ROMÂNIA
RAPORTUL PRIVIND IMPLEMENTAREA CONVENȚIEI AARHUS

pentru perioada 2011 - 2013
I.Procesul elaborării raportului
Furnizați scurte informații despre procesul elaborării acestui raport, inclusiv
informații despre tipurile de autorități publice care au fost consultate sau care au
contribuit la pregatirea raportului, despre cum a fost consultat publicul și cum a
fost luat în considerare rezultatul dezbaterilor publice și despre materialul care a
fost folosit ca baza pentru pregătirea raportului.

Raportul de implementare a fost completat de Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice (MMSC) și Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM) .
Raportul a fost facut public prin afișarea pe pagina web a MMSC și ANPM. Nu au fost
primite comentarii din partea publicului.

II. Circumstanțe particulare care sunt relevante pentru
înțelegerea raportului
Prezentați orice circumstante particulare care sunt relevante pentru înțelegerea
raportului, de ex. dacă există o structura federala și/sau descentralizata de luare a
deciziilor, dacă prevederile Convenției au efect direct de la data intrării ei în
vigoare, sau dacă constrângerile financiare sunt obstacole relevante pentru
implementare (opțional).

România este un stat unitar. Adiministrația publică din cadrul unitatilor administrative
teritoriale este bazata pe o autonomie locala descentralizată. România a semnat Convenția
Aarhus la 25 iunie 1998 și a ratificat-o prin Legea nr. 86/2000, intrata în vigoare pe 11
iulie 2000.
Conform art. 11, alin(2) din Constituția României, tratatele ratificate fac parte din dreptul
național. În consecință, prevederile Convenției au un efect direct asupra intrării în vigoare.
Trebuie subliniat faptul că transpunerea legislației UE în acest domeniu (Directiva
Parlamentului European și a Consiliului nr.2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind
accesul publicului la informatia privind mediul, abrogând Directiva Consiliului
90/313/CEE si Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr 2003/35/CE de
instituire a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe privind
mediu si de modificare a Directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE ale Consiliului in ceea ce
priveste participarea publicului si accesul la justitie) faciliteaza, printre altele,
implementarea acestei Conventii.
Conform art. 20 din Constitutia Romaniei, modificata, prevederile constitutionale cu
privire la drepturile si libertatile cetatenilor romani sunt aplicate in conformitate cu
Declaratia Universala a Drepturilor Omului si cu toate celelalte tratate la care Romania
este parte. Tratatele ratificate privind drepturile fundamentale ale omului prevaleaza
atunci cand exista o discordanta intre acestea si legislatia nationala, exceptand cazul cand
Constitutia si legile Romaniei contin prevederi mai favorabile.
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Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata prin Legea 265/2006, modificata – legea cadru pentru protectia mediului –
prevede principii ca: accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si
accesul la justitie in problemele de mediu.
Avand la baza prevederile aceleasi legi, autoritatile publice central si locale asigura
informarea si participarea publicului in procesul de luare a deciziilor, in conformitate cu
Conventia Aarhus.
Acesul la justitie este, deasemenea, asigurat prin Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile ulterioare.
Hotararea Guvernului (HG) nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind
mediul are un rol important in stabilirea cadrului institutional pentru aplicarea Conventiei
in legislatia nationala. Fiecare autoritate publica locala si centrala a infiintat un birou
care se ocupa cu furnizarea si diseminarea informatiei de mediu.

III. Enumerati legislaţia, reglementările şi alte măsuri care
implementează prevederile generale din articolul 3,
alineatele 2, 3, 4, 7 şi 8, ale Convenţiei.
Explicaţi cum au fost implementate aceste paragrafe. În special, descrieţi:
(a) In ceea ce priveste alineatul 2, masurile luate pentru a asigura ca functionarii si
autoritatiile sprijina si indruma publicul;
Principiile de baza, prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr.195/2005,
aprobata prin Legea 265/2006 sunt implementate prin legislatia subsecventa.
Legislatia subsecventa (ex. evaluarea strategica de mediu (SEA), evaluarea impactului
asupra mediului (EIA), autorizarea, etc.) prevede metodologii cu privire la asigurarea
accesului la informatia de mediu, participarea publicului in procesul de luare a deciziilor
si accesul la justitie in problemele de mediu.
HG nr.878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, si Ordinul
Ministrului (OM) nr.1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a
informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului,
furnizeaza cadrul pentru realizarea responsabilitatilor mentionate mai sus. Autoritatile
publice trebuie sa sprijine publicul ce doreste acces la informatia de mediu, prin realizarea
unor liste si registre cu informatia de mediu.
Toate autoritatile publice de mediu (MMSC, ANPM, AJPM) au pagini de web unde
informatia de mediu este disponibilizata publicului si este actualizata periodic. Pe paginile
web mentionate sunt disponibile, printre altele, atât textele actelor internationale la care
Romania este Parte, cat si legislatia nationala relevanta si date de contact pentru ca
publicul sa trimita cereri si intrebari.
Participarea publicului la elaborarea reglementărilor se realizează în conformitate cu
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, cu
modificarile si completarile ulterioare. Sunt publicate pe paginile web – proiectele de acte
normative, acte de reglementare, decizii, hotărâri dând publicului posibilitatea de a
participa activ la elaborarea acestora. În tară, agentiile pentru protectia mediului
organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, conferinte de presă cu acces larg massmedia, pentru informarea cu ultimele noutăti în domeniu.
S-a realizat reconstrucţia centralizată a portalului-ului web al Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, a site-urilor web ale Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului.
Prin urmare, au fost integrate sub aceeaşi structură toate informaţiile existente în site-urile
web ale agenţiilor pentru protecţia mediului, diferenţele existente fiind date de specificul
activităţii fiecărui tip de autoritate (naţional/ judeţean).
Această reconstrucţie a fost posibila in cadrul proiectului SENSE (Shared European and
National State of the Environment information), sub egida Agentiei Europene de Mediu,
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care urmăreşte afişarea pe web a tuturor informaţiilor de mediu într-un limbaj RDF/XML.
Aceasta reconstructie a vizat inlesnirea accesarii informatiilor privind protectia mediului
aflate pe portalul web al agentiilor de mediu.
(b) In ceea ce priveste alineatul 3, masurile luate pentru promovarea educatiei si
constientizarea publicului in domeniul protectiei mediului;
OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare contine mai multe prevederi pe aceasta tema:
 Articolul 4, lit p) contine prevederi pentru educatia si constientizarea publicului in
domeniul protectiei mediului si participarea publicului la luarea deciziei in ceea
ce priveste problemele de mediu
 Articolul 74, lit n) acordă dreptul unui reprezentant al organizaţiilor
neguvernamentale dintr-o anumită regiune să fie membru în Comitetul regional
pentru protecţia mediului, organizat la nivelul fiecărei agenţii regionale pentru
protecţia mediului
 Articolul 75, lit n) stabileste ca autoritatile publice centrale asigura
implementarea si elaborarea programelor si elaborarea publicatiilor educationale
privind protectia mediului.
 Articolul 85 prevede pentru autoritatea publica centrala pentru educare si
cercetare urmatoarele:
Adaptarea planurilor si programelor educationale la toate nivelele,
pentru asimilarea notiunilor si principiilor privind protectia mediului
(lit a))
Promovarea studiilor si programelor de cercetare corespunzatoare
prioritatilor stabilite de catre autoritatea centrala pentru protectia
mediului (lit b))
Elaborarea programelor educationale care au ca scop formarea unui
comportament responsabil din punct de vedere al protectiei mediului
(lit c))
Procesul de informare si educare a publicului consta in:
-publicarea de ghiduri;
-educatia ecologica la toate nivelele;
-colaborarea in dezvoltarea proiectelor privind mediul intre Agentiile Judetene pentru
Protectia Mediului, ONG-uri si administratia publica locala;
-infiintarea in fiecare AJPM, a unui birou de informatii;
-publicarea rapoartelor periodice cu privire la stadiul in care se afla mediul (APM);
-plan de invatamant cu privire la mediu/ecologie pentru scoala generala si liceu, ulterior
dezvoltat in anumite universitati ce au ca domeniu protectiei mediului;
-programe speciale pentru educatia ecologica in anumite scoli, asa-zise “eco-scoli”.


Problematica educaţiei pentru mediu/protectia mediului este abordata in cadrul
disciplinelor/modulelor obligatorii: Cunoasterea mediului, Stiinte ale naturii,
Geografie, Educatie tehnologica, Ecologie, Ecologie si protectia mediului,
Protectia mediului.
Prin curriculumul pentru Stiinte ale naturii se formeaza la elevi atitudini privind sanatatea
mediului natural prin pastrarea biodiversitatii: consecinte ale variatiilor factorilor de
mediu asupra organismelor vii, animale disparute si pe cale de disparitie, protejarea
mediului, deseurile si reciclarea lor. În invatamantul gimnazial, elemente de educatie
pentru sanatate si pentru conservarea biodiversitatii mediului se regasesc in programele de
biologie care se studiaza 1-2 ore/saptamana. La toate nivelurile de studiu, clasele V-VIII,
un obiectiv general urmarit este formarea unor atitudini si deprinderi referitoare la
impactul biologiei asupra naturii si societatii pentru care in lista de continuturi au fost
stabilite teme ca: igiena si starea de sanatate si respectiv, echilibrul ecosistemelorbiodiversitatea ca factor de stabilitate a ecosistemelor, omul si echilibrele naturale. In
cadrul curriculumului la nivelul scolii se studiaza disciplina „Educatia ecologica si de
protectia mediului” si „Ecologie si protectia mediului” (liceu).
 Problematica referitoare la sanatate, diversitate biologica
Problematica generala a sanatatii omului si a conservarii biodiversitatii se regaseste in
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programele de trunchi comun pentru disciplinele Stiinte ale naturii, Biologie si in
programele disciplinei optionale Educatia pentru sanatate.
In invatamantul primar, se studiaza disciplina Stiinte ale naturii, prin a carei programa
elevii invata sa identifice modalitatile de mentinere a starii de sanatate – dieta echilibrata
si variata, igiena personala, exercitiu fizic, nocivitatea drogurilor, alcoolului si tutunului.
In invatamantul liceal, biologia se studiaza cu scopul de a asigura elevilor nu numai o
pregatire stiintifica temeinica pentru integrarea optima in viata activa, dar si pentru a
forma acestora un comportament sanatos, atitudini de grija fata de sanatatea proprie, a
celor din jur si pentru sanatatea mediului. Sunt abordate teme ca boli ereditare, sfaturi
genetice, clonarea, boli cu transmitere sexuala, planificare familiala, dezechilibre
ecologice, cauze, efecte, masuri, biodiversitatea. Competentele elevilor sunt completate si
aprofundate prin studierea multor discipline optionale de biologie si, in special, a
optionalului Educatie pentru sanatate, a carui programa scolara urmareste, la toate
ciclurile de invatamant preuniversitar, promovarea sanatatii si a starii de bine a elevului,
dezvoltarea personala a elevului si prevenirea aparitiei unor deprinderi, atitudini cu efecte
negative asupra omului si mediului.
 Activitati nonformale ( extracurriculare si extrascolare) derulate prin Calendarul
Activitatilor Educative elaborat de Ministerul Educatiei Nationale, care vizeaza
aspectele legate de organizare de concursuri, olimpiade, simpozioane, conferinte
etc., pe teme de:
- conservarea si protejarea mediului inconjurator;
- constientizarea si asumarea responsabilitatii protejarii mediului de catre
elevi, prin formarea unor abilitati de viata sanatoasa;
- adoptarea initiativei individuale si de grup, precum si dezvoltarea creativitatii
in domeniul mediului;
- abordarea problematicii de mediu din perspectiva globalizarii;
- incurajarea elevilor in gasirea de solutii in rezolvarea problemelor legate de
mediu la nivel local si national;
- reducerea dezechilibrelor produse de om naturii, prin respectarea legislatiei
nationale si internationale.
In acest sens, s-au incheiat parteneriate cu ONG- uri, si cu Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice.
 La nivel extraşcolar au loc numeroase activităţi, cum ar fi:
Prin Calendarul Activităţilor Educative elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel
naţional, interjudetean, judeţean, se desfasoară an de an, activitati educative de mediu (pe
domenii: tehnico-stiintific, cultural-artistic, sportiv-turistic) cum ar fi:
- Concurs „Cultura si civilizatie europeana”
- Proiecte ale consiliilor de elevi – „Parteneriat in educatie – prezent si
perspective”
- Concursul national de proiecte de mediu
- Concurs national „Creeaza-ti mediul”
- Concurs de proiecte „Educatie globala”
Domeniul ecologie, protectia mediului, concursuri organizate la nivel national:
 Concursul national interdisciplinar de protectie a mediului si ecoturism „Minunile
Naturii – Pe cararile nebanuite ale tarii”;
 Proiect national de responsabilitate social si educatie pentru mediu „Patrula
eco”;
 Concursul national de protectie a mediului „Si gestul tau conteaza!”;
 Concursul national de educatie ecologica „Pamantul e casa noastra”;
 Proiect national de educatie pentru mediu „Eco fotografia anului”;
 Concursul national de educatie pentru mediu „Prietenii Deltei”;
 Concursul national inderdisciplinar de protectie a mediului si ecoturism
„Minunile naturii – Pe cararile nebanuite ale tarii”;
 Proiect national de responsabilitate sociala si educatie pentru mediu „Patrula
eco”;
 Concursul national”Bune practici in educatia pentru protectia mediului”;
 Concursul national de protectia mediului „Memorialul Raul Surdoiu”;
 Concursul national de chimie aplicata si educatie ecologica „Micul magician”;
 Concursul national de ecologie si protectia mediului „Copilu si Natura”;
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Concursul National de Ecologie „Ovidiu Bojor”;
Concursul national de educatie ecologica si informatica „Floare de colt”;
Concursul national de ecologie „Locuim pe pamant. De noi depinde cum!”;
Concursul national interdisciplinar de chimie experimentala si protectia mediului
„Jocul moleculelor! Faceti totul pentru salvarea Terrei!”;
Concursul national de ecologie si protectia mediului „Copiii, promotorii vietii”;
Concursul international „Copii, salvati planeta albastra!?”;
Concursul national de protectie a mediului „Olimpiada verde”;
Concursul national de educatie pentru mediu „David impotriva lui Goliat”;
Concursul national „Eco-reporteri in actiune”;
Concurs national de ecologie „Pritenii naturii protejeaza Pamantul”;
Concursul national „Viitorul este verde”;
Concursul national „Eco Fun”;
Concursul National de Ecologie „Un copil sanatos intr-un mediu curat”;
Concurs national „Voinicelul”;
Concurs national „Ecofest Junior”;
Concurs national „Noua ne pasa”;
Concurs national „Un mediu curat, esenta supravietuirii si progresului”;
Concursul national de protectia mediului „Impreuna putem schimba lumea!”;
Concurs national”Planeta noastra s-o salvam”;
Concursul national „Ziua Mondiala a Zonelor Umede”;
Concursul national de ecologie, dendrologie si protectie a mediului;
Concurs national” Terra, suntem copiii tai”;
Concursul national de mesaje ecologice „Pizza Mesager”;
Concurs national de educatie pentru mediu prin creatii tehnico-aplicative „Iasi
green bag, creaza si responsabilizeaza pentru eco-ul naturii”;
Concursul national de protectia mediului „S.O.S. Natura”;
Concursul national de Proiecte de Mediu (concurs ce asigura participarea
Romaniei la Olimpiadele Internationale), Concursul National „Prietenii naturii”,
Simpozionul National „Cercetari ale copiilor in domeniul ecologic si
dendrologic”, Concurs National „Expeditia Cutezatorii”, Concurs National de
orientare turistica, Festivalul national „Bucuriile Zapezii”, competitii tehnicostiintifice si ecologice interjudetene: „Cupa Moldovei”, „Floare de lotus”,
„Prietenii muntilor”etc.
Tabere de profil: Tabara Nationala pentru infiintarea „Parcului metodic
biologic”- Covasna, Tabara Nationala de Ecologie „Delta Dunarii” – Sulina,
Tabara Nationala de Ecologie „Terra casa noastra” – Bistrita etc., activitati
desfasurate in parteneriat cu ONG – uri (ex. Federatia de Speologie, pentru
pregatirea animatorilor de vacanta, Fundatia „Sigma”);
Programe de educatie ecologica, ca urmare a parteneriatului incheiat intre
Ministerul Educatiei Nationale si Centrul Carpato –Danubian de Geoecologie
(CCDG);
Programul „Eco- Scoala” (Eco –school);
Programul „Sa invatam despre padure” (Learning about Forests);
Programul „Tineri Reporteri pentru Mediul Inconjurator” (Young Reporters for
Environment);
Programul „Steagul Albastru” (The Blue Flag);
„Eco- gradinita”, program national de promovare a educatiei ecologice in
unitatile de invatamant si in comunitate. Programul a debutat la 5 ianuarie 2004
si se desfasoara sub forma de activitati extrascolare in invatamantul prescolar si
primar cu posibilitati de extindere si la nivelul invatamantului gimnazial;
Programul de educare in domeniul gestionarii deseurilor de ambalaje: „E usor!
Zambetul planetei sta in puterea ta!”, initiat de Asociatia Romana pentru
Ambalaje si Mediu in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice”;
Programul „Coltul verde din scoala mea”, care consta in organizarea unui
concurs national de proiecte de amenajare a spatiilor de colectare a deseurilor si
o actiune de colectare selectiva a deseurilor din unitatile de invatamant;
Programul „Redu risipa din liceul tau” – Inchide! Stinge! Recicleaza!;
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Programul international „Descoperirea si prezentarea sustenabilitatii intr-un mod
transnational printr-o noua media: EDD in programul de schimb de elevi cu/prin
trasee educationale GPS intre scoli din Romania si Germania”.



