
Către:  Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
Str. Politehnicii Nr. 3, 500019 BRAŞOV
E-mail: apm@apmbrasov.ro

Cc: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Ministerul Mediului 

În atenţia: D-lui Dir.Ing. Ciprian Băcilă
Din partea: Asociaţiei Centrul Independent pentru Protecţia Mediului Sebeş

Asociaţiei Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj
Asociaţiei Braşovul Verde Braşov

Data: 29 mai 2009 

Stimate Domnule Director Ciprian Bacilă,

Subscrisele Asociaţia Centrul Independent pentru Protecţia Mediului Sebeş, cu sediul
în Str. Progresului Nr. 70, Sebeş, Judeţul Alba, reprezentată prin Preşedinte Mircea Matei;
Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj, cu sediul în Str.
Trascăului, Nr. 2/13, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj şi adresa aleasă pentru corespondenţă la C.P.
404, OP.1, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, reprezentată prin Preşedinte Dan Mercea şi Asociaţia
Braşovul  Verde,  cu  sediul  în  str.Cetinii  Nr.3,  Braşov,  judeţul  Braşov,  reprezentată  prin
Preşedinte  Mircea  Ungur, în  temeiul  Ordonanţei  Guvernului  nr.  27/2002  privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin
Legea  nr.233/2002  privind  activitatea  de  soluţionare  a  petiţiilor,  al  HG 1213/2006  privind
procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,
al Ordinului nr. 860 al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului din 26 septembrie 2002 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de
mediu şi al Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul  la  justiţie  în probleme de mediu,  semnată  la  Aarhus la 25 iunie  1998,  formulăm
prezenta

PETIŢIE

Prin  care  vă  solicităm respectuos  să  dispuneţi  încetarea  procedurii  de  evaluare  a
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 'Modificare
soluţii  constructive şi  modernizare  tehnologie la  fabrica de  produse lemnoase',  titular  SC
Kronospan  România  aflată  în  desfăşurare  la  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Braşov
demarate ca urmare a solicitării SC Kronospan România 3056/06.03.2009

pentru următoarele

MOTIVE

Începând  cu  luna februarie  a  anului  2008 SC Kronospan  România  desfăşoară  pe
amplasamentul din oraşul Braşov (str. Stunga Mieilor Nr. 1) lucrări de construire a unei fabrici
de producţie plăci din aşchii de lemn (PAL).

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Braşov a constatat că acordul de
mediu  nr.  120/18.03.2002  deţinut  la  momentul  începerii  acestor  lucrări  şi-a  pierdut
valabilitatea şi a sancţionat contravenţional SC Kronospan România SRL prin procesul verbal
de  constatare  006387  din  data  de  24  iunie  2008  cu  amendă  şi  sistarea  lucrărilor  de
construire, conform art. 96 al.2 pct.1 din OUG nr. 195/2005.  Dat fiind că Acordul de mediu
nr.120/18.03.2002, care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire nr.265/26.03.2002, a



expirat,  şi  autorizaţia  de  construire  îşi  pierde  valabilitatea.  Potrivit  prevederilor  Normelor
metodologice de aplicare a Legii 50/91 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, în vigoare
atât la data emiterii autorizaţiei Kronospan, cât şi la momentul începerii lucrărilor în primăvara
anului 2008,  autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin [...] modificarea
condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei (Art.
52  al  Ordinului  Ministerului  Lucrărilor  Publice,  Transporturilor  şi  Locuinţei 1943  din  19
decembrie 2001  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 50/1991
privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 8 aprilie 2002). 

La  momentul  de  faţă  se  află  pe  rolul  Tribunalului  Braşov  un  litigiu  –  dosar
6012/62/2008 – ce vizează demolarea construcţiei realizate de SC Kronospan România pe
amplasamentul  din  Str.  Strunga  Mieilor  Nr.  1.  Braşov  datorită  faptului  că  autorizaţia  de
construire  deţinută  la  momentul  începerii  acestor  lucrări  nr.  120/18.03.2002  şi-a  pierdut
valabilitatea.

Demararea  acestor  lucrări  de  construire  s-a  făcut  cu  bună  ştiinţă  cu  încălcarea
flagrantă  a  prevederilor  legale.  Aceasta  deoarece  au  survenit  imediat  după  ce  societăţii
Kronospan Romania i s-a refuzat prin adresa 324/10.01.2008 de către APM Braşov emiterea
unui acord de mediu pentru proiectul respectiv, refuz motivat prin aceea că SC Kronospan
Romania SRL trebuie să întocmească documentaţia  Plan  Urbanistic  Zonal,  documentaţie
care la rândul  său trebuie să treacă prin  procedura de evaluare strategică de mediu,  cu
emiterea la final a unui aviz de mediu. Pentru a eluda aceste proceduri, evident costisitoare
ca resurse financiare şi de timp, Kronospan a început lucrările de construire ale fabricii de
productie de placi PAL, lucrări care au continuat pe tot parcursul anului 2008 şi se află în
desfăşurare. 

