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AGENDA MASA ROTUNDA 

Decizia VI/8h privind conformarea României cu obligaţiile Convenţiei Aarhus  

Ministerul Mediului - Sala de Consiliu 

10 mai 2018 

Ora  Subiect 

9.30 Înregistrare participanţi 

9.45 Cuvânt de deschidere 

• Domnul Teodor Dulceaţă, Secretar General 

Această reuniune este organizată, după cum ați fost informați, de 
Ministerul Mediului, în calitate de punct focal la nivel național pentru 
aplicarea de către România a Convenției Aarhus, în cooperare cu 
Ministerul Afacerilor Externe. 

Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu 
a fost ratificată de România prin Legea nr. 86/2000. 

Convenţia de la Aarhus garantează dreptul publicului de a avea acces 
la informaţia privind mediul, de a participa la luarea deciziilor legate 
de mediu, şi de a avea acces la justitie in probleme legate de mediu. 
Aceasta Convenţie conţine obligaţii pe care Parţile la Convenţie le au 
faţă de public.  

Accesul publicului la informaţia privind mediul se referă la obligaţia 
tuturor autorităţilor publice de a pune la dispoziţia publicului, din oficiu 
sau la cerere, informaţia privind mediul aflată în posesia lor.  

Conform definiţiei prevăzută atât în Convenţia Aarhus cât şi în legislaţia 
comunitară,  informaţia privind mediul este deţinută, pe lângă 
autoritățile de mediu, şi de alte autorităţi publice. 

Organismul  care urmărește conformarea statelor Părți cu prevederile 
Convenției Aarhus este Comitetul de Conformare; acesta emite decizii 
privind neconformarea statelor Părţi, decizii care  se adoptă şi devin 
publice în cadrul Conferinţei Părţilor în faţa celor 47 state care au 
ratificat Convenţia, state membre sau nemembre ale Uniunii Europene. 

Publicarea acestor cazuri aduce atingere imaginii statului Parte care 
primeşte decizia de neconformare, în toate forurile internaţionale. 

 
La cea de-a VI-a Reuniune a Părților la Convenția Aarhus care a avut loc 
în septembrie 2017  a fost adoptată o decizie împotriva României 
privind neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul Convenției, primul 
termen de raportare pentru România pentru modul de îndeplinire a 
prevederilor deciziei fiind 1 octombrie 2018. 
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Principalele cerințe ale deciziei se referă la nerespectarea obligaţiilor 
autorităţilor publice de a furniza informaţiile privind mediul pe care le 
detin şi neconsultarea publicului în procesul de luarea deciziilor. 

Vom vedea în continuare, din prezentările care urmează, care este 
rezultatul analizei Comitetului de Conformare cu privire la 
comunicările/plângerile unor ONG-uri împotriva României, respectiv: 

- Comunicarea ACCC/C/2010/51, autor Greenpeace Central and 
Eastern Europe (Greenpeace CEE) şi Centrul pentru Resurse 
Juridice (ONG românesc) înaintată Comitetului de Conformare 
în 2010. 

- Comunicarea ACCC/C/2012/69, autor Greenpeace CEE 
România, reţeua europeană de organizaţii privind dreptul 
mediului numită Justice and Environment, înaintată Comitetului 
de Conformare în 2012. 

Închei aici pentru început, v-aş ruga să facem un Tour de Table pentru 
a ne prezenta. 

Mulţumesc. 

10.00-
10.30 

Convenţia Aarhus - parte a dreptului internaţional de mediu, obligaţiile 
Părţilor, scurtă prezentare a Convenţiei  

• Prezintă: Doina Doroftei, Ministerul Afacerilor Externe 

10.30-
10.45 

Discuţii 

Dorina Mocanu, director general: dacă sunt întrebări din sală, 
comentarii, vă rog să luaţi cuvântul. 

10.45-
11.45 

Cazuri care au condus la decizia Comitetului de Implementare din 
cadrul Convenției Aarhus, articole încălcate conform deciziei (definiție 
informație de mediu, motive de refuz al informației, separarea 
informației confidențiale de cea neconfidențială unde este posibil etc.) 

• Prezintă: Daniela Pineta, şef serviciu EIA, Ministerul Mediului 

11.45-
12.00 

Discuţii 

12.00-
12.30 

Sesiune de brainstorming privind stabilirea unor măsuri de 
implementare a Deciziei la nivelul autorităților publice  

• Moderator: Dorina Mocanu, Director General, Ministerul 
Mediului 

Ultima parte a acestei reuniuni este dedicată găsirii unor soluţii cu 
privire la  aspectele de neconformitate identificate de Comitetul de 
Conformare. 

Acestea sunt: 

a) Definiţia “informaţiei privind mediul” 
- Cine deţine informaţii care se încadrează în această definiţie 
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b) Când se refuză furnizarea unei informaţii privind mediul, este 
suficient să invocăm articolele din lege pe baza cărora refuzăm, 
sau trebuie să facem mai mult decat atât ? 

c) Motivarea refuzului este obligatorie 
d) Informaţia confidenţială versus informaţie neconfidenţiala în 

cadrul aceluiaşi document, ce facem ? 

Vă rog să interveniţi cu comentarii sau intrebări. 

.......................................................... 

Pentru explicaţii mai ample, rog Daniela Pineta să intervină. 

.......................................................... 

 