De asemenea, la nivel extracurricular, temele care vizeaza Educatia pentru
Mediu, sunt abordate cu ocazia diferitelor aniversari internationale: „Ziua
Pamantului”, „Ziua Internationala a Mediului”, „Luna Padurii”, „Ziua
Arborilor”, „Ziua Calitatii Apei”, „Ziua Mondiala a Animalelor”; fiecare unitate
de invatamant marcheaza aceste evenimente prin diferite activitati educative:
simpozioane, mese rotunde, sesiuni de comunicari stiintifice, activitati practice
etc.
In calendarul concursurilor scolare organizate de Ministerul Educatiei Nationale, la
nivelul invatamantului preuniversitar, este cuprinsa Olimpiada „Stiintele Pamantului”, cu
tematica interdisciplinara (biologie, geografie, chimie, fizica) referitoare la mediu si care
se adreseaza elevilor din liceu. De asemenea, Ecologia si protectia mediului este disciplina
cuprinsa in programa pentru olimpiada la liceele tehnologice – profil Resurse naturale si
protectia mediului , la toate specializarile.
 Programele şi publicaţiile educaţionale elaborate privind protecţia mediului
 „Ghidul Educational al Şcolilor din Carpaţi” se adreseaza în special
scolilor din zona rurala montana, dar poate fi folosit cu usurinta de catre
orice profesor, indiferent de zona georgrafica sau de clasele la care
preda. Ghidul a fost elaborat in cadrul proiectului international
Move4Nature si a fost initiat de catre UNEP Viena, parteneri din tari
carpatice, cu sprijinul OMV Austria. Ghidul isi propune introducerea
Conventiei Carpatice in comunitatile montane rurale;
 Revista „TERRA a Societatii de Geografie din Romania” (publicatie
anuala);
 Buletine ale Societatii de Geografie din Romania (exemplu: Dolj, Ilfov,
Hunedoara, Tulcea etc.).
Ministerul Educatiei Naţionale a inclus în planul de învăţământ la nivel de gimnaziu un
curs de ecologie.
La nivel înalt, ecologia şi protecţia mediului sunt studiate în instituţiile de învăţământ
public, cum ar fi:
- Liceul pentru protecţia mediului din Cluj-Napoca;
- Colegiul tehnic pentru construcţii şi protecţia mediului din Arad;
- Universitatea din Oradea: Facultatea pentru protecţia mediului;
- Universitatea Bucureşti: Specializare în Ecologie şi Protecţia Mediului la
Facultatea de Biologie;
Sunt deasemenea instituţii private cum ar fi, de exemplu: Liceul ecologic din Bucuresti la
Universitatea pentru Ecologie din Bucureşti.
Bazandu-se pe Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, publicul are dreptul sa-ti exprime opiniile si comentariile asupra proiectelor de
acte normative si in consecinta, este mai bine informat mai constient despre legislaţie şi
reglementări.
(c) Referitor la alineatul 4, măsurile luate pentru a se asigura recunoasterea şi susţinerea
adecvată a asociaţiilor, organizaţiilor sau grupurilor care promoveaza protecţia mediului;
Constituţia României garanteaza următoarele:
 libertatea de exprimare prin articolul 30;
 dreptul la informatie prin articolul 31;
 dreptul de asociere prin articolul 40;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 aprobata prin Legea
nr.256/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prevede urmatoarele:
 dreptul oricarei persoane de a se asocia in organizatii de protectia mediului (art.
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5 (b));
dreptul oricarei persoane de a se adresa, direct sau prin intermediul
organizatiilor pentru protectia mediului, autoritatilor administrative si/sau
judecatoresti in probleme de mediu indiferent daca s-a produs sau nu un
prejudiciu (art. 5 (d));
dreptul la actiune in justitie in probleme de mediu pentru organizatii
neguvernamentale (art. 20 (6));
consultarea organizatiilor neguvernamentale cel putin o data pe an de catre
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in vederea stabilirii
strategiei protectiei mediului (art 75 (t)).






Ordonanta Guvernului nr.26/2000 privind asociatii si fundatii amendata de Ordonanta
Guvernului nr.37/2003 stabileste cadrul legal national pentru recunoasterea ONG-urilor.
Pe website-ul MMSC, respectiv al ANPM, publicul poate accesa toate informatiile
necesare pentru a putea contacta ONG-urile inregistrate la Ministerul Justitiei ca fiind
active in domeniul protectiei mediului: numele ONG-ului si al managerului, adresa,
numarul de telefon, numarul de fax, adresa de email si website-ul.
Adresă de internet: http://www.mmediu.ro/beta/transparenta/ong-uri/
(d) Privitor la alineatul 7, masurile luate pentru a promova la nivel international
principiile Conventiei inclusiv:
(i)
Masurile luate pentru a coordona in cadrul si intre ministere informarea
functionarilor implicati in alte foruri internationale relevante privind articolul 3,
alineatul 7 al Conventiei si Liniile Directoare Almaty, indicand daca masurile de
coordonare sunt in curs de desfasurare;
- crearea unei retele internet intre autoritati, pentru colaborare si emitere
punct de vedere referitor la probleme decizionale de mediu atunci cand
reprezentarea in forurile internationale este realizata de catre alte
organisme/autoritati publice central al caror specific nu este protectia mediului
(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a sprijinit Ministerul Economiei cu
ocazia participarii acestuia in organismele europene care promovau
regulamente/decizii privind proiectele energetice);
(ii)
Măsurile luate pentru a asigura accesul la informatii la nivel national
privind forurile internationale, inclusiv etapele la care a fost furnizat accesul la
informatii;
-pe pagina de internet a MMSC s-au publicat informatii la zi cu privire la
participarile conducerii ministerului la forumurile internationale de mediu, inclusiv
contributia/propunerile reprezentantilor acestui minister;
(iii)

Masurile luate pentru a promova si a permite participarea publicului la
nivel national cu privire la forumurile internationale (de exemplu, invitarea
unor organizatii non –guvernamentale (ONG-uri) pentru a participa la
delegatia Partilor in cadrul negocierilor internationale de mediu, sau
implicarea ONG- urilor in formarea pozitiei oficiale a Partilor pentru
astfel de negocieri), inclusiv etapele la care a fost furnizat accesul la
informatii;
-

(iv)
Măsurile luate pentru a promova principiile Conventiei in procedurile
altor foruri internationale;
(v)
Masurile luate pentru a promova principiile Conventiei in programele
de lucru, proiecte, decizii si alte decizii ale altor foruri internationale.
(e) Privitor la alineatul 8, masurile luate pentru ca persoanele care isi exercita drepturile
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conform prevederilor Conventiei sa nu fie penalizate, persecutate sau hărţuite;
Articolul 30 (alineatele 1-6) din Constituţia României, revizuită şi republicată, garantează
libertatea de expresie, libertatea exprimarii opiniilor prin mijloace de comunicare în
public. Cenzura de orice fel este interzisă. O persoana care îşi exercita drepturile conform
prevederilor Conventiei Aarhus nu poate fi penalizata, persecutata sau hartuita.
Constitutia Romaniei, revizuita si republicata, garanteaza prin articolul 31 ca “dreptul
persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit”
(alineatul 1) si ca “autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa
asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor
de interes personal” (alineatul 2).
In aplicarea prevederilor articolul 12 (f) din Hotararea de Guvern nr. 878/2005 (prin care
autoritatile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informatii privind mediul in
cazul in care divulgarea informatiilor afecteaza confidentialitatea datelor personale si/sau
a dosarelor privind o persoana fizica daca acea persoana nu a consimtit la divulgarea
catre public a informatiilor, atunci cand confidentialitatea este prevazuta de legislatia
nationala sau comunitara in vigoare), autoritatile publice iau in considerare prevederile
Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.
Romania este de asemenea semnatara a Conventiei Europene a Drepturilor Omului
recunoscând jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului.

IV.

Descrieti obstacolele
articolului 3

întâmpinate în implementarea

Obstacole:
 fluctuatiile personalului responsabil cu informatia privind mediul;
 personalul responsabil cu administrarea website-urilor insuficient;
 personalul cu pregatire juridica din cadrul autoritatilor de mediu insuficient;
 lipsa resurselor financiare in cazul art. 3, alineatul 3.

V.

Furnizati informatii privind implementarea prevederilor
generale ale articolului 3 din Conventie.

Implementarea prevederilor generale este asigurata prin aplicarea urmatoarelor acte
normative:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotarare de Guvern nr. 878/2005 privind accesul la informatia privind
mediul;
- Hotarare de Guvern nr. 445/2009 privind stabilirea procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si
private;
- Hotarare de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
- Legea nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ;
- Legislatia subsecventa.
Hotarare de Guvern nr. 878/2005 privind accesul la informatia privind mediul a fost
adoptata in baza Conventiei privind Accesul la informatie, participarea publicului in
luarea deciziilor si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus pe 25 iunie
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1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000. Conform art. 1 si 2, HG nr.878/2005 garanteaza
dreptul la informatiile privind mediu detinute de autoritatile publice si stabileste conditiile,
cerintele minime si aranjamentele concrete pentru exercitarea acestuia. Informatiile
privind mediul sunt facute accesibile si diseminate in mod gradual astfel incat sa se ajunga
la o accesibiliate sistematica si o diseminare cat mai larga a acestora. Pentru a atinge
acest scop folosirea tehnologiei informatiei si a comunicarii electronice va fi promovata.
Romania este semnatara a Declaratiei politice privind implementarea e-guvernarii
aprobata de ministerele statelor membre si ale statelor candidate pe 30 noiembrie 2001 la
Bruxelles. Ulterior acestei declaratii, tarile semnatare au aprobat realizarea unui portal
electronic european care sa asigure accesul oricarui cetatean european la serviciile
publice de baza. Sistemul Electronic National al Romaniei, accesibil la adresa www.eguvernare.ro, a fost dezvoltat pentru a facilita interactiunea cetatenilor si mediului de
afaceri cu administratia publica, oferind informatii si servicii online.
„E-guvernarea” este definita de Hotararea de Guvern nr. 1440/2002 privind aprobarea
Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societatii
informationale, drept oferta electronica de servicii publice pentru cetateni si mediul de
afaceri precum si de informatii de interes public pe Internet. Website-urile ministerelor,
inclusiv website-ul MMSC faciliteaza accesul direct la informatie.
In ceea ce priveste interactiunea dintre cetateni si administratia publica locala, a fost
aprobata, conform Hotararii de Guvern nr. 1007/2001, strategia privind informatiile
detinute de administratia publica „e-administratia”, considerata o parte a schimbului de
informatii dintre cetateni si guvern.

VI.

Adresele de website-uri relevante în implementarea
articolului 3
Enumerati, daca este cazul, website-urile relevante:

Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice (MMSC): www.mmediu.ro;
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANMP): www.anmp.ro;
Guvernul Romaniei: www.gov.ro.


Noile adrese de internet ale agenţiilor pentru protecţia mediului:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

APM Arad http://apmar.anpm.ro/
APM Arges http://apmag.anpm.ro/
APM Alba http://apmab.anpm.ro/
APM Bacau http://apmbc.anpm.ro/
APM Botosani http://apmbt.anpm.ro/
APM Bucuresti http://apmbuc.anpm.ro/
APM Bihor http://apmbh.anpm.ro/
APM Bistrita – Nasaud http://apmbn.anpm.ro/
APM Brasov http://apmbv.anpm.ro/
APM Braila http://apmbr.anpm.ro/
APM Buzau http://apmbz.anpm.ro/
APM Caras – Severin http://apmcs.anpm.ro/
APM Calarasi http://apmcl.anpm.ro/
APM Cluj http://apmcj.anpm.ro/
APM Constanta http://apmct.anpm.ro/
APM Covasna http://apmcv.anpm.ro/
APM Dambovita http://apmdb.anpm.ro/
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro/
APM Galati http://apmgl.anpm.ro/
APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro/
APM Gorj http://apmgj.anpm.ro/
APM Harghita http://apmhr.anpm.ro/
APM Hunedoara http://apmhd.anpm.ro/
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

APM Ialomita http:// apmil.anpm.ro/
APM Iasi http://apmis.anpm.ro/
APM Ilfov http://apmif.anpm.ro/
APM Maramures http://apmmm.anpm.ro/
APM Mehedinti http:// apmmh.anpm.ro
APM Mures http://apmms.anpm.ro/
APM Neamt http://apmnt.anpm.ro/
APM Olt http://apmot.anpm.ro/
APM Prahova http://apmph.anpm.ro/
APM Satu – Mare http://apmsm.anpm.ro/
APM Salaj http://apmsj.anpm.ro/
APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro/
APM Suceava http://apmsv.anpm.ro/
APM Teleorman http:// apmtr.anpm.ro/
APM Timis http://apmtm.anpm.ro/
APM Tulcea http://apmtl.anpm.ro/
APM Vaslui http://apmvs.anpm.ro/
APM Valcea http:// apmvl.anpm.ro/
APM Vrancea http://apmvn.anpm.ro/
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VII.

