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Stimate domn, Stimată doamnă..
Coaliţia ONG Natura2000 România a fost sesizată în legătură cu demararea lucrărilor de
modernizare a infrastructurii pentru drumul naţional 67C, Transalpina, din Munţii Parâng, situl
ROSCI0188 Parâng, parte din reţeaua de importanţa comunitară Natura 2000. Facem apel la
instituţiile publice implicate şi responsabile direct să reconsidere decizia de a moderniza
acest drum, lucrare ce va avea incontestabil efecte majore asupra Munţilor Parâng, zonă
importantă de refugiu pentru specii şi habitate valoroase pentru România şi Uniunea
Europeană, păstrată până în prezent fără impact uman semnificativ.
Sesizarea privind această investiţie în infrastructură de transport într-o zonă din reţeaua Natura
2000 vine de la WWF (Fondul Mondial pentru Natură), prin scrisoare solicitându-se informaţii
privind procedura de aprobare a acestor lucrări.
Directiva Habitate 92/43 EEC, act legislativ specific pentru protecţia naturii în Uniunea
Europeană, reglementează prin articolul 6 condiţiile în care se pot realiza proiecte în siturile de
importanţă comunitară, recomandând o evaluare atentă şi evitarea lucrărilor care pot avea
impact negativ asupra speciilor şi habitatelor protejate. Având în vedere faptul că modernizarea
drumului implică lucrări cu impact asupra naturii şi atrage după sine activităţi ce pot avea impact
semnificativ şi în afara traseului propriu-zis al drumului, considerăm că decizia de a se
moderniza drumul trebuie reconsiderată. Din analiza informaţiilor găsite până la această dată (2
septembrie 2009) nu reiese clar dacă s-au respectat procedurile legale de aprobare a investiţiei
şi mai ales dacă studiul de impact a luat în considerare toate aspectele legate de modernizarea
drumului.
În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DN 67C, BENGEŞTI-SEBEŞ, km 0+000 – km
148+414’’, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2 octombrie 2008, cu modificările publicate în
Monitorul Oficial nr. 803/2 decembrie 2008, se menţioneză, cităm: „Impactul asupra constituirii
reţelei Natura 2000-Lucrările implicate în construcţia obiectivelor propuse în cadrul prezentului
proiect, în general, nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece: -
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lucrările preconizate se vor desfăşura preponderent în perimetrul infrastructurii rutiere
preexistente; - sunt evidenţiate şi prezentate detaliat măsurile specifice de prevenire şi de
control al potenţialului impactul produs asupra unor elemente de vegetaţie, specii de animale
(peşti, amfibieni, păsări); - lucrările de construcţie vor fi atent monitorizate, astfel încât
elementele protejate, şi nu numai, să nu resimtă efectele desfăşurării acestui proces.” Nu se
face nici o referire la impactul activităţilor ce vor fi favorizate de modernizarea drumului, cum ar fi
de exemplu, cel în urma creşterii traficului de autovehicule. Menţionăm că situl a fost declarat,
printre altele, şi pentru speciile de carnivore mari – urs, lup şi râs, care necesită spaţii întinse
fără impact uman, iar drumul fragmentează habitatul acestor specii.
Facem apel la instituţiile responsabile să conştietizeze importanţa protejării naturii,
capital extrem de valoros şi important pentru ţara noastră, şi să impună respectarea
legislaţiei naţionale şi comunitare. În acest sens solicităm să se verifice legalitatea
acestei investiţii din perspectiva directivelor europene. În situaţia în care s-a realizat un
studiu de impact, dorim să cunoaştem conţinutul acestuia şi datele la care s-au organizat
dezbaterile publice stabilite prin legislaţie.
De asemenea, dorim să fim informaţi asupra eventualelor dezbateri ce s-au organizat cu factorii
interesaţi cu privire la potenţialul impact al drumului asupra valorilor naturale deosebite din
Munţii Parâng şi alternative pentru programe care să permită asigurarea unei infrastructuri de
legătură între localităţi, dar şi menţinerea sitului Parâng într-o stare cât mai puţin afectată de om
şi includerea lui în programe generatoare de venit pentru zonă.
Având în vedere acest caz, Coaliţia ONG Natura2000 România solicită respectarea
legislaţiei şi realizarea unor analize atente şi dezbateri cu factorii interesaţi pentru orice
programe şi proiecte în siturile Natura 2000, mai ales în situaţia în care acestea nu au o
legătură clară cu obiectivele de protecţie a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
Considerăm că valorile naturale ale României sunt într-un real pericol. Managementul ariilor
naturale protejate de interes naţional, în special al parcurilor naţionale şi naturale este marcat de
lipsa de resurse financiare de la statul român şi de inexistenţa unei autorităţi naţionale de
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coordonare, iar modul în care se pregăteşte gestionarea siturilor Natura 2000 nu va permite
îndeplinirea cerinţelor UE in domeniu. Distrugerea capitalului natural va duce implicit la
reducerea resurselor naturale, esenţiale pentru o dezvoltare durabilă şi armonioasă.
