Petiţia cetăţenilor pentru interzicerea exploatării gazelor de şist în România
Semnatarii acestei petiţii, ne adresăm atât Parlamentului României cât şi Guvernului, deoarece:
- Considerăm că decizia de explorare/exploatare a gazelor de şist prin fracturare hidraulică, o metodă cu
riscuri asociate majore şi ireparabile, nu trebuie luată fără ca cetăţenii să fie consultaţi, fără ca aceştia să fie
în cunostiinţă de cauză în ce priveşte aceste riscuri şi efectele asupra sănătaţii, şi fără ca România să
dispună de o legislaţie adecvată şi actualizată în acest domeniu, bazată pe studii de impact.
- Pornind de la prevederea înscrisă în Legea Fundamentală a României, revizuită şi republicată în anul 2003,
unde, în Articolul 35 se statuează că “(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos şi
echilibrat ecologic; (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept; (3) Persoanele fizice şi
juridice au îndatorirea de a proteja şi ameliora mediul înconjurător”, constatăm cu regret că actuală clasă
politică ignora cu bună ştiinţă aceste principii fundamentale.
- Noi, cetăţenii ţării, am fost atenţi la faptul că România şi-a asumat ca depozitar şi ca parte semnatară a
Convenţiei ESPOO privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, obligaţii care sunt
pe cale a fi încălcate şi care ar afecta relaţiile cu toţi vecinii noştri în situaţia în care, la nivel European,
aceste procedee de extracţie ridică serioase dubii asupra siguranţei, fapt care sporeşte încă o dată
nemulţumirea noastră.
Am memorat pozitia foarte vocală adoptată de politicieni în anul electoral 2012, când, în nenumărate
ocazii publice, cei ce cerşeau atenţie electorală criticând acţiunile puterii politice de atunci, afirmau răspicat
că se opun exploatării gazelor de şist, dar după câştigarea alegerilor au îmbrăţişat subit poziţia fostei
guvernări.
Mai multe state din Europa au luat decizii împotriva utilizării acestei metode. Guvernul român,
ignora faptul că Franţa a interzis în vara anului trecut această activitate, că în acest an Guvernul şi
Parlamentul bulgar au adoptat măsuri asemănătoare, Danemarca, Olanda şi Irlanda au interzis
temporar, precum şi landul Westafalia-Renania de Nord în Germania, dar şi statul New York din
SUA. În Marea Britanie, ca urmare a seismelor produse la Blackpool, datorită fracturării hidraulice, activitatea
a fost suspendată o perioadă.
În Parlamentul European au fost recent prezentate două rapoarte, ambele semnalând numeroasele
riscuri ale metodei. Studiile efectuate indică faptul că există o serie de incertitudini şi lacune în legislația
actuală a UE. Experţii europeni, atrag atenţia asupra pericolelor pe care metoda fracturării hidraulice le
prezintă pentru mediu şi sănătatea oamenilor, cât şi pentru biodiversitate. În concluzie experţii propun
Comisiei Europene adoptarea de urgenţă a unei directive pentru activitatea de minerit şi reviziuirea altor
directive cu referire la apă, depozitarea deşeurilor din minerit, zgomot, utilizarea substanţelor periculoase,
Natura 2000, declararea riscului de accidente şi bilantul de mediu, care au o aplicabilitate directă în acest
domeniu.
Considerăm că prioritatea Romaniei trebuie sa fie susţinerea şi dezoltarea sectorului energiilor
regenerabile, pentru o dezvoltare sustenabilă şi o independenţă reală.
Aşadar, solicităm răspicat Parlamentului şi Guvernului României:
1. Anularea hotărârilor de guvern prin care s-au aprobat în mod ilegal acordurile de explorare, dezvoltare şi
exploatare emise pentru mai multe companii în Constanţa, Vaslui, Vrancea, Bihor, Arad şi Timiş;
2. Cerem interzicerea prin lege, a metodei fracturării hidraulice în explorarea şi exploatarea gazelor de şist;
3. Respectarea voinţei comunităţilor locale şi transparentizarea procesului decizional.
Ataşam prezentei lista cu semnături de susţinere.

Cerem:
1. Anularea hotărârilor de guvern prin care s-au aprobat în mod ilegal acordurile de explorare, dezvoltare şi
exploatare emise pentru mai multe companii în Constanţa, Vaslui, Vrancea, Bihor, Arad şi Timiş;
2. Cerem interzicerea prin lege, a metodei fracturării hidraulice în explorarea şi exploatarea gazelor de şist;
3. Respectarea voinţei comunităţilor locale şi transparentizarea procesului decizional.
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