Măsurile legislative, de reglementare şi alte măsuri care
pun în aplicare prevederile privind accesul la informaţia
de mediu de mediu din articolul 4.

Enumeraţi măsurile legislative, de reglementare si alte masuri care pun in aplicare
prevederile privind accesul la informatia de mediu de mediu din articolul 4.
Explicati cum a fost implementat fiecare paragraf al art. 4. Descrieti transpunerea
definitiilor relevante din art. 2 si a cerintei de nediscriminare din art.3, paragraful 9.
Hotararea de Guvern nr. 878/2005 art. 1 (1) privind accesul publicului la informatia
privind mediul „asigura dreptul de acces la informatia privind mediul detinuta de sau
pentru autoritatile publice si stabileste conditiile, termenii de baza si modalitatile de
exercitare a acestui drept”.
Ordinul de Ministru nr. 1182/2002 stabileste metodologia de gestionare si furnizare a
informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului.
Hotararea de Guvern nr. 878/2005 este actul normativ care reglementeaza accesul la
informatia privind mediu si este complementar cu prevederile Legii nr. 544/2001 care
stipuleaza in art. 15 ca accesul mass-media la informatiile de interes public este garantat si
ca activitatea de a colecta si de a disemina informatii de catre mass-media este o
modalitate concreta de a asigura dreptul cetatenilor de a avea acces la aceste informatii.
Autoritatile publice au obligatia de a organiza periodic conferinte, in general o data pe
luna pentru a disemina informatii de interes public.
Asa cum s-a mentionat mai sus, Conventia Aarhus a devenit parte a legislatiei nationale in
urma ratificarii. Astfel, art. 2, 3 (9) se aplica in mod corespunzator.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr.195/2005 aprobata prin Legea nr.265/2006
cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza ca autoritatile de protectia mediului
garanteaza accesul la informatie, participarea publicului in luarea deciziilor si accesul la
justitie in probleme de mediu in conformitate cu Conventia Aarhus, ratificata prin Legea
86/2000 .
Articolul 2 al HG nr.878/2005 ofera definitii pentru “informatia privind mediul”,
“autoritatile publice”, “informatiile detinute de o autoritate publica”, “informatiile
detinute pentru o autoritate publica”, “solicitantul” si “public”.
Cerinta de nediscriminare a fost inclusa in definitia termenului “solicitant” in art. 2 al HG
878/2005.
Descrieti de asemenea in mod special:
(a) Privitor la masurile luate pentru a asigura (paragraful 1) ca:
(i) Fiecare persoana are acces la informatie fara a trebui sa-si declare un interes;
Articolul 3 (3) al HG nr. 878/2005 stipuleaza ca “autoritatile publice sunt obligate sa puna
la dispozitia oricarui solicitant, la cererea acestuia, informatia privind mediul detinuta de
sau pentru ele, fara justificarea scopului in care aceasta informatie a fost ceruta”.
Conform prevederii din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, pentru ca un solicitant sa primeasca un raspuns la cererea sa, aceasta trebuie sa
contina: numele, prenumele, semnatura si adresa la care se va trimite raspunsul. Cererea
poate fi trimisa si electronic (art. 7 (3) a Legii nr. 544/2001).
(ii) Sunt disponibile copii ale documentelor care contin sau constituie informatia
solicitata;
(iii) Informatiile sunt trimise în maniera solicitată;
Articolul 6 (1) din HG nr. 878/2005 stipuleaza ca “in cazul in care solicitantul cere
autoritatii publice punerea la dispozitie a informatiei privind mediul intr-o anumita forma
sau intr-un anumit format, inclusiv sub forma de copii, autoritatea publica pune la
dispozitie informatia in forma sau in formatul cerut, cu exceptia cazului in care:
- este deja pusa la dispozitia publicului, conform art. 20 - 25, intr-o alta forma sau
intr-un alt format usor accesibil solicitantului;
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-

este convenabil pentru autoritatea publica sa o puna la dispozitia publicului intr-o
alta forma sau intr-un alt format, caz in care motiveaza furnizarea informatiei in
forma sau in formatul disponibil.”

(b) Masurile luate pentru ca termenele prevazute in paragraful 2 sa fie respectate;
Articolul 4 al HG nr. 878/2005 stipuleaza ca “informatia privind mediul se pune la
dispozitia solicitantului, tinand cont de termenul specificat de acesta, cat mai repede
posibil sau cel mai tarziu in termen de o luna de la data primirii cererii de catre
autoritatea publica.” Acelasi articol stipuleaza ca autoritatea publica trebuie sa raspunda
la o cerere privind solicitarea de informatii in termen de o luna de la primirea cererii, cu
exceptia situatiilor in care volumul sau complexitatea informatiei impun o perioada de
doua luni. In aceste cazuri solicitantul este informat cat mai repede posibil si cel mai tarziu
inaintea expirarii termenului de o luna, despre prelungirea termenului de raspuns si
motivele care stau la baza acestei prelungiri.
(c) Privitor la masurile prevazute in paragrafele 3 si 4 si luate pentru:
(i) A stabili exceptarile de la obligatia de a raspunde cererilor;
Cadrul legal pentru aceste exceptari de la obligatia de a oferi informatii de interes public
este stabilit de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatia de interes public si
de HG nr. 878/2005 privind accesul la informatia privind mediul:
Art. 12 al Legii nr. 544/2001 stabileste ca urmatoarele informatii sunt exceptate de la
liberul acces al cetatenilor:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca
fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc
interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria
informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea
acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala,
precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se
pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in
pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei
efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce
atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre
partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o
institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie
informatii de interes public.
Art. 11 (1) din HG nr. 878/2005 stipuleaza urmatoarele:
“Autoritatile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informatii privind mediul, in
cazul in care:
a) informatia solicitata nu este detinuta de sau pentru autoritatea publica la care a
fost inaintata cererea. In acest caz, daca autoritatea publica are cunostinta ca
informatia este detinuta de sau pentru o alta autoritate publica, transmite cererea
acelei autoritati cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data
primirii solicitarii, si informeaza solicitantul despre aceasta;
b) cererea este in mod evident nerezolvabila;
c) cererea este formulata intr-o maniera prea generala, luand in considerare
dispozitiile art. 5;
d) cererea priveste materiale in curs de completare sau documente ori date
nefinalizate;
e) cererea priveste sistemul de comunicatii interne, luand in considerare satisfacerea
interesului public prin furnizarea informatiilor.”
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De asemenea, art. 12 din HG nr.878/2005 stabileste situatiile speciale cand o cerere
privind solicitarea de informatii privind mediul poate fi refuzata. Acestea coincid cu cele
detaliate de articolul 4 (4) lit. a) – h) din Conventia Aarhus.
Pentru fiecare caz in parte, satisfacerea interesului public prin divulgare este analizata in
comparatie cu interesul satisfacut prin pastrarea confidentialitatii (art. 12 (3) din HG
878/2005).
Motivele de refuz se interpreteaza in sens restrictiv, luandu-se in considerare, pentru
fiecare caz in parte, satisfacerea interesului public prin divulgarea informatiilor (art. 12
(2) din HG 878/2005).
(ii) A asigura ca interesul public de la sfarsitul alineatului 4 este aplicat;
Pentru a satisface interesul public, legislatia Romaniei stipuleaza ca motivul pentru refuzul
unei cereri sa fie interpretat in sens restrictiv, luandu-se in considerare, pentru fiecare caz
in parte, satisfacerea interesului public prin divulgarea informatiilor (art. 12 (2) din HG
878/2005).
Autoritatile publice nu pot refuza o cerere de informatii care se refera la emisiile in mediu,
invocand motivele prevazute la alin. 1, lit. (a), (d), (f), (g) si (h) din HG nr.878/2005.
Aceasta se refera la:
a) confidentialitatea procedurilor autoritatilor publice, atunci cand aceasta este
prevazuta de legislatia in vigoare;
b) confidentialitatea informatiilor comerciale sau industriale daca aceasta este
prevazuta de legislatia nationala sau comunitara in vigoare privind protejarea
unui interes economic legitim, inclusiv interesul public in pastrarea
confidentialitatii statistice si a secretului taxelor;
c) confidentialitatea datelor personale si/sau a dosarelor privind o persoana fizica,
in cazul in care acea persoana nu a consimtit la divulgarea catre public a
informatiilor, atunci cand confidentialitatea este prevazuta de legislatia nationala
sau comunitara in vigoare;
d) interesele sau protectia oricarei persoane care a oferit voluntar informatiile
cerute, fara ca acea parte sa aiba obligatia legala sau sa fie posibil a fi obligata
legal sa furnizeze informatiile, cu exceptia cazului in care acea persoana a
consimtit la divulgarea informatiei respective;
e) protectia mediului la care se refera astfel de informatii cum ar fi localizarea
speciilor rare.
(d) Privitor la prevederile alineatului 5 menite să asigure ca autoritatea publica care nu
detine informatia privind mediu solicitata va lua masurile necesare;
Daca autoritatea publica careia i s-a adresat cererea are cunostinta ca informatiile
solicitatea sunt detinute de alta autoritate, ea va transmite cererea acelei autoritati cat mai
repede posibil, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data primirii solicitarii si va informa
solicitantul despre aceasta, asa cum este stabilit de art. 11 (1), lit (a) din HG nr. 878/2005.
Conform art. 7 al HG 878/2005 toate autoritatile publice trebuie sa elaboreze registre
continand tipul de informatii privind mediul detinute.
(e) Privitor la masurile luate pentru a asigura implementarea cerintei de a separa si de a
disemina informatiile (alin. 6);
Art. 15 (1) HG nr. 878/2005 stipuleaza: “informatia privind mediul detinuta de sau pentru
autoritatile publice, care a fost solicitata, este furnizata partial cand este posibila
separarea acesteia de informatia ce intra in domeniul de aplicare a prevederilor art. 11
alin (1) lit. d sau ale art. 12 alin (1).”
(f) Privitor la masurile luate pentru ca refuzurile sa respecte termenele si alte cerinte
prevazute de alin. 7;
Conform prevederilor alin. 2 si 3 din art. 15 al HG 878/2005, respingerea motivata
partiala sau in totalitate a cererii de furnizare de informatii privind mediul se transmite
solicitantului in termen de o luna de la primirea cererii, cu exceptia cazurilor cand
complexitatea informatiilor impune o perioada mai lunga – 2 luni.
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(g) Privitor la masurile luate pentru ca cerintele privind tarifele sa fie respectate (alin. 8).
În conformitate cu art. 29 din HG nr.878/2005 privind accesul publicului la informatia
privind mediul, accesul la orice liste sau registre publice elaborate si puse la dispozitia
publicului, precum si examinarea pe loc a informatiei solicitate se fac în mod gratuit.
În conformitate cu OUG nr.70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte
normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal, art. 30 si 31 din HG nr.878/2005 au
fost abrogate. Agentiile pentru protectia mediului nu percep tarife pentru furnizarea
informatiilor, acestea fiind puse la dispozitia publicului în formate accesibile.

VIII.

Descrieţi obstacolele întâmpinate în implementarea
alineatelor din art. 4.

Atunci când este vorba despre confidentialitatea datelor comerciale si financiare este
dificil, in fiecare caz in parte, de a decide si pune in balanta interesul public si interesul
privat.

IX. Furnizati informaţii privind
prevederilor articolului 4

aplicarea

practică

a

Oferiti informatii suplimentare privind aplicarea practica a prevederilor referitoare
la accesul la informatie, de exemplu, daca exista statistici disponibile legate de
numarul de cereri, numarul de refuzuri si motivele acestora?

Fiecare agentie de protectie a mediului are un departament de relatii cu publicul si
inregistreaza cererile facute, maniera si termenul pentru rezolvarea acestora.
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului elaboreaza raportul lunar la nivel national al
informatiilor privind mediul cerute, bazat pe raporturile primite de la agentiile din
teritoriu.
Acest raport este disponibil pe website-ul ANMP.
Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului are propriile statistici privind numarul
de cereri primite, numarul de refuzuri si motivele pentru acestea. Fiecare agentie de mediu
din teritoriu are de asemenea pe website un link catre website-ul ANMP.
Numărul solicitărilor de informatii depuse la nivel national în perioada 2011-2013
(ianuarie – mai 2013) este de 32.273, dintre care s-a răspuns favorabil la un număr de
31.656 solicitări şi nefavorabil la un număr de 617 solicitări (solicitările au fost refuzate
conform prevederilor art. 11 şi 12 din HG nr.878/2005):
 În anul 2011 – 10.426 solicitări de informaţii privind mediul
- răspuns favorabil - 9969 solicitări
- răspuns nefavorabil - 447 solicitări
 În anul 2012 - 10.466 solicitări de informaţii privind mediul
- răspuns favorabil - 10360 solicitări
- răspuns nefavorabil - 106 solicitări
 În anul 2013 - 11.381 solicitări de informaţii privind mediul
- răspuns favorabil - 11327 solicitări
- răspuns nefavorabil -54 solicitări
Precizăm ca numărul de solicitări de informaţii privind mediul, a fost calculat pe baza
datelor din raportările primite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de la toate
agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.
Domeniile la care s-au referit solicitările de informaţii au fost cele referitoare la:
- starea factorilor de mediu: aer, apă, sol, biodiversitate;
- activităţi care afectează sau este posibil sa afecteze factorii de mediu:
gestiunea/generarea deşeurilor, producerea de energie, desfăşurarea de activităţi
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generatoare de zgomot, gestiunea substanţelor chimice;
efectele poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei;
măsuri legislative, planuri, proiecte;
acte de reglementare emise de autorităţile de protecţia mediului.

-

X. Adrese relevante de website pentru implementarea
articolului 4
Enumerati, daca este cazul, website-urile relevante:

-

www.mmediu.ro
www.anpm.ro
Adresele de web ale agentiilor judetene pentru protectia mediului enumerate la punctul
VI.

