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lnstanta de judecata a anulat, printr-o hotarare definitiva, deciziile de defrisare 
pentru 22 de hectare de padure emise pentru cariera Rosia. Decizia a devenit 
definitiva in decembrie, dupa ce padurea a fost deja inghitita de exploatarea 
miniera.

Asociatia non-guvernamentala Bankwatch Romania a castigat la finalul lunii 
decembrie procesul impotriva CE Oltenia si a Garzii Forestiere Ramnicu Valcea, 
obtinand la Curtea de Apel Bucuresti anularea definitiva si irevocabila a 27 de decizii 
de defrisare pentru 22 de hectare de padure in judetul Gorj. Responsabilii asociatiei 
au spus ca CE Oltenia a divizat lotul de padure ce trebuia defrisat, pentru ca avea 
nevoie de o hotarare de Guvern fiind suprafata prea mare, si astfel a obtinut avize de 
la ITRSV Ramnicu Valcea, pentru suprafete mai mici, de un hectar. Astfel, CE 
Oltenia ar fi evitat sa realizeze un studiu de impact de mediu si social. De altfel un alt 
acord de mediu pentru defrisarea a 159 de hectare a fost anulat in prima instanta la 
inceputul lunii decembrie.

Pandurul a solicitat informatii administratiei CE Oltenia legate de situatia suprafetelor 
de padure pentru care Bankwach a obtinut in instanta anularea deciziilor defrisare. 
Cei din complex spun ca suprafetele de padure cuprinse in hotararea magistratilor au 
fost deja defrisate. "Suprafetele respective au fost defrisate cu respectarea deciziilor 
emise de lnspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare-Ramnicu Valcea. 
Aceasta sentintă nu are elect asupra continuarii activitatii la Cariera Rosia", se arata 
in raspunsul formulat de CE Oltenia la solicitarea Pandurul.

Responsabilii asociatiei Bankwach spun ca vor decide ce actiuni vor face in legatura 
cu situatia de la cariera Rosia dupa ce vor primi hotararea magistratilor prin care a 
fost anulat avizul de mediu pentru defrisarea respectivei suprafete de padure. 
"Complexul Energetic Oltenia a invocat faptul ca suprafata a fost deja defrisata si 
cand dosarul se judeca pe fond. Deoarece nu am putut verifica veridicitatea acestei 
informatii, odata ce primim comunicarea Curtii de Apel Bucuresti care contine 
justificarea hotararii favorabile, vom investiga atat situatia de la fata locului, precum si

caile juridice de a actiona in continuare, alaturi de avocatul cu care lucram", a 
explicat Alexandru Mustata, reprezentant Bankwatch.



CEO, pe cale sa obtina un nou acord de mediu

Legat de acordul de mediu anulat de instanta pentru defrisarile de la cariera Rosia, 
cei de la APM Gorj spun ca sunt pe cale sa emita un altul. Este vorba de acordul 
solicitat de CE Oltenia pentru continuarea activitatii miniere pentru toate carierele din 
cadrul complexului. Carierele Tismana I si II au fost primele pentru care APM Gorj a 
emis acest acord de mediu. "Inca din ianuarie-martie s-a declansat procedura de 
obtinere a unui acord de mediu pentru intreaga activitate a carierei, pentru ca 
instanta a ridicat problema ca ar fi fost dat un acord numai pe defrisare si nu pe 
intreaga activitate, respectiv extractie de lignit, amenajare depozite, trasee de benzi. 
S-a facut evaluarea de impact, asa cum reiesea din motivarea instantei tinand 
cont de intreg perimetrul de activitate al carierei Rosia. Pentru a avea certitudinea 
acestui perimetru am facut scrisoare la Agentia Nationala de Resurse Minerale 
pentru a confirma perimetrul de licenta in care exista resursa de carbune. (...) 
Studiul de impact a fost supus dezbaterii publice la Farcasesti, au participand 
inclusiv ONG-uri. A fost analizat în comisia de tehnica, au fost solicitate toate 
completarile la elaboratorul studiului de impact, au venit si cu completarile si acum 
s-a luat decizia de emitere, urmeaza sa elaboreze draftul. Asta înseamna 
maximum o luna", a declarat Nicolae Giorgi, directorul APM Gorj.

Read more: http://www.pandurul.ro/articol/judecatorii-au-interzis-defrisarea- 
dupa-ce-padurea_74688.html
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