




mediului post inchidere, sunt evaluate separat $i singular. Prin Ordinul 135/20 IO privind 
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice �i private, art. 5 al.3, este interzisa fragmentarea proiectelor $i realizarea unei 
proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, separata pentru fiecare bucata. 
b. Proiectul a fost supus evaluarii de mediu numai pentru suprafata pe care se dore�te in
prezent extinderea carierei. Cu toate acestea perimetrul minier stabilit prin licenta de
exploatare este mult mai mare. Evaluarea de mediu trebuia sa aiba ca obiect intreg proiectul
minier $i numai o bucatica pe care se dore$te extinderea la acest moment.
c.lmpactul depozitelor de carbune necesare pentru acest proiect, mentionate in acordul de
mediu, nu sunt analizate in documentatie, dqi ar fi trebuit ca pentru aceste depozite de
carbune evaluarea impactul asupra mediului sa fie facuta in cadrul aceleia$i proceduri. privind
extinderea carierei de lignit. De asemenea, impactul haldelor de steril nu a fost analizat.

7. Sunt incalcate dispozitiile avizului de mediu pentru Strategia energetica a Romaniei,

nr 10938/10.12.2012 
8. Acordul de mediu se intemeiaza pe o strategie a industriei miniere 2012 - 2035 care

nu a fost niciodata adoptata de Guvernul Romaniei 
9. Nu exista o hotarare de guvern care sa aprobe scoaterea din circuitul civil al

suprafetei de padure ce urmeaza a fi defri�ata de$i este vorba de peste 10 ha teren. 
I 0. Publicul nu a fost consultat, nefiindu-i pusa la dispozitie intreaga documentatie 

relevanta. 
11. Ariile protejate nu au fost luate in considerare nefiind dispuse masuri de protectie

pentru speciile protejate 
A mai aratat cu privire la necesitatea extraqiei de lignit, in prezent jurnatatea din 

cantitatea de ca.rbune extrasa este pe stoc ca urmare a scaderii cererii de lignit. in aceste 
conditii rezulta ca este inutila distrugerea mediului pentru extinderea caierelor de lignit. Acest 
fapt este confirmat $i prin preluarea unor indicatori tehnico-economici din 1984, care nu mai 
corespund realitatii economice din 2016. 

II. Paguba iminenta
Efectele produse de acordul de mediu vor conduce la: obtinerea de documentatii

subsecvente intemeiate pe un acord de mediu emis in mod nelegal, care permite activitati care 
vor prejudicia iremediabil calitatea mediului. Dispozitiile acordului de mediu sunt finale, ele 
nu mai pot fi modificate ulterior, astfel incat cariera va fi executata fara nici un fel de masuri 
de reducere a impactului carierei asupra mediului. Astfel, intreaga suprafata de 1028 ha ce 
face obiectul acestui acord de mediu va fi excavata. 565.05 ha de padure vor fi defri$ate. 
'.inainte ca instanta sa se pronunte pe fondul cauzei. Vor fi afectate iremediabil speciile 
protejate din apropriere, ca si sanatatea locuitorilor. Admiterea actiunii 9i anularea acordului 

de mediu va interveni mult prea tarziu pentru ca nu se vor mai putea lua masuri de protectie a 
factorilor de mediu, ace$tia fiind deja distru$i. Refacerea mediului la aceea$i calitate este 
imposibila. 

Ca urmare, se impune, in temeiul principiului precautiei 1n luarea deciziilor, 
suspendarea acordului de mediu pentrn a preveni pagubele produse de aqitmea nelegala de 
defri$are, indepartare a solului fertil $i de excavare. 

In drept au fost invocate dispozitiile :HG 445/2009, Ordinul 135/2010, OUG 57/2007, 
Ordinul 19/2010, Lg. 107/1996, art. 14 din lg.554/2004. 





























Analizand actele dosarului, instan1a retine ca parata Agentia pentru Protectia Mediului 
Go1j a emis pentru beneficiarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Acordul de 
Mediu nr 4 din 19.04.2016, pentru proiectul ,,Continuarea lucrarilor miniere in perimetrul de 
licenta al UMC Lupoaia". 

Reclamanta Asociatia Bankwatch Romania, asociatie non-profit cu obiect de activitate 
in domeniul protectiei mediului, a formulat prezenta cerere de suspendare a executarii 
Acordului de mediu nr.4 din 19.04.2016, pe care instanta, pentru motivele ce vor fi 
mentionate, o apreciaza ca fiind intemeiata. 

Potrivit art.14 alin.1 din Lg. nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, "fn 
cazuri b;nejustificate ,;i pentri�prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, fn condifiile 
w'l. 7 a autoritafii publice care a emis actul sau a auloritafii ierarhic superioare, persoana 


