XI. Masurile legislative, de reglementare şi alte măsuri care
pun în aplicare prevederile privind colectarea şi
diseminarea informaţiilor de mediu din articolul 5
Enumerati masurile legislative, de reglementare si alte masuri care pun in aplicare
prevederile privind colectarea si diseminarea informatiilor de mediu din articolul 5.
Explicati cum a fost implementat fiecare alineat al articolului 5. Descrieti trasnpunerea
definitiilor relevante din articolul 2 si a cerintei privind nediscriminarea prevazuta de
articolul 3 alineatul 9. De asemenea, in special, descrieti:
HG nr.878/2005 asigura prin Capitolele 5 si 6, metode pentru obtinerea si diseminarea
informatiei privind mediul.
Definitiile relevante sunt furnizate de articolul 2 din HG nr.878/2005 privind accesul
publicului la informatia privind mediul.
Cerinta privind nediscriminarea a fost inclusa in definitia “solicitantului” in art.2 din HG
878/2005.
(a) Privind alineatul 1, masurile luate pentru a asigura ca:
(i) autoritatile publice detin si actualizeaza informatia privind mediul;
Articolul 28 (1) din HG nr.878/2005 prevede ca autoritatile publice asigura “in masura
posibilitatilor, ca orice informatie privind mediul compilata de acestea sau in numele lor sa
fie actualizata, corecta si comparabila.”
(ii) Exista un flux adecvat de informative la nivelul autoritatilor publice;
Sectiunea 2 a OM 1182/2002 – Fluxul activ al informatiei privind mediul – stabileste
cerintele pentru asigurarea unui flux efectiv de informatie la fiecare nivel al autoritatilor
de mediu. Referitor la acest aspect, autoritatile de mediu trebuie sa realizeze urmatoarele
sarcini:





Sa compileze, cu acuratete si din timp, informatia privind mediului ce consta in
rapoarte, registrii etc., sa depuna aceasta informatie in forma electronica la
autoritatea centrala pentru protectia mediului si sa o disponibilizeze pe internet;
Sa depuna formele ce trebuie completate altor autoritati publice ce detin
informatii privind mediul si sa obtina si compileze raspunsurile acestora;
Sa disemineze regulamentele si procedurile privind organizarea informatiei altor
autoritati cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului.
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(iii) in caz de urgente, informatii adecvate sunt diseminate imediat si fara intarziere;
Articolul 24 din HG nr.878/2005 contine prevederi pentru situatii de urgenta:
“In cazul unor amenintari iminente asupra sanatatii umane sau asupra mediului, datorate
unor activitati umane ori unor cauze naturale, autoritatile publice sunt obligate sa asigure
in mod gratuit diseminarea imediata si fara intarziere a tuturor informatiilor privind
mediul detinute de sau pentru aceste autoritati, care ar permite publicului posibil a fi
afectat sa ia masurile de prevenire ori de ameliorare a daunelor rezultate din acea
amenintare.”
(b) Privind alineatul 2, masurile luate pentru a asigura ca modalitatea in care autoritatea
publica disponibilizeaza informatia privind mediul catre public este transparenta iar
infromatia privind mediul este efectiv accesibila ;
In conformitate cu art.7 (1) din HG nr.878/2005, “ pentru a facilita accesul oricarei
persoane la informatia privind mediul, autoritatile publice sunt obligate sa asigure
indrumarea publicului, prin reprezentantii proprii din compartimentele specializate de
informare si relatii publice, in exercitarea dreptului de acces la informatia privind mediul
si accesul publicului la listele cu autoritati publice. Tot acest act normative contine
prevederi privind aranjamentele practice care trebuie sa asigure ca dreptul privind accesul
la informatia privind mediul poate fi efectiv exercitat.
Aceste aranjamante includ:

desemnarea persoanelor responsabile cu furnizarea informatiilor, din cadrul
compartimentelor specializate de informare si relatii publice;

infiintarea si mentinerea spatiilor si a altor facilitati pentru examinarea
informatiei solicitate;

punerea la dispozitia publicului a registrelor sau listelor continand informatia
privind mediul detinuta de acestea ori infiintarea unor puncte de informare unde
se gasesc indicatii precise asupra locului in care poate fi gasita informatia privind
mediul detinuta de autoritatile publice.
Conform art.8 din HG nr.878/2005, autoritatile publice trebuie sa informeze publicul
despre drepturile acestuia ce decurg din acest act normativ, trebuie sa ofere indrumari si
sa sprijine publicul, dupa cum urmeaza:

afisand pe pagina de internet drepturile publicului;

disponibilizand brosuri privin drepturile publicului.
In 2006 si 2007, au fost elaborate brosuri cu informatii despre drepturile publicului. Aceste
materiale au fost distribuite agentiilor teritoriale pentru protectia mediului si afisate si pe
pagina de internet a acestora.
(c) Privind alineatul 3, masurile luate pentru a asigura ca informatia privind mediul
devine in mod progresiv disponibila in baze de date electronice care pot fi usor accesibile
publicului prin intermediul retelelor publice de telecomunicatii;
Art.20 (1) din HG nr.878/2005 stipuleaza ca “autoritatile publice trebuie sa organizeze
informatia privind mediul, relevanta activitatii lor si care este detinuta de sau pentru
acestea, in scopul realizarii diseminarii active si sistematice catre public a informatiei
privind mediul, in special prin utilizarea telecomunicatiei computerizate si/sau a
tehnologiei electronice.” Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca informatia privind
mediul devine accesibila publicului in baze de date electronice usor accesibile prin
intermediul retelelor de telecomunicatii publice”.
Pe baza prevederile mentioante a fost stabilita la nivel national o baza de date pentru
informatii privind mediul.
Structura acestei baze de date cuprinde:
 legislatia nationala privind mediul sau care are legatura cu mediu;
 legislatia comunitara privind mediul ori in legatura cu mediul;
 tratate interantionale, conventii si acorduri;
 strategiile si politicile in legatura cu mediul;
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 planurile si programele in legatura cu mediul;
 rapoarte;
 datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activitatilor ce afecteaza
sau pot afecta mediul;
 avizele, acordurile si autorizatiile pentru activitatile cu impact semnificativ asupra
mediului;
 studiile de impact asupra mediului si evaluarile de risc privind elementele de
mediu.
Lista autorităţilor publice care deţin informaţii privind mediul şi lista cu informaţiile
privind mediul deţinute de autorităţile publice poate fi găsită pe pagina de internet a
ANPM. Aceste liste se actualizează anual.
O baza de date electronica, la nivel national, cu proiectele care pot avea un posibil impact
semnificativ asupra mediului supuse procedurii de autorizare, poate fi gasita, deasemenea,
pe pagina de internet a ANPM. Aceasta baza de date contine informatii despre fiecare
etapa a procedurii de autorizare, inclusiv participarea publicului (anunturi publice,
dezbateri publice).
(d) Privind alineatul 4, masurile luate pentru a publica si disemina rapoartele
naţionale privind starea mediului;
In conformitate cu art. 23 din HG nr.878/2005, autoritatile publice pentru protectia
mediului au obligatia de a publica anual rapoartele privind starea mediului la nivel local,
regional si national.
Ultimul raport national privind starea mediului a fost finalizat de catre ANPM, in anul
2011, si este disponibil pe pagina de internet a acesteia. În luna septembrie a anului 2013
va fi afişat raportul pentru anul 2012.
În perioada 2011- 2013,în cadrul ANPM printr-o cooperare franco-română şi cu sprijinul
financiar al UniuniiEuropene, a fost dezvoltat proiectul LIFE - ROMAIR, având ca scop
implementarea unui sistem de modelare şi prognoză a calităţii aerului care să permită
autorităţilor eficientizarea strategiilor dezvoltate în vederea îmbunătăţirii sănătăţii
populaţiei şi a calităţii vieţii împreună cu limitarea impactului efectelor schimbărilor
climatice. Astfel a fost instalat un sistem de prognoză a calității aerului, care în prezent
este funcțional și emite rapoarte zilnice. http://www.romair.eu/?lang=ro
Totodata, pe site-ul ANPM se află afişat Raportul privind calitatea aerului în România
pentru anul 2012, conform prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător care transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi
un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/17/CE privind arsenal, cadmiul,
mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice plociclice în aerul înconjurător.
http://www.anpm.ro/raport_anual_privind_calitatea_aerului_inconjurator-66981
Centrul Evaluare Calitate Aer, din cadrul ANPM furnizează date referitoare la calitatea
aerului din România privind ozonul, prin transmisie NRT a datelor din Reţeaua Natională
de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), de la un număr de 33 de staţii în prezent,
urmând ca transmisia să se extindă la mai multe staţii din cadrul RNMCA.
http://www.anpm.ro/Mediu/calitatea_aerului_ambiental-9
(e) Masurile luate pentru a disemina informatia la care se face referire in alin. 5
In conformitate cu art. 22 al HG nr.878/2005, “Informatia privind mediul pusa la
dispozitia publicului si diseminata in mod activ trebuie sa fie permanent actualizata si sa
includa cel putin:
 textele tratatelor, conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este
Parte, precum si legislatia locala, regionala, nationala sau comunitara privind
mediul ori in legatura cu mediul;
 politicile, planurile si programele in legatura cu mediul;
 rapoartele progreselor privind implementarea documentelor si instrumentelor
prevazute la lit. a) si b), atunci cand sunt elaborate sau detinute in forma
electronica de autoritatile publice;
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rapoartele privind starea mediului;
datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activitatilor ce afecteaza
sau pot afecta mediul;
avizele, acordurile si autorizatiile pentru activitatile cu impact semnificativ asupra
mediului;
studiile de impact asupra mediului si evaluarile de risc privind elementele de
mediu ori indicarea locului unde o asemenea informatie poate fi solicitata sau
gasita”.

A se vedea si raspunsul privind alineatul 3.
(f) Cu privire la alineatul 6, masurile luate pentru a incuraja operatorii a caror activitati
au un impact semnificativ asupra mediului sa informeze regulat publicul asupra
impactului pe care activitatile si produsele lor o au asupra mediului;




Legea protectiei mediului stabileste urmatoarele:
operatorii au obligatia sa informeze autoritatile competente de mediu cu privire la
rezultatele emisiilor de poluanti din automonitorizare si privind pericolele sau
accidentele care au avut loc. Operatorii au, de asemenea, obligatia sa informeze
autoritatile competente si publicul in cazul evacuarilor accidentale de poluanti
sau a accidentelor majore.
operatorii ale caror activitati au un impact semnificativ asupra solului sau
subsolului au obligatia de a informa autoritatile de mediu competente si celelalte
autoritati despre orice situatie accidentala care pune in pericol mediul si sa
opereze pentru refacerea acestuia.

In baza art.26 din HG nr.878/2005, operatorii ale caror activitati au un impact
semnificativ asupra mediului au obligatia de a informa publicul, trimestrial, despre
consecintele activitatilor/produselor lor asupra mediului, prin afisare pe website si
prin alte mijloace de comunicare.
(g) Masurile luate pentru a publica si furniza informatia conform cerintelor
alineatului 7;
Raportul privind starea mediului este publicat anual pe pagina de internet a ANPM si este
disponibil publicului si altor autoritati care vor lua in considerare aceste informatii in
politicile dezvoltate si in identificarea zonelor pentru imbunatatire in viitor. MMSC si
ANPM au promovat brosuri privind accesul la informatie si accesul la justitie, aferent.
Anual, Institutul National pentru Statistica emite Anuarul Statistic care are un capitol
special dedicat geografiei, meteorologiei si mediului, ce include informatii despre:
resursele naturale (ariile protejate, rezervatiile biosferei, parcurile naturale nationale si
majore, resursele de ape asigurate), calitatea factorilor de mediu (calitatea apei de
suprafata, defolierea copacilor), masuri de protectie (investitii pentru protectia mediului,
cheltuielile interne curente cu protectia mediului). Anuarul este un document public si
poate constitui baza pentru dezvoltarea de politici a ministerelor.
(h) Cu privire la alineatul 8, masurile luate pentru a dezvolta mecanisme in scopul
de a asigura ca sunt disponibile catre public suficiente informatii despre
produse;
În luna decembrie 2009 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem
comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei, denumit
Regulamentul EMAS III, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342
din 22.12.2009.
EMAS – permite participarea voluntară a organizaţiilor din toate sectoarele de activitate,
publice sau private, care doresc să îşi îmbunătăţească continuu performanţa de mediu si
promoveaza furnizarea de informaţii publicului şi altor părţi interesate privind
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performanţa de mediu aferenta activitaţii, serviciilor şi produselor organizaţiilor care au
obtinut înregistrarea în EMAS, prin publicarea declaraţiei de mediu.
Cadrul naţional legal pentru EMAS include:





Hotărărea Guvernului nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie
2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar
de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei;
Ordin nr. 1541 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS;
Ordin nr. 2086 din 17 august 2011 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit – EMAS.

România a adoptat HG nr.661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al
Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.
Comisia pentru eticheta UE ecologicǎ este formată din 3 reprezentanţi ai Ministerului
Mediului şi Schimbarilor Climatice, un reprezentant al Ministerului Economiei, un
reprezentant al Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi Turismului, un reprezentant al
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, un reprezentant al Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, trei
reprezentanţi ai institutelor de cercetare din domeniul protecţiei mediului, doi
reprezentanţi ai patronatelor, doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din
domeniul protecţiei mediului.
În perioada 2013 – 2014 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizeaza o
campanie de promovare a etichetei ecologice europene în cadrul proiectului „Servicii de
cercetare pentru elaborarea studiului privind modalităţile de promovare la nivel naţional
a sistemului Uniunii Europene (UE) de management de mediu şi audit (EMAS) şi de
încurajare a participării voluntare a organizaţiilor în cadrul EMAS conform legislaţiei
europene în domeniul EMAS şi a schemei comunitare de acordare a etichetei UE
ecologice, asumate prin preluarea Regulamentului Parlamentului European şi al
Consiliului (CE) nr 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică”.
Aceste seminarii se vor organiza în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Scopul seminarului este de a facilita accesul la informaţii prin utilizarea de mijloace
funcţionale, de a informa publicul asupra obiectivelor şi a componentelor principale ale
acestor instrumente europene, de a informa şi instrui organizaţii publice sau private în
legătură cu modalităţile de aplicare şi înregistrare, avantajele şi beneficiile pe termen lung
aduse de obţinerea etichetei ecologice şi înregistrării în EMAS.
Cadrul naţional legal pentru acordarea etichetelor ecologice include:
-

HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la
nivel naţional a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al
Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică
Ordinul nr. 2129/21.08.2011 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei
pentru Eticheta UE Ecologică;
Ordinul nr. 2468/12.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Comisiei pentru a Eticheta UE Ecologică.

(i) Cu privire la alineatul 9, măsurile luate pentru a stabili un sistem naţional al
registrelor şi inventarelor de poluare.
România a devenit Parte a Protocolului privind Registrul de poluanti emisi si transferati de
la Kiev, ratificînd acest Protocol prin “Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea
Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai
2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la
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informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de
mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998”, Publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 339 din 21 mai 2009.
România, fiind stat membru al Uniunii Europene implementează prevederile
“Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi
şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/C”, care se suprapune, în
ceea ce priveşte stabilirea regiştrilor de poluanţi emişi şi transferaţi, prevederilor
Protocolului EPRTR.
Începând din 2007, România elaborează şi transmite, anual potrivit cerinţelor
regulamentului, către Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Registrul poluanţilor emişi şi
transferaţi.
Informaţiile din Regiştrii poluanţilor emişi şi transferaţi sunt puse la dispoziţia publicului
atât la nivelul UE pe site-ul AEM, cât şi la nivel naţional pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului EPRTR şi implicit a
Protocolului EPRTR a fost promovată “Hotărârea de Guvern nr. 140 din 6 februarie 2008
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului
91/689/CEE şi 96/61/CE”.

XII. Descrieti obstacolelor întâmpinate în implementarea
paragrafelor articolului 5.

Operatorii economici nu acorda suficienta atentie cerintelor de raportare.

XIII. Furnizati informaţii asupra
prevederilor articolului 5

aplicării

practice

a

Furnizaţi informaţii asupra aplicării practice a prevederilor privind colectarea şi
diseminarea informaţiei de mediu din articolul 5, ex. există statistici disponibile
privind informaţia publicată?

Lista cu autoritatile publice care detin informatia privind mediul si lista cu informatia
privind mediul detinuta de autoritatile publice sunt disponibile pe site-ul ANPM
(www.anpm.ro). Listele sunt actualizate anual.
Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului are pe pagina sa de web lista cu
informatia de mediu detinuta de ei. Lista cu informatia de mediu este actualizata anual.

