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Către postul de televiziune TVR 1,
Canalul de televiziune TVR 1 a difuzat, în cadrul emisiunii Viaţa Satului din data de 9
martie 2014, un reportaj realizat de jurnalistul Alexandru Popescu ce conţine informaţii
eronate şi afirmaţii tendenţioase referitoare la activitatea de explorare şi exploatare a
hidrocarburilor în România.
Prin prezenta, vă solicităm rectificarea de urgenţă a acestor informaţii, motiv
pentru care vă transmitem următoarea
Cerere pentru drept la replică
Contrar afirmaţiilor autorului reportajului, statul român, prin Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale nu „s-a pronunţat în ceea ce priveşte agricultura” românească în
sensul că ar fi atribuit o altă destinaţie decât cea agricolă, unor „zone extinse din câmpiile cele
mai fertile, deci propice agriculturii” şi nici nu a nesocotit dreptul constituţional la
proprietate privată.
În conformitate cu art. 135, alineatul (2), litera d) din Constituția României, statul român
asigură exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național, prin
armonizarea acestui principiu cu cel al ocrotirii dreptului la proprietate privata. De
asemenea, condiţiile în care are loc accesul la terenurile necesare efectuării operaţiunilor
petroliere şi cuantumul rentei anuale la care sunt îndreptăţiţi proprietarii se stabilesc prin
înţelegerea acestora şi titularii acordurilor petroliere, A.N.R.M. neavând atribuţii în acest
sens.
Autorul reportajului şi invitatul acestuia, Domnul Dimitrie Muscă, Directorul
Combinatului Agroindustrial din Curtici promovează informaţii tendenţioase, neadevărate
şi nesusţinute tehnic, făcând referire, în repetate rânduri, la iminenţa exploatării gazelor de şist
în partea de vest a României.

Precizăm faptul că perimetrului petrolier CURTICI i-a fost atribuită denumirea
acestei localităţi din raţiuni pur administrative, fără ca aceasta să presupună implicit
realizarea de operaţiuni petroliere pe raza acestui oraş.
De asemenea, obiectul acordului de concesiune petrolieră pentru exploraredezvoltare-exploatare în perimetrul CURTICI vizează executarea de operaţiuni petroliere
în vederea explorării-dezvoltării-exploatării gazelor naturale şi ţiţeiului. În cadrul acestui
acord nu sunt cuprinse lucrări referitoare la gazele naturale din şisturi.
Mai mult, scopul imediat al acordului de concesiune petrolieră este de executare a
unor lucrări de explorare prin care să se stabilească potenţialul perimetrului. Activitatea de
explorare include lucrări de cercetare ştiinţifică şi prospecţiune.
Reportajul mai conţine numeroase afirmaţii neadevărate referitoare la riscul de otrăvire
a apelor şi distrugere a agriculturii. În realitate, realizarea operaţiunilor petroliere se realizează
în condiţii de siguranţă pentru cetăţeni şi mediu, în amplasamentele prevăzute de actele de
reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
Contrar afirmaţiilor autorului reportajului, şi pentru explorare este necesară obţinerea
acordului de mediu, cât şi a avizelor ANRM, emise pentru fiecare operaţiune în parte. Mai
mult, precizăm faptul că potrivit legislaţiei în vigoare, efectuarea oricăror operaţiuni petroliere
fără înştiinţarea şi în lipsa aprobării A.N.R.M. constituie infracţiune.
O altă afirmaţie neîntemeiată este cea conform căreia, explorarea se încheie în mod
obligatoriu cu un foraj la mare adâncime care foloseşte fracturarea hidraulică. Metoda
fracturării hidraulice se utilizează, în special, în cazul gazelor naturale cantonate în şisturi
argiloase (aşa numitele gaze de şist), dar astfel de operaţiuni nu au fost incluse în programul de
lucrări din acordurile petroliere puse în discuţie. Mai mult, utilizarea oricăror metode, în fiecare
etapă a acordurilor petroliere: explorare, dezvoltare sau exploatare sunt supuse aprobării
prealabile a A.N.R.M. De aceea, apreciem ca tendenţioasă afirmaţia privind utilizarea
obligatorie de către titularii acordurilor petroliere a fracturării hidraulice sau a altor
tehnologii ori metode.
Nu în ultimul rând, apreciem că prezentarea hărţii A.N.R.M. privind perimetrele de
explorare-dezvoltare şi exploatare ca harta a viitoarelor exploatări a gazelor de şist, este de
natură să dezinformeze audienţa, nerespectând dreptul publicului la corecta informare.

