
                                                                         

REZUMAT  ȘTIRI

IZVOARELE,  GALAȚI:  Situația  din  satul  gălățean 
Izvoarele s-a înrăutățit, deși mass-media de mare tiraj 
nu a mai acoperit acest subiect în ultima perioadă. Pe 
lângă cutremurele de mică intensitate (aproape 300 ca 
număr, în doar câteva luni), care au avut loc anul trecut 
și  au  dus  la  crăparea  caselor,  pe  lângă  bubuiturile 
subterane, în prezent principala problemă din sat este 
contaminarea surselor de apă potabilă (aceasta are un 
miros de brânză și nu este limpede). 

Oamenii  pun  acest  fapt  pe  seama  sondelor  de 
explorare/extracție din zonă, în timp ce autoritățile, deși 
au recunoscut că apa nu este potabilă, nu au oferit încă 
o  explicație  oficială,  plauzibilă  a  acestui  fenomen. 
Activiștii  care au fost în  zonă spun că au început să 
moară  animalele  oamenilor  iar  cei  care  au  băut  în 
continuare  apa respectivă  (din  lipsă de altceva)  s-au 
trezit cu pete roșii pe piele. Mirela Bârlâdeanu, una din 
persoanele  din  zonă  care  a  luat  atitudine  împotriva 
situației de la fața locului, a făcut apel la oamenii din 
țară pentru a strânge banii necesari realizării  analizei 
apei de băut, pentru a avea astfel dovada clară că  
acolo există practic o criză a apei potabile. 

Persoanele care doresc să ajute, pot face donații, în 
conturile:  
RO49RNCB 0705032930090001 - în lei
RO22RNCB 0705032930090002 - în EURO, deschise 
la BCR, titular cont: Birladeanu Mirela Liliana.

GREVA  FOAMEI  LA  TNB.  Pe  treptele  din  fața 
Teatrului Național din București, a continuat în mod 
neîntrerupt  (din  21  decembrie  2013)  greva  foamei 
împotriva  abuzurilor  Jandarmeriei  de la Pungești  și  a 
explorării  și  exploatării  gazelor  de  șist  prin  fracturare 
hidraulică,  în  ciuda  vremii  nefavorabile  din  ultima 
perioadă. Deși mercurul termometrelor a coborât chiar 
și  la -18 grade, iar viscolul  și ninsoarea au făcut mai 
dificilă misiunea protestatarilor de la Km 0 al libertății, 
autoritățile (Primăria Capitalei, în primul rând) refuză în 
continuare să permită instalarea unui cort. Până la data 
editării  acestui  Buletin,  nici  un  reprezentant  al 
autorităților statului (Guvern, Parlament, Președinție) nu 
a  inițiat  un  dialog  cu  protestatarii,  ba  mai  mult,  nici 
măcar în declarații publice nu s-a manifestat o luare de 
poziție  vizavi  de  acest  protest.  Televiziunile  de  mare 
audiență  păstrează  o  tăcere  suspectă  asupra 
subiectului,  deși  considerăm că  a  face  greva  foamei 
(chiar și pentru 2 sau 3 zile) pe frig, viscol și zăpadă e 
un eveniment suficient de inedit pentru a se califica pe 
agenda de știri  a oricărui post TV sincer interesat de 
realitățile din România.

 Oamenii care doresc să ajute tabăra greviștilor, o pot 
face fie stând de pază pe timpul nopții, fie aducând o 
cană  cu  ceai,  o  vorbă  bună  sau  chiar  împărțind 
materiale informative despre subiectul gazelor de șist. 
Puteți trimite un mail la adresa specificată în subsolul 
paginii 2, pentru mai multe informații. 