XIV.

Adrese de site relevante in implementarea articolului 5
Dati adrese de site relevante, daca acestea sunt disponibile:

-

www.mmediu.ro

-

www.anpm.ro

Adresele de web ale agentiilor judetene pentru protectia mediului enumerate la punctul VI.
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XV.

Masurile legislative, de reglementare si alte masuri care
pun in aplicare prevederile privind participarea publicului
la deciziile privind activitatile specifice conform
articolului 6.

Enumerati masurile legislative, de reglementare si alte masuri care pun in aplicare
prevederile privind participarea publicului la deciziile privind activitatile specifice
conform articolului 6.
Explicati cum a fost implementat fiecare alineat. Descrieti transpunerea definitiilor
relevante din articolul 2 si a cerintei de nediscriminare din articolul 3, alineatul 9. De
asemenea, si in special, descrieti:
(a) privind alineatul 1, masurile luate pentru a asigura ca:
(i) prevederile articolului 6 sunt aplicabile deciziilor de autorizare a activitatiilor propuse
listate in anexa I a Conventiei;
(ii) prevederile articolului 6 sunt aplicabile deciziilor privind activitatile propuse altele
decat cele listate in anexa I si care pot avea un efect semnificativ asupra mediului;
Articolul 6 al Conventiei se refera la decizii/autorizari de mediu pentru activitatile listate
in anexa I a Conventiei. Legislatia romana a asigurat participarea publicului in procesul
decizional inca de la transpunerea in 2002, prin Hotararea de Guvern nr.918 privind
stabilirea procedurii-cadru a evaluarii impactului asupra mediului pentru anumite proiecte
publice si private, a Directivei 85/337/CEE modificata prin Directiva 97/11/CE.
In 2009, a fost adoptată Hotararea de Guvern nr. 445 din 2009. Acest act normative
intareste toate cerintele privind participarea publicului in procesul decizional al
activitatilor specifice precum este cerut de Directiva 2003/35/CE care incorporeaza in
legislatia comunitara, Pilonul II al Conventiei Aarhus.
Legislatia nationala EIA asigura principiul participarii publicului care trebuie
implementat atunci cand autoritatea publica aplica procedura pentru activitati propuse
supuse procedurii EIA (anexa I si 2 a Directivei EIA, cu modificările si completarile
ulterioare).
Participarea publicului este obligatorie, de asemenea, atunci cand activitatile sunt supuse
procedurii IPPC (OUG nr.152/2005 aprobata prin Legea 84/2006 si Ordinul Ministrului
818/2003 modificat de OM nr. 1158/2005 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, stabileste metodologia participarii publicului in procesul
decisional in procedura de autorizare integrata de mediu).
Participarea publicului este obligatorie, deasemenea, atunci cand activitatile cad sub
incidenta procedurii de autorizare IPPC, (OUG nr.152/2005 aprobata de Legea nr.
84/2006 si Ordinul Ministrului nr.818/2003, modificat de OM nr.1158/2005 pentru
aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, stabileste metodologia
pentru participarea publicului in procesul decisional in procedura autorizarii integrate de
mediu).
Conform art. 8 (1) lit. a) din HG 445/2009, acest act normativ nu se aplica proiectelor care
au drept scop apararea nationala, daca Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
decide împreună cu Ministerul Apărării Nationale, dupa o analiza de la caz la caz, ca o
asemenea aplicare a procedurii ar avea un efect negativ asupra acestui scop.
Transpunerea definitiilor relevante din art.2 al Conventiei s-a realizat in art.2 din HG
445/2009.
Potrivit legislatiei nationale in vigoare, participarea publicului este parte integranta din
procedura de reglementare a tuturor proiectelor/activitatilor care pot avea un impact
semnificativ asupra mediului.
(b) Masurile luate pentru a asigura ca publicul interest este informat, din timp in
procedura de mediu decizionala, si intr-o maniera adecvata, oportuna si efectiva, asupra
celor mentionate in alineatul 2;
Referitor la alineatul 2 al art.6 din Conventie:
Art.16 (1) din HG nr.445/2009 prevede ca publicul interesat are posibilitatea de a
participa efectiv si din timp la procesul de luare a deciziilor de mediu, de a se documenta si
a transmite comentarii si opinii autoritatii competente pentru protectia mediului, cand
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toate optiunile sunt deschise si inaintea luarii deciziei de emitere/respingere a acordului de
mediu.
Astfel, potrivit art.15 (2) lit. a) din HG nr.445/2009,, in procedura de evaluare a impactului
asupra mediului autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta
publicului, din timp si cel mai tarziu imediat ce informatia poate fi furnizata intr-un termen
rezonabil, prin anunt public si prin afisare pe pagina proprie de web, urmatoarele aspecte:
- orice solicitare de acord de mediu;
- faptul ca proiectul face obiectul evaluarii impactului asupra mediului, indicand,
dupa caz, si ca proiectul intra sub incidenta prevederilor privind evaluarea in
context transfrontiera;
- datele de contact ale autoritatilor competente pentru emiterea/respingerea
acordului de mediu, ale autoritatilor de la care pot fi obtinute informatii
relevante, ale autoritatilor unde se pot inainta comentarii sau adresa intrebari,
precum si termenul pentru transmitere a acestora;
- tipul deciziilor posibile sau, in cazul in care exista, proiectul deciziei respective;
- faptul ca informatiile din etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a
raportului evaluarii impactului asupra mediului sunt puse la dispozitia publicului;
(c) Masurile luate pentru a asigura ca perioadele de timp ale procedurilor de participare
a publicului respecta cerintele alineatului 3;
Publicul poate participa la dezbaterea publica si poate transmite comentarii.
Inainte de dezbaterea publica, proiectul si raportul EIA sunt disponibile publicului pe o
perioada de 30 de zile lucratoare. In acest timp, publicul poate transmite comentarii sau
opinii catre autoritatea de mediu competenta si catre titular. Atat proiectul cat si raportul
EIA sunt supuse unei dezbateri publice. Publicul poate face comentarii in timpul dezbaterii
publice. Autoritatea de mediu competenta este obligata sa ia in considerare toate
comentarile primite in timpul procedurii, pe cele depuse in scris inaintea dezbaterii publice
precum si pe cele exprimate in timpul dezbaterii publice.
Prevederile Ordinului nr.135/84/76/1284 din 2009 pentru aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, respecta
cerintele privind participarea publicului si a perioadelor de timp.
Legislatia in vigoare prevede perioade de timp determinate pentru diferitele oportunitati de
a participa in procesul decizional.
Ordinul nr.818/2003 modificat de OM nr.1158/2005 pentru aprobarea emiterii autorizatiei
integrate de mediu, stabileste metodologia pentru participarea publicului in procesul
decizional in procedura autorizarii integrate de mediu.
(d) Privind alineatul 4, masurile luate pentru a asigura ca exista o participare din timp a
publicului;
In conformitate cu legislatia nationala in vigoare, publicul este informat din timp in
procesul decizional atunci cand toate optiunile sunt deschise, primul pas fiind anuntul
privind depunerea solicitarii.
Pentru proiectele care necesita o evaluare a impactului asupra mediului (EIA), solicitarea
trebuie sa includa de asemenea un rezumat cu caracter netehnic. Acest lucru asigura ca
publicul sa aiba o baza adecvata pentru consultari efective. La acest moment, nicio decizie
nu este luata de catre autoritatea competenta privind aprobarea eligibilitatii proiectului.
In urma anuntului public privind depunerea solicitarii pentru un acord de mediu, publicul
are posibilitatea de a transmite comentarii sau opinii privind solicitarea si documentele
care o sustin.
In conformitate cu art.9 (4) din HG nr.445/2009, publicul este informat despre decizia
etapei de incadrare si are posibiliatatea de a consulta aceasta decizie.
Publicul interesat este consultate in etapa de incadrare. Acesta are posibilitatea de a-si
exprima comentariile si opiniile privind solicitarea titularului iar acestea sunt luate in
considerare in elaborarea raportului de definire a domeniului. Acest raport este pus la
dispozitia publicului, conform art. 12 (3) din HG nr.445/2009.
Publicul interesat are deasemenea posibilitatea sa consulte si sa transmita comentarii
asupra raportului EIA (art.14 (3) din HG nr.445/2009: „Raportul privind impactul asupra
mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale cãrui propuneri/ recomandãri
sunt luate în considerare în etapa de analiza a calitatii acestuia.”
Acest raport face obiectul unei dezbateri publice. Autoritatile competente publica decizia
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de emitere/respingere a acordului de mediu si pun la dispozitia publicului continutul
acordului de mediu (inclusiv toate conditiile pe care acesta le contine), principalele motive
si considerente pe care se bazeaza decizia de emitere/respingere, si o descriere, acolo unde
este necesar, a principalelor masuri pentru prevenire, reducerea si, daca este posibil,
compensarea efectelor semnificative adverse.
Consideram ca participarea din timp a publicului presupunea acordarea publicului
interesat posibilitatea de a contribui atunci cand poate influenata evaluarea de mediu a
proiectului.
In urma anuntului public privind depunerea solicitarii acordului de mediu, publicul are
posibilitatea de a transmite comentarii si opinii privind aceasta solicitare si documentele
pe care se bazeaza aceasta. Implicarea publicului in etapa de incadrare (in vederea
intocmirii raportului de definire a domeniului evaluarii) ajuta autoritatea competenta sa se
concentreze asupra celor mai importante aspecte ce trebuie evaluate din punctul de vedere
al protectiei mediului.
Consultarea publicului interesat in timpul etapei de analiza contribuie la o evaluare
efectiva a impactului proiectului propus. Pe cale de consecinta, decizia finala (de emitere
sau respingere a acordului de mediu) este bine motivata si sansele ca aceasta sa fie
schimbata sunt reduse.
(e) Privind alineatul 5, masurile luate pentru a incuraja eventualii titulari sa identifice
publicul interesat, sa intre in discutii, si sa furnizeze informatii privind obiectivele
solicitarii lor inainte de a solicita un acord;
Ordinul Ministrului nr.863/2002 care aproba ghidurile EIA elaborate de Comisia
Europeana recomanda titularilor sa isi promoveze proiectele in cadul publicului interesat
si ii incurajaza sa furnizeze prezentarile de proiect inainte de a aplica pentru o
decizie/acord. Aceste ghiduri sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si sunt
disponibile titularilor.
(f) Privind alineatul 6, masurile luate pentru a asigura ca:
(i) autoritatea publica competenta disponibilizeaza publicului interesat toate informatiile
relevante procesului decizional mentionat in art.6 care sunt disponibile la data procedurii
participarii publicului;
(ii) in special, autoritatea publica competenta disponibilizeaza publicului interesat
informatiile listate in acest alineat;
Dupa cum s-a mentionat mai sus, autoritatile publice competente disponibilizeaza
publicului interesat toate informatiile relevante din procesul decizional. Documentatia
disponibila publicului interesat contine informatii despre locatia propusa, rezumatul cu
caracter netehnic, efectele potentiale semnificative ale activitatii propuse asupra mediului,
alternativele studiate etc.
Conform HG nr.445/2009, titularii au obligatia sa furnizeze raportul EIA care este un
document public si este disponibil publicului pentru comentarii. Raportul include
informatii, printer altele, despre:
-

descrierea proiectului, cuprinzand date referitoare la amplasament, solutii tehnice
propuse si marimea proiectului;
descrierea masurilor avute in vedere pentru a evita, a reduce si, daca este posibil,
a remedia efectele adverse asupra mediului;
datele necesare pentru identificarea si evaluarea principalelor efecte pe care
proiectul le poate avea asupra mediului;
prezentarea generala a principalelor alternative studiate de titularul de proiect,
cu indicarea motivelor alegerii sale, avandu-se in vedere efectele asupra
mediului;
un rezumat fara caracter tehnic.

Potrivit HG nr.445/2009 in procedura de evaluare a impactului asupra mediului
autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului, din timp si
cel mai tarziu imediat ce informatia poate fi furnizata intr-un termen rezonabil, raporul
EIA pentru comentarii

23

din partea publicului, ale carui observatii vor fi luate in considerare in etapa de analiza.
Autoritatea de mediu competenta va da un anunt public si va afisa pe pagina proprie de
internet, informatiile obtinute in etapa de incadrare si cea de analiza.
(g) Privind alineatul 7, masurile luate pentru a asigura ca procedurile de participare a
publicului permit acestuia sa depuna comentarii, informatii, analize sau opinii pe care le
considera relevante pentru activitatea propusa;
Procedura pentru participarea publicului permite publicului sa depuna comentarii,
informatii si analize privind activitatea propusa. Publicul poate participa la dezbaterea
publica si isi poate exprima opiniile pe care acesta le considera relevante asupra activitatii
propuse.
Publicul poate depune opinii in scris in fiecare dintre etapele procedurii EIA si in special
comentarii asupra raportului EIA pot fi depuse in vederea discutarii acestora in cadrul
dezbaterii publice. Asemenea prevederi sunt cuprinse in metodologia privind aplicarea
procedurii EIA adoptata prin legislatie subsecventa.
(h) Privind alineatul 8, masurile luate pentru a asigura ca intr-o decizie se iau in
considerare rezultatele participarii publicului;
Legislatia in vigoare stabileste ca autoritatea competenta trebuie sa ia in considerare
rezultatele participarii publicului in procesul decizional. OUG nr.195/2005 privind
protectia mediului stabileste principiul participarii publicului in procesul decizional.
Mentioneaza, deasemenea, ca procedurile specifice trebuie furnizate in acte normative
speciale.
Spre exemplu, in legislatia romana (HG nr.445/2009), se solicita ca decizia EIA sa ia in
considerare rezultatele consultarilor si toate informatiile obtinute in conformitate cu
aceasta procedura.
(i) Privind alineatul 9, masurile luate pentru a asigura ca publicul este prompt informat
asupra unei decizii in conformitate cu procedurile adecvate;
Publicul este informat asupra deciziei luate prin anunturi postate pe pagina de internet a
autoritatii publice si a titularului de proiect. Anunturile contin textul deciziei, inclusiv
principalele motive si considerente pe care se bazeaza.
Titularul de proiect face anuntul privind decizia luata in ziare nationale/locale (OM
nr.135/84/76/1284 din 2009), in timp ce autoritatile de mediu publica pe pagina proprie de
internet decizia luata, inclusiv continutul si motivele acesteia.
Art.21 (1) din HG nr.445/2009 asigura implementarea cerintei din articolului 6 alineatul 9
al Conventiei. De altfel, acest articol asigura transpunerea si a art.9 din Directiva
2003/34/CE.
(j) Privind alineatul 10, masurile luate pentru a asigura ca atunci cand o autoritate publica
reconsidera sau actualizeaza conditiile de operare pentru o activitate mentionata in
alineatului 1, prevederile alineatelor 2 – 9 se aplica facand schimbarile necesare, acolo
unde este cazul;
OM 135/84/76/1284 din 2009, prevede ca atunci cand o autoritate publica revizuieste o
decizie luata, participarea publicului trebuie inclusă. Astfel art. 47 prevede:
“(1) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000,
după caz, se realizează de către autoritatea competentă pentru protectia mediului emitentă,
în termen de 10 zile de la luarea deciziei de revizuire, prin parcurgerea următoarelor etape
procedurale:
a) înscrierea de mentiuni si/sau modificarea continutului initial al actului emis de
autoritatea competentă pentru protectia mediului sau respingerea solicitării, după caz;
b) întocmirea anuntului public, conform modelului din anexa nr. 21;
c) publicarea anuntului pe pagina proprie de Internet si afisării la sediul său;
d) transmiterea către titularul proiectului a anuntului public întocmit conform modelului
din anexa nr. 22, în vederea publicării, în termen de 3 zile, în presa natională sau locală, la
sediul său si pe pagina proprie de internet, precum si pe panoul de identificare a investitiei
montat pe amplasament.
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(2) Publicul interesat poate transmite autoritătii competente pentru protectia mediului,
comentarii/opinii/observatii privind decizia autoritătii competente pentru protectia
mediului, în termen de 10 zile de la publicarea acesteia.
(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), autoritatea
competent pentru protectia mediului derulează următoarele activităti:
a) analizează comentariile/opiniile/observatiile justificate ale publicului interesat;
b) transmite titularului proiectului decizia etapei de încadrare /acordul de mediu/ avizul
Natura 2000 revizuit sau decizia de respingere a solicitării, după caz.”
(k) Privind alineatul 11, masurile luate pentru a aplica prevederile articolului 6 la deciziile
privind autorizarea introducerii deliberate a organismelor modificate genetic in mediu.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si
pe piata a organismelor modificate genetic contine prevederi asupra participarii si
informarii publicului, in art.6 alin.(4) si art.17.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2007 privind conditiile de izolare a
organismelor modificate genetic, aprobata prin Legea nr.3/2008, garanteaza informarea si
consultarea publicului in procedura de autorizare a activitatilor ce folosesc organisme
modificate genetic in conditii de izolare, in art.20.
Romania a acceptat amendamentul privind OMG adus Conventiei Aarhus prin adoptarea
Legii nr.24/2008.

