
 1

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E  

 
România se afl� în pragul demar�rii exploat�rii hidrocarburilor lichide sau gazoase (shale gas 

- gazele de �ist) prin metoda fractur�rii (fisur�rii) hidraulice a rocilor de c�tre o firm� american�. 

Metoda folosit�, extrem de controversat� la nivel mondial, a fost interzis� în Fran�a, Bulgaria, 

Irlanda, Africa de Sud, Canada �i suspendat� în Marea Britanie, precum �i în 18 state din SUA. 

Exploatarea hidrocarburilor lichide sau gazoase (shale gas - gazele de �ist) prin metoda 

fractur�rii hidraulice este o metod� contestat� de speciali�ti datorit� riscului ridicat de poluare 

asupra mediului cauzat de: 

- utilizarea unui fluid compus din ap�, nisip, circa 596 substan�e chimice (unele 

necunoscute, iar altele cunoscute ast�zi ca fiind cancerigene) aflate în 900 de produse chimice, 

aditivi �i alte substan�e cu efecte necunoscute ceea ce va conduce, invariabil, la poluarea 

solului cu implica�ii majore pentru agricultur�, acvacultur� �i zootehnie; 

- cre�terea rapid� a gradului de poluare a apelor freatice (pânze acvifere cuprinse între 0 �i 

50 m): 

- poluarea progresiva �i iremediabil� a acviferelor de medie �i mare adâncime (50 – 250 

m); 

- utilizarea a milioane de metri cubi de ap� pentru fiecare foraj din care se va extrage gazul 

de �ist, ceea ce va conduce la sc�derea nivelului hidrostatic al tuturor forajelor aflate în 

exploatare urmat� de secarea acestora;    

- scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri (densitatea medie fiind de 6 pu�uri de foraj 

pe km2 la care se adaug� re�eaua de conducte pentru transport); 

- riscul extrem de ridicat de contaminare a terenurilor agricole; 

- poluarea sonor� în arealul în care se vor face exploat�rile datorit� echipamentelor de foraj 

�i pompelor de putere foarte mare care vor injecta �i extrage fluidul în/din sond�; 

- poluarea sonor� �i a aerului pe traseul dintre exploat�ri �i punctele logistice de preluare a 

materialelor �i desc�rcare a gazelor; 

- traficul extrem de dificil �inând cont de gabaritul �i num�rul extrem de mare al utilajelor 

cu care se va lucra; 

- cre�terea rapid� a gradului de deteriorare a infrastructurii traversate; 
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- mobilizarea, al�turi de gazul extras a unor substan�e radioactive �i a altor substan�e cu 

efect de ser� care oricât de sigure ar fi echipamentele de transport �i stocare a fluidului extras 

vor fi eliberate în atmosfer�; 

- disconfort seismic ridicat în zonele de exploatare datorat zecilor/sutelor de seisme 

provocate; 

- risc seismic asociat prin cre�terea num�rului de cutremure dar �i apari�ia unor cutremure 

locale;   

- inciden�a crescut� a cazurilor de îmboln�viri atât pentru oameni cât �i pentru animalele în 

condi�iile deterior�rii calit��ii apei, aerului �i suprafe�ei solului;  

- depopularea rapid� a zonelor din vecin�tatea exploat�rilor. 
  

 Zonele din România programate pentru exploatare prin fracturare (fisurare) hidraulic� 

a rocilor:  
 

BARLAD (VASLUI) 

VOIVOZI (BIHOR) 

TRIA (BIHOR) 

BAILE FELIX (BIHOR) 

TULCA (BIHOR) 

ADEA (ARAD) 

CURTICI (ARAD) 

PERIAM (TIMI�) 

BILED (TIMI�) 

PAULIS (TIMI�) 

PARA (TIMI�) 

BUZIA (TIMI�) 

CRAI (TIMI�) 

MACIN (TULCEA) 

BABADAG (TULCEA) 

CAPIDAVA (CONSTANTA) 

EFORIE (CONSTANTA) 

COSTINESTI (CONSTANTA) 

VAMA VECHE (CONSTANTA) 

ADAMCLISI (CONSTANTA) 

 

 Având în vedere, toate cele enumerate mai sus, v� prezint spre aprobare urm�torul proiect de 

lege care va pune la ad�post cet��enii României �i rezervele de ap� (deja limitate) acum �i în viitor 

l�sând genera�iilor viitoare o �ar� curat� �i s�n�toas�. 
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