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SINTEZA

Începând din octombrie 2013, când proiectul gazoductului ce conectează Bulgaria
- România - Ungaria - Austria (BRUA) a fost inclus în lista Proiectelor de Interes Comun a Uniunii Europene1, urmând a beneficia de finanțare publică prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, în rândul factorilor de decizie din Guvernul
și Parlamentul României s-a reaprins o idee mai veche, aceea că România ar putea
deveni un jucător important pe piața de gaze europeană.
Ideea că o conductă de gaz urmează să conecteze sudul cu centrul Europei tranzitând România a creat și o avalanșă de concesionări de perimetre de exploatare
a zăcămintelor din Marea Neagră, acordate mai mult sau mai puțin transparent,
cu obiectivul declarat al beneficiarilor concesiunilor de a exporta gaz către vestul
Europei. Printre concesionarii zăcămintelor se numără nume grele ale industriei
petrolului și gazului din state precum Austria, Australia, SUA și Italia.

2

Sprijinite financiar de bănci publice precum Banca Europeană de Investiții si
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și cu sprijin politic în Parlamentul și Guvernul României, aceste mega-proiecte, cu impact de mediu deloc
de ignorat, de altfel, beneficiază în prezent de modificări legislative favorabile, și
de derogări de la legi privind protecția mediului, a ariilor naturale protejate sau a
dreptului de proprietate.
1
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1391&from=EN
https://romania.europalibera.org/a/cine-sunt-jucatorii-care-foreaza-petrol-gaz-marea-neagra/29899262.html

Contributia FInanciara
europeana
BEI

CONDUCTA TUZLA - PODIȘOR
EURO 150 MILIOANE

prima tranșă de EUR 50 milioane a împrumutului a fost semnată
pe 17 decembrie 2018, iar a doua tranșă de EUR 100 milioane a fost semnată
pe 24 ianuarie 2019;

CONDUCTA BRUA
EURO 150 MILIOANE

prima tranșă de EUR 50 milioane a fost semnată
pe 27 octombrie 2017, iar a doua pe 14 decembrie 2017;

BERD

CONDUCTA BRUA
EURO 60 MILIOANE

împrumut semnat pe 14 Decembrie 2017;

black sea oil & gas — proiectul
dezvoltare gaze naturale midia
•
•

Mecanismul
Conectarea
Europei

Investiție de capital în favoarea BSOG, valoarea investiției
nefiind declarată;
Facilitate de credit a cărei valoare exactă va fi dezvăluită la
semnarea contractului;

CONDUCTA BRUA
EURO 179,32 MILIOANE

împrumut semnat în 2015 pentru dezvoltarea pe teritoriul României
a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pe direcția
Bulgaria - România - Ungaria - Austria, lucrări de execuție Faza 1.

EURO 1,52 MILIOANE

împrumut semnat în 2014 pentru serviciile de proiectare pentru
construcția a trei stații de comprimare pe teritoriul României.

3

Printre cele mai alarmante astfel de derogari
si reinterpretari ale legislatiei în favoarea atât
a coridorului BRUA, cât si a exploatarilor
offshore, se numara:
Durata de exploatare a obiectivelor este estimată a fi nelimitată
în timp, astfel că și dreptul de servitute se va exercita pe o perioadă nelimitată;
Ocuparea cu titlu gratuit a terenurilor forestiere aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea
lucrărilor de construcție a conductei BRUA;
Legea special creată inițial pentru coridorul BRUA instituie de
fapt o derogare generală pentru toate proiectele de importanță
națională în domeniul gazelor naturale și permite amplasarea
proiectelor chiar pe suprafețele acestor zone de protecție;
Instituții precum Comitetul Național al Zonei Costiere își pierde
utilitatea potrivit Legii Offshore pentru că, potrivit dispozițiilor
acesteia, în cazul în care Comitetul nu emite avizul consultativ
privind studiile de impact pentru activitățile cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde în termen de 60 de
zile de la data depunerii studiului, acesta se consideră avizat favorabil în mod tacit;
Și prevederile privind unele măsuri de protecție și autorizare a
construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre au fost modificate
în sensul în care lucrările pentru investițiile offshore pot să se
desfășoare pe tot parcursul anului, derogându-se de la interdicția efectuării de lucrări în perioada de sezon estival.
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Într-o țară precum România în care cuvântul corupție devine aproape sinonim cu actul
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de legalizare a corupției, așa cum sunt cele exemplificate în acest raport.

BERD

Raportul de față analizează modul în care fenomenul de corupție devine palpabil și în
alte ramuri ale societății, altele decât cele cunoscute de publicul larg. Sectorul energetic
s-a confruntat de-a lungul timpului cu diferite situații, o bună parte dintre ele caracterizate ca fiind la limita legii, iar cel al gazelor iată, nu este străin.
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Raportul
se concentrează
pe 14
modificările
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rapidă a proiectului BRUA, precum și adoptarea în manieră total netransparentă a Legii
Offshore. Sunt analizate, de asemenea, și încălcările dese și flagrante ale legislației privind consultarea publicului și participarea acestuia la luarea deciziilor.
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EURO 1,52 MILIOANE

împrumut semnat în 2014 pentru serviciile de proiectare pentru
construcția a trei stații de comprimare pe teritoriul României.

Acordul de la Paris este un tratat în temeiul Convenției-Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice având ca scop
reducerea încălzirii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile pre-industriale și continuarea eforturilor de a limita creșterea temperaturii la 1,5°C.
3

3
Acordul de la Paris este un tratat în temeiul Convenției-Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice având
ca scop reducerea încălzirii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile pre-industriale și continuarea eforturilor de a limita creșterea
temperaturii la 1,5°C.
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Introducere
Acest raport prezintă un studiu de caz care ilustrează capturarea statului, acea situație când actorii publici (guvern, parlament, autorități sau bănci publice) iau decizii
care favorizează anumiți actori privați puternici în detrimentul cetățenilor. Statul devine astfel ‘capturat’ în sensul că resursele sale devin captive unui grup de interese
care decide alocarea acestora în beneficiul membrilor acelui grup. Acest raport nu
prezintă un caz de corupție înțeleasă în sensul clasic, legalist, de mită, spălare de bani
sau fraudă.
Considerăm însă că studierea și înțelegerea evenimentelor descrise în raport este
importantă deoarece efectele lor sunt semnificative. În acest caz particular, exploatarea gazelor din Marea Neagră poate reprezenta alocarea unor resurse importante
pentru investiții care vor accelera schimbările climatice și pot avea ca rezultat ratarea
obiectivelor de mediu. Fără o consultare reală a cetățenilor și fără a lua în considerare
alternativele, aceste decizii duc la o capturare a statului în sensul propus de Nicholas
Hildyard și alți cercetători4:
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În cel mai recent raport al Transparency International6 privind percepția gradului de corupție, România se clasează mai bine decât numai trei alte state din Uniunea Europeană - Ungaria, Grecia și Bulgaria - iar scorul este în scădere de la un an la altul. La nivel mondial,
România a obținut în 2018 un scor comparabil cu cel al unor state
precum Belarus, Senegal sau Tunisia.
Percepția este aceea că fenomenul corupției în România a ajuns în
cea mai gravă formă, cunoscută în literatura de specialitate drept
„capturarea statului”.

INDEX 2018
PERCEPTIa
coruptiei
UNIUNEA EUROPEANA

65

/100

SCOR MEDIU
6

https://www.transparency.org/cpi2018#downloads
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Descrierea proi
in derulare
Coridorul
BRUA

legendă
Traseu conducta BRUA - Faza 1 - proiectată
Traseu conducta BRUA - Faza 2 - proiectată
Conducte existente

SMG Horia

Nădalc

Stații comprimare - Proiect BRUA

NT Recaș
SC Jupa

SC Bibești

Traseul conductei BRUA,
Broaura informativa
TRANSGAZ,pg. 4

Proiectul Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza 1” constă în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic
(NT) Podișor cu Stația de Măsurare Gaze (SMG) Horia, pe direcția Podișor-Corbu-Hurezani-Hațeg-Recaș-Horia12.

