GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MEDIULUI ~I SCHIMBA.RILOR CLIMATICE

Cabinet Secretar de Stat
Nr. inreg.: ... )9.:I?~ ..... '/MFI .?!.J:~~: ..4.!J.{.Y..
Catre:

Ministerul Afacerilor Exteme

In atentia:

Donmului Razvan - Horatiu RADU, Agentul Guvernamental pentru
Curtea de Justitiei a Uniunii Europene

Referitor la: Solicitarea de informa!ii a Comisiei Europene privind aplicarea art. 4(7)
~i art. 4(8) ale Directivei Cadru pentru Apa in cazul proiectului Ro~ia
Montana

Stimate domnule Subsecretar de Stat,

Ca urrnare a reuniunii cu reprezentantii Unitatii de Infringement a Comisiei
Europene, care a avut Ioc in data de 14 februarie a.c., va transmitem informatiile
solicitate de Comisia Europeana privind aplicarea art. 4(7) ~i art. 4(8) ale Directivei
Cadru pentru Apa in cazul proiectului Ro~ia Montana:
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 10711996 cu modificarile ~i
completarile ulterioare, lege prin care au fost preluate in legisIa!ia romaneasca
prevederile Directivei 2000/60 ICE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in
domeniul apei (Directiva Cadru pentru Apa), responsabilitatea implementarii acesteia
revine Administra!iei Na!ionale "ApeIe Romane". In acest sens, orice proiect care
urmeaza sa fie executat pe ape sau'care are legatura cu apele trebuie sa ob!ina un aviz
de gospodarire a apelor, emis pe baza l,lIlei documenta!ii elaborate potrivit normelor
legale, de catre Administra!ia Na!ionala "Apele Romane". In cadrul acestui aviz sunt
stabilite toate condi!ile legate de utilizarea ~i protec!ia apelor, inc1usiv cele care se
refera la atingerea ~i/sau respectarea obiectivelor Directivei pentru Apa ~i eventual a
aplicare a exceptiilor prevazute Ii art. 4(7), in conditiile art. 4(8). Pana in prezent, la
Administrapa NaponaIa "Apele Romane" nu a fost depusa nici 0 documentape
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pentru emiterea avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul
Montana.

Ro~ia

Subiectul aplicarii art. 4(7) ~i art. 4(8) ale Directivei Cadru pentru Apa a fost discutat
~i in ~edin!ele Comitetului de Analiza Tehnica (CAT) constituit pentru proiectul
minier de la Ro~ia Montana. Autorita!ile au solicitat informa!iile suplimentare care sa
permita analiza detaliata in ceea ce prive~te aplicarea art. 4(7) ~i 4(8), dar pana in
prezent nu au fost primite aceste informa!ii.
In masura in care proiectul Ro~ia Montana va ramane la solutia tehnica care a fost
prezentam in Comitetul de Analiza Tehnica, consideram ca pentru emiterea avizului
de gospodarire a apelor este necesara 0 analiza in ceea ce prive~te respectarea
conditiilor pentru aplicarea art. 4(7) ~i art. 4(8).

Cu deosebita consideratie,

SECRETARDESTAT
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