XVI. Obstacolele intampinate in implementarea articolului 6
Descrieti orice obstacol intampinat in implementarea oricaruia dintre alineatele
articolului 6.

Uneori, lipsa resurselor financiare poate fi un obstacol.

XVII.

Furnizati informatii privind
prevederilor articolului 6

aplicarea

practica

a

Funizati alte informatii privind implementarea prevederilor privind participarea
publicului in procesul decizional al activitatilor specifice din articolul 6, spre
exemplu, daca exista statistici sau alte informatii disponibile privind participarea
publicului procesul decisional al activitatilor specifice sau privind deciziile de a nu
aplica prevederile acestui articol activitatilor care au drept scop apararea
nationala.

Dezbaterea publică este obligatorie în cadrul procedurii EIA derulate pentru proiecte şi
are loc în fiecare judeţ (exista 42 de judeţe în România). Aceste dezbateri sunt organizate
de catre agenţiile judetene pentru protecţia mediului (AJPM) cu sprijinul titularului.
Pentru a promova participarea publicului în cadrul proceselor decizionale, sunt respectate
prevederile legislaţiei de mediu în vigoare privind parcurgerea procedurilor de emitere a
actelor de reglementare: anunţuri publice în mass-media, site-ul instituţiilor, site-ul
titularului, afişare la sediul primăriei, sediul titularului, dezbateri publice.
a. Numărul de dezbateri publice la nivel naţional, organizate în cadrul procedurii
EIA, în perioada 2011-2013, a fost de 1008 dezbateri publice, astfel:
 Anul 2011 – 455 dezbateri publice
 Anul 2012 – 386 dezbateri publice
 Anul 2013 – 167 dezbateri publice
b. Numărul de dezbateri publice la nivel naţional, organizate în cadrul procedurii
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de autorizare, în perioada 2011-2013, a fost de 415 dezbateri publice, astfel:
 Anul 2011 – 186 dezbateri publice
 Anul 2012 – 160 dezbateri publice
 Anul 2013 – 69 dezbateri publice.

XVIII. Adrese de internet relevante in implementarea articolului
6
Enumerati adrese de internet relevante, daca sunt disponibile:
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XIX. Practicile adecvate si/sau a alte prevederi stabilite pentru
ca publicul sa participe la elaborarea planurilor si
programelor referitoare la mediu, conform articolului 7.
Enumerati practicile adecvate si/sau a alte prevederi stabilite pentru ca publicul sa
participe la elaborarea planurilor si programelor referitoare la mediu, conform
articolului 7. Descrieti transpunerea definitiilor relevante din articolul 2 si cerintei
de non-discriminare din articolul 3, paragraful 9.

Participarea publicului in timpul elaborarii planurilor si programelor cu privire la mediu a
fost stabilita prin transpunerea in legislatia nationala a Directivelor 2001/42/CE si
2003/35/CE.
HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe transpune prevederile Directivei 2001/42/CE. Informarea publicului si
participarea la procedura de evaluare de mediu se regaseste in sectiunea 4 a HG nr.
1076/2004.
HG nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea
anumitor planuri si programe in legatura cu mediul transpune Directiva 2003/35/CE.
Aceasta hotarare a Guvernului este emisa in vederea aplicarii art. 7 din Conventia Aarhus
si impreuna cu HG nr. 1076/2004 implementeaza prevederile art. 7 din Conventia Aarhus.
HG nr. 564/2006 transpune definitia termenului de public din Conventia Aarhus.
Art. 4(1) din HG nr.564/2006 stipuleaza ca “publicul participa efectiv si din timp, avand
posibilitatea de a se documenta si de a transmite comentarii, intrebari sau opinii inaintea
luarii unei decizii, cand optiunile privind elaborarea unui plan sau program ori
modificarea sau revizuirea unui plan ori program sunt inca deschise.”
Conform cu art.5 din HG nr. 564/2006, publicul este informat, inter alia, cu privire la
initierea procesului de elaborare a unui plan sau program si la dreptul de a participa la
luarea deciziei. Participarea publica include o dezbatere publica obligatorie pentru
planul/programul, subiect al acestui act normativ.
Art. 9 (1) si (3) din HG nr. 564/2006 stipuleaza ca autoritatea publica trebuie sa ia in
considerare rezultatul participarii publice si trebuie sa informeze, in consecinta, publicul.
Art. 2(2) din HG nr.564/2006 prevede pentru transpunerea cerintei de non-discriminare,
dupa cum urmeaza: orice peroana fizica fara discriminare a cetateniei, nationalitatii si
domiciliului si in cazul persoanelor juridice, fara discriminare in ceea ce priveste unde isi
are inregistrat sediul sau unde isi desfasoara efectiv activitatea.
HG nr. 1076/2004 prevede definirea termenului de public asa cum se regaseste in textul
Conventiei Aarhus. HG nr.1076/2004 prevede ca in procesul de consultare, impreuna cu
prezentarea planului/programului catre autoritatea de mediu pentru a se lua decizia daca
se va realiza evaluarea strategica de mediu, publicul este informat prin anunturi publice si
are acces la versiunea initiala a planului/programului. Aceasta se face din timp, asa cum
se cere in HG nr.1076/2004, de la inceputul planului/programului.
In plus, proiectul de plan sau program si raportul de mediu sunt subiect al dezbaterii
publice. Inaintea dezbaterii publice, publicul este din nou informat prin anunturi publice si
are acces la documentatie cu cel putin 45 de zile in avans.
Art.2, lit. b) defineste evaluarea de mediu ca si elaborarea raportului de mediu,
consultarea publicului si a autoritatilor publice si a autoritatilor publice interesate de
efectele asupra mediului a implementarii planurilor sau programelor, luandu-se in
considerare raportul de mediu si rezultatele consultarilor in procesul de luarea deciziilor si
furnizarea informatiei cu privire la decizie.
Cu toate acestea, de obicei publicul este interesat mai mult de procedura EIA, unde nivelul
de detalii este mai mare si este usor sa se inteleaga care sunt schimbarile posibile imediate
in ceea ce priveste mediul, decat de procedura SEA care este stabilita pentru un nivel
strategic si unde trebuie sa se cerceteze perspectivele.
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XX. Explicaţi ce oportunităţi există pentru participarea
publicului în elaborarea politicilor referitoare la mediu,
conform articolului 7.
Politicile guvernamentale în ceea ce priveste mediul sunt materializate in strategii, planuri
sau programe. Aceste documente sunt subiect al HG nr. 1076/2004 sau al HG nr.
564/2006.

XXI. Descrieti orice obstacol întâlnit în implementarea art. 7.
Neconstientizarea publicului privind problemele de mediu, din diferite motive: standardului
de viata, mijlocelor de informare, varsta, educatie, interes profesional, etc.

XXII. Furnizati informaţii referitoare la aplicarea practică a
prevederilor articolului 7
Furnizati informatii suplimentare referitoare la aplicarea prevederilor privind
participarea publicului in deciziile cu privire la activitatile specifice din articolul 7.

Pana in prezent, Romania a derulat proceduri SEA, care sunt supuse participarii publicului
inclusiv prin organizarea unor sedinte de audieri publice pentrutoate programele
operationale sectoriale dezvoltate in perioada 2013-2020. In continuare, pentru viitoarea
perioada de programare 2014-2020 MMSC va aplica procedura SEA, inclusiv etapa
participarii publicului, pentru toate programele operationale sectoriale , cât şi pentru alte
planuri/programe/strategii din domeniile: transport, competitivitate economica, deseuri,
schimbări climatice, agricultură, silvicultură, energie, industrie, activitatea de extracţie a
resurselor minerale, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism,
dezvoltare regională.

XXIII. Furnizaţi adrese de website-uri relevante pentru
implementarea articolului 7, dacă sunt disponibile:

www.anpm.ro

XXIV.

Eforturile făcute pentru a promova participarea
publicului la elaborarea reglementărilor care pot avea un
efect semnificativ asupra mediului, conform articolului 8
Descrieti eforturile facute pentru a promova participarea efectiva a publicului la
elaborarea reglementarilor de catre autoritatile publice si a altor norme de drept cu
aplicabilitate generala care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, conform
articolului 8. Descrieti transpunerea definitiilor relevante din articolul 2 si a
cerintei de nediscriminare din art.3, paragraful 9.

28

Participarea publicului la elaborarea legislatiei/reglementarilor se realizeaza in
conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, cu modificările şi completările ulterioare, ce stimuleaza participarea activa a
cetatenilor in procesul de elaborare a actelor normative si in procesul de luare a deciziei.
Legea 52/2003 stabileste ca autoritatea publica are obligatia sa informeze si sa supuna
spre examinare publicului in dezbaterile publice actele normative, sa asigure accesul in
procesul de luare a deciziilor si la rezultatul dezbaterilor publice.
Autoritatea publica are obligatia sa publice anuntul referitor la proiectul de act normativ
pe propriul site, sa-l afiseze la sediul sau in mass - media locala sau centrala.
Sunt publicate pe paginile web – proiectele de acte normative, acte de reglementare, decizii,
hotărâri dând publicului posibilitatea de a participa activ la elaborarea acestora.
La cererea in scris, autoritatea publica trimite o copie a actului normativ cetateanului
interesat.
Anuntul trebuie sa fie publicat cu 30 de zile inainte de transmiterea actului normativ spre
adoptare, aprobare sau emitere.
Autoritatea publica are obligatia sa stabileasca o perioada de cel putin 10 zile pentru
primirea comentariilor publicului.
Dezbaterea publica cu privire la propunerea de act normativ poate fi organizata de catre
autoritatea publica la cererea a cel putin unei singure persoane. Ordinul nr.1325/2000
privind participarea publicului, prin reprezentantii sai, la pregatirea planurilor,
programelor, politicilor si legislatiei privind mediul stabileste un dialog intre autoritatile
publice de mediu si ONG-uri, intr-un grup de lucru.

XXV.

Descrieti orice obstacol întâlnit
articolului 8.

în implementarea

Insuficient personal cu pregatire juridica în cadrul institutiilor publice;

XXVI.

Furnizati informaţii suplimentare privind aplicarea
practica a prevederilor privind participarea publicului
conform articolului 8.

-

XXVII. Adrese de web site relevante pentru implementarea
articolului 8, dacă sunt disponibile:

www.gov.ro, www.mmediu.ro, http://eea.ngo.ro.
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XXVIII. Enumeraţi legislatia, reglementările şi alte măsuri care
implementeaza prevederile accesului la justiţie din
articolul 9.

Explicati cum a fost implementat fiecare paragraf al articolului 9. Descrieti transpunerea
definitiilor relevante din articolul 2 si non-discriminarea ceruta in articolul 3, paragraful
9.
Masurile legislative care implementeaza prevederile cu privire la accesul la justitie sunt:
Constitutia Romaniei, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Legea nr.
544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, HG nr.878/2005 privind
accesul publicului la informatia privind mediul, HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Codul de Procedura
Civila.
Constitutia Romaniei mentioneaza la articolul 52 ca orice persoana vatamata intr-un drept
al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica este indreptatita sa faca recurs la
instanta de judecata.
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, modificata, prevede la art.1 ca “Orice
persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de
catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul
legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si
repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.”
HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul contine prevederi
cu privire la accesul la justitie legat de informatia de mediu (Pilonul intai), dupa cum
urmeaza:
“Art.16(1) Orice solicitant care considera ca cererea sa pentru furnizarea unor informatii
privind mediul a fost respinsa nejustificat, partial sau in totalitate, a fost ignorata ori
rezolvata cu un raspuns necorespunzator din partea unei autoritati publice sau ca nu au
fost respectate prevederile art. 3 - 8, art. 11 - 15 si ale art. 29 - 31, se poate adresa cu
plangere prealabila conducatorului respectivei autoritati publice, solicitand
reconsiderarea actelor sau omisiunilor.
(2) Plangerea prealabila prevazuta la alin. (1) se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 7
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
(3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (1) este scutita de taxe.
ART. 17
(1) Solicitantul care, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 16 alin. (1), se considera
lezat intr-un drept al sau prevazut de prezenta hotarare sau care nu a primit raspuns la
plangerea sa prealabila in termenul legal stabilit poate depune o cerere la instanta de
contencios administrativ competenta, unde sunt examinate actele sau omisiunile autoritatii
publice in cauza.
(2) Solutionarea cererii se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004.
ART. 18
Potrivit Legii nr. 554/2004, se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente si terta persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca
urmare a furnizarii de informatii privind mediul.
ART. 19
(1) Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au admis actiunile
formulate potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii impotriva
autoritatii publice care detine informatia privind mediul.
(2) Hotararile instantelor de judecata se redacteaza in scris si se motiveaza in fapt si in
drept.”
HG nr. 445/2009 prevede la art.24 (1) ca “Orice persoana care face parte din publicul
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interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se
poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de
vedere procedural sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice
competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului prevazute de prezenta hotarare, cu
respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile
ulterioare.”
Art.24(2) stipuleaza ca: “Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente
si orice organizatie neguvernamentala care promoveaza protectia mediului si este legal
inregistrata”.
Prevederile relevante cu privire la accesul la justitie in relatie cu participarea publicului la
luarea deciziilor pentru activitati specifice sunt prevazute de HG nr.445/2009, art.24 si 25,
dupa cum urmeaza:
“ART. 24
(1) Orice persoanã care face parte din publicul interesat si care se considerã vãtãmatã
într-un drept al sãu ori într-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial,
actele, deciziile sau omisiunile autoritãtii publice competente care fac obiectul participãrii
publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
(2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie
neguvernamentalã care îndeplineste cerintele prevãzute la art. 2 lit. e), considerându-se cã
acestea sunt vãtãmate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
(3) Actele sau omisiunile autoritãtii publice competente care fac obiectul participãrii
publicului se atacã odatã cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, dupã
caz,cu decizia de respingere a solicitãrii acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, dupã caz, cu decizia de respingere a solicitãrii aprobãrii de dezvoltare.
ART.25
(1) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele
prevãzute la art. 24 au obligatia sã solicite autoritãtii publice emitente a deciziei
mentionate la art. 24 alin. (3) sau autoritãtii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în
parte, a respective decizii. Solicitarea trebuie înregistratã în termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunostinta publicului a deciziei.
(2) Autoritatea publicã emitentã are obligatia de a rãspunde la plângerea prealabilã
prevãzutã la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia la acea
autoritate.
(3) Procedura de solutionare a plângerii prealabile prevãzute la alin. (1) si (2) este
gratuitã si trebuie sã fie echitabilã, rapidã si corectã.”
Definitiile din art.2 ale Conventiei cu privire la informatia privind mediul, autoritate
publica si public sunt transpuse prin art. 2(1),(2) si (6) din HG nr. 878/2005.
Definitia cu privire la public interest este transpusa in art. 2, lit e) din HG nr. 445/2009.
Art. 2 (5) din HG nr. 878/2005 prevede deasemenea ca solicitant informatiei privind
mediul poate fi “orice persoana fizica sau juridica care solicita informatii privind mediul,
indiferent de cetatenie, nationalitate sau domiciliu, iar in cazul persoanelor juridice,
indiferent de locul in care sunt inregistrate sau in care se afla centrul efectiv al activitatii
lor”;
La data de 15 februarie 2013 a intrat in vigoare Legea nr.134/2010 privind Codul de
procedura civila. Noul Cod de procedura civila reprezinta expresia unui efort sustinut,
desfasurat pe parcursul mai multor ani, care a avut drept scop esential crearea in materia
procesului civil a unui cadru legislativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor
functionarii unei justitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii
cresterii calitatii acestui serviciu public.
Deasemenea, in special, descrieti:
(a) Conform cu paragraful 1, masurile luate pentru a se asigura ca:

(i) orice persoana care considera ca solicitarea informatiei, conform prevederilor
art. 4, a fost ignorata, in mod gresit refuzata, partial sau in totalitate, ori care considera ca
a primit un raspuns inadecvat sau ca cererea sa nu a fost considerata conform prevederilor
art. 4, de a avea acces la o procedura de recurs in fata instantei de judecata sau a altui
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organism independent si impartial prevazut de lege. “
Aceasta prevedere este cuprinsa in Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
modificata, la art.1(1)-(4), art.7(1)-(4), (7).
Art.16 (1) din HG nr. 878/2005, stabileste dreptul la o procedura administrativa prealabila
dupa cum urmeaza: “Orice solicitant care considera ca cererea sa pentru furnizarea unor
informatii privind mediul a fost respinsa nejustificat, partial sau in totalitate, a fost
ignorata ori rezolvata cu un raspuns necorespunzator din partea unei autoritati publice sau
ca nu au fost respectate prevederile art. 3 - 8, art. 11 - 15 si ale art. 29 - 31, se poate
adresa cu plangere prealabila conducatorului respectivei autoritati publice, solicitand
reconsiderarea actelor sau omisiunilor.”
(ii) ”In cazul in care o parte asigura un astfel de recurs in fata unei instante de judecata,
ea va face astfel incat o asemenea persoana sa aiba acces si la o procedura de fond
stabilita de lege, care sa fie gratuita sau nu prea scumpa, in cazul reconsiderarii solicitarii
de catre o autoritate publica sau al revizuirii de catre un organism independent si
impartial, altul decat o instanta de judecata. “
Prevederile se regasesc in art.7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile ulterioare.
HG nr. 878/2005 prevede la art.16(3) ca procedura administrativa prealabila este gratuita.
HG nr. 445/2009 prevede la art. 25(3) ca procedura administrativa prealabila este
gratuita, echitabila, rapida si corecta.

(iii) “Decizia finala luata in concordanta cu prevederile pct. 1 trebuie sa fie obligatorie
pentru autoritatea publica care detine informatia. Motivele trebuie sa fie declarate in scris,
cel putin in cazul in care informatia este refuzata conform prevederilor acestui punct. “
Legislatia nationala care contine prevederi la care se face referire la acest punct este:
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, art. 22, 24, 25
 HG nr. 878/2005, art. 19
 HG nr. 445/2009, art. 24.
(b) Masurile luate pentru a asigura ca in cadrul legislatiei nationale membrii publicului
interesat care intrunesc criteriile stabilite in paragraful 2 au acces la procedura de
revizuire in fata unei instante si/sau a altui organism independent si impartial stabilit de
lege pentru a ataca normele substantiale si procedurale ale oricarei decizii, act sau
omisiune subiect al prevederilor art 6;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, prevede la art. 1 ca “Orice
persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau ori intr-un interes legitim, de
catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul
legal a unei cerei, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru
anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea
pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.”
Conform Legii 554/2004, instanta de judecata are competenta sa judece legalitatea actelor
administrative, a actiunilor sau omisiunilor care au stat la baza emiterii deciziei
administrative finale.
HG nr. 445/2009 la art. 25(1) si (2) prevede accesul la o procedura de revizuire care se
numeste procedura administrativa prealabila, procedura aflata in concordanta
deasemenea cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aceasta procedura
administrativa prealabila se face de catre autoritatea publica care a emis decizia de
emitere/respingere a acordului de mediu sau se poate face de catre o autoritate ierarhic
superioara.
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului (art. 24 (1-3), art. 25), prevede ca publicul interesat are dreptul a se adreseze
instantelor de judecata, conform Legii nr. 554/2004 , daca acestea considera, dupa
realizarea procedurii administrative prealabile, ca drepturile lor au fost incalcate.
(c) Conform cu paragraful 3, fiecare parte trebuie sa asigure ca, in momentul in care toate
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criteriile sunt indeplinite, daca acestea sunt prevazute de legislatia nationala, membrii
publicului sa aiba acces la procedurile administrative sau juridice pentru a contesta actele
sau omisiunile persoanelor private si autoritatilor publice, care contravin prevederilor
legislatiei nationale cu referire la mediu;
Articolul 21 (1) din Constitutia Romaniei, modificata, stipuleaza ca “orice persoana se
poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale
legitime”.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 asigura:
 dreptul fiecaruia de a se adresa instantei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim
si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat
si public. (articolul 1);
 dreptul la recurs (articolul 20).
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 stipuleaza
urmatoarele:
- La art.5, lit.d) “dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor
pentru protectia mediului, autoritatilor administrative si/sau judecatoresti, dupa
caz, in probleme de mediu, indiferent daca s-a produs sau nu un prejudiciu;
- La art. 20(6) “organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia
mediului au drept la actiune in justitie in probleme de mediu, avand calitate
procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului.”
HG nr. 445/2009, art. 24 (vezi mai sus).
(d)Conform paragrafului 4 din Conventia Aarhus, masurile luate pentru a se asigura ca:
(i)Procedurile la care se refera pct. 1, 2 si 3 trebuie sa asigure despagubiri adecvate si
efective;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, contine prevederi cu privire
la despagubirile ce pot fi acordate pentru pagubele suferite. Instanta decide asupra
despagubirilor pentru pagubele materiale si morale suferite.
HG nr.445/2009 prevede ca procedura administrativa prealabila este gratuita, echitabila
si corecta.
(ii)Astfel de proceduri care intrunesc din alte puncte de vedere cerintele acestui paragraf;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede termene limita specifice si taxe
rezonabile.
In concordanta cu Codul de Procedura Civila, toate deciziile instantei sunt acordate in
format scris si contin motive de facto si de jure.
(e) Conform cu paragraful 5, masuri luate pentru a asigura ca informatia cu privire la
accesul la procedurile de recurs administrativ sau judiciar este facuta publica.
Articolul 15 din HG nr. 878/2005 prevede ca in cazul respingerii cererii cu privire la
informatia privind mediul, autoritatile publice trebuie sa furnizeze informatii despre
accesul la justitie.
HG nr. 445/2009 prevede ca decizia cu privire la procedura EIA trebuie sa includa
informatii despre procedura juridica si administrativa prealabila.
Conform Codului de Procedura Civila, procedurile judiciare sunt publice in Romania si
orice persoana poate fi prezenta in sala de judecata. Recent, Consiliul Suprem al
Magistraturii a hotarat ca toate deciziile care sunt de interes public vor fi disponibile pe
internet, pe paginile web ale instantelor de judecata.
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XXIX. Descrieti orice obstacol întâlnit în implementarea oricărui
paragraf al articolului 9.
Insuficient personal cu pregatire juridica in cadrul autoritatilor pentru protectia mediului.

XXX. Informaţii suplimentare privind aplicarea practică a
prevederilor articolului 9
Furnizati informatii suplimentare privind aplicarea practica a prevederilor privind
accesul la justitie conform articolului 9, de exemplu exista statistici disponibile
privind accesul la justitie in probleme de mediu si exista mecanisme pentru
inlaturarea sau reducerea barierelor financiare si a altor bariere in calea accesului
la justitie?

Art. 3, punctul 7 al cincilea paragraf din Directiva 2003/35/CE este transpus în legislația
Națională prin art. 25 (3) din HG nr. 445/2009. Acest articol prevede următoarele:
„Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la alin. (1) si (2) este gratuită
si trebuie să fie echitabilă, rapidă si corectă”.
În ceea ce priveste termenul de soluționare, la art. 25(1) este prevăzut că publicul
interesat, inclusiv organizațiile neguvernamentale, înainte de a se adresa instanței de
contencios administrativ competente, au „[...] obligația să solicite autorității publice
emitente a deciziei [...] sau autorității ierarhic superioare, revocarea, în tot sau în parte, a
respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunostința publicului a deciziei”. Art. 25 (2) precizează că: „Autoritatea
publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1)
în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate”.
În cazul în care petentul nu este mulțumit de decizia autorității publice emitente sau a
autorității ierarhic superioare, ca răspuns la solicitare, acesta se poate adresa instanței de
contencios competente, asa cum este prevăzut la art. 25 (1).
Potrivit art. 35 alin. (3) din OUG nr. 152/2005. Acest articol precizează că: „Procedura
administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) si (2) este gratuită si trebuie să fie corectă,
echitabilă si rapidă”. Publicul are acces în mod gratuit la procedura administrativă
prealabilă, iar termenul de solutioare este de 30 de zile.
La data de 15 februarie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, cu modificarile si completarile ulterioare . Noul Cod de procedură civilă
reprezintă expresia unui efort susţinut, desfăşurat pe parcursul mai multor ani, care a avut
drept scop esenţial crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care
să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne, adaptate
aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public.
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila prin care a fost reformat întreg
sistemul procesual civil, aduce modificari importante si in materia cheltuielilor de
judecata, noua reglementare aducand un plus de claritate institutiei.
Astfel, prin prevederile art.451 alin. (1) au fost definite cheltuielile de judecata astfel:
„Cheltuielile de judecata constau în taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar,
onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor (...), sumele cuvenite martorilor
pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de
transport si, daca este cazul, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru
buna desfasurare a procesului”.
Mai mult potrivit prevederilor art.451 alin.(2) si (3) „instanta poate, chiar si din oficiu, sa
reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, plata
expertilor judiciari si specialistilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport
cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de acestia, tinand
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seama si de circumstantele cauzei”.
In egala masura, noul Cod de procedura civila raspunde si exigentelor decurgand din
Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale si,
implicit, din cele statuate in jurisprudenta C.E.D.O.
La art.90-91 din Codul de procedura civila cuprinde prevederi legale referitoare la
Asistenta judiciară, astfel:
„Art.90 – Condiţii de acordare:
(1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune
declanşarea şi sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria sa intretinere
sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in conditiile legii
speciale privind ajutorul public judiciar.
(2) Asistenta judiciara cuprinde:
a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor
judiciare prevazute de lege;
b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou;
c) orice alte modalitati prevazute de lege.
(3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot sau
numai in parte.
(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau
amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri
introduse la instantele judecatoresti, in conditiile legii speciale.”
„Art.91 – Dispozitii speciale
Dispozitiile cuprinse in legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau
cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri luate in vederea administrarii
creantelor fiscale raman aplicabile.”
Astfel, prevederile din Codul de procedura civila mai sus enuntate se completeaza cu
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public
judiciar in materie civila, precum si cu celelalte prevederi legale prin care sunt stabilite
scutiri sau alte facilitati fiscale in vederea asigurarii liberului acces la justitie.
Pentru perioada 2011-2013 în Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind
starea justiţiei se precizeaza că: din datele comunicate de instante, rezulta că, în anul
2011, au fost formulate un numar de 16.795 de cereri de acordare a ajutorului public
judiciar, fiind admise un numar de 11.030 dintre acestea. În mod preponderent, obiectul
acestor cereri a vizat scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare
prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita, precum si plata
onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii,
printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes
legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu.”
De asemenea, informatii suplimentare privind datele comunicate de catre instantele de
judecata referitoare la cererile privind acordarea ajutorului public judiciar, pot fi
consultate in Rapoartele CSM privind Starea justitiei pe ultimii ani.
În data de 26 iunie 2013 a fost publicată în Monitorul oficial al României Ordonaţa de
Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, act normativ care
prezinta interes in ceea ce priveste analiza cadrului legal in materia cheltuielilor de
judecata.
Astfel, aceasta prevede la:
Art. 1 (2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor prestate
de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele
judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
Art. 2. - Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul
acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art. 3. - (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti,
se taxează astfel:
a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
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b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.
(2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic
patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă
de timbru dacă este accesorie acestor cereri;
b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act
autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale
asupra acestora.
Scutierea de la plata taxei judiciare de timbru se aplică conform prevederilor art.29 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru .Prin
art.29 nu se prevăd scutiri de taxe în cauze de mediu.
Deşi în bazele de date ale Ministerului Justitiei există date statistice privind asistenţa
juridica gratuita/ajutorul public judiciar, în functie de tipul de instanta şi stadiul procesual,
pe categorii de actiuni si materii pentru perioada 01.01.2011 - 01.05.2013,situatiile
juridice in legatura cu dreptul mediului a caror protectie a fost solicitata în fata instantelor
de judecata nu a putut fi individualizata în mod expres.
La nivelul agenţiilor pentru protecţia mediului din ţară, în perioada 2011-2013, au fost
depuse 113 plângeri prealabile cu privire la procedurile de emitere a actelor de
reglementare ( procesul decizional de mediu). Din acestea:
- 38 de plângeri au fost soluţionate în instanţă;
- 26 de plângeri se află pe rol la instanţele de judecată;
- 49 au fost soluţionate la nivel de instituţie.
n

XXXI. Adrese de web site relevante pentru implementarea
articolului 9 daca acestea sunt disponibile:
http://www.just.roc
Rapoartele CSM privind Starea justitiei pe ultimii ani:
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=24
www.mmediu.ro
www.anpm.ro

XXXII. Comentarii generale privind scopul Conventiei
Daca considerati, aratati cum implementarea Conventiei contribuie la protectia
dreptului oricarei persoane, din generatiile prezente si viitoare, de a trai intr-un
mediu adecvat pentru sanatate si bunastare.