10

SC Podișor

Giurgiu

Faza 1 a proiectului presupune construirea a 479 km de conductă între Podișor (22km Vest de București) și Recaș (vestul
țării), dar și a instalațiilor supraterane asociate – Stațiile de
comprimare gaze13 Podișor, Bibești și Jupa, care vor asigura
fluxul bidirecțional de gaze. Faza a 2-a a proiectului constă în
construirea unei conducte în lungime de aproximativ 50 km,
care va lega Recaș de SMG Horia.

ectelor
legendă
Parc național

SPA

Geoparc

SCI

BRUA

Conducta BRUA în raport
cu ariile naturale protejate,
Brosura informativa TRANSGAZ, pg. 9

Conform planului, conducta va străbate 11 județe și 79 unități
administrativ-teritoriale și va traversa căi de comunicație
(drumuri naționale, județene, comunale, linii de cale ferată),
ape cadastrate și necadastrate, văi și canale, conducte de petrol, gaze, apă, rețele de telecomunicații, dar și zone împădurite, pajiști și agro-escosisteme14.
Lucrările vor ocupa o suprafața totală de teren de aprox. 1085
ha, din care aproximativ 1073 ha vor fi ocupate temporar, iar
12 ha, definitiv. Conducta va intersecta 7 arii naturale protejate Natura 2000, va traversa ariile naturale protejate de interes
național Geoparcul Dinozaurilor și Parcul Național Defileul Jiului și se va situa limitrof față de alte 4 arii naturale protejate15.
https://www.transgaz.ro/sites/default/files/brosura_transgaz_varianta_finala.pdf
Instalație supraterană prin intermediul căreia se mărește presiunea gazelor naturale astfel încât acestea să
poată fi transportate la presiunea conductei.
14
Conform Acordului de Mediu nr.3/05.12.2016 pentru proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a
Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”;
12
13

Valoarea estimată a proiectului BRUA se ridică la EUR 560
milioane, din care EUR 179 milioane sunt alocate de Comisia
Europeană prin Mecanismul pentru Interconectare a Europei16, Acordul de Finanțare fiind semnat în septembrie 201617.
Tot în 2016 a fost inițiat și un proiect legislativ menit să înlăture eventualele obstacole din calea implementării proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
– Legea 185/2016. La prima vedere, pare o pură coincidență semnarea acordului de finanțare pentru Faza 1 BRUA și
emiterea acestei legi în toamna lui 2016. Acest raport își
propune să demonstreze că nu este o coincidență, ci că o
serie de decizii politice și legislative au fost luate pentru înlesnirea acestui proiect.
Conform Acordului de Mediu nr.3/05.12.2016 pentru proiectul „Dezvoltarea pe
teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul
Bulgaria-România-Ungaria-Austria”;
16
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
17
http://new.transgaz.ro/sites/default/files/comunicat_de_presa_9_09_2016.pdf
15
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Extinderea sistemului de transport
pentru preluarea gazului de la
tarmul Marii Negre
legendă
Conducta Vadu - Tranzit 1
Conducte tranzit

Odată ce pentru proiectul BRUA regulile au fost simplificate și
lucrările de construcție au demarat18, iar investițiile în extracția gazului din perimetrele din Marea Neagră stau să înceapă19,
pentru transportul gazelor extrase din zona offshore s-a considerat necesară construcția altor două conducte.
Una dintre ele va conecta țărmul Mării Negre cu gazoductul de
transport internațional Tranzit 1, iar obiectivele proiectului vor
fi amplasate pe teritoriul județului Constanța, pe raza unităților
administrativ-teritoriale Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina.
https://www.investenergy.ro/proiectul-brua-lucrarile-sunt-grafic-se-lucreaza-pe-17-santiere-la-3-statiide-comprimare-aproximativ-500-de-kilometri-de-conducta-peste-500-de-muncitori/
https://www.focus-energetic.ro/black-sea-oilgas-se-apuca-sa-scoata-gazul-din-marea-neagra-55873.html

Negru Vodă

ma

Reprezentare conducta
Vadu - Tranzit 1,
sursa Brosura informativa
TRANSGAZ, pg.4

rea

Vadu

nea
gră

Isaccea

Conducta va fi construită ca urmare a semnării în decembrie
2015 a unui Acord de Cooperare între operatorul tehnic al sistemului național de transport gaze naturale (SNT) - Transgaz și
companiile Black Sea Oil & Gas S.R.L., Petro Ventures Europe
B.V și Gas Plus International B.V., titulare ale acordului de explorare, dezvoltare și exploatare a perimetrului Midia20. Sistemul Național de Transport va fi extins prin realizarea acestei
conducte care va prelua gazele naturale provenite din perimetrele offshore.

18

19

12

http://www.anpm.ro/documents/840114/32873275/RIM_Vadu-Tranzit1_TRANSGAZ_final.pdf/776538f6aa9f-430a-841f-859f98478c0d pg.5

20

legendă
CMNP

UAT

Constața

Călărași

Giurgiu

Pozitionare Reprezentare traseu
conducta Tuzla - Podisor,
Studiul de Evaluare Adecvata, pg. 49

Conducta va avea o lungime totală de 24.37 km și pentru construcția ei se vor ocupa aproximativ 40 ha de teren, din care
numai 0.1 ha va fi ocupat definitiv 21. În acest caz, conducta va
străbate terenuri preponderent agricole, pășuni, va intersecta
drumuri comunale, naționale și pârâuri, iar unele părți ale traseului străbat pe o lungime de 10 km aria naturală protejată Delta
Dunării și Complexul Razim Sinoe. În plus, conducta va fi situată
în apropierea altor arii naturale protejate – Rezervația Biosfera
Deltei Dunării, Cheile Dobrogei și Recifii Jurasici Cheia – distanța
dintre conductă și aceste perimetre variind între 250-850 metri
22
. Costul total al acestui proiect este estimat la 9 milioane EUR 23.
A doua conductă proiectată pentru transportul gazelor naturale exploatate din platforma continentală a Mării Negre va lega
țărmul cu stația de comprimare Podișor, aflată pe teritoriul județului Giurgiu. Traseul conductei va fi în lungime totală de aproximativ 308 km și va străbate și județele Constanța și Călărași.
Ca și în cazul celorlalte proiecte, traseul conductei Tuzla-Podișor
va străbate 8 situri Natura 2000 pe o lungime de 14.24 km, și va
trece prin apropierea altor 3 situri Natura 2000, la distanțe cuprinse între 9 – 45 metri 24. Această conductă va primi din partea
Băncii Europene pentru Investiții o finanțare în valoare totală de
150 milioane EUR. Această finanțare a fost acordată în două tranșe, primul contract de finanțare în valoare de 50 milioane EUR
fiind semnat în decembrie 2018, iar pentru a doua tranșă de 100
milioane EUR contractul a fost semnat în ianuarie 2019 25.
21
http://www.anpm.ro/documents/840114/32873275/RIM_Vadu-Tranzit1_TRANSGAZ_final.pdf/776538f6aa9f-430a-841f-859f98478c0d
22
http://www.anpm.ro/documents/840114/32873275/RIM_Vadu-Tranzit1_TRANSGAZ_final.pdf/776538f6aa9f-430a-841f-859f98478c0d, pg. 59.
23
https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/plan_de_dez_2017_-_2026.pdf, pg.54
24
http://www.transgaz.ro/sites/default/files/brosura_informativa_pentru_proiectul_mn-podisor_v2.pdf
25
https://www.transgaz.ro/sites/default/files/comunicat%20BEI%2024%20ian%202019%20EG%20%20
final%20% 20docx.pdf

