
Convenţia privind accesul la 
informaţie, participarea publicului la 

luarea
deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu 
(Convenţia Aarhus) 



 Convenţia a fost semnată de 39 de state, de Uniunea Europeană şi a intrat în vigoare la 30 
octombrie 2001. În octombrie 2017, Convenţia era ratificată de 47 de state.

 După sfera de aplicare, Convenţia Aarhus este o convenţie regională, fiind elaborată în cadrul 
Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, dar totodată este şi globală
după importanţă, la ea putând adera orice ţară din lume.

 Convenţia Aarhus reprezintă o convenţie de tip nou, orientată spre creşterea rolului cetățenilor 
și reprezentanţilor sectorului neguvernamental în procesul protecţiei şi ameliorării
mediului înconjurător pentru generaţiile actuale şi viitoare. 

 Noutatea Convenţiei este una fundamentală: în timp ce toate acordurile anterioare Convenţiei
stabileau diverse obligaţii pe care şi le asumau părţile semnatare (de obicei, state şi organizaţii
internaţionale) unele faţă de altele, de această dată se merge mai departe şi se stabilesc obligaţii
ale părţilor nu doar unele faţă de altele, ci şi obligaţii ale părţilor faţă de proprii cetăţeni.

Considerații generale (I)



Considerații generale (II)
 Obiectivele Convenţiei sunt: 
- asigurarea pentru reprezentanţii publicului a unui acces mai deschis la informaţia de 

mediu pe care o deţin autorităţile publice, sporind astfel gradul deschiderii şi 
răspunderii autorităţilor statului; 

- oferirea către cetăţeni a posibilităţii de a-şi expune opinia şi îngrijorarea faţă de  
problemele de mediu şi asigurarea includerii acestora în procesul de luare a deciziilor
de către autoritățile publice; 

- oferirea către public a accesului la procedurile examinării cauzelor privind încălcarea 
drepturilor lor la informaţie şi participare la luarea deciziilor, oferirea posibilităţilor de a 
înainta acţiuni în cazurile încălcării legislaţiei de mediu. 

 Structura Convenţiei este: Preambul; Dispoziţii generale; Accesul la informaţia de 
mediu; Participarea publicului la luarea deciziilor; Accesul la justiţie; Dispoziţii finale
(reuniunea părților, soluționarea disputelor, intrare în vigoare, etc); Anexa nr. I – Lista 
cuprinzînd activităţile menţionate la art. 6 privind participarea publicului la deciziile 
privind activitațile specifice; Anexa nr. II – Arbitrajul.



Principiile Convenției Aarhus 
(I)
 La baza Convenţiei de la Aarhus stau trei principii de bază: 

1. Accesul la informaţia de mediu

 Semnificaţia acestui principiu constă în faptul că autorităţilor publice naţionale li se impun obligaţii, 
care presupun, pe de o parte, prezentarea, la solicitare, a informaţiei, iar pe de altă parte, punerea
acestei informaţii la dispoziţia publicului. 

 Pentru realizarea acestui principiu, cît şi pentru altele, Convenţia recomandă ţărilor semnatare
indicaţii clare şi totodată le obligă de a elabora de sine stătător un sistem transparent şi eficient de 
difuzare a informaţiei şi de prezentare a acesteia la solicitarea publicului. 

 O altă semnificaţie a acestui principiu se referă şi la dreptul publicului de a avea acces la 
informaţia de mediu ceea ce presupune asimilarea de cunoştinţe şi formarea de atitudini, precum 
și conştientizarea publicului în problemele de mediu şi creşterea interesului lor pentru acestea. 

 Conform convenției, public înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, în concordanță cu 
legislația sau cu practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora; 



2. Participarea publicului la luarea deciziilor

 Сel de-al doilea principiu fundamental al Convenţiei presupune,  că autorităţile trebuie să fie 
deschise astfel încît publicul interesat (informat) să poată influenţa conţinutul final al deciziei. 

 Acest principiu reflectă minimul obligatoriu de proceduri la participarea publicului la procesul de 
elaborare şi luare a deciziilor ce au legătură cu mediul. 

 În funcţie de gradul de participare solicitat, acest compartiment poate fi divizat în trei categorii: -
luarea deciziilor pe activităţi concrete (Convenţia reglementează strict participarea publicului, 
începînd cu lista activităţilor cu impact asupra mediului şi criteriile aplicate, care cad sub incidenţa
acestor proceduri, şi terminînd cu procedurile de revizuire a decizilor menţionate); - luarea
deciziilor de ordin strategic (Convenţia prevede că majoritatea detaliilor practice vor fi 
reglementate de procedurile elaborate de către statele părți) - a treia categorie, care ţine de actele
normative, nu presupune obligaţii strict reglementate, însă recomandă autorităţilor publice să
asigure participarea eficientă a publicului la elaborarea regulamentelor, actelor normative şi
proiectelor de legi. 

