Domnului Dr. Victor Viorel Ponta
Prim – Ministru al Guvernului României
Subscrisa Asociaţia „România Fără Ei” cu sediul în Bucureşti, Str. Munţii
Carpaţi nr. 7, înregistrată la Judecătoria sector 5 prin încheierea numărul
12199/302/2011, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la nr.
14401/A/2011, reprezentată de Nicolae-George Epurescu, în calitate de preşedinte,
cere Guvernului României să retragă următoarea Hotărâre de Guvern:
HOTARÂREA nr. 1.185 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea Acordului petrolier
de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 6 Curtici,
încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și MOL Hungarian Oil and
Gas Public Limited Company impreuna cu S.C. Expert Petroleum - S.R.L.
PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012
în temeiul L. 554/2004.
Precizăm că cererea este justificată de prevederea din Statutul asociaţiei care
priveşte „Sprijinirea şi educarea populaţiei pentru participarea la viaţa civică şi
politică a societăţii”, dar şi de prevederile Constituţiei la art. 35 alin. (3) „Persoanele
fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.”
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În speţa „Decizia politică” a Guvernului României (prin emiterea actului
normativ) a afectat interesul legitim al cetăţenilor României prevăzut în Constituţia
României la art. 136 alin (4) „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În
condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori
instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi
date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică”, iar actele Guvernului se
emit conform art. 108 alin. (2) „Hotărârile se emit pentru organizarea executării
legilor”.
În Hotărârea de Guvern este vorba despre explorarea-dezvoltarea-exploatarea
gazelor de şist, informaţie abuziv secretizată prin art 2, dar dezvăluită publicului prin
alocuţiuni şi interviuri în presa scrisă şi audio-vizuală.
Gazele de şist sunt hidrocarburi situate la mari adâncimi în structuri geologice
cu porozitate şi permeabilitate scăzute, numite şi gaze neconvenţionale, datorită
metodei de extracţie şi, spre deosebire de gazele convenţionale, care sunt definite în
Legea Petrolului 238/2004, nu sunt în prezent descrise sau incluse în nicio lege.
Pericolele asociate metodei de extracţie a gazelor de şist, fracturarea
hidraulică, sunt observate în zonele de exploatare din SUA: otrăvirea apei,
contaminarea cu metan, poluarea aerului prin scăpările la captare a 6-7% din volumul
de gaz cu efecte nocive asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor, închiderea
exploatărilor şi continua eliberare de metan prin apa şi sol, cutremure de suprafaţă la
explorare şi exploatare, scoaterea din circuitul agricol a mari suprafeţe de teren,
folosirea unei mari cantităţi de apă şi injectarea în pământ a substanţelor toxice şi
cancerigene, alunecări de teren.
De asemenea, vă reamintim faptul potrivit art. 35 din Constituţie:
- Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi
echilibrat.
- Statul asigură cadrul legislativ prentru exercitarea acestui drept.
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Ori, prin autorizarea prospectării, respectiv explorării gazelor de şist, statul
încalcă dreptul cetăţenilor români la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic. Mai
mult, Statul, prin acest act normativ, nu numai că nu asigură cadrul legislativ pentru
exercitarea acestui drept, ci dimpotrivă încalcă făţiş dreptul cetăţenilor români la un
mediu sănătos şi echilibrat.
Mai mult, vă punem în vedere faptul că, în urma explorărilor autorizate pentru
gazele de şist, vor rezulta pagube materiale şi posibil umane. Cu privire la acestea vă
vom da în judecata şi veţi fi obligaţi să acoperiţi toate prejudiciile rezultate, cum ar fi
(cu titlu de exemplu) contravaloarea terenurilor agricole ce se vor afla în
imposibilitate de a mai fi exploatate, contravaloarea resurselor de apă ce vor fi
poluate ireversibil de aceste exploatări, contravaloarea îngrijirilor medicale acordate
cetăţenilor ce vor avea de suferit de pe urma exploatărilor, cât şi a daunelor morale
suferite de aceştia, contravaloarea pagubelor aduse comunităţilor locale din cauza
faptului că zonele respective se vor depopula şi vor intra într-un declin economic.
De asemenea, vom solicita atragerea răspunderii personale a tuturor
funcţionarilor şi/sau a demnitarilor care au semnat documentele ce au permis astfel
de exploatări pe teritoriul României.
În drept: Legea 554/ 2004 a contenciosului administrativ, Noul Cod Civil,
Noul Cod de Procedură civilă.

Preşedinte
Nicolae-George EPURESCU
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