Pentru transportul gazelor naturale extrase din perimetrele
aflate pe platforma continentală a Mării Negre nu este nevoie numai de conducte, ci și de construcția unor terminale de
coastă. Conform Codului Tehnic al sectorului de gaze naturale, prin terminal de coastă se înțelege

„ansamblul de instalații amplasat
pe țărmul Mării Negre unde
se asigură preluarea gazelor
naturale provenite din perimetrele
de exploatare submarine,
respectiv punctul în care gazele
naturale îndeplinesc condițiile
tehnice de calitate pentru a putea
fi comercializate”.
Două astfel de terminale vor fi construite pe țărmul Mării
Negre, pe teritoriul localităților Corbu (sat Vadu) și Tuzla.
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Acesta face parte din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale
Midia (Proiectul) derulat de Black Sea Oil & Gas (BSOG) împreună cu partenerii săi - Petro Ventures Europe B.V și Gas Plus
International B.V., prin intermediul căruia se vor valorifica zăcămintele de gaze naturale din perimetrele Ana și Doina. Pe
lângă construcția terminalului, Proiectul prevede și săparea a
cinci sonde de producție – o sondă submarină la Doina și patru
sonde de producție la Ana, un ansamblu submarin de producție pe zăcământul Doina care va fi conectat printr-o conductă de
18 km la platforma monitorizată și operată de la țărm amplasată
pe zăcământul Ana. O altă conductă submarină de 121 de km
va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la țărm, de
unde o altă conductă subterană de 4.1 km va fi conectată la noua
stație de tratare a gazelor. 26
În martie 2017, Compania Black Sea Oil and Gas SRL (BSOG), deţinută de Carlyle, cel mai mare fond de capital privat din lume, a
anunţat că va construi o staţie de tratare a gazelor în localitatea
Corbu, satul Vadu, din judeţul Constanţa. BSOG anunţase inițial că a descoperit în Marea Neagră românească între 10 și 20
de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar investițiile până
la începerea producției, prefigurată pentru anul 2019, ar putea
ajunge la 500 de milioane de dolari. Staţia va fi construită, evident, pentru a aduce la ţărm gazele din Marea Neagră.
Din 2015, BSOG este moștenitoarea perimetrelor din Marea
Neagră ale companiei canadiene Sterling Resources, care s-a
retras din România. Firma se numea inițial Midia Resources
și a fost înființată de canadienii de la Sterling Resources, care
26

https://www.blackseaog.com/ro/proiecte/mdg/

moștenea la rândul ei un acord cu Rompetrol, prin care putea exploata gazele din platoul continental al Mării Negre și
din jurul Insulei Șerpilor, după ce în 2009 România a câștigat-o la Tribunalul Internațional de la Haga în fața Ucrainei 27.
În jurul companiei canadiene s-a iscat, în 2008, un scandal
politic, premierul de atunci Călin Popescu Tăriceanu fiind
acuzat că i-a oferit cadou gazele din jurul Insulei Șerpilor
acestei companii, prin prelungirea în secret a memorandumului cu statul român 28.
Așa s-a ajuns ca proiectul BSOG să primească acordul de
mediu în 5 martie 2018. Din acesta reiese că amplasamentul
stației de tratare a gazelor naturale se află la est la o distanță
de aproximativ 160 m față de limitele Rezervației Biosfera
Deltei Dunării și limitele siturilor ROSCI 0065 Delta Dunării și ROSPA 0031 Delta Dunării si Complexul Razim Sinoe,
iar la vest, distanța dintre amplasamentul stației de tratare și
limitele sitului ROSPA 0031 Delta Dunării si Complexul Razim Sinoe este de numai 2 m. În raport cu zonele rezidențiale, stația de tratare este situată în proximitatea satului Vadu,
cele mai apropiate locuințe fiind la aproximativ 2-2.5 km pe
direcția nord-est față de amplasament 29.

https://www.news.ro/politic-extern/aniversarea-a-10-ani-de-cand-romania-a-castigat-la-haga-impotriva-ucrainei-in-dosarul-privind-insula-serpilor-1922403703262019021018837701
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-5386494-petrolul-din-zona-insulei-serpilor-deja-concesionat-lantului-firme-sterling-canada-melrose-edinburgh-via-midia-resources-romania.htm
29
Memoriu de prezentare cu elemente de evaluare adecvată - Construire Stație de Tratare a Gazelor
– Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia, Noiembrie 2016, pg. 14
27

28

Black
Amplasare Proiect de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, website
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Sea Oil & Gas

Localizare Proiect Statie
de tratare gaze naturale,
Raport EIA, pg. 22

legendă
Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
ROSPA0076 Marea Neagră
ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie
ROSCI0066 Delta Dunării - zona maritimă
ROSCI0065 Delta Dunării
Zona luată în studiu
Limita PP
Limită stație
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Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului precizează că durata de funcționare a Stației de Tratare va depinde de dinamica producției de
gaze din descoperiri, iar durata de viață a descoperirilor de gaze este estimată
la 10-15 ani. Raportul menționează că durata de viață a instalațiilor din cadrul
Stației va fi de minim 15 ani 30.

Pozitionare conducta Transgaz Vadu - Tranzit 1,
Evaluarea efectelor asupra habitatului natural și al celui critic
și asupra caracteristicilor prioritare ale biodiversității
- Proiect MGD, pg.57

16

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului – Construire Stație de Tratare a Gazelor –
Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia, Noiembrie 2017, pg. 24
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Modificarea
legislatiei

pentru inlesnirea proiectelor de
exploatare si transport al gazelor
Legea 185 /2016 (Legea BRUA)
Parcursul Legii 185 nu a fost deloc unul lipsit de obstacole. În
2013, proiectul BRUA a fost inclus în Lista Proiectelor de Interes Comun a Uniunii Europene 31, urmând a beneficia de finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Înainte
de semnarea acordului de finanțare, în februarie 2016, la Senat a ajuns o propunere legislativă privind ”măsurile necesare
implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul de
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria” 32. Inițiatorii au
trimis această propunere spre dezbatere și aprobare în procedură de urgență.
Motivul urgenței – fiind un proiect inițiat în 2013, era necesară
grăbirea formalităților astfel încât termenele proiectului să fie
respectate, iar conducta să poată fi finalizată în 2020. O altă
explicație pentru urgentarea acestui proces este și investigația
pornită de Comisia Europeană în iunie 2017 pentru a evalua
dacă Transgaz, operatorul sistemului național de transport
gaze naturale, a procedat la restricționarea exporturilor de
gaze naturale din România către alte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit comunicatului Comisiei, investigația
analizează dacă prin inexistența sau întârzierea investițiilor în
construirea infrastructurii necesare pentru exportul gazului
natural către alte state membre s-a ajuns la o încălcare a normelor antitrust ale Uniunii Europene 33.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELE:32013R1391&amp;from=EN
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L238&amp;an_cls=2016
33
https://ec.europa.eu/romania/news/20170106_investigatie_concurenta_transgaz_ro
31