Principiile Convenției Aarhus 
(II)



3. Accesul la justiţie

 Acest principiu pe de o parte garantează dreptul publicului de a se adresa justitiei în cazul în
care sînt încălcate primele două drepturi – dreptul la informaţia de mediu şi dreptul de participare
la luarea deciziilor, pe de altă parte, garantează dreptul publicului de a se adresa justiţiei în
cazurile în care legislaţia de mediu națională este încălcată. 

 Pot urma proceduri administrative şi/sau judiciare pentru contestarea legalităţii oricăror decizii sau
acţiuni ale persoanelor private şi ale autorităţilor publice în legatură cu încălcarea legislaţiei de 
mediu. 

 Pentru realizarea efectivă a prevederilor Convenţiei, au fost create şi funcţionează comisii de 
expertiză, grupuri de lucru şi alte mecanisme, printre care sînt Comisia de expertiză pentru 
mijloace electronice, Grupul de experţi privind accesul la justiţie, Grupul de lucru pentru 
organisme modificate genetic şi Comitetul pentru realizarea prevederilor Convenţiei. 

Principiile Convenției Aarhus 
(III)



Soluționarea disputelor
- considerații generale -

 Respectarea deplină a dreptului internațional de către România reprezintă unul din 
principalii piloni ai politicii externe românești.

 Drept urmare, România acționează pe plan extern pentru deplina conformare a 
tuturor statelor cu tratele internaționale la care sunt parte și pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice a litigiilor

 Orice tratat internațional conține prevederi de soluționare a disputelor cu privire la 
aplicarea și interpretarea respectivului tratat



 Examinarea conformării cu prevederile convenției (articolul 15)

• Întâlnirea părților va stabili, pe baza de consens, aranjamente neconflictuale, nejudiciare si de 
natura consultativa pentru examinarea conformării cu prevederile prezentei convenții. Astfel, o 
decizie de neconformare poate fi luată doar de statele părți 

• În același timp, Convenția stabilește ca aceste aranjamente să permită implicarea adecvată 
a publicului și acestea pot include opțiunea de a considera comunicări din partea 
publicului în probleme legate de prezenta convenție. 

• Drept urmare, printr-o decizie a statelor părți a fost stabilit Comitetul de Conformare, care 
prezintă reuniunii părților rapoarte privind conformarea statelor părți cu prevederile 
Convenției.

Soluționarea disputelor
- Convenția Aarhus -



Mecanismul de conformare poate fi activat astfel:
o (1) un stat parte poate face o plângere împotriva altui stat parte;
o (2) un stat parte poate face o plângere cu privire la propria conformare;
o (3) secretariatul poate sesiza Comitetul;
o (4) membri ai publicului pot face o plângere împotriva unui stat parte.

Notă: Menționăm că și România a instituit o astfel de procedură față de un alt stat (Ucraina): România a sesizat 
Comitetul de conformare al Convenției Aarhus privind conduita autorităţilor ucrainene în problema canalului Bâstroe, 
care contravine prevederilor articolului 6, în conformitate cu care publicul afectat de proiectul ucrainean ar fi trebuit
informat cu privire la proiect.
Raportul Comitetului de Conformare

– concluzii de conformare sau neconformare
– Recomandări cu pașii de luat de către statul partea

Adoptarea deciziei reuniunii părților la Convenție, în baza acestui raport
Măsuri

– Declarația de neconformitate (prin decizie) 
– Avertisment
– Suspendarea unor drepturi (precum dreptul de vot, dreptul de a fi ales în comitetele și birourile Convenției)

Soluționarea disputelor
- Convenția Aarhus-



 Soluționarea diferendelor (articolul 16)
1. Orice diferend apărut între două sau mai multe părți în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea 
prezentei convenții va fi soluționat prin negocieri sau prin orice alt mijloc de soluționare a diferendelor, 
acceptabil părților implicate în diferend. 
2. In timpul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezenta convenție ori în orice 
moment după aceea o parte are dreptul sa declare în scris depozitarului ca pentru un diferend 
nerezolvat conform prevederilor pct. 1 acceptă ca obligatorii, în relația cu orice parte care acceptă 
aceleași condiții, unul sau ambele mijloace de soluționare: 
a) înaintarea diferendului către Curtea Internațională de Justiție; 
b) arbitrajul (anexa nr. II)
3. Daca părțile implicate în diferend au acceptat ambele mijloace de soluționare a diferendelor, la care 
se refera pct. 2, diferendul poate fi înaintat numai Curții Internationale de Justiție, cu excepția cazului 
în care părțile au convenit altfel.

Soluționarea disputelor
- Convenția Aarhus-
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