturile acvifere de profunzime. Domnia sa 
consideră, așadar, că implementarea barajului de tratare a sterilului în locația propusă, a văii 
Cornei, este inacceptabilă. 

Grupul pentru salvarea Roșiei Montane din cadrul Academiei de Studii Economice subliniază 
că Guvernul a încălcat legea mineritului și a emis o singură autorizație de exploatare (nr. 
47/1999) pentru exploatarea vechii mine în favoarea Mininvest, ca deținător al titlului de 
proprietate și, pentru explorare în vederea proiectului său, către RMGC ca societate afiliată. În 
2000, statul a transferat autorizația de la Mininvest către RMGC. În consecință, RMGC a 
devenit deținătorul autorizației de exploatare și RMGC a rămas societate afiliată. Grupul 
consideră, astfel, că RMGC a efectuat explorări în mod ilegal la Roșia Montană timp de 14 
ani și RMGC nu deține o autorizație adecvată de explorare pentru proiectul său. Tot prin 
încălcarea legii mineritului, statul a modificat perimetrul autorizației. Grupul afirmă că se vor 
detona circa 150 000 de tone de explozibil și atrage atenția asupra faptului că cheltuielile 
aferente închiderii și monitorizării post-închidere se vor opri în anul 27 calculat de la 
începutul exploatării, deși controlul infiltrațiilor prin barajul de tratare a sterilului ar trebui 
asigurate pentru 50-100 de ani și gestionarea apelor acide ar trebui asigurată pe termen 
nedefinit. 

Asociația Alburnus Maior subliniază faptul că emisiile de acid cianhidric pe durata perioadei 
de utilizare a minei va reprezenta un risc grav pentru sănătatea populației și această chestiune 
nu a primit încă răspuns din partea proprietarului proiectului. 
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Anexa II – Sinteza documentelor transmise de Dragoș Tănase, director general RMGC 
în data de 28 martie 2012

În urma solicitării scrise transmise de dna Erminia Mazzoni, prin care se solicită răspunsuri 
precise la întrebările privitoare la cantitatea totală de cianură și la cantitatea totală de 
explozibil care va fi utilizată, directorul general al RMGC a transmis un document care 
include răspunsuri detaliate și explicații suplimentare:

Într-un circuit închis, PRM va utiliza 0,8 kg/tonă de minereu prelucrat. Numai cantitățile 
necesare pentru funcționarea zilnică vor fi prezente în zona industrială și vor fi utilizate numai 
într-un circuit închis. Cantitatea anuală de cianură utilizată în circuitul de prelucrare variază 
între 11 000 și 13 000 de tone. 

Cantitățile de cianură nu se acumulează în timp, acestea trecând printr-un circuit închis de 
distrugere a cianurilor sau fiind reciclate.

Distrugerea cianurilor din sterilul rezultat în urma prelucrării, înainte de a ieși din uzină, se 
realizează folosindu-se procedura INCO recunoscută la nivel internațional. Această procedură 
cu circuit închis este utilizată în mod similar în alte operațiuni miniere din alte state UE, cum 
ar fi Suedia și Finlanda.

Membrana argiloasă, care respectă prevederile celor mai bune tehnici disponibile, va fi 
utilizată pentru evitarea oricărei infiltrații din zona TMF aflată în Valea Cornei în sistemul de 
apă subterană. Forarea recentă din zona Văii Cornei nu a identificat nicio falie geologică.

Cu privire la cantitățile de explozibil, RMGC va utiliza între 0,15 și 0,23 de kilograme de 
explozibil pe tonă de minereu, ceea ce va însemna o utilizare de 10 tone pe zi (EIA, capitolul 
2, pagina 67, alineatul (2)). În orice moment, numai cantitățile de explozibili necesare pentru 
funcționarea pe termen scurt vor fi prezente în zona industrială sau în zona de carieră, și nu 
cantitățile necesare pentru un an întreg sau pentru toți anii de derulare a proiectului. Cantitatea 
anuală de explozibili utilizată în PRM este de 4 500 - 7 000 de tone de explozibil pe an.