32
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Conținutul inițial al propunerii legislative se baza însă pe
multe derogări de la legi naționale și internaționale pentru
protecția mediului, a terenurilor agricole și a pădurilor, a ariilor naturale protejate sau a patrimoniului cultural, dar și pe
dispoziții contrare reglementărilor din domeniul protecției
dreptului de proprietate. În ciuda acestui fapt, proiectul legislativ a fost trimis spre avizare către 6 comisii de specialitate
ale Senatului, din care numai 3 au oferit aviz favorabil - cea
juridică, cea pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare și cea economică. Consiliul legislativ, comisia pentru buget și cea pentru administrație publică
și organizarea teritoriului au avizat negativ proiectul. În cazul
avizelor negative, acestea semnalau nerespectarea cerințelor
referitoare la redactarea actelor normative, prezența unui număr mare de norme de trimitere, multe greșite ori parțial incorecte, dar și formulări incorecte din punct de vedere juridic
sau contradictorii 34.
După luni de formalități, în iunie 2016, Senatul a respins proiectul legislativ 35.
Cu și mai mult elan, în septembrie același an, proiectul de lege
a fost înregistrat de data asta la Camera Deputaților 36, care
este și cameră decizională pentru proiecte cu impact asupra
mediului. Nici la acest nivel nu a fost aprobată procedura de
urgență, astfel că propunerea legislativă și-a urmat cursul
34
35
36

https://www.senat.ro/legis/PDF/2016/16L238LG.pdf
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L238&amp;an_cls=2016
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&amp;idp=15816

obișnuit. Procedura în Camera Deputaților nu a durat decât o
lună, iar în octombrie inițiativa legislativă a devenit Legea nr.
185/2016.
Dacă proiectul de lege a pornit cu reglementări specifice conductei BRUA, forma promulgată a acestuia stabilește de fapt
regulile pentru implementarea tuturor proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale 37. Așadar, pentru
sectorul gazelor naturale, regulile sunt stabilite deja, iar majoritatea sunt favorabile industriei, și pun sub o presiune considerabilă factorii de mediu.
Un exemplu concret îl reprezintă instituirea unui drept de
servitute asupra terenurilor necesare construirii conductei.
Astfel, prin stabilirea unui drept de servitute în favoarea titularului de proiect (Transgaz), acesta va avea dreptul de trecere
pe proprietaate atât în timpul lucrărilor de construcție, dar și
în cazul lucrărilor efectuate pe durata de existență a conductei. La prima vedere, această reglementare pare acceptabilă,
însă în Studiul de Evaluare Adecvată a proiectului BRUA 38, se
menționează că „durata de exploatare a obiectivelor este estimată a fi nelimitată în timp”, astfel că și dreptul de servitute se
va exercita pe o perioadă nelimitată. O limitare gravă a dreptului de proprietate care seamănă cu o încercare de expropriere, însă fără a parcurge toate etapele anevoioase ale acestei
proceduri.
Alte derogări constau în ocuparea cu titlu gratuit a terenurilor
forestiere aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor de construcție a conductei. Mai detaliat, legea prevede faptul că „ocuparea temporară
a terenurilor forestiere [...] se face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a conductelor aferente proiectelor de importanță națională”. În lipsa acestor modificări, potrivit Codului
Silvic, ocuparea temporară se aprobă pentru o perioadă de
maximum 10 ani cu posibilitatea de prelungire cu încă 10 ani
a perioadei, însă inițiatorii legii au considerat că tot ocupare
temporară este și dacă aceasta operează pe toată durata de
existență a conductei, iar în aceste condiții este vorba despre
o ocupare definitivă pentru că „durata de exploatare a obiectivelor este estimată a fi nelimitată în timp”.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr315_16.pdf
http://www.anpm.ro/documents/12220/2231306/EA+BRUA.pdf/db57a03e-bb4c-4a28-9c09
7e8b112b9793, pg. 65;
37

38

Este important de menționat că pentru ocuparea chiar și temporară a suprafețelor din fondul forestier național sunt instituie anumite contribuții bănești: o garanție care se plătește
anticipat aprobării ocupării temporare și care se depune în
fondul de ameliorare a fondului funciar; o chirie care se depune parțial în fondul de conservare și regenerare a pădurilor,
în fondul destinat administratorului fondului forestier, dar și
în fondul de accesibilizare a pădurilor, și alte obligații bănești
echivalente cu contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, cheltuieli de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia 39. Chiar într-unul dintre avizele
negative acordate proiectului de lege, Ministerul Economiei
preciza că această derogare ar putea să conducă la creșterea
cheltuielilor bugetului de stat și, implicit a deficitului bugetului național, pentru că fondul de conservare și regenerare
a pădurilor este, pe lângă bugetul de stat, sursă de finanțare
pentru diverse programe naționale pentru împădurire 40.
Dacă în cazul regimului dreptului de proprietate și în domeniul silvic, barierele care ar fi putut sta în calea proiectului au
fost diminuate, nu a mai rămas decât regimul ariilor naturale
protejate să sufere modificări. Pe traseul său, conducta BRUA
va intersecta șapte situri Natura 2000 și va străbate aria protejată de interes național Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”. Cu alte cuvinte 4.73% din lungimea conductei se va
suprapune cu suprafețele acestor perimetre 41, iar alte părți
alte conductei vor trece prin proximitatea altor cinci arii naturale protejate. Dacă legislația din domeniu protecției ariilor
naturale prevede faptul că în zonele de protecție integrală și
în zonele tampon aferente acestor perimetre speciale sunt interzise printre altele și „orice forme de exploatare sau utilizare
a resurselor naturale [...]” 42, legea BRUA instituie o derogare
generală pentru toate proiectele de importanță națională în
domeniul gazelor naturale și permite amplasarea proiectelor
chiar pe suprafețele acestor zone de protecție 43.
Conform Codului Silvic, Cap. IV, Art. 42, alin. (1); (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170527)
Aviz al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri din data de 14.07.2016
41
http://www.anpm.ro/documents/12220/2231306/EA+BRUA.pdf/db57a03e-bb4c-4a28-9c097e8b112b9793, pg. 64;
42
Conform art. 22, alin. (4) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, zona de protecție integrală reprezintă acel perimetru
care cuprinde „cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale
protejate”. Conform art. 22 alin. (7) din același act normativ, zonele tampon sunt acele suprafețe care fac
trecerea între zonele cu protecție integrală și cele de dezvoltare durabilă.
43
Conform art. 23 din Legea 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor
de importanță națională în domeniul gazelor naturale (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDo
ument/182923).
39

40
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Legea offshore si redeventele
Istoricul exploatărilor zăcămintelor de gaze naturale în România începe în anul 1909 prin instalarea în Județul Mureș
a primei sonde de gaze naturale din țară și a patra de la nivel
mondial 44. În ceea ce privește exploatările offshore de hidrocarburi, anul 2009 a marcat sfârșitul unei dispute între România și Ucraina referitoare la definirea platformei maritime și a
zonei economice exclusive. Neînțelegerea a fost tranșată în fața
Curții Internaționale de Justiție de la Haga unde, din cei 12.000
km2 disputați, României i s-a atribuit o porțiune de 9.700 km2,
iar Ucrainei 2.300 km2 45. Prin această decizie, României i s-a
garantat accesul la o cantitate estimată de 70 miliarde de metri
cubi de gaz și 12 milioane de tone de petrol 46.

Potrivit Legii Petrolului 48, operațiunile petroliere, inclusiv
bunurile necesare realizării acestor operațiuni aflate în proprietate publică, se concesionează pe o durată inițială de 30
de ani, care poate fi prelungită cu până la 15 ani, iar concesionarea operațiunilor petroliere se realizează prin acord petrolier încheiat de autoritatea competentă cu persoane juridice
române/străine. Printre obligațiile titularului de acord petrolier se numără și obligația de plată a unei redevențe petroliere
stabilită ca o cotă procentuală din valoarea producției brute
extrase. În momentul actual, redevența pentru gaze naturale
este cuprinsă între 3.5% și 13% în funcție de productivitatea
zăcământului.

