24.05.2012
Iustin Armasu, avocat la SCA Piperea & Asociatii (via Alex Imreh):

”Asociația România Dreaptă și alte O.N.G.-uri interesate vor depune în temeiul legii contenciosului
administrativ o plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârilor de Guvern care au aprobat
cele patru acorduri petroliere de explorare – dezvoltare – exploatare pentru mai multe motive:
I. Sunt încălcate dispozițiile legale privind informarea societății civile și consultarea organizațiilor
neguvernamentale, institutelor de cercetare sau a altor organisme implicate;
Cu privire la acest aspect, sunt invocate mai multe acte normative care obligă autoritățile administrației
publice de supune spre analiză, avizare și adoptare orice act normativ, cu precădere în materia politicii și
legislației de mediu. Or, în cazul exploatării gazelor de șist, autoritățile Statului Român nu și-au îndeplinit
aceste obligații legale.
II. Sunt încălcate dispozițiile constituționale și legale privind dreptul la viață și dreptul omului la un
mediu sănătos;
Prin încheierea acestor acorduri petroliere și, respectiv, prin aprobarea lor de către Guvernul României
au fost încălcate numeroase prevederi de drept intern și internațional, dezvoltate pe larg în plângerea
prealabilă. Mai mult, sunt invocate studii ale unor reputați specialiști, precum și ale unor instituții
internaționale, care sunt totalmente împotriva metodei fracturării hidraulice.
III. Sunt încălcate dispozițiile constituționale privind obligația de exploatare a resurselor naturale în
concordanță cu interesul național;
Având în vedere natura bunurilor care fac obiectul Acordurilor Petroliere (bunuri proprietate publică),
precum și consecințele deosebit de grave care pot fi produse prin explorarea/exploatarea acestora,
considerăm, pentru motivele dezvoltate amplu în plângerea prealabilă, că termenii și condițiile
contractuale sunt contrare asigurării interesului național, mai ales că a fost instituită la nivel
constituțional obligația statului de a asigura exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul
național.
IV. Există motive de nulitate a acordurilor petroliere în cuprinsul clauzelor acestora.
O altă resursă vitală, donată de către Statul Român companiei Chevron, prin acordurile petroliere
publicate, este apa. Astfel, Chevron poate utiliza oricâte surse de apă de suprafață sau subterane
necesare desfășurării operațiunilor petroliere (se folosesc circa 116 000 m3 apă/sondă, pentru care se
aplică un număr de doar 10 fracturări, iar, de regulă, se amplasează 6 sonde/km2). Mai mult, apa ar
putea fi contaminată cu substanţe chimice provenite din procesul de fracturare, dar și cu apele uzate din

depozit, care conţin metale grele (de exemplu, arsenic sau mercur) ori particule radioactive. Substanţele
poluante ar putea migra înspre apele de suprafaţă și cele subterane din cauze diverse cum ar fi
transportul cu camionul, scurgerile din reţeaua colectoare, din bazinele de ape uzate, din compresoare
etc., scurgerile provocate de accidente (de exemplu, explozii cu jerbă de lichid de fracturare sau de ape
uzate), daunele provocate peretelui de ciment și coloanei de tubaj, sau pur și simplu fluxurile subterane
necontrolate aflate de-a lungul fisurilor naturale sau artificiale prezente în formaţiuni.
Astfel, prin exploatarea fără nicio limită a resurselor de apă, pe lângă încălcarea prevederilor legislației
interne și internaționale a mediului, nu este avut în vedere nici interesul național.
Mai menționăm faptul că, potrivit acordurilor petroliere declasificate, Chevron poate să renunțe oricând
la drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.
De asemenea, sunt încălcate dispozițiile constituționale și legale privind liberul acces la informații de
interes public, precum şi cele privind clasificarea informaţiilor în cazul Acordului de concesiune pentru
explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E V – 2 Bârlad, încheiat între Agenția
Națională pentru Resurse Minerale și Regal Petroleum plc. (ulterior transferat către Chevron), aprobat
prin H.G. nr. 2283 din 9 decembrie 2004, publicată în M.Of. nr. 7 din 4 ianuarie 2005. În consecință, vom
solicita declasificarea și a acestui acord petrolier.”

(ref. https://www.facebook.com/groups/antifrackingbarlad/317955314948669/ )