Implementarea Conventiei asigura un mai bun acces la informatie si participarea
publicului in luarea deciziilor imbunatatindu-se calitatea deciziilor autoritatilor publice,
contribuie de asemenea, la constientizarea publicului cu privire la problemele de mediu si
promoveaza educatia ecologica in scopul unei mai profunde intelegeri a problemelor de
mediu.
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XXXIII. Măsuri legislative, de reglementare si alte măsuri de
aplicare a prevederilor cu privire la organismele
modificate genetic în conformitate articolului 6 bis si
anexa I bis.
Descrieti măsurile legislative, de reglementare si alte măsuri de aplicare a dispozitiilor
privind participarea publicului la luarea deciziilor privind diseminarea deliberată în mediu
si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic în articolul 6 bis.
Agenția Națională de Protecție a Mediului (ANPM) este autoritatea competentă pentru
Directiva 2001/18/EC privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate
genetic (OMG).
ANPM asigură informarea publicului și participarea acestuia în procesul de luare a
deciziilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2007
privind introducerea deliberată în mediu a OMG aprobată prin Legea nr. 247/2009, care
transpune Directiva 2001/18/EC.
Legislația națională include prevederi privind consultarea și informarea publicului și
participarea acestuia la luarea deciziilor în procesul de luare a deciziilor privind
introducerea deliberată în mediu a OMG. Toate notificările sunt publicate pe paginile de
internet ale JRC (Joint Research Centre – European Comission) și ANPM. Informarea
publicului la nivel national este făcută în cooperare cu agențiile locale de mediu care
funcționează în subordinea ANPM. Evaluarea de risc înaintată de notificator autorității
competente precum și deciziile luate de către autoritatea competentă sunt publicate pe
pagina ANPM: www.anpm.ro. Dacă este necesar sunt organizate dezbateri publice în
timpul procedurii de autorizare pentru introducerea deliberată în mediu și pe piață a
OMG.
ANPM nu divulgă unei terțe părți nicio informație care a fost acceptată a fi confidențială și
protejează dreptul intelectual de proprietate, referitor la datele primite.
În niciun caz următoarea informație nu poate fi confidențială:
-

Caracteristicile generale ale organismului modificat genetic, numele și adresa
notificatorului, locația de cultivare;

-

Măsurile de izolare;

-

Orice efect advers asupra sănătății umane și a mediului;

-

Planurile de urgență.
(a)

Cu privire la paragraful 1 al articolului 6 bis si:

(i)
Paragraful 1 din anexa 1 bis, aranjamente cu privire la cadrul de
reglementare al Partilor pentru a asigura o informare eficienta si participarea
publicului la deciziile care fac obiectul prevederilor articolului 6 bis;
Autoritatea Competentă consultã şi informeazã publicul în procesul decizional, cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind accesul publicului la informaţii şi privind
confidenţialitatea;
Astfel, în cazul cultivării în scop de cercetare a plantelor superioare modificate
genetic, conform prevederilor art. 13 (2) g), a OUG 43/2007 orice operator, înainte
de introducerea deliberatã în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei
combinaţii de asemenea organisme în România, trebuie sã transmitã o notificare
autoritãţii competente în vederea obţinerii autorizaţiei, care să conțină printre
altele în format electronic şi pe suport de hârtie, informaţia pentru public, conform
modelului din anexa nr. 8 a OUG 43/2007.
În cazul cultivării în scop comercial a plantelor superioare modificate genetic,
notificarea trebuie de asemenea să conțină informațiile destinate publicului precum
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și un rezumat al notificării.

(ii)

Paragraful 2 din anexa I bis, orice exceptii prevazute in cadrul de
reglementare al Partilor la procedura de participare a publicului
prevazută in anexa I bis si criteriile pentru o astfel de exceptie;
-

(iii)

Paragraful 3 al anexei I bis, masurile luate pentru a pune la dispozitia
publicului intr-un mod adecvat, in timp util si eficient un rezumat al
notificarii introdus pentru a obtine o autorizatie pentru introducerea
deliberata sau introducerea pe piata a unor astfel de organisme
modificate genetic, precum si raportul de evaluare, daca sunt disponibile.

În termen de 5 zile de la începerea procedurii de autorizare autoritatea
competentă publică pe internet rezumatul notificării și informațiile destinate
publicului.

(iv)

Pragraful 4 din anexa I bis, masurile luate pentru a se asigura ca in nici
un caz, informatiile prevazute la alineatul respectiv sunt considerate
confidentiale;

Art. 43 al OUG 43/2007 conține prevederi privind confidențialitatea;
Art. 43 (3) Autoritatea competentã decide, dupã consultarea notificatorului, care
sunt informaţiile care vor fi considerate drept confidenţiale şi informeazã cu
privire la hotãrârea luatã notificatorul, autoritãţile implicate şi organul de
control.
Art. 43 (4) Nu sunt confidenţiale urmãtoarele informaţii:
a) descrierea generalã a organismului modificat genetic, numele şi adresa
notificatorului, scopul introducerii, locaţia introducerii şi utilizãrile preconizate;
b) metodele şi planurile de monitorizare a organismului modificat genetic şi de
intervenţie
în
caz
de
urgenţã;
c) evaluarea riscului asupra sãnãtãţii umane şi a mediului;
d) avizele Comisiei pentru securitate biologicã şi ale autoritãţilor implicate.
(v)
Paragraful 5 din anexa I bis, masurile luate pentru a asigura
transparenta procedurilor de luare a deciziilor si pentru a oferi accesul publicului
la informatiile relevante privind procedura, inclusiv, de exemplu:
a. Natura posibilelor decizii;
În acest caz decizia se referă la emiterea autorizației de introducere deliberată în
mediu sau a acordului de import, a deciziei de reînnoire a autorizației sau
suspendare sau anulare după caz.
b. Autoritatea publica responsabila pentru luarea deciziei;
Autoritatea competentă în sensul OUG 43/2007, adică Agenția Națională de
Protecție a Mediului.
c. Modalitatile de participare a publicului stabilite in conformitate cu
paragraful 1 din anexa I bis.
OUG nr.43/2007, stabilește modalitatea de consultare a publicului în cazul
procedurii de autorizare a introducerii deliberate în mediu a organismelor
modificate genetic.
În termen de 5 zile de la data începerii procedurilor de autorizare, atât pentru
introducerea deliberată în mediu pentru testare cât și pentru cultivare, autoritatea
competentã demareazã procedura de consultare și participare a publicului la
luarea deciziei.
d. O indicatie a autoritatii publice de la care pot fi obtinute informatii
relevante;
Autoritatea competentă în sensul OUG 43/2007, adică Agenția Națională de
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Protecție a Mediului, are atribuția de a consulta și informa publicul în procesul
decizional, cu respectarea legislației în vigoare privind accesul publicului la
informații și privind confidențialitatea.
În cadrul procedurii de autorizare pentru introducerea în mediu în vederea testării,
conform prevederilor art. 17 (3) a OUG 43/2007:
“Autoritatea competentã publicã pe adresa de internet rezumatul notificãrii,
conform art. 13 alin. (2) lit. d) şi informaţia destinatã publicului, conform art. 13
alin. (2) lit. g). Informaţia destinatã publicului se publicã şi la sediul agenţiei de
protecţie a mediului din regiunea/judeţul sau al primãriei din localitatea unde
urmeazã sã aibã loc introducerea deliberatã în mediu.”
În cadrul procedurii de autorizare pentru introducerea în mediu în vederea
cultivării, conform prevederilor art. 32 (2) a OUG 43/2007:
„În termenul stabilit la alin. (1), autoritatea competentã publică pe adresa sa de
internet:
a) rezumatul notificãrii, conform art. 29 alin. (2) lit. d);
b) informaţia destinatã publicului, prevãzutã la art. 29 alin. (2) lit. k).”
e. O indicatie a autoritatii publice la care comentariile pot fi trimise si
calendarul pentru transmiterea comentariilor;
Conform prevederilor OUG nr.43/2007, comentariile publicului pot fi transmise
autorității competente. Consultarea publicului dureazã 30 de zile, începe în a 6-a zi
şi se terminã în a 36-a zi de la începerea procedurii.
(vi)
Paragraful 6 din anexa I bis, masurile luate pentru a se asigura ca
aranjamentele introduse pentru a implementa paragraful 1 din anexa I bis, permit
publicului să inainteze, intr-un mod adecvat, orice comentarii, informatii, analize
sau opinii pe care le considera relevante pentru eliberarea deliberată propusa sau
introducerea pe piata;
Conform prevederilor art. 17 (4) a OUG 43/2007:
Publicul transmite observaţiile sale cãtre autoritatea competentã, pe durata
consultãrii prevãzute la alin. (2), prin e-mail sau prin poştã cu confirmare de
primire, şi poate sã consulte dosarul de notificare, cu excepţia datelor confidenţiale,
în baza unei adrese transmise autoritãţii competente, cu respectarea prevederilor
art.43.
(vii)

Paragraful 7 din anexa I bis, masurile luate pentru a asigura ca se
tine seama de rezultatul procedurilor de participare publica
organizate in conformitate cu paragraful 1 al anexei I bis;

În cadrul procedurii de autorizare pentru introducerea deliberată în mediu în
vederea testării sunt luate în considerare observațiile publicului.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 17(5)al OUG 43/2007, în termen de 10
zile de la încheierea consultãrii publicului, autoritatea competentã elaboreazã o
sintezã a observaţiilor acestuia, pe care o transmite autoritãţii publice centrale
pentru protecţia mediului, autoritãţilor implicate şi Comisiei pentru securitate
biologicã.
În termen de cel mult 90 de zile de la data începerii procedurii de autorizare,
autoritatea competentã ia o decizie pe baza avizului fundamentat ştiinţific al
Comisiei pentru securitate biologicã, a avizelor autoritãţilor implicate, a sintezei
consultãrii publicului, precum şi pe baza consultãrii Statelor Membre.
(viii)

Paragraful 8 din anexa I bis, masurile luate pentru a se asigura ca
textele deciziilor subiect al prevederilor anexei I bis luate de catre o
autoritate publica sunt puse la dispozitia publicului impreuna cu
motivele si consideratiile pe care se bazeaza;

Art. 21 al OUG 43/2007:
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(1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 43, autoritatea competentã
asigurã informarea publicului şi publicã pe adresa sa de internet, în cel mult 30
de zile de la luarea unei decizii, urmãtoarele informaţii:
a) avizele, deciziile şi revizuirea deciziilor luate în aplicarea art. 16-19 şi art. 22;
b) rapoartele autoritãţii competente şi ale organului de control, prevãzute la art.
8.
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(b) In ceea ce priveste paragraful 2 al articolului 6 bis, modul in care cerintele
efectuate in conformitate cu prevederile din anexa 1 bis sunt complementare si
sprijina reciproc cadrul national privind bisecuritatea Partii si sunt in concordanta
cu obiectivele Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia
privind biodiversitatea.
România a acceptat amendamentul privind OMG adus Conventiei Aarhus prin adoptarea
Legii nr.24/2008. Aceste prevederi fac parte din dreptul intern iar drepturile publicului pot
fi invocate si revendicate direct, în baza acestui temei legal.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și
pe piață a organismelor modificate genetic aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 247/2009, conține prevederi asupra participării și informării publicului, în art.6
alin.(4), art.17, art.21, art.32, art.33 (8), art.74.
Legislația prevede că ANPM are următoarele atribuții:
- consultă si informează publicul în procesul decizional, cu respectarea legislației privind
accesul publicului la informații privind mediul și confidențialitatea;
- informează autoritățile implicate și publicul despre revizuirea, suspendarea sau
retragerea autorizației/acordului, despre eventualele accidente;
Procedura de autorizare a activitătilor de utilizare a microorganismelor modificate genetic
în conditii de izolare este publică. În termen de 10 zile de la data acceptării notificării,
autoritatea competentă o publică pe pagina de internet. Propunerile si comentariile
publicului se transmit autoritătii competente în termen de 30 de zile de la data afisării
notificării.
Pentru utilizarea în conditii de izolare clasele 3 si 4, după caz, autoritatea competentă
organizează dezbateri publice care sunt suportate de notificator. În urma dezbaterii
publice, autoritatea competentă întocmeste un raport care este transmis autoritătilor
implicate în procedura de notificare.
Informatiile privind OMG sunt informatii privind mediul si sunt puse la dispozitia
publicului potrivit HG nr. 878/2005. (1) În cazurile în care informatiile din notificare vin în
contradictie cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului
la informatia privind mediul, trebuie furnizate elemente justificative.
Nu pot fi considerate informatii confidentiale:
a) caracteristicile generale ale microorganismului modificat genetic;
b) denumirea si sediul firmei;
c) locatia incintei si scopul utilizării;
d) clasa utilizării în conditii de izolare si măsurile de biosecuritate;
e) evaluarea riscului;
f) planul de urgentă.

XXXIV. Obstacolele întâlnite în punerea în aplicare a articolului 6
bis şi anexa I bis
Descrieţi orice obstacole întâlnite în punerea în aplicare a articolului 6 bis şi anexa
I bis
-

XXXV. Furnizati informatii cu privire la aplicarea practica a
prevederilor articolului 6 bis si anexa I bis
Furnizati informatii suplimentare cu privire la aplicarea practica a prevederilor
privind participarea publicului la luarea deciziilor privind diseminarea deliberata
in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic potrivit
articolului 6 bis, de exemplu exista statistici sau alte informatii disponibile privind
participarea publicului la astfel de decizii sau cu privire la deciziile luate in
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conformitate cu alineatul 2 din anexa I bis care sa fie considerare exceptii de la
procedurile de participare a publicului din anexa?

Ordinul nr. 1205/2009 pentru realizarea si funcționarea Registrului național privind
locațiile introducerii in mediu a organismelor modificate genetic, asigura informarea
publicului intr-o maniera organizata. Astfel, registrul ce reprezintă o baza de date,
realizata in format electronic si pe suport hârtie, care asigura evidenta anuala a locațiilor
OMG, este publicat pe site-ul ANPM.

XXXVI. Adrese de internet relevante pentru implementarea
articolului 6 bis
Adrese de internet relevante, daca sunt disponibile, inclusiv adrese de internet
pentru registre de decizii si comunicate in legatura cu organismele modificate
genetic:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/legislatie-protectianaturii/legislatie-biosecuritate/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/biosecuritate/
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
http://www.madr.ro/ro/organisme-modificate-genetic.html
Centrul OMG
http://www.infomg.ro/web/ro/
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
http://www.anpm.ro/Mediu/biosecuritate-12

XXXVII. Rezultatele privind aspectele de conformitate
Daca, dupa luarea in considerare a unui raport si orice recomandari ale
Comitetului de Conformare, Reuniunea Partilor la ultima sa sesiune a decis asupra
masurilor cu privire la respectarea de catre tara dumneavoastra, va rugam sa
indicati (a) care au fost masurile; si (b) si ce actiuni specifice a luat tara
dumneavoastra sa implementeze masurile pentru a realiza conformitate cu
Conventia.
Va rugam sa includeti trimiteri la sectiunile respective, dupa caz.

Nu este cazul.
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