În prezent, conform datelor actualizate de Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, platforma continentală a României
este împărțită în mai multe perimetre concesionate în vederea
desfășurării de activități de explorare-dezvoltare-exploatare,
după cum urmează 47:

Pe parcursul anului 2018 s-a ajuns la concluzia că această redevență, dar și alte reguli și obligații privind sectorul gazelor
naturale, trebuie să fie modificate și astfel s-a inițiat proiectul
de lege privind adoptarea unor măsuri în vederea implementării operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 49.

XIX NEPTUN 1
concesionat de OMV Petrom S.A.;
XIX NEPTUN 2
concesionat de OMV Petrom S.A. (50%) + EXXONMOBIL
Exploration & Production Romania Ltd.(50%);
XIII PELICAN
concesionat de Black Sea Oil & Gas S.R.L.(65%) + Petro Ventures Resources S.R.L. (20%) + Gas Plus International B.V. (15%);
XV MIDIA B
(suprafață contractuală B de apă de mică adâncime)
concesionat de Black Sea Oil & Gas S.R.L.(65%) + Petro Ventures Resources S.R.L. (20%) + Gas Plus International B.V. (15%);
XVIII ISTRIA
concesionat de OMV Petrom S.A. (100%);
EX-25 LUCEAFĂRUL
concesionat de Petro Ventures Europe B.V. (50%) + Black Sea
Oil & Gas S.R.L. (50%);
EX-27 MURIDAVA
concesionat de S.C. Petromar Resources B.V. (80%) +
S.C. Petromar Resources S.A. (20%);
EX-28 EST COBĂLCESCU
concesionat de S.C. Petromar Resources B.V. (70%) +
S.C. Petromar Resources S.A. (30%);
EX-30 TRIDENT
concesionat de Lukoil Overseas Atash S.R.L. (88%) +
SNGN Romgaz S.A. (12%);
https://adevarul.ro/locale/sibiu/istoria-gazelor-naturale-romania-sarurile-potasiu-incendiul-avut-nevoie-400-vagoane-apa-1_59242cd65ab6550cb85f4ef1/index.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Biile_dintre_Rom%C3%A2nia_%C8%99i_Ucraina
46
https://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/romania-castiga-la-haga-disputa-cu-ucraina-145291
47
Conform datelor cuprinse în raportul „ Contribuția proiectelor de explorare și producție a hidrocarburilor din Marea Neagră la dezvoltarea economiei românești”, Deloitte, Aprilie 2018, pg. 12; https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/RaportImpactProiecteOffshore_RO.PDF
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Prin această ultimă inițiativă legislativă se dorea stabilirea
unui cadru clar și echitabil pentru desfășurarea activităților de
exploatare, prin care atât Statul cât și investitorii să fie avantajați în mod reciproc. Ce a urmat reprezintă o luptă dată între
interesele titularilor de acorduri petroliere și interesele actorilor politici, care s-a axat pe două componente: una financiară
și alta referitoare la sustenabilitate și dezvoltare durabilă.
Pe 12 februarie 2018, proiectul de lege a fost adoptat de Senat
într-o formă care elimina pentru investitori impozitul suplimentar pentru exploatările offshore, impozit instituit prin
Ordonanța de Guvern nr. 7/2013. Prin această ordonanță, producătorii puteau să nu mai vândă la un preț reglementat cantitatea de gaze extrasă, însă trebuiau să plătească un impozit
suplimentar calculat ca diferență între prețul pieței și prețul
reglementat la nivelul anului 2012 50. Acest impozit suplimentar s-a stabilit ca măsură pentru sporirea contribuțiilor datorate de producători bugetului de stat, având în vedere că până
la emiterea ordonanței, Statul încasa doar redevențele care la
momentul respectiv erau mici și calculate la un preț de referință neactualizat, stabilit în 2008. Tot în februarie 2018 a fost
emis și Ordinul ANRM prin care prețul de referință s-a modificat. Această situație nu a fost pe placul companiilor pe motiv că
prețul de referință stabilit de hub-ul Austriac 51 este mai mare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52681 - Legea Petrolului nr. 238/2004, Cap. IV, art.
27, art.30, art. 49 alin. (2)
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16830
50
http://www.dreptonline.ro/legislatie/og_7_2013_impozit_venituri_suplimentare_dereglementare_preturi_sec
torul_gazelor_naturale.php
51
Central European Gas Hub reprezintă cel mai important punct de tranzacționare a gazelor naturale în
Europa Centrală. În urma unui control al Curții de Conturi care a relevat faptul că din 2008 ANRM nu
a mai actualizat prețul de referință pentru calculul redevențelor, Autoritatea a încheiat un contract de
cercetare și consultanță cu Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești pentru cercetări și expertiză tehnică
privind stabilirea prețului de referință. În urma acestei cercetări s-a convenit ca pentru calcularea
prețului de referință să se folosească metoda „prețului la hub” - evaluare pe baza prețurilor și a volumelor tranzacționate la o bursă exter. Astfel, formula propusă ia în calcul prețul mediu al tranzacțiilor
efectuate într-o lună la hub exprimat în EUR/MWh, puterea calorifică superioară medie anuală a
gazelor naturale din România și rata medie de schimb valutar pentru leu în raport cu euro.
48
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decât cel stabilit pe baza cotațiilor din piața românească, astfel
încât și valoarea redevențelor urma să crească 52.
Pe lângă eliminarea impozitului suplimentar, prin reglementările propunerii legislative se numără și introducerea unui credit fiscal în favoarea producătorilor, dar și numeroase derogări
legislative menite să ușureze demararea investițiilor.
Ce a urmat după februarie a fost un du-te-vino continuu al avizelor emise de diferite comisii ale Senatului și al dezbaterilor în
ședințele publice ale comisiei pentru industrii pe acest subiect.
În Iulie 2018, înainte de primirea avizelor comisiilor de specialitate, a apărut o nouă variantă a legii offshore, însă sub
altă formă decât cea cunoscută: se elimina creditul fiscal, se
introducea din nou impozitul suplimentar, dar și o derogare
de la Legea energiei electrice și gazelor naturale prin care se
impune obligația ca producătorii să vândă pe piața românească 50% din cantitatea de gaze naturale extrasă 53. Ignorând
orice principiu de transparență, această variantă a legii a fost
prezentată dintr-un studio de televiziune, cu formule și calcule
prezentate sumar pe un flip chart și evident, fără o consultare
prealabilă cu actorii relevanți implicați 54.
Aceste modificări aduse propunerii legislative s-au efectuat în
spatele ușilor închise, în lipsa oricăror principii de transparență și fără o negociere corectă cu toți cei implicați 55. Însă aceste
lucruri nu au reprezentat un obstacol, astfel că la momentul respectiv, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților,
în calitate de cameră decizională, și trimis spre promulgare 56.
Discuțiile contradictorii nu au întârziat să apară, ba chiar
partenerii de guvernare, cei de la PSD și ALDE fiind în centrul disputelor 57. Nemulțumirile aleșilor ALDE s-au axat în
primul rând pe lipsa unor studii și calcule care să stea la baza
noilor modificări survenite, dar și pe lipsa consultării tuturor
părților interesate. Pe 2 august, Președintele trimite legea Parlamentului spre reexaminare însă aceasta a fost promulgată
fără modificări ulterioare la începutul lui noiembrie.
Nici după promulgarea ei nu s-au risipit tensiunile, concesionarii perimetrelor din Marea Neagră fiind în continuare
nemulțumiți de valoarea ridicată a taxelor, dar și de deductibilitatea limitată, evitând în același timp să se mai pronunțe
asupra investițiilor programate 58.
Pe lângă traseul legislativ destul de încâlcit și numeroasele
modificări operate pe parcurs, proiectul normativ conține dispoziții derogatorii de la legile naționale în vigoare, care au un
impact favorabil preponderent asupra investitorilor. Astfel,
Ministerul Energiei preia responsabilitatea emiterii autorizațiilor de construire, care aparținea conform legii primăriilor
unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se vor realiza
lucrările aferente proiectelor offshore59. Mai mult, printr-o altă
https://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/petrolistii-cer-redeventele-la-gaze-la-preturi-autohtone-desi-ue-ne-cere-sa-exportam-1042659
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr033_18__1_.pdf
54
https://www.antena3.ro/video/actualitate/liviu-dragnea-a-explicat-la-sinteza-zilei-ce-nu-se-stia-despre-legea-offshore-103776.html
55
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22557798-timp-comisii-erau-dezbateri-liviu-dragnea-prezentat-modific-rile-legea-offshore-anun-votat-azi.htm
56
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/votf_adoptate2015?dat=20180709 , poziția 1.
57
https://www.cotidianul.ro/legea-offshore-varujan-vosganian-s-a-suparat-pe-guvern-si-psd/
58
https://www.cotidianul.ro/petrolistii-din-marea-neagra-ameninta-voalat-ca-pleaca/
59
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206913, art. 4, alin. (1)
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dispoziție se impune obligația ca autoritățile administrației publice locale să transpună în planul urbanistic zonal, planul urbanistic de detaliu sau planul urbanistic general, zonele de protecție și siguranță generate de lucrări 60. În acest mod, singurele
entități care vor trebui să țină cont de prevederile urbanistice
sunt celelalte persoane fizice sau juridice, și nu investitorii, prin
simplul fapt că restricțiile care derivă din astfel de lucrări vor fi
transpuse pur și simplu în planul urbanistic, fără o consultare
prealabilă.
Nici Comitetul Național al Zonei Costiere nu își mai găsește
utilitatea în noul act normativ, pentru că potrivit dispozițiilor
legii, prin derogare de la OUG 202/2002 privind gospodărirea
integrată a zonei costiere, în cazul în care Comitetul nu emite
avizul consultativ privind studiile de impact pentru activitățile
cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde
în termen de 60 de zile de la data depunerii studiului, acesta se
consideră avizat favorabil în mod tacit 61. O dispoziție cu adevărat
în discordanță cu cadrul de reglementare pentru gospodărirea
integrată a zonei costiere. Practic, titularii de acorduri petroliere offshore au undă verde pentru construirea de conducte,
instalații și alte structuri aferente proiectelor offshore, actul
administrativ emis de Comitet fiind lăsat fără efecte.
În toată forfota creată de introducerea impozitului asupra
veniturilor suplimentare, situație care a stârnit indignarea investitorilor, s-au trecut cu vederea condițiile importante specificate de articolul 18 al Legii Offshore: titularilor de acorduri
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de
executare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică, pe
toată perioada derulării acestora, nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferente
acestor cote și regimul fiscal specific aplicabil activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare în baza acordurilor existente
la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cu alte cuvinte, cei care
operează deja în perimetrele offshore ale Mării Negre continuă să își desfășoare activitatea la fel ca și până acum, fără să
fie afectați de dispozițiile noii legi.
Alte derogări 62 vizează valabilitatea dreptului de trecere, instituit prin lege, în cazul imobilelor asupra cărora se desfășoară
proceduri sub Legea 10/2001, în sensul că situația ulterioară a
imobilului nu va invalida instituirea și exercitarea valabilă a
dreptului de trecere. Pentru exercitarea dreptului de trecere
se acordă compensații a căror valoare este stabilită de către
evaluatori selectați și nominalizați de Ministerul Energiei. În
cazul imobilelor proprietate publică sau privată a statului,
cuantumul sumelor aferente compensațiilor se face venit la
bugetul de stat.
Și prevederile privind unele măsuri de protecție și autorizare
a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre au fost modificate în sensul în care lucrările pentru investițiile offshore
pot să se desfășoare pe tot parcursul anului, derogându-se de
la interdicția efectuării de lucrări în perioada de sezon estival.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206913, art. 7, alin. (3)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206913 art. 15 și art. 16, alin (2).
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206913, art. 11;
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Practici