RAZBOIENI,NEAMȚ.  Firma  Prospecțiuni  S.A.  face 
lucrări  de  explorare  a  solului  (pentru  gaze  naturale, 
spun ei), fără a avea acceptul proprietarilor de terenuri, 
la fel cum a procedat și alte localități (Moșna fiind cea 
mai  cunoscută).  Duminică,  26  ianuarie,  atunci  când 
mare  parte  dintre  săteni  erau  duși  la  Biserică  sau 
stăteau  în  case,  tractoarele  de  foraj  ale  firmei 
Prospecțiuni  S.A.  intrau  pe  terenuri  fără  acceptul 
proprietarilor și făceau forări. Din fericire, însă, aceștia 
nu și-au pierdut vigilența și i-au dat efectiv afară din sat, 
punându-le în vedere că comit o infracțiune: tulburare 
de posesie.
 
De remarcat faptul  că la  Razboieni  a fost  prezent 
același domn inginer Daianu, ca și la Moșna (Sibiu), 
cel care a fost la un pas să dea cu mașina peste Erwin 
Albu,  când  acesta  a  vrut  să  îl  împiedice  să  intre  pe 
terenul lui Willy Schuster. Un material video cu discutia 
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dintre  săteni  și  dl  Daianu  poate  fi  urmărit  aici: 
http://youtu.be/7sbUne8_8z0

CONDAMNĂRI.  PROCESE.  Relu  Fenechiu,  fost 
Ministru al Transporturilor, a fost condamnat la 5 ani 
de închisoare cu executare de Înalta Curte de Casație 
și  Justiție  (sentință  definitivă),  pe  30  ianuarie  2014, 
pentru  complicitate  la  abuz  în  serviciu  în  formă 
calificată  și  continuată  și  complicitate  la  abuz  în 
serviciu  contra  intereselor  publice.  Concret,  acesta  a 
fost  acuzat  și  găsit  vinovat  pentru  că  a  cumpărat 
transformatoare  vechi,  din  anii  `70,  și  le-a  vândut  la 
prețuri de echipament nou, prejudiciind statul cu peste 
7 mil RON (aprox. 1 500 000 Euro).
 
***Pe 1 februarie intră în vigoare modificările la Codul 
Penal și Codul de procedură penală, prin care unele 
pedepse  sunt  îmblânzite  iar  unele  infracțiuni 
(prostituția)  sunt  dezincriminate  ca  fapte  penale. 
Instanțele  de  judecată  déjà  raportează  cereri  de 
recalculare  e  pedepselor  în  conformitate  cu  ”legea 
penala  mai  favorabilă”  recent  intrată  în  vigoare. 
Societatea civilă reclamă faptul că modificările operate 
sunt  gândite  pentru  a  reduce  pedepsele  aplicate 
”marilor corupți”. 
 
***Victorie în cazul Roșia Montană: 31 ian. Tribunalul 
Suceava a admis cererea Asociațiilor Alburnus Maior, 
Salvați Bucurestiul și Centrului
 Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu 
privind suspendarea efectelor  juridice ale certificatului 
de  descărcare  arheologică  9/2011  pentru  Masivul 
Cârnic de la Roșia Montană emis de Direcția Județeană 
pentru Cultură  Alba până la  soluținarea irevocabilă a 
acțiunii  acelorași  reclamante  pentru  anularea 
irevocabilă a actului, se arată într-un comunicat postat 
pe  rosiamontana.org.  Descărcarea  arheologică  este 
una din derogările necesare celor de la RMGC pentru a 
demara proiectul minier, însemnând practic acordarea 
permisiunii de a face lucrări miniere chiar dacă în zonă 
se află monumente istorice și vestigii culturale. 

Pe de altă parte,  discuțiile pe legea minelor vor fi 
reluate  în  Parlament, după  ce  aceasta  fusese 
respinsă  în  decembrie  2013,  din  lipsă  de  cvorum.  
Potrivit  liderului grupului PNL din Camera Deputaților, 
George  Scutaru,  un  nou  proiect  de  lege  privind 
exploatarea  zăcamintelor  aurifere  a  fost  elaborat  de 
ministerul  Economiei  în  colaborare  cu  ONG-ul 
Transparecy  International  și  urmeaza  să  fie  trimis 
Parlamentului, arată hotnews.ro.

