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În februarie 2007, a fost depusã la Senat o propunere legislativã privind completarea
art. 4 din Legea minelor nr. 85/2003. Aceastã modificare a Legii minelor constã, de
fapt, în introducerea unui articol prin care s-ar interzice activitatea minierã bazatã pe
folosirea tehnologiei prin cianuri, în orice etapã a exploatãrii aurului ºi argintului,
precum ºi în orice etapã a procesãrii ºi înnobilãrii reziduurilor.
În expunerea de motive, iniþiatorii fac referire la dreptul consituþional la un mediu curat
ºi sunt enumerate efectele devastatoare ale utilizãrii cianurii asupra mediului ºi
sãnãtãþii populaþiei.
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Propunerea legislativã a primit deja aviz favorabil atât de la Consiliul Legislativ, cât ºi
de la Comisia economicã, industrii ºi servicii.
O analizã corectã ºi imparþialã cost-beneficiu a acestei noi reglementari de interzicere
a cianurii demonstreazã cã Statul român ºi contribuabilii ar avea numai de câºtigat
dacã iniþiativa s-ar vota în forma propusã:
1) România nu are un producãtor naþional de cianurã care sã fie prejudiciat ca urmare
a unei asemenea reglementãri. Pe de altã parte, aceasta înseamna cã orice companie
minierã care doreºte sã foloseascã cianurã în activitatea de exploatare ºi producþie a
aurului în România ar trebui sã importe cianura ºi sã o transporte în ºarã de la
distanºe foarte mari. Producatorul principal de cianurã din Europa este Degussa AG,
o companie germanã, prin compania încorporatã, CyPlus GmbH. Punctele sale de
producþie din Europa se aflã în Germania ºi în Belgia. Transportul de la distanþe atât
de mari creºte riscul de accidente ce pot provoca dezastre ecologice, mai ales având
în vederen starea drumurilor din România.
2) În România s-a folosit cianura de cãtre trei companii miniere: Transgold (Baia Mare),
Minvest Deva (Baia de Arieº) ºi Remin (E.M. Baia Borºa, U.P. Sasar). Toate aceste
companii s-au închis ºi deci interzicerea cianurii în minerit nu ar avea consecinþe
negative sociale ºi economice.
3) În cazurile de poluare majorã cauzatã de operaþiunile miniere cu impact negativ
asupra apei, zonelor protejate ºi solului, companiile miniere se pot uºor apãra
împotriva impunerii rãspunderii de mediu, mai precis a obligaþiei de a acoperi costurile
de ecologizare.
România a transpus recent Directiva 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind
rãspunderea de mediu pentru prevenirea ºi repararea prejudiciului de mediu, care, în
principiu, stipuleazã ca operatorul care a provocat o poluare a apei, a zonelor protejate
ºi a solului este obligat sã suporte costurile de refacere a mediului, indiferent de culpã
– principiul “rãspunderii obiective de mediu”. Cu toate acestea, România a transpus
aceastã directivã cu excepþii, reglementând urmãtoarele: “operatorul nu suportã costul
acþiunilor de reparare dacã dovedeºte ca nu a acþionat cu intenþie sau din culpã ºi cã
prejudiciul asupra mediului a fost provocat de o emisie sau un eveniment autorizat în
mod special ºi în deplinã concordanþã cu condiþiile prevãzute de actul de reglementare
eliberat conform normelor care implementeazã mãsurile legislative prevãzute în anexa
nr.3, în vigoare la data emisiei sau evenimentului”. Ca atare, contribuabuilii români ar
putea sã suporte costurile acþiunilor de refacere a mediului generate de poluarea ºi
accidentele la operaþiunile miniere cu cianuri, într-un final.
Iniþiativa aºteaptã avizul din partea Comisiei juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi
validãri ºi a Comisiei pentru administraþie publicã, organizarea teritoriului ºi protecþia
mediului, urmând sã fie apoi dezbãtutã în plenul Senatului. Ulterior deciziei acestuia,
propunerea legislativã va fi dezbãtutã în comisiile ºi plenul Camerei Deputaþilor.
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Pe 3 aprilie a avut loc al doilea eveniment
ONG - Parlament Café, organizat în
cadrul proiectului “Un Parlament mai
verde!”. Tema acestuia s-a axat pe reglementarea unui minerit responsabil în
România, cu accent pe proiectul de la
Roºia Montanã. Unghiul de abordare în
acest sens a fost iniþierea unui proiect de
lege cu articol unic pentru interzicerea
exploatãrii cu cianuri în mineritul aurifer.