in aplicarea principiilor si
prevederilor legale privind
consultarea si participarea
publicului la luarea deciziilor
BRUA
Consultările publice pentru proiectul BRUA Faza I - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria, Podișor –SMG Horia și
3 noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) și BRUA Faza II - Extinderea capacității de transport a
gazelor naturale din România către Ungaria până la 4.4 mld. mc/an s-au desfășurat în perioada 28 octombrie - 8 noiembrie 2016, respectiv 18 - 22 septembrie 2017.
În ceea ce privește Faza I a proiectului, consultările publice s-au organizat pe teritoriul județelor Giurgiu,
Teleorman, Argeș, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș în localități aflate în proximitatea traseului gazoductului. Conform Raportului Final privind rezultatele consultărilor publice întocmit de titularul proiectului 63, la întâlniri au fost invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale, ai asociațiilor
de proprietari și/sau producători, proprietari de terenuri și/sau păduri, arendași, dar și reprezentanți ai
societății civile. Pentru Faza a II-a, dezbaterile publice au avut loc în județele Giurgiu, Gorj, Caraș-Severin,
Timiș și Arad având același public țintă.
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Bankwatch România a participat la consultările publice de la Turcinești, jud. Gorj pentru faza I și la Bucșani, jud. Giurgiu pentru faza a II-a a proiectului de conductă. În ambele situații, dezbaterile au început prin
prezentarea proiectului, a datelor tehnice relevante și a avantajelor în plan local și național, întâlnirile continuând cu discuții referitoare și la impactul asupra mediului, procedurile de despăgubire a celor afectați
și încheindu-se printr-o sesiune de întrebări și răspunsuri. La Turcinești, unul dintre proprietarii de teren
afectați de construirea conductei s-a manifestat îngrijorat de cuantumul despăgubirilor pe care ar urma să
le primească. La Bucșani, consultările s-au derulat în aceeași manieră, existând și în acest caz câțiva proprietari de terenuri care au cerut explicații suplimentare referitoare la procedura de acordare a despăgubirilor.
Deși au fost câțiva proprietari care au cerut lămuriri în privința compensațiilor, în general, subiectul despăgubirilor fusese tratat anterior organizării de consultări publice, între reprezentanți ai autorităților publice
locale, ai titularului de proiect și proprietari. În aceste condiții, desfășurarea acestor întâlniri îndeplinesc
doar un scop formal, adevăratele schimburi de informații având loc separat, în întâlniri bilaterale.
63

https://www.transgaz.ro/sites/default/files/raport_privind_participarea_publicului_05.12.2016.docx

