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Petiție adresată Președintelui României, domnul Klaus Iohannis 

Stimate Domnule Președinte, 

În cinci duminici la rând (11, 18, 25 ianuarie și 1 și 8 februarie), în localitatea 
Sebeș, județul Alba, au avut loc ample marșuri de protest împotriva poluării. 
Locuitorii acestui oraș, cât și cei din împrejurimi, au cerut ferm respectarea 
dreptului constituțional la sănătate și la un mediu sănătos (art 34 și 35 din 
Constituția României). 

Nemulțumirea celor prezenți de fiecare dată în număr de pâna la 2.000 de 
persoane, constă în faptul că instituțiile statului au eliberat avize, acorduri de 
mediu, respectiv autorizații de construire în favoarea funcționării unor instalații 
chimice cu grad ridicat de poluare, fără ca să poată măsura, printr-o aparatură 
modernă de ultimă generație, cantitatea emisiilor nocive eliberate în atmosferă 
de către diferiți agenți economici. De aceea, locuitorii din Sebeș cer oprirea 
totală a poluării prin relocarea secțiilor chimice cât mai departe de zonele 
rezidențiale. 

Aceste proteste au început în momentul în care Kronospan SA Sebeș, societate 
care deține deja o instalație de producere a formaldehidei cu o capacitate de 
30.000 t/an, a intenționat să deschidă o foarte contestată a doua instalație, cu 
capacitatea de 60.000t/an, fapt care a dus la toate aceste nemulțumiri și 
manifestări publice, în stradă. 

Ministerul Mediului a suspendat procedura de acordare a Autorizației Integrate 
de Mediu până la soluționarea unor contestații depuse de două ong-uri, însă 
locuitorii Sebeșului au temerea că instituțiile statului nu vor ține cont de 
dorința lor – aceea de a trăi într-un mediu curat – și cer cu fermitate ca aerul 
din Sebeș să nu mai fie poluat. 

Din aceste considerente, și din respect pentru cetățenii care și-au pus toate 
speranțele în dumneavoastră, vă rugăm să luați act de protestele masive din 
Sebeș și să cereți măsuri concrete, imediate, din partea instituțiilor abilitate, în 
vederea respectării drepturilor garantate prin Constituție. Așteptăm deci, cât 
mai repede posibil, un răspuns oficial pe care să-l faceți public, dar și unul 
trimis pe adresa noastră: contact@primanatura.ro 

Vă mulțumim. 
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