Douã dintre oportunitãþile în acest sens
sunt:
1. existenþa Directivei 2006/21/EC,
privind managementul deºeurilor din
industria extractivã. Articolul 13 (6)
solicitã: "concentraþia cianurii disociabilã
în acizi slabi în iazurile de decantare sã
fie redusã la cel mai scãzut nivel posibil,
folosind cele mai bune tehnologii existente; minele care îºi încep funcþionarea
mai tarziu de mai 2008, nu vor deversa
reziduuri conþinând mai mult de 10 ppm
de cianurã disociabilã în acizi slabi,
minelelor care funcþioneazã sau au primit
avizul de funcþionare anterior acestei
date, le este permisã deversarea a maxim
50 ppm iniþial, scãzând pânã la 25 ppm
pânã în 2013 ºi 10 ppm pânã în 2018".
2. H.G. nr.349/2005, privind depozitarea
deºeurilor, care exclude din câmpul sau
de aplicare numai depozitarea solului
necontaminat, a deºeurilor inerte rezultate în urma activitãþilor de prospectare ºi
extracþie, tratãrii ºi stocãrii resurselor
minerale (Art. 3, punctul d). Printr-o
eroare de interpretare a art. 3 din H.G. nr.
349/2005 raportat la pct. 8 din
Preambulul noii Directive europene
2006/21/CE, RMGC (in S.I.M.) ajunge la
concluzia ca Directiva 2006/21/CE,
având calitate de normã specialã,
exclude de la aplicare H.G. nr. 349/2005.
De asemenea, în tabelul 5.10 din anexa 5
a acestei hotãrâri de guvern este
menþionat iazul de decantare al Minvest
Deva SA de la Valea Sãliºtei ca fiind
exceptat de prevederile H.G. 349/2005. În
acest iaz de decantare sunt depozitate
actualele deºeuri ale exploatãrii
RosiaMin. Deºeurile rezultate în urma
activitãþii uzinei de procesare se
încadreazã în categoria de deºeu
periculos conform anexelor IB, IC, ID ºi
IE ale Legii nr. 426 /2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul
deºeurilor.

ONG - Parlament Café Legea Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii
- amendamente necesare

Seria evenimentelor ONG-Parlament
Café a continuat pe tema Legii
Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii, pe
23 aprilie. În cadrul întâlnirii a fost
abordat proiectul de amendare a legii în
vigoare, care este în procedurã de
avizare la ministerele cointeresate de
temã, începând încã din noiembrie 2006.
Procesul de avizare este foarte lent. Din
acest motiv au fost discutate douã
potenþiale abordãri din perspectiva
parlamentarilor prezenîi la întâlnire:
- elaborarea unui proiect de lege nou,
care sa abroge legea existentã în acest
moment, fie
- elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea ºi completarea legii în
vigoare.
Aspecte care ONG-urile doresc sã fie
abordate/soluþionate prin modificarea
legii în vigoare:
- stabilirea unor atribuþii extinse pentru
Consiliul ªtiinþific al rezervaþiei (acesta
poate fi asimilat ºi cu Consiliu de
Administraþie);
- necesitatea ca patrimoniul natural al
rezervaþiei sã includã ºi resursele
piscicole, ceea ce nu este prevãzut în
actualul proiect de lege al Ministerului
Mediului;
- necesitatea unei legislaþii care sã
stipuleze cã ONG-urile trebuie sã fie
reprezentate în Consiliile ªtiinþifice ale
ariilor protejate (în special în cazul
Deltei Dunãrii);
- ONG-urile nu au fost invitate la
dezbaterile planului de management al
RBDD, deºi au existat promisiuni în
acest sens;
- Planul de urbanism general (PUG) al
RBDD trebuie sã fie inclus în noua legã.
Deputaþii prezenþi, Valeriu Tabãrã
(Comisia de Agriculturã, vicepreºedinte),
ºi Mircea Giurgiu (Comisia de Agriculturã, membru) considerã binevenitã ºi au
fost de acord sã susþinã o iniþiativã
parlamentarã pentru modificarea ºi
completarea legii în vigoare (82/1993),
care sã includã observaþiile ONG-urilor
participante la întâlnire.
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