PROTESTE. ACȚIUNI DE STRADĂ. 1 feb. La Curtici, 
Arad, are  loc  o  întâlnire  de  informare  în  Casa  de 
Cultură a orașului, pe tema gazelor de șist, urmată de 
un marș de protest  pe străzile  orașului.  Au participat 
aproximativ  1500  de  oameni,  conform  Arad  Online, 
inclusiv  primari  și  preoți  din  localitățile  apropiate. 
Dimitrie Muscă, directorul CAI Curtici, a declarat că cei 
de la compania petrolieră Panfora Oi&Gas, au venit la 
el în birou și, în urma unor discuții, ar fi spus că firma 
caută, de fapt, gaze de șist, și nu gaze convenționale, 
se arată pe site-ul aradon.ro. Oficial însă, firma neagă 
acest lucru. 

*** Alte proteste anti-fracking au mai avut loc la 
Vaslui  (1 feb, cca 100 persoane), Cluj (din 7 ianuarie, 
aproape în fiecare zi, o mamă cu copiii...). 

 
PROTESTE SI ACTIUNI  PROGRAMATE ÎN 
PERIOADA URMĂTOARE:

8  feb:  București-Piața  Universității,  orele  16.00. 
Miting de protest național împotriva clasei politice și a 
abuzurilor  statului  față de cetățenii  săi. In aceeași zi, 
mai sunt programate și alte mitinguri de protest, inclusiv 
unul organizat de PDL, împotriva USL, anunțat ulterior 
celui postat de Îngerii Păzitori ai României (numele unui 
cont  de  Facebook).  Considerăm că  această  inițiativă 
are  mai  degrabă  un  efect  de  dezbinare  al 
manifestanților, știut fiind că una din scandările străzii 
din ultimele luni este ”Toate partidele, fură prin rotație!”. 
Link:https://www.facebook.com/events/645418735516
521/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming. 

9  Februarie  Suedia  –  Stockholm:  Actiune  cultural- 
umanitară de strângere de fonduri pentru familii sarace 
și activiștii de mediu – Asociația. Românilor din Suedia 
–Stockholm.Info-contact: 
solidaritatepentruromania@yahoo.ro

CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A TE APĂRA DE 
ABUZURILE FIRMELOR PRIVATE SAU ALE STATULUI:

-  dacă  proprietatea  îți  este  încălcată: anunță  112, 
cheamă  vecinii,  prietenii,  ca  martori,  filmează  - 
înregistrează-fotografiază;  cere  aprobările  în  baza 
cărora au intrat pe terenul tău;  Solicită ferm să plece 
de  pe  proprietate,  nu  semna  nici  un  document, 
apelează la un avocat sau jurist, nu te lăsa cumparat; 
semnalează abuzurile autoritaților indiferent de nivel;
- interesează-te de drepturile tale de proprietar cât și de 
pericolele de mediu pentru terenurile învecinate (cine 
vinde, cine cumpăra ); 
-  nu-ți  vinde  pământul  la  străini  sau  alți  intermediari 
care vor să scoată terenul din circuitul agricol; în cazul 
în care îți schimbi destinația terenului, vei pierde unele 
fonduri destinate agriculturii;
  - caută să fii corect informat  în legătură cu drepturile 
pe  care  le  ai  ca  proprietar  cât  și  despre   deciziile 
curente pe care le iau primăriile; 
- informeaza-te despre metoda fracturării hidraulice în 
extragerea gazelor de șist și  despre utilizarea cianurii 
în industria minieră. Află  care sunt pericolele acestor 
metode pentru natură, agricultură, industria turismului, 
etc. 

PESTE  1500  DE  PERSOANE  PARTICIPA  LA 
CURTICI-ARAD,  LA  O  MANIFESTARE 
PUBLICĂ ANTIFRACKING
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