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Strategia energetică 2007-2013
• Titular: Ministerul Economiei
• Strategia energetică 2007-2013 a fost aprobată în 2007,

prin HG 1069/2007.
• 2009 – Greenpeace CEE Austria solicită M Economiei un

exemplar din strategie, în lb engleză
• Ministerul nu raspunde.
• Urmare: este dat în judecată
• rezultat: prima instanţă cât şi curtea de apel dau câştig

de cauză ministerului
• Ulterior: ministerul este întrebat dacă a avut loc vreo

consultare publică inainte de aprobarea strategiei în
2007. Nici un răspuns nu s-a primit.
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Ce a identificat Comitetul în legătură cu 
Strategia energetică 2007-2013

• RO a încalcat art.7 coroborat cu art.6, para 3 
De ce : nu a acordat suficient timp publicului să

studieze proiectul de strategie elaborat în 2007 şi să
transmită comentarii în consecinţă ( doar 11 zile
strategia a fost postată pe site-ul SGG şi al M 
Economiei).

3



Procesul decizional pentru proiectul noua
centrală nucleară

• Articole în presă şi comunicate ale M Economiei
anunţă elaborarea unor studii privind posibile
amplasamente ale noii centrale nucleare.

• 6 feb 2009 – solicitare Greenpeace CEE pentru
informaţii privind lista locaţiilor examinate, cele 10
locaţii posibile şi cele 2 alese, o copie a deciziei
pentru cele 2 locaţii alese, toate celelalte doc legate
de procedura de selecţie.

• Ministerul nu raspunde.
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Fapte
• 24 martie 2009 – o nouă solicitare.
• Ministerul nu răspunde.
• Martie 2009 – cazul este adus în faţa instanţei.
• Octombrie 2009 – tribunalul decide ca ministerul să

furnizeze informaţia cerută.
• Nov 2009 ministerul atacă decizia pe motiv că

informaţia solicitată nu este o inf publică.
• Cazul este amânat de 2 ori.
• În aprilie 2010 ministerul declasifică lista celor 102

locaţii studiate, dar nu şi restul informaţiilor
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Fapte
• Martie 2011 Curtea de apel decide în favoarea

ministerului
• Oct 2009- Mediafax: sunt 4 locaţii posibile pentru

centrala nucleara de pe Someş.
• Nov 2009 – Greenpeace Romania solicită: cele 4

locaţii de pe Someş care au fost studiate, cantitatea
de apă folosită ca agent de răcire, capacitatea noii
centrale nucleare.

• Ministerul raspunde: inf solicitată nu e publică, nu
s-a luat nici o decizie cu privire la centrala nucleară.
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Fapte
• Ministerul justifică pe larg:
• Evocă excepţiile prevăzute de Legea 544/2001-

datele tehnice de explorare şi cele economice şi
orice informaţie socio-politică aparţin statului
român şi sunt secrete.

• Adică: studiul privind amplasamentele nu este
finalizat; studiul a fost clasificat; locaţia exactă va fi 
stabilită odată ce toate elementele vor fi analizate; 
toate inf relevante vor fi disponibilizate publicului, 
publicul va fi notificat de îndata ce studiul va fi 
finalizat şi locaţia va fi cunoscută.
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Fapte 

• 2009 – ONG se adresează instanţei
• Martie 2010 – Tribunalul Bucureşti decide în

favoarea ONG şi ministerul trebuie să furnizeze inf
solicitată.

• Curtea de apel acceptă argumentele ministerului şi
decide că inf solicitată nu este finalizată.
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Ce a identificat Comitetul cu privire la 
centrala nucleară

• RO a încălcat art. 4, para 1 coroborat cu para 2 şi 7
• Adică: prima şi a doua solicitare de informaţii au

fost ignorate; autorităţile nu au răspuns la 2 din 3
solicitări de informaţii referitoare la procesul
decizional privind noua centrală nucleară propusă.
Informaţia solicitată se încadrează la definiţia
informaţiei de mediu din Convenţia Aarhus.
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• RO a încălcat art. 4, para 1 şi 4
• De ce: a 3-a solicitare de informaţii – inf solicitată

privind locaţiile posibile ale noii centrale nucleare
nu a fost disponibilizată, refuzul dezvăluirii nu a fost
justificat în mod adecvat, pe baza motivelor din art.
4 para 4 cu luarea în considerare a interesului public
în dezvaluirea inf solicitate.

• Partea pozitivă: Comitetul admite că parţial, studiul
a fost declasificat şi disponibilizat publicului, deşi cu
întârziere.
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Recomandările CC pentru RO
• Să ia măsurile necesare de natură legislativă, de

reglementare şi administrative a.î. funcţionarii
publici să aibă următoarele obligaţii:
- Să răspundă solicitarilor de acces la informaţia de mediu

cât mai curând posibil şi cel mai târziu în termen de 1
lună de la primirea cererii, refuzul se motivează.

- Motivele de refuz se interpretează în sens restrictiv,
luându-se în considerare, pentru fiecare caz în parte,
satisfacerea interesului public prin divulgarea
informaţiilor. Pentru fiecare caz în parte, satisfacerea
interesului public prin divulgare este analizată în
comparaţie cu interesul satisfăcut prin păstrarea
confidenţialităţii.
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Recomandarile CC pentru RO

- Să acorde publicului termene rezonabile în
concordanţă cu natura şi complexitatea
documentului a.î. publicul să aibă timp suficient
pentru a studia documentul şi a transmite
comentarii.

- Să informeze autorităţile publice în mod adecvat şi
să se instruiască cu privire la aceste îndatoriri.
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