CONDUCTA VADU - TRANZIT 1
Titularul proiectului a organizat în septembrie 2018 două întâlniri la care au fost invitați să participe
reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, reprezentanți ai ONG-urilor, și în mod normal,
proprietarii pe terenurile cărora va fi construită conducta. Consultările publice au avut loc în localitățile
Săcele și Grădina.
Au participat angajații Transgaz responsabili cu situația terenurilor, dar și cei din departamentul de mediu și cel tehnic. Dintre autoritățile locale, au avut reprezentanți doar Consiliul Local al comunei Săcele.
Din rândul organizațiilor non-guvernamentale, singura prezentă a fost Bankwatch România. În ceea ce
privește celelalte părți interesate, în speță proprietarii terenurilor pe care se va construi conducta, aceștia nu au putut fi identificați, deși sala era aproape plină.
Potrivit Conceptului de participare a publicului 64, publicat pe site-ul titularului proiectului, ședința ar fi
trebuit să cuprindă și prezentarea succintă a provocărilor, riscurilor și impactului potențial, a aspectelor
legate de sănătatea și siguranța comunității, beneficiile din dezvoltare și oportunitățile în plan local.
Însă, după ce moderatorul întâlnirii a terminat de citit prezentarea proiectului, s-a trecut direct la etapa
întrebărilor exprimate de participanți. O singură întrebare a fost formulată și aceea de către reprezentantul Bankwatch. Consultarea publică a durat 40 de minute, cu tot cu prezentarea proiectului și etapa
întrebărilor.
O situație similară am întâlnit și la Grădina, cu aceeași echipă și aceiași participanți. Prezentarea proiectului s-a desfășurat în aceleași condiții, însă în etapa întrebărilor, s-au remarcat doi bărbați care aveau
nelămuriri în legătură cu anumite aspecte tehnice ale proiectului, dar și cu situația despăgubirilor. Acești doi bărbați păreau a fi din staff-ul tehnic al companiei, participând și la întâlnirea de la Săcele. La fel ca
la prima consultare, totul a durat circa 45 de minute.
Din precizările membrilor Transgaz prezenți la consultarea publică, ni s-a spus că detaliile referitoare la
despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri au fost date atunci când s-au identificat proprietarii,
adică înainte de organizarea acestor consultări publice.
În urma acestor consultări ne-am întrebat care a fost rostul organizării lor, în condițiile în care toată procedura a fost caracterizată de superficialitate de la început până la sfârșit, iar proprietarii terenurilor nu
au fost prezenți pentru o mai bună înțelegere a situației de fapt și pentru a auzi, la rândul lor, îngrijorările
posibile exprimate și de alte categorii de public interesat.
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https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/Concept%20participare%20public%20%20-%20T1%20final.pdf
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VADU
Situația terminalului de gaze de la Vadu, cu instalațiile aferente de exploatare și transport gaze
naturale este una specială. În noiembrie 2017 65, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit unul dintre acționarii minoritari în cadrul companiei Black Sea Oil &
Gas (BSOG), iar tranzacția este motivată de BERD ca fiind un sprijin suplimentar în procesul de
punere în producție a zăcămintelor de gaze naturale, dar și în furnizarea de asistență Guvernului
României pentru îmbunătățirea cadrului legal și de reglementare privind operațiunile offshore
de petrol și gaze.
Cooperarea dintre BSOG și BERD vine, însă, cu o serie de cerințe pe care titularul Proiectului ar
trebui să le respecte în elaborarea tuturor documentelor premergătoare implementării acestuia.
Însă ce este de făcut când însăși BERD își acordă o derogare de la propria Politică socială și de
mediu, și aprobă prima fază a proiectului în lipsa oricăror rapoarte de evaluare a impactului
social și de mediu? Politica Băncii în acest sens cuprinde zece Criterii de Performanță pe care
toate proiectele finanțate prin intermediul băncii trebuie să le îndeplinească. Fiecărui proiect îi
este atribuită o anumită categorie (A, B sau C) care determină modul în care evaluarea de mediu
și socială va avea loc, nivelul de implicare a părților interesate și gradul de transparență în ceea
ce privește informațiile referitoare la proiect.
În ceea ce privește Proiectul de la Vadu respectarea procedurilor impuse de BERD prezintă o
serie de inadvertențe pe care le-am înaintat Băncii în speranța unor lămuriri. Proiectul are pe
pagina web a Băncii două Rezumate Tehnice Descriptive 66 67, în cadrul cărora sunt trecute categoria proiectului, documentele de mediu și sociale disponibile publicului, valoarea finanțării și
informații despre titularul împrumutului. Cele două rezumate, însă, conțin categorii ale impactului de mediu diferite, valorile împrumuturilor nu sunt menționate, iar documentele de mediu
și sociale sunt aceleași pentru amândouă, deși ele au fost elaborate în 2019, iar unul din Rezumate este datat în 2017, atunci când a avut loc și tranzacția dintre BSOG și BERD.
Având în vedere magnitudinea acestui proiect, dar și contradicțiile întâlnite în studierea documentelor, în Iunie 2019 am fost la Vadu pentru a afla detalii suplimentare de la comunitatea locală, dar și pentru a vedea ce pași s-au făcut în implementarea proiectului. Ajunși în localitate,
ne-am lovit atât de absența locuitorilor, cât și de lipsa informațiilor disponibile. Vânzătorul de la
magazinul din sat nu a știut să ne spună prea multe despre proiect, decât doar că drumul care
face legătura dintre Vadu și Comuna Corbu ar urma să fie asfaltat de către BSOG, însă nici urmă
de vreo lucrare în execuție.
Dorind să obținem detalii suplimentare despre proiect, ne-am oprit la Primăria din Corbu. Am
fost surprinși să descoperim la avizierul Primăriei un anunț al Black Sea Oil and Gas de organizare a unei sesiuni informative despre proiectul stației de tratare gaze de la Vadu. Această sesiune
era programată să aibă loc a doua zi, într-un restaurant pe plaja din Vadu unde urma să se discute despre infrastructura terestră și stația de tratare a gazelor, calendarul de lucrări, impactul la
nivelul comunității și planurile companiei de implicare socială. Întâlnirea se încheia cu o sesiune
de întrebări și răspunsuri. Din informațiile obținute de la responsabilul CSR al BSOG la această
întâlnire au fost invitați să participe cei afectați direct de implementarea proiectului, invitațiile
fiind transmise în mod fizic cu câteva zile înainte. La o primă vedere, organizarea acestei întâlniri
pare a fi avut loc în deplină confidențialitate: localnicii nu păreau să știe despre această întâlnire,
iar restaurantul ales pentru organizarea sesiunii informative e amplasat pe plaja din Vadu la o
distanță considerabilă de zona rezidențială, unde localnicii nu ajung cu ușurință.
https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-22143463-berd-devine-actionar-minoritar-black-sea-oil-gas-ajungand-astfel-investitor-marea-neagra.htm
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/black-sea-oil-gas.html
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https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/black-sea-midia-gas-development-project.html
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Potrivit informațiilor puse la dispoziție în urma înregistrării ca parte interesa
tă în acest proiect,
implementarea componentei onshore a fost etapizată, urmând ca lucrăril
e să fie realizate astfel:
INSTALAREA CONDUCTEI TERESTRE
• iulie - septembrie 2020
STAȚIA DE TRATARE A GAZELOR:
• Pregătirea șantierului: septembrie – decembrie 2019
• Construcțiile civile: iunie 2019 – aprilie 2020
• Fabricarea reperelor: noiembrie 2019 – aprilie 2020
• Lucrări mecanice: ianuarie – decembrie 2020
• Montajul echipamentelor: iulie 2020 – februarie 2021
• Refacerea perimetrului șantierului: ianuarie – februarie 2021
În pofida faptului că BSOG a primit acordul de mediu pentru implem
entarea Proiectului MGD
abia la începutul anului 2019, acest lucru nu a reprezentat o barieră în semnar
ea a două acorduri
de furnizare a gazului pe termen de 10 ani cu Transgaz și cu Engie, în toamna
anului 2018.
Acordul cu Transgaz 68 are ca obiect transportul gazelor naturale din produc

