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Nr.înreg.: 48/22.08.2012
În atenția Ministrului Mediului și Pădurilor, doamna Rovana Plumb

Stimată doamnă Ministru,
Coaliția pentru Mediu din România vă solicită prin prezenta stoparea tuturor lucrărilor de
construcție a microhidrocentralelor din Munții Făgăraș și mobilizarea rapidă a instituţiilor de
control si reglementare aflate în subordinea Ministerului în vederea clarificării bazelor legale în
care acestea se desfășoară și a modului de avizare și operare a acestor lucrări.
Pe râurile din Munţii Carpaţi (mai precis în Masivul Făgăraş) au loc, de aproximativ un an,
intervenţii care au un impact deosebit de negativ asupra ecosistemelor naturale. Intervenţiile
sunt prilejuite de construcţia de microhidrocentrale, iar firmele constructoare sunt parte, alături
de autorităţile de management din domeniul apei şi al protecţiei mediului de la nivel local, la o
multitudine de abuzuri şi încălcări ale legii. Zecile de evidențe trimise autorităţilor de control,
inclusiv Ministerului pe care îl conduceţi, înfăţişând albii de râu distruse în totalitate de
excavatoare, zone defrişate, debite de apă semnificativ diminuate, nu au avut niciun efect. În
zonă, lucrările de captare şi modificare a cursurilor râurilor (situaţia râurilor Capra, Buda şi Otic)
continuă nestingherite, sfidând legea şi distrugând ireversibil printre puţinele zone rămase
neatinse în România.

Vă prezentăm mai jos un istorc al evenimentelor:
La începutul lunii noiembrie 2011, organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Mediu din
România, împreună cu mai multe organizaţii de pescari şi alte câteva mii de cetăţeni care susţin în
mod direct demersul, au semnalat Ministerului pe care îl conduceţi abuzurile multiple faţă de
mediu şi încălcarea legislaţiei în vigoare, fapte care se petrec cu ocazia lucrărilor de construire a
microhidrocentralelor (MCH) pe mai multe râuri de munte din Masivul Făgăraş, judeţul Argeş:
Buda, Capra şi Otic. Menționăm că zona face parte din aria de interes comunitar Sit Natura 2000.
La acea dată, investitorii din zonă nu puteau justifica agresiunile multiple asupra albiilor, iar
autorităţile responsabile (Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului) asistau
impasibile la distrugerile provocate de lucrări.
Pe râul Capra, de exemplu, lucrările de construcţie au afectat în mod evident şi
semnificativ albia minoră a râului prin lucrări de excavare, derogare, dinamitare şi săpare a
malurilor, fapt total interzis de legislaţia în vigoare şi chiar de către avizele de gospodărire a
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apelor şi de acordurile de mediu. Încă de la începutul lucrărilor, proiectul tehnic n-a fost
respectat, lucrările de execuţie fiind evident în afara specificaţiilor lui. Prin aceste lucrări a fost
modificată semnificativ structura geomorfologică a albiei minore a acestui râu, precum şi
îngustarea secţiunii de curgere a apei după montarea conductelor de aducţiune prin faptul că, în
prezent, lăţimea secţiunii de curgere a apei este mult mai mică decât albia existentă înainte de
lucrări.
Mai mult, conductele de aducţiune au fost amplasate în mare parte pe domeniul public,
respectiv în zona malurilor sau în zona unde, înainte de lucrări, curgea apa râului (albie minoră,
conform Metodologiei de delimitare ale cursurilor de apă ce aparţin domeniului public al statului
publicată în M.O. Nr. 213/2007) şi nu pe teren privat, aşa cum susțin la unison investitorii
încercând să mascheze această realitate. În aceeaşi situaţie se află şi râul Buda pe sectoarele pe
care s-au desfăşurat aceste lucrări în cursul anului 2011.
În pofida justificărilor oficiale neconvingătoare ale instituţiilor abilitate care au fost
sesizate de mai multe ori, conductele aferente MCH se aflau în mare parte îngropate în albiile
minore ale acestor râuri, încercarea de a masca acest lucru de către autorităţi şi investitori nu
reprezintă decât o tentativă de se ajunge la plata unor taxe legale cât mai mici de către
beneficiari către bugetul statului, taxe aferente chiriei sau concesiunii terenului pe care sunt
amplasate conductele de aducţiune şi care sunt stipulate în legislaţia română. Chiar şi muncitorii
care execută proiectul au declarat, în repetate rânduri, în faţa jurnaliştilor străini ce investighează
aceste aspecte că ei lucrează direct în albia râului pentru că e mai comod şi mai ieftin
Autorităţile din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, sesizate în repetate rânduri,
în loc să protejeze interesele statului român şi ale cetăţenilor săi, au încercat permanent să
mascheze încălcările grave ale legislaţiei de mediu prin emiterea de documente justificative
controversate care nu corespund realităţii de pe teren.
Elocventă în acest sens este emiterea abuzivă, post factum, a Avizului de Gospodărire a
Apelor Nr. 255/20.09.2011 de către ABA Argeş Vedea care conţine noi prevederi ce încearcă să
justifice retroactiv lucrări realizate deja în proporţie de 80-90% până la această dată, lucrări care
nu erau prevăzute şi permise în avizul de gospodărire a apelor valabil până la 20.09.2010.
În aceeaşi ordine, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Piteşti a emis, abuziv și post
factum, după realizarea a peste 80-90% din lucrări, Decizia Nr. 45 din 9 martie 2012 privind
actualizarea Acordului de mediu Nr. 14/09.11.2009 revizuit la 25.02.2010, act care conţine
prevederi noi care de fapt corespund lucrărilor anterioare efectuate până la apariţia acestei noi
decizii şi care se aflau deja în afara acordului de mediu valabil la momentul realizării acestor
lucrări
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Vă aducem la cunoștință că aceste acte emise abuziv încalcă grav legislaţia de mediu
(Legea Apelor 107/1996, OUG 57/2007, Ordinul 135/2010), dar şi legislaţia din domeniul penal.