În  cursul  anului  2008  şi  pe  parcursul  litigiului  cu  Garda  Naţională  de  Mediu,
Comisariatul Judeţean Braşov privind anularea  procesului verbal de sancţionare 006387/24
iunie 2008, SC Kronospan Romania SRL a depus o a doua solicitare la APM Braşov pentru
emiterea unui acord de mediu pentru proiectul lucrărilor de construire a fabricii sale de pe
amplasamentul din Str. Strunga Mieilor Nr.1, Braşov. În data de 22.12.2008 APM Braşov a
luat decizia de respingere a acestei solicitări de emitere a acordului de mediu.

La  data  de  06.03.2009,  modificând titlul  proiectului  său,  denumit  acum 'Modificare
soluţii constructive şi modernizare tehnologie la fabrica de produse lemnoase', SC Kronospan
România a depus o a treia solicitare de acord de mediu pentru fabrica sa de prelucrare
masă lemnoasă de pe amplasamentul  din  Str.  Strunga Mieilor  Nr.1,  Braşov.  Prin  decizia
47/06.04.2009  APM  Braşov  a  dispus  încadrarea  proiectului  ca  supunându-se  evaluării
impactului  asupra mediului.  Ca urmare  a acestei  decizii,  SC Kronospan Romania SRL a
mediatizat un anunţ privind dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului ce va avea loc în data de 10 iunie 2009.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de
mediu demarată ca urmare a solicitării SC Kronospan Romania 3056/06.03.2009 trebuie
să înceteze de îndată având în vedere următoarele:

- Prezenta evaluare de mediu nu se face pentru o 'modificare sau extindere a unei activităţi
existente' în sensul unei modificări sau extinderi a fabricii de plăci aglomerate din aşchii de
lemn pe amplasamentul din Braşov, ci chiar pentru proiectul lucrărilor de construire a acestei
fabricii deja demarat în mod ilegal de SC Kronospan Romania. Prin activitate existentă nu se
poate  înţelege  decât  o  instalaţie  pentru  care  s-a  realizat  evaluarea  de  mediu,  s-a  emis
acordul de mediu şi a fost pusă în funcţiune în baza unei autorizaţii de mediu. APM Braşov
desfăşoară  de  fapt  o  evaluare  de  mediu  pentru  proiectul  lucrărilor  de  construire  deja



demarate ilegal de SC Kronospan Romania SRL pe amplasamentul din Str. Strunga Mieilor
Nr.  1,  Braşov.  Prin  aceasta  se  încalcă  prevederile  HG  1213/2006  Art.  3,  (5)  cf  cărora
evaluarea  impactului  asupra  mediului  se  efectuează  în  faza  de  pregătire  a  studiului  de
fezabilitate  a  proiectului.  Singura  soluţie  legală  care  se  impunea  în  acest  caz  ar  fi  fost
demolarea instalaţiei  cu readucerea terenului la starea iniţială,  aceasta deoarece în cazul
proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului realizate fără acord de mediu nu există
posibilitatea intrării ulterioare în legalitate, arătând în acest sens prevederile HG 1213/2006,
Art.  27 cf  cărora  Este interzisă realizarea fără obţinerea acordului  de mediu a proiectelor
prevăzute la: a) art. 8 alin. (3), pentru care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra
mediului;  şi  Art.  28 conform căruia  Constituie  contravenţie  şi  se sancţionează după cum
urmează, următoarele fapte: a) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) şi la art. 27
alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei la
60.000 lei, pentru persoane juridice; b) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (2), cu
amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei,
pentru persoane juridice. (2) Pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de art. 27 se aplică
şi sancţiunea complementară de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea
iniţială.

- Pentru fabrica de plăci aglomerate din aşchii de lemn pe amplasamentul din Braşov nu s-a
realizat  o  documentaţie  Plan  Urbanistic  Zonal  care  să  asigure  corelarea  cu  prevederile
urbanistice ale zonei.  Conform procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
planuri  şi  programe  –  cea  prevazută  în  Hotărârea  de  Guvern  1076/2004  şi  conform
Manualului SEA aprobat prin Ordinul MMGA 117/2006, din punct de vedere cronologic, mai
întâi trebuie efectuată evaluarea de mediu pentru un plan sau program şi apoi se realizează
evaluarea de mediu pentru un proiect.