ția rezultată din Proiectul Midia în Sistemul Național de Transport, iar acordul semnat cu Engie 69
vizează achiziționarea gazelor naturale extrase din zăcămintele Ana și Doina pe o perioadă
de minim 10 ani. În acest
caz, acordul presupune achiziționarea a jumătate din producția de gaze
rezultată din perimetrele
din Marea Neagră, potrivit noilor reglementări ale Legii Offshore 70.
La momentul semnării lor, acordurile nu produceau efecte, urmând să
intre în vigoare abia după
luarea unei hotărâri în ceea ce privește demararea investiției. Tot la momen
tul semnării lor, autorizațiile și acordurile de mediu pentru componentele Proiectului nu erau
obținute, în afară doar de
Stația de Tratare Gaze Naturale căreia îi fusese acordat acordul de mediu
în martie 2018.
Întrebările care se pun sunt următoarele: dacă pentru celelalte componente
ale Proiectului nu vor
fi acordate acordurile de mediu, va avea acest lucru un efect asupra continu
ării implementării?
Sau din contră, neconcordanța Proiectului cu legislația și limitele de mediu
va însemna mult prea
puțin comparativ cu avantajele financiare pe care titularul le va obține,
astfel că Proiectul va continua să primească autorizări formale, fără evaluări reale?
Dacă pentru aprobarea construirii stației de tratare de la Vadu nu s-au întâmpi
nat obstacole majore,
nu același lucru se poate spune despre proiectul terminalului de gaze de pe
teritoriul localității Tuzla.

http://www.energynomics.ro/ro/black-sea-oil-gas-si-transgaz-au-contract-p
e-15-ani-pentru-preluarea-productiei-de-la-marea-neagra-in-snt/
http://www.energynomics.ro/ro/black-sea-oil-gas-semneaza-cu-engie-un-ac
ord-de-vanzare-a-gazelor-de-la-midia/
Prevederile Legii Offshore - art. 20 din Legea 256/2018 - impun producătoril
or de gaze naturale din perimetre offshore obligația de a vinde pe piețele
centralizate din România minimum 50% din cantitatea anuală de gaze naturale
contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv.
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TUZLA
Dezbaterile publice organizate la Tuzla începând cu sfârșitul anului 2017 au avut ca obiect atât proiectul conductei care va lega țărmul Mării Negre de nodul tehnologic de la Podișor, cât și aprobarea Certificatului de Urbanism și a Avizului de Oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic
Zonal pentru construirea obiectivului. Cu prilejul acestor consultări, locuitorii localității Tuzla au
protestat împotriva deciziei de construire a stației la o distanță atât de mică de zona rezidențială,
având ca argument faptul că prezența acestui obiectiv atât de aproape de casele oamenilor și de
zonele turistice reprezintă un pericol din cauza riscurilor tehnologice existente.
Mai mult, aceștia au cerut explicit mutarea amplasamentului la o distanță mult mai mare decât cea
prevăzută pe motiv că zonele de siguranță instituite în jurul conductelor și stației de reglare-măsurare a gazelor naturale presupun restricții de ordin urbanistic, iar servituțile de construire impuse de dezvoltatorul proiectului afectează dreptul de proprietate al celorlalți proprietari și sunt
de natură a împiedica dezvoltarea turistică a zonei. Întrucât nemulțumirile locuitorilor din Tuzla
au fost ignorate atât de autorități, cât și de titularii proiectelor, aceștia au chemat în judecată reprezentanții Primăriei Tuzla, ai Consiliului Județean Constanța, ai operatorilor perimetrului offshore de exploatare Exxonmobil și OMV Petrom, solicitând anularea documentațiilor de urbanism
emise pentru construirea stației de reglare-măsurare gaze naturale. Mai mult, printr-un alt proces
deschis în instanță se cere Ministerului Energiei anularea autorizației de construire a proiectului
conductei care va transporta gazul extras din Marea Neagră până la nodul tehnologic Podișor din
județul Giurgiu.
Viitorul stației de reglare-măsurare gaze naturale de la Tuzla este unul incert, atât din cauza proceselor intentate în instanță care încearcă blocarea proiectului, cât și a instabilității legislative pe
care titularii proiectului o invocă. Potrivit unui comunicat al operatorilor, aceștia au hotărât 71 desființarea echipelor de explorare și exploatare din proiectul de la Marea Neagră și mutarea lor în
alte proiecte de exploatare. Recent, OMV Petrom a anunțat demararea unei noi campanii de foraj
offshore în apele de mică adâncime ale perimetrului Istria din Marea Neagră, ale cărei costuri
investiționale se ridică la suma de EUR 30 milioane 72.
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https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/echipele-omv-si-exonmobil-din-proiectul-de-exploatare-a-gazelor-din-marea-neagra-desfiintate.html
https://cursdeguvernare.ro/omv-petrom-reia-forajele-in-marea-neagra-cauta-gaze-in-vechiul-perimetru-istria-dupa-ce-a-amanat-investitia-in-neptun-deep.html
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Recomandari
Institutiilor Financiare
internationale:
Politicile climatice și de mediu trebuie să reprezinte un element central și important în ceea ce privește modul de funcționare a Instituțiilor Financiare. Finanțarea europeană trebuie să fie pe deplin
aliniată cu obiectivele Acordului de la Paris, iar în acest context suportul oferit combustibililor fosili
nu este justificat.
În ceea ce privește împrumuturile acordate, băncile trebuie să ia toate măsurile de siguranță ca sprijinul financiar să meargă către proiecte care respectă pe deplin legislația de mediu, sunt durabile și
au un efect pozitiv asupra comunităților locale, respectându-le dreptul la un mediu sănătos.
Transparența trebuie intensificată atât la nivelul organelor de conducere, cât și la nivel de proiect,
iar comunităților locale trebuie să li se asigure un proces consultativ eficient pentru fiecare etapă a
proiectului.
Măsurile luate împotriva corupției nu trebuie să se limiteze la o definiție restrictivă a termenului,
care ia în considerare doar cazurile explicite de mită, spălare de bani sau fraudă. Sunt necesare și
măsuri preventive, proactive, astfel încât cei mai puternici actori privați să nu poată ignora procedurile democratice necesare pentru a asigura o participare reală a publicului la luarea deciziei, mai ales
în cazurile în care decizia influențează politicile naționale sau europene de mediu.

Autoritati nationale:
Înainte de a se angaja la implementarea mega-proiectelor de infrastructură energetică, autoritățile
de la nivel central trebuie să asigure o guvernanță democratică, lipsită de forme de planificare de
sus în jos, în care regimurile legislative nu sunt modificate în favoarea unor interese private.
Standarde înalte de transparență trebuie instituite atât în cadrul procedurilor legislative, cât și în
toate etapele pregătirii și implementării proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor
naturale.
Autoritățile de la nivel local trebuie să intensifice procesul de facilitare între titularii de proiect și
comunitățile locale, pentru o mai bună informare a acestora din urmă asupra unui eventual impact
de mediu și social, dar și a altor elemente care țin de implementarea proiectelor.
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În cazul autorităților responsabile de protecția mediului și de autorizarea proiectelor cu potențial
impact asupra mediului, ar fi utilă extinderea și îmbunătățirea expertizei în evaluarea documentelor premergătoare eliberării acordurilor de mediu, precum și asigurarea transparenței necesare în
toate stadiile procedurale de autorizare. De multe ori, site-urile web ale acestor instituții nu funcționează, iar în celelalte cazuri, documentele relevante nu pot fi găsite cu ușurință.

Lista abrevierilor
APM			
Agenția de Protecția Mediului
ANRM			
Agenția Națională pentru Resu

rse Minerale

BEI			
Banca Europeană de Investiții
BERD			
Banca Europeană de Reconstru

cție și Dezvoltare

BRUA			
Gazoduct care conectează Bulgaria - Rom
ânia Ungaria - Austria
BSOG			
Black Sea Oil & Gas
IFI			
Instituții financiare internaționale
NT			
Nod tehnologic
SNT			
Sistemul Național de Transpor

t
SMG			
Stație de măsurare gaze naturale
STG			
Stație de tratare gaze naturale

