
 
 

 Teoretic, avem dreptul constituţional la un mediu curat. Practic, guvernul ajută corporaţiile şi 

grupurile de interese să-ţi fure pământul, sănătatea, viitorul - ţie şi copiilor tăi. Iată principalele 

probleme de mediu care motivează acţiunea naţională din 5 iunie 2013:  

Ministerul Mediului, alături de întreaga guvernare Ponta, a început ofensiva 

împotriva Roșiei Montane. Ceea ce guvernele anterioare doar amenințau că vor 

face, astăzi se pune în aplicare. Avize și acorduri au fost date fără pic de 

transparentă, în spatele ușilor închise. S-au format comisii, comitete, ministere special pentru 

avizarea pe ascuns a celui mai nociv proiect minier din Europa, cu sfidarea drepturilor legale ale 

cetățenilor români şi a recomandărilor Parlamentului European. În şedinţe la care accesul publicului 

este refuzat, Camera Deputaţilor pregăteşte modificări legislative prin care orice cetățean român va 

putea fi expropriat la bunul plac al corporațiilor. Problema Roşiei Montane devine, astfel, problema 

oricărui român: dreptul la proprietate al fiecăruia dintre noi e batjocorit şi anulat, orice companie 

deţinătoare a unei licenţe de exploatare a mineralelor având posibilitatea de a ne lua casa şi 

pământul. Scrie-le și tu deputatilor și cere-le să nu voteze acest proiect de lege!  

Mai mult: trebuie să ştii că ni se pregătește nu doar cel mai agresiv atac la adresa Roșiei Montane 

şi a perimetrului învecinat, ci unul, fără precedent ca gravitate, împotriva întregii zone a Apusenilor. 

Deschiderea proiectului Roșia Montană deschide drumul pentru cel puţin alte 14 exploatări cu 

cianuri în Transilvania.  

 

Coabitatorii la putere vor cu orice preţ sa inceapa EXPLORAREA/ 

EXPLOATAREA GAZELOR DE ŞIST PRIN FRACTURARE HIDRAULICĂ, proiect 

cu impact dezastruos asupra mediului înconjurator şi asupra sănătăţii. Comunităţi 

întregi din România sunt ameninţate. 70% din suprafaţa ţării este vizată. În lume, în zonele unde 

exploatarea gazelor de şist nu este interzisă, oamenii din apropierea zonelor de exploatare au 

început să dezvolte boli grave, crescând chiar şi numărul cazurilor de cancer. Apa, aerul şi solul au 

fost poluate şi s-au produs cutremure de suprafaţă. În Bulgaria, prin protestele oamenilor din stradă, 

metoda a fost interzisă, precum şi în Franţa, Elveţia şi regiuni din Germania, Spania şi SUA. 

Independenţa energetică este un mit, gazele aparţin celui care le exploatează pentru o redevenţă 

de numai 3,5%. Locurile de muncă: o minciună. Prin cultivarea pământului scos din circuitul 

agricol s-ar întreţine de 10 ori mai multe familii decât din exploatarea gazului.  

www.rosiamontana.net/petitie-legea-minelor 

 

www.rosiamontana.org 



Cetăţeni, am blocat prima etapă iar avizele de mediu nu se vor acorda fără studiu de impact. Veniţi 

alături de noi! Doar împreună putem opri distrugerea României!  

 

Organismele Modificate Genetic produse de Monsanto şi alte companii au efecte 

devastatoare pentru consumatori, fermieri, mediu, agricultură şi economie.  

Ce mâncăm? Oficial, culturile modificate genetic comercializate pe piaţă ca alimente 

sau furaje, sunt: soia, porumbul, orezul, rapiţa. Deşi e obligatoriu prin lege (HG nr. 173/2006), în 

România produsele modificate genetic de pe piaţă nu sunt etichetate. Autorităţile nu asigură control 

asupra pieţei. Modificarile genetice înseamnă inclusiv introducerea de ADN animal sau bacterii în 

plante! OMG-urile nu rezolvă criza alimentară, ci aduc monopol asupra alimentelor. 

Ce cultivăm? Între 1998 - 2006 în România s-a cultivat soia modificată genetic, ce s-a interzis în 

2007. Din 2007, în România s-a autorizat cultivarea porumbului modificat genetic denumit MON810 

(produs de Monsanto). În anul 2012 s-au cultivat 216 hectare, fiind un porumb neproductiv.  

Jumătate din PĂDURILE CARE ACOPEREAU ROMÂNIA AU FOST DEFRIȘATE. 

Pe zi ce trece, suportăm consecințele actiunlor nesăbuite ale celor care au condus și 

mai conduc această țară, printre care și distrugerile masive ale pădurilor noastre 

seculare. Terenurile se deşertifică, pantele se surpă, animalele rămân fără casă, iar noi vom duce 

tot mai mult lipsă de aer curat. Dar, mai cu seamă, sănătatea copiilor noştri e tot mai periclitată.  

 

Dar să nu uităm de:  

 

Microhidrocentralele de pe râurile României, construite ilegal, cu încălcarea 

normelor de mediu şi distrugerea cursurilor de apă, acum vândute companiilor private.  

 

Experimentul “Codex Alimentarius” care a început chiar cu România! E vorba de 

un pachet normativ conform căruia se vor alimenta populațiile țărilor semnatare. Se 

pornește de la principiul că Terra nu mai poate hrăni pe toată lumea natural, ca atare 

trebuie trecut la hrană artificială, din produse chimice sau modificatã genetic.  

 

Albinele pe cale de dispariție din cauza poluării şi a utilizării de substanţe chimice în 

agricultură. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a clasificat 

într-un studiu recent insecticidele neuroactive pe bază de neonicotinoide ca 

substanţe ce reprezintă un risc ridicat pentru albine şi mediu. 

 

 

www.stopfracturare.ro 

www.infomg.ro 

www.wwf.ro 



NU MAI ACCEPTĂM ! 

 Este răspunderea noastră să contribuim la stăvilirea acestui dezastru ecologic, cu implicaţii 

adânci în viaţa noastră, cât timp nu este prea târziu. Toate se întâmplă chiar aici şi acum! Şi va fi tot 

mai rău dacă noi nu vom acționa pentru a stopa masacrul început de coaliția dintre corporații si 

autorități împotriva oamenilor si a naturii. 

 Haideţi miercuri, 5 iunie, în toată țara, să ne adunăm cât mai mulţi şi să arătăm că ne 

pasă, că vocea noastră trebuie ascultată! Haideţi să susţinem împreună cauzele în care 

credem cu toţii! Doar uniţi putem fi o forţă! 

 

Bucureşti orele 17.30: Piaţa Universităţii Esplanada Statuilor 

Iaşi orele 18.00: Parcul Copou 

Cluj orele 18.00: Piaţa Unirii 

Mangalia orele 17.00: Casa de Cultură 

Sibiu orele 17.00: Piaţa Mare 

Sighişoara orele 17.00: Piaţa Muzeului 

 Oradea orele 18:00: Piata Unirii 

Timisoara, Alba Iulia: campanii de informare stradala 

 

MAI MULTE DETALII PE: tinyurl.com/506-ZM-ROMANIA 

 


