Scrisoare deschisă către Senatori
23.06.2012

Domnule Senator Mircea Diaconu,

Vă adresăm această scrisoare ca urmare a deciziei pe care Senatul României a luat-o în data de
21 iunie 2012, referitoare la propunerea legislativă „privind interzicerea explorărilor şi
exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturare
hidraulică şi anularea licenţelor exclusive de exploatare a tuturor proiectelor care recurg la
această tehnică”.
Prin această scrisoare, ne exprimăm îngrijorarea faţă de poziţia luată de SENAT, aceea de a
respinge propunerea legislativă mai sus amintită.
Vă menţionăm faptul că problema gazelor de şist extrase prin metoda fracturării hidraulice a
generat şi generează controverse atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. Există studii şi
dezbateri care evidenţiază impactul major pe care îl poate avea folosirea acestei metode asupra
mediului şi sănătăţii cetăţenilor.
Conform studiului „Impactul extracţiei gazelor de şist asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor”,
solicitat de Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a Parlamentului
European, impactul potenţial ar consta în următoarele :
Emisii de poluanţi, contaminarea pânzei freatice din cauza fluxurilor necontrolate de gaz
sau de fluide datorate erupţiilor sau deversărilor, scurgerile de fluid de fracturare şi evacuările
necontrolate ale apelor uzate.
Apa introdusă conţine substanţe periculoase, iar lichidele recuperate conţin în plus metale
grele şi substanţe radioactive provenite din depozitele de roci.
După cum bine ştiţi, în România, în urma hotărârilor de Guvern adoptate, au fost concesionate
perimetre pentru explorarea şi exploatarea gazelor de şist.
Pentru a adopta respectivele Hotărâri de Guvern era nevoie de :
consultarea societăţii civile, ONG-uri, mediul academic, asociaţii profesionale cu
expertiză în domeniu
-

informarea şi consultarea autorităţilor locale din ariile concesionate

-

o evaluarea a impactului asupra mediului

-

un accept prealabil al autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor.

Niciuna din condiţiile menţionate nu a fost respectată. Deşi concesionările s-au realizat prin
acorduri secrete, subiectul exploatării gazelor de şist a stârnit dezbateri şi proteste publice în mai
multe zone ale României.
Vă rugăm să ne spuneţi motivaţia care a stat la baza votului acordat de către dumneavoastră.
Suntem surprinşi, d-le senator, de votul d-voastră, în condiţiile în care la una din emisiunile TV
aţi afirmat următoarele: "Iertaţi-mă, mă bag şi eu că sunt prea nervos! Iertaţi-mă. Independenţa
energetică nu e un scop în sine. A trăi e un scop în sine."
Din momentul în care propunerea legislativă a fost adusă în atenţia dumneavoastră şi până când
aceasta a fost votată, vă rugăm să ne comunicaţi dacă au existat consultări la nivel local cu
cetăţenii pe care îi reprezentaţi.
Conform articolului 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, vă
amintim că „Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni şi al
locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le reprezintă”.
În încheiere vă aducem aminte că în exercitarea mandatului de senator, sunteţi în serviciul
poporului. Puterea este a oamenilor!

Semnatari :
Asociatia Vira
(preluată de pe https://www.facebook.com/notes/impotriva-extragerii-gazelor-de-sist-labarlad/scrisoare-deschis%C4%83-c%C4%83tre-senatori/334867133257487 )