Ca urmare a protestelor multiple iniţiate de organizaţiile neguvernamentale, conducerile
anterioare ale Ministerului Mediului şi Pădurilor au promis întreruperea lucrărilor şi pedepsirea
vinovaţilor. Din păcate promisiunile au rămas la nivel declarativ. Lucrările nu au fost întrerupte,
iar vinovaţii (reprezentanţii structurilor instituțiilor statului abilitate în acest sens, instituţii
centrale şi locale) ocupă în continuare demnităţi din care au continuat să emită avize şi aprobări
pentru celelalte râuri din judeţul Argeş: Valea Rea, Zarna, Cernat, Topolog, Vistisoara, Râul
Doamnei pentru proiecte similare.
În lipsa unei intervenţii rapide, există riscul afectării iremediabile a tuturor cursurilor de
apă şi ale ecositemelor aferente (majoritatea sunt Sit Natura 2000) din Masivul Făgăraş, judeţul
Argeş. Totodată, există riscul creării unui precedent extrem de periculos, având în vedere că
lucrări similare se pregătesc pe majoritatea râurilor de munte din România.
Având în vedere că lucrările sus-menţionate au loc în Sit Natura 2000 şi că proiectul nu
dispune de avizele reclamate de lege, menționăm că faptele petrecute au fost sesizate Comisiei
Europene pe speța încălcării legislaţiei europene în Romania.
Considerând motivele expuse mai sus şi în speranţa unei decizii rapide în vederea introducerii
în legalitate a proiectului de construcţie de MHC pe râurile Capra, Buda şi Otic va solicităm
următoarele:







Întreruperea imediată a lucrărilor şi realizarea unei evaluări reale a situaţiei din teren
conform legislaţiei în vigoare, cu suspendarea actelor emise abuziv, post factum, în acest
sens: Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 255/20.09.2011 modificat ulterior, Decizia Nr. 45
din 9 martie 2012 privind actualizarea Acordului de Mediu Nr. 14/09.11.2009 revizuit la
25.02.2010, emisă de ARPM Piteşti
Readucerea la starea iniţială a albiilor minore ale acestor râuri prin scoaterea conductelor
din albie şi refacerea albiilor minore
Demiterea imediată a tuturor funcţionarilor din cadrul instituţiilor de mediu care au
acoperit abuziv aceste încălcări ale legislaţiei din cadrul acestui proiect, în speţă ABA Argeş
Vedea, ARPM Piteşti, Garda Naţională de Mediu
Instituirea imediată a unui moratoriu pentru demararea unor proiecte similare pe apele
de munte din România
Reactualizarea legislaţiei de mediu în acest sens cu introducerea unor prevederi clare şi
norme de conduită exacte pentru siturile Natura 2000
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Reanalizarea politicii de supracompensare cu certificate verzi pentru MHC de mică putere

Considerând că descrierea situaţiei conţine suficient de multe argumente pentru o mobilizare
rapidă a instituţiilor de control şi regelmentare aflate în subordinea Ministerului, vă solicităm, cât
mai curând, o intervenţie promptă în spiritul legii şi al protecţiei mediului înconjurător.

Coaliția pentru Mediu din România
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