Conform prevederilor  Legii  privind amenajarea teritoriului  si  urbanismului  350/2001,
Art. 32. - În cazul în care prin documentaţia înaintată se solicită o derogare de la prevederile
documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se
poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se
demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii
de  urbanism  -  Plan  urbanistic  zonal  sau  Plan  urbanistic  de  detaliu  -  se  poate  întocmi
documentaţia  tehnică în  vederea obţinerii  autorizaţiei  de construire. Aşadar  documentaţia
pentru  obţinerea  acordului  de  mediu  (care  face  parte  din  documentaţia  tehnică  pentru
obţinerea  autorizaţiei  de  construire)  se  poate  întocmi  numai  după  aprobarea  noii
documentaţii de urbanism. 

-  Datorită  omisiunilor  autorităţii  competente  APM  Braşov  şi  a  titularului  de  proiect  SC
Kronospan  Romania  SRL  de  informare  şi  consultare  a  publicului  în  cadrul  procedurii
demarate  la  data de  06.03.2009,  publicul  interesat  nu a avut  posibilitatea de  a  participa
efectiv şi din timp la procesul de luare a deciziei de mediu, de a se documenta şi a transmite
comentarii  şi  opinii,  când  toate  opţiunile  sunt  deschise  şi  înaintea  luării  deciziei  de
emitere/respingere  a  acordului  de  mediu,  conform  drepturilor  procedurale  conferite  prin
dispoziţiile HG 1213/2006 si ale Ordinului 860/2002.

 APM Braşov nu a informat publicul, conform dispoziţiilor Art. 15 al HG 1213/2006, într-
un termen rezonabil, prin anunţ public şi prin afişare pe pagina proprie de web privind
următoarele aspecte: solicitarea de acord de mediu; faptul că informaţiile din etapa de
definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra
mediului  sunt  puse  la  dispoziţia  publicului;  locul,  orarul  si  mijloacele  prin  care
informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului;  modalităţile de participare a
publicului, în conformitate cu art. 16 alin. (2) lit. a) si b) ale HG 1213/2006.



 APM Brasov nu a consultat publicul in etapa de definire a domeniului, obligatie pe care
o avea conform Art. 11, alin 2, lit b al HG 1213/2006.

 Titularul proiectului nu a informat publicul prin modalităţile prevăzute de lege asupra
depunereii  solicitării  de obţinere a acordului  de mediu pentru proiect, încălcându-şi
astfel obligaţiile prevăzute de Art. 36 al Ordinului 860/2002.

- Eliberarea acordului de mediu în discuţie şi prin aceasta intrarea în legalitate, cel puţin sub
un  aspect,  a  instalaţiei  construite  de  SC  Kronospan  România  ilegal,  fără  deţinerea
aprobărilor  necesare,  pe  amplasamentul  din  Str.  Stunga  Mieilor  Nr.  1,  Braşov,  va  face
imposibilă  executarea  unei  eventuale  sentinţe  irevocabile  în  dosarul  6012/62/2008  al
Tribunalului  Braşov  de obligare a Municipiului  Braşov să dispună demolarea instalaţiei  de
producere a formaldehidei, ceea ce este inadmisibil din raţiuni ce ţin de buna administrare a
justiţiei, constituind o imixtiune a puterii administrative în autoritatea puterii judecătoreşti. 
    

Pentru  toate  motivele  de  fapt  şi  de  drept  mai  sus  descrise,  vă  solicităm
respectuos să dispuneţi încetarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
şi de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 'Modificare soluţii constructive şi
modernizare  tehnologie  la  fabrica  de  produse  lemnoase',  titular  SC  Kronospan
România aflată în desfăşurare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov  demarate
ca urmare a solicitării SC Kronospan România 3056/06.03.2009.

Cu stimă,

Petentele

Asociaţia CIDRM
Prin Preşedinte Dan Mercea

CP 404, OP 1
Cluj-Napoca, Judetul Cluj
E-mail: office@centruldemediu.ro
Fax: 0264 599 204 

Asociaţia CIPMS
Prin Preşedinte Matei Mircea

Str. Progresului, Nr. 70
Sebes, Judetul Alba
E-mail:
mircea.matei@sebesfarapoluare.ro
fax: 0258 732170



Asociatia Braşovul Verde
Prin Preşedinte Mircea UNGUR

Str.Cetinii Nr.3
Brasov, Judetul Brasov
E-mail: contact@brasovulverde.ro
 