Cele 52 de organizaţii ale Coaliţiei ONG Natura2000 România consideră inacceptabil faptul că
nu se acordă nici o atenţie capitalului natural al ţării, că se ignoră total problemele ariilor
naturale protejate, inclusiv ale siturilor Natura 2000, ca urmare dorim să atragem atenţia
autorităţilor naţionale şi europene asupra acestei situaţii şi solicităm măsuri concrete pentru
îmbunătăţirea situaţiei.
Sperăm că veţi acorda atenţia şi sprijinul dumneavoastră în vederea soluţionării cererilor din
această scrisoare.
Vă mulţumim!
Cu deosebită stimă,
Erika Stanciu
Membru Consiliul Reprezentativ
Coaliţia ONG Natura2000 România
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Secretariatul Coaliţiei ONG Natura2000 România a primit o sesizare care prezintă următoarea situaţie:

Conform informaţiilor din presă, dar şi a verificărilor făcute la faţa locului la începutul lunii
septembrie 2009, au demarat lucrările de modernizare a infrastructurii pentru drumul naţional
67C, Transalpina, din Munţii Parâng, situl ROSCI0188 Parâng, parte din reţeaua de importanţa
comunitară Natura 2000. WWF (Fondul Mondial pentru Natură) solicita în primul rând mai multe
informaţii privind procedura de aprobare a acestor lucrări.
Directiva Habitate 92/43 EEC, act legislativ specific pentru protecţia naturii în Uniunea
Europeană, reglementează prin articolul 6 condiţiile în care se pot realiza proiecte în siturile de
importanţă comunitară, recomandând o evaluare atentă şi evitarea lucrărilor care pot avea
impact negativ asupra speciilor şi habitatelor protejate. Având în vedere faptul că modernizarea
drumului implică lucrări cu impact asupra naturii şi atrage după sine activităţi ce pot avea impact
semnificativ şi în afara traseului propriu-zis al drumului, considerăm că decizia de a se
moderniza drumul trebuie reconsiderată. Din analiza informaţiilor găsite până la această dată (2
septembrie 2009) nu reiese clar dacă s-au respectat procedurile legale de aprobare a investiţiei
şi mai ales dacă studiul de impact a luat în considerare toate aspectele legate de modernizarea
drumului.
În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DN 67C, BENGEŞTI-SEBEŞ, km 0+000 – km
148+414’’, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2 octombrie 2008, cu modificările publicate în
Monitorul Oficial nr. 803/2 decembrie 2008, se menţioneză, cităm: „Impactul asupra constituirii
reţelei Natura 2000-Lucrările implicate în construcţia obiectivelor propuse în cadrul prezentului
proiect, în general, nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece: lucrările preconizate se vor desfăşura preponderent în perimetrul infrastructurii rutiere
preexistente; - sunt evidenţiate şi prezentate detaliat măsurile specifice de prevenire şi de
control al potenţialului impactul produs asupra unor elemente de vegetaţie, specii de animale
(peşti, amfibieni, păsări); - lucrările de construcţie vor fi atent monitorizate, astfel încât
elementele protejate, şi nu numai, să nu resimtă efectele desfăşurării acestui proces.” Nu se
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face nici o referire la impactul activităţilor ce vor fi favorizate de modernizarea drumului, cum ar fi
de exemplu, cel în urma creşterii traficului de autovehicule. Menţionăm că situl a fost declarat,
printre altele, şi pentru speciile de carnivore mari – urs, lup şi râs, care necesită spaţii întinse
fără impact uman, iar drumul fragmentează habitatul acestor specii.
Facem apel la instituţiile responsabile să conştietizeze importanţa protejării naturii, capital
extrem de valoros şi important pentru ţara noastră, şi să impună respectarea legislaţiei naţionale
şi comunitare. În acest sens solicităm să se verifice legalitatea acestei investiţii din perspectiva
directivelor europene. În situaţia în care s-a realizat un studiu de impact, dorim să cunoaştem
conţinutul acestuia şi datele la care s-au organizat dezbaterile publice stabilite prin legislaţie.
De asemenea, dorim să fim informaţi asupra eventualelor dezbateri ce s-au organizat cu factorii
interesaţi cu privire la potenţialul impact al drumului asupra valorilor naturale deosebite din
Munţii Parâng şi alternative pentru programe care să permită asigurarea unei infrastructuri de
legătură între localităţi, dar şi menţinerea sitului Parâng într-o stare cât mai puţin afectată de om
şi includerea lui în programe generatoare de venit pentru zonă.
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