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Întrebări și răspunsuri adresate în timpul dezbaterii publice de la Timișoara pentru proiectul ungar „ Înființarea noilor blocuri de centrală 
atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria” 

Nr. Nume/Organizația Întrebare Răspuns 

1 Liviu Brebe, CJU Timiș, 
Instituția Arhitectului 
Șef 

1.1  Apa de răcire, în urma 
procesului de creare a 
energiei atomice este în 
stare pură? În ce procent 
este ea curată atunci când 
se întoarce în Dunăre pe 
canalul despre care s-a 
vorbit? Vreau să aflu dacă 
ea nu conține poluanți 
radioactivi sau chimici când 
reintră în Dunăre. 
 
1.2. A 2-a întrebare este 
legată de cele 4 blocuri 
vechi, dacă ele respectă 
standardele și măsurile 
aplicate celor două blocuri 
noi. Vreau să știu dacă cele 
6 blocuri se încadrează per-
total în standardele și 
tehnologia care a fost 
prezentată aici ca fiind 
nepoluantă. 

Reprezentant investitor Ungaria: 
Blocurile nu poluează apa de răcire care se revarsă în Dunăre. Nici un fel de substanțe 
poluante, nici chimice, nici radioactive nu apar în apa de răcire care se varsă în 
Dunăre. Este vorba despre reactoare cu apă ușoară, unde circutul primar este separat 
de circuitul secundar de răcire, permițând astfel să nu apară contaminarea apei care 
ajunge în Dunăre. 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentant investitor Ungaria: 
 Vechile blocuri sunt în conformitate cu normativele în vigoare. La centrala de la Paks 
avem o practică foarte progresistă, care permite aducerea la zi a blocurilor o data la 10 
ani, în conformitate cu normativele în vigoare. În permanență s-au îmbunătățit 
condițiile de securitate, incluciv înainte de Fukushima au fost făcute actualizări. 
Ulterior accidentului de la Fukushima s-au făcut teste de stres, care au dus la 
impunerea de măsuri noi de securitate. Unele au fost deja puse în aplicare, altele 
urmează să se implementeze. Acesta fază de conformare cu noile cerințe se va încheia  
în anul 2018.  
 
Mai trebuie să adaug, că înainte de aderarea Ungariei la UE, s-au făcut teste la centrala 
nucleară, care au scos în evidență faptul ca blocurile sunt la acelasi nivel de Securitate 
cu cele din Europa de vest, aflate la aceeași vârstă. 
Domnul Liviu Brebe a fost satisfacut de raspuns 
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Reprezentant MMAP: 
Documentatia rămâne în continuare pe site-ul MMAP, pentru a da posibilitatea 
consultării în detaliu a acesteia și, în cazul în care există întrebări suplimentare, 
acestea se pot transmite la adresele de e-mail srp@mmediu.ro , 
cabinet.ministru@mmediu.ro; mihaela.macelaru@mmediu.ro și 
office@apmtm.anpm.ro . 
 
Data până la care pot fi trimise aceste întrebări a fost decalată, având în vedere faptul 
că dezbaterea publică de la București este programată în săptămâna 12-16 Octombrie 
2015. 
 
 

2 Andras Perger, 

GREENPEACE, Hungary 
și-a exprimat opinia Am lăudat ieri, la Oradea, autoritatea de mediu din România, pentru că au prevăzut 3 

evenimente de dezbatere publică, aduc laude și astăzi, dar regret foarte mult că 
prezența publicului este foarte redusă. Rog partea română se țină cont pe viitor pentru 
a avea un public mai numeros. 
 
Reprezentant  MMAP: 
Vom face toate demersurile legale și necesare pentru a readuce la cunoștinta 
publicului desfășurarea dezbaterii publice de la București. În ceea ce privește 
dezbaterea publică de astăzi, chiar ieri am vorbit cu dl. Director Executiv al APM 
Timiș, dl. Cepeha, în legătură cu demersurile necesare, respectiv emiterea unui 
comunicat de presă pentru a atrage atenția populației cu privire la dezbaterea publică 
de astăzi. 
 
Din acest motiv (prezența redusă a publicului la dezbatere) luăm în considerare 
prelungirea perioadei de adresare a întrebărilor. Este adevarat că era mult mai practic 
pentru public să intre în contract direct cu experții din Ungaria, dar probabil că 
activitățile curente nu le-au permis prezența astăzi, aici. 
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