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Stimate domnule Viceprim-ministru, 
 
În urma vizitei dumneavoastră în județul Gorj la începutul săptămânii, presa locală a relatat faptul 
că scopul prezenței dumneavoastră în județ a fost pregătirea exproprierilor în vederea extinderii 
minelor Jilț Sud și Roșia. Conform directorului Complexului Energetic Oltenia (CEO) Ionel Ilie, cea 
mai bună soluție în această situație este adoptarea unor noi Hotârâri de Guvern1. Vă scriem astăzi 
pentru a vă solicita examinarea cu atenție a acestei opțiuni și pentru a o respinge. 
 
Societatea civilă din România contesta intenția de a aloca sume de la bugetul de stat pentru 
extinderea carierelor miniere încă din iunie 2015, când șase organizații de mediu solicitau 
Guvernului să respingă proiectul de hotărâre pentru finanțarea exprorierilor din Runcurel și 
Mătăsari2. Principalul argument este ca asemenea exproprieri prejudiciază o parte din locuitorii 
vizați direct, deoarece elimină negocierea directă cu proprietarii, oferind acestora o sumă fixă pe 
metru pătrat de teren. Și mediul natural este afectat iremediabil, prin despăduriri, praf, zgomot, și 
emisiile cu efect de seră rezultate din arderea cărbunelui.  
 
În ciuda protestelor societății civile, proiectul a fost promulgat prin HG 960/09.12.2015, fiind 
urmat de o serie de invitații la negocieri trimise localnicilor cu câteva zile înainte de Crăciun, deși 
cuantumul despăgubirilor era deja conținut de anexa Hotărârii de Guvern. Sumele oferite 
localnicilor – 1 euro pe metru pătrat, indiferent de tipul proprietății (teren agricol, livezi, etc.) – 
sunt scandaloase, fapt ce a atras atenția presei internaționale3. Și Avocatul Poporului a devenit 
interesat de acest caz, anunțând că îl va analiza cu prioritate4, întrucât despăgubirile oferite 
localnicilor nu sunt nici juste nici prealabile, așa cum impune legea. Această Hotărâre de Guvern 
face și obiectul unui proces inițiat de Bankwatch și Greenpeace5, prin care am solicitat anularea sa 
deoarece încalcă strategia energetică a României și constituie ajutor ilegal de stat prin 
transferarea fondurilor publice în interesul unei societăți comerciale. Noi acte similare ale 
Guvernului pentru extinderea carierelor Jilț Sud sau Roșia ar întâmpina aceleași probleme de 

                                                        
1 http://gorjexclusiv.ro/new/vicepremierul-borc-trimis-in-gorj-sa-rezolve-problemele-ceo/ 
2 http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/scrisoare%20deschisa%20HG%20expropriere 
%20extindere%20Jilt%20Nord%20CEO.pdf 
3 Amintim doar New York Times - http://www.nytimes.com/reuters/2016/05/17/world/europe/17reuters-
romania-landrights-mine.html și Reuters - http://news.trust.org/item/20160520165500-
3nnd9/?source=fiOtherNews2  
4 http://avp.ro/comunicate-de-presa/comunicate2016/comunicat_4iulie2016.pdf 
5 Dosar 2112/2/2016. 



 
 

 

legalitate, deoarece exproprierile trebuie să se realizeze din bugetul companiei, și nu din 
buzunarele tuturor plătitorilor de taxe români. 
 
Având în vedere situația expusă mai sus, vă solicităm dumneavoastră și Guvernului României să nu 
adoptați Hotărâri de Guvern pentru exproprierea localnicilor în vederea extinderii minelor de 
cărbune. Considerăm că soluția pentru continuarea activității pe termen scurt este negocierea 
directă cu proprietarii, iar pe termen lung sistemul energetic românesc nu trebuie să se bazeze pe 
folosirea cărbunelui deoarece aceasta are un impact negativ major asupra sănătății6, contravine 
angajamentelor României cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar economia 
românească are o evoluție pozitivă fără a fi dependentă de combustibilii fosili7. 
 
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare al acestei scrisori, precum și răspunsul, pe adresa 
alexandru.mustata@bankwatch.org. Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte 
informații. 
 

Cu stimă, 
 
Alexandru Mustață 
Coordonator de campanii 
0726770808 
alexandru.mustata@bankwatch.org 
Asociația Bankwatch România 
 
Ion Cepraga 
Coordonator de campanii 
0724302487 
icepraga@greenpeace.org 
Fundația Greenpeace CEE Romania 
 

                                                        
6 http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/schimbari-climatice-energie/carbunele-energia-
trecutului/carbunele-imbolnaveste/ 
7 http://faracarbune.ro/decuplare/ 


