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 RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA 
Furnizati detalii privind provenienta acestui raport 

 
 
 
Stat Parte: ROMANIA 
Punct Focal National  
Numele institutiei: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor  
Numele si functia persoanei responsabile: Angela FILIPAS, Director General  
Adresa: Bdul. Libertatii, nr.12, sector 5, Bucuresti  
Telefon: +4021 316 77 35 
Fax: +4021 410 04 21 
E-mail: afilipas@mappm.ro  
Persoana de contact pentru raportul national (daca difera): 
Numele institutiei: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor  
Numele si functia persoanei: Daniela Pineta, consilier 
Adresa: Bdul. Libertatii, nr.12, sector 5, Bucuresti  
Telefon: +4021 316 77 35 
Fax: +4021 410 04 21 
E-mail: legis3@mappm.ro
 
Furnizati scurte informatii despre procesul elaborarii acestui raport, inclusiv informatii privind 
autoritatile publice care au fost consultate sau au contribuit la elaborarea lui, despre modul 
cum a fost consultat  publicul si cum a fost luat in considerare  rezultatul consultarii publicului 
si materialul care a fost folosit ca baza pentru elaborarea acestui raport. 
Raspuns: 
Raportul de implementare a fost completat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si de Agentia 
Nationala pentru Protectia Mediului. 
 
Materialul utilizat in Raport include legislatia romana ce implementeaza Conventia si informatii 
furnizate de chestionarul pentru implementarea Conventiei care a fost transmis de Ministerul Mediului 
si Gospodaririi Apelor si de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului acelor entitati identificate ca 
fiind cele mai reprezentative, inclusiv unor ONG-urilor, 42 autoritati (ARPM-uri, APM-uri). 
 
Raportul privind implementarea a fost transmis urmatoarelor autoritati centrale: Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul 
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Justitiei. 
 

mailto:afilipas@mappm.ro
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Toate raspunsurile primite au fost integrate in prezentul raport (comentariile Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor). 
De asemenea raportul a fost transmis si urmatoarelor organizatii neguvernamentale: TERRA Mileniul 
III, Asociatia Expertilor de Mediu, PRO BICICLO URBO, Prietenii Pamantului Galati, Strawberry Net, 
Club Ecologic UNESCO Pro Natura, Centrul de Consultanta Ecologica Galati, Asociatia Romana a 
Iubitorilor Naturii (ARIN), GEF SGP National UNDP Coordinator Romania. 
Toate comentariile primite de la ONG-uri au fost integrate in raport (TERRA Mileniul III, Asociatia 
Expertilor de Mediu, Club Ecologic UNESCO Pro Natura).  
 
Grupul National pentru Participarea Publicului (GNPP), constituit din mai multe ONG-urilor 
reprezentative pentru protectia mediului a jucat un rol important in elaborarea unui manual privind 
participarea publicului si a organizat cursuri si proceduri pentru a-si aduce contributia la dezvoltarea 
practicilor democratice in luarea deciziilor. 
 
ONG-urile mentionate mai sus au urmatoarele date de contact: 
a) Asociatia Expertilor de Mediu, http://eea.ngo.ro; eea_ngo@yahoo.com  
b) Clubul Ecologic UNESCO ProNatura, www.pronatura.ro; emil@pronatura.ro   
c)TERRA Mileniul III - ionut@bankwatch.org; ; http://terraiii.ngo.ro
d) PRO BICICLO URBO – probiciclo@rdslink.ro
e) Prietenii Pamantului Galati - earthfriends@rdslink.ro
f) Strawberyy Net  - misi@sbnet.ro
g) Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura - emil@pronatura.ro
h) Centrul de Consultanta Ecologica Galati – eco@cce.ro; petrutamoisi@cceg.ro
i ) Asociatia Romana a Iubitorilor Naturii (ARIN) – arininfo@gmail.com
j ) GEF SGP National Coordinator UNDP Romania - mihaela.dupleac@undp.org
 
Prezentati  oricaror circumstante particulare care sunt relevante pentru intelegerea raportului, e.g.., 
daca exista o structura federala si/sau  descentralizata de luare a deciziilor, daca prevederile 
Conventiei au efect direct de la data intrarii ei in vigoare, sau daca constrangerile financiare sunt 
obstacole relevante pentru implementare (optional). 
 Raspuns: 
 
Romania este un stat national, suveran, unitar, indivizibil si independent. In Romania, administratia 
publica din unitatile administrativ teritoriale are la baza principiul autonomiei local descentralizate. 
 
Romania a semnat Conventia de la Aarhus la 25 Iunie 1998 si a ratificat-o prin Legea 86/2000,  intrata 
in vigoare pe 11 iulie 2000. 
 
Conform art. 11, alin(2) din Constitutia Romaniei, tratatele ratificate fac parte din dreptul national si 
Romania trebuie sa indeplineasca voluntar toate obligatiile si responsabilitatile rezultate din tratatele la 
care este parte. 
Conform art. 20 din Constitutia Romaniei, 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. 
Articolul 31, alin (1) si (2) preved  accesul la informatia de interes public. Autoritatile trebuie sa asigure 
corecta informare a cetatenilor in probleme de interes public. 
 
Legea protectiei mediului nr.137/1995, republicata, modificata de OUG 91/2002, aprobata prin Legea 
294/2003 prevede principii, precum accesul la informatiile de mediu, participarea publicului la procesul 
de luare a deciziei de mediu si accesul la justitie in scopul de a preveni sau remedia un prejudiciu. 
Aceeasi lege prevede ca autoritatile locale si centrale asigura informarea si participarea publicului la 
procesul de luare a deciziei, in conformitate cu Conventia Aarhus. 
 

http://eea.ngo.ro/
http://us.f334.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=eea_ngo@yahoo.com
http://www.pronatura.ro/
mailto:emil@pronatura.ro
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mailto:misi@sbnet.ro
mailto:emil@pronatura.ro
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De asemenea, accesul la justitie este asigurat prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Normele metodologice din 7 
februarie 2002 pentru aplicarea Legii 544/2001 si Hotararea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul 
publicului la informatia privind mediul au un rol important in stabilirea cadrului institutional pentru 
aplicarea Conventiei in legislatia nationala: fiecare autoritate publica locala si centrala are obligatia 
infiintarii unui compartiment specializat pentru furnizarea si diseminarea informatilor de mediu. 
 

Articolul 3 
 
 
Enumerati legislatia, reglementarile si alte masuri care implementeaza prevederile generale din 
paragrafele 2,3,4,7 si 8 ale articolului 3. 
Explicati cum au fost implementate aceste paragrafe. In special descrieti: 

a) In ceea ce priveste paragraful 2, masurile luate pentru a asigura ca functionarii si autoritatiile 
sprijina si indruma publicul conform cerintelor; 

Raspuns: 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, HG 123/2002 pentru 
aplicarea Legii 544/2001, HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu si OM 
1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei de mediu asigura 
cadrul pentru indeplinirea responsabilitatilor mentionate mai sus. Autoritatile publice au obligatia de a 
sprijini publicul in realizarea accesului la informatia de mediu prin elaborarea listelor si registrelor cu 
informatii de mediu. 
Autoritatile competente de mediu faciliteaza participarea publicului in procesul de luare a decizilor in 
timpul procedurii EIA si SEA. De exemplu, informeaza asupra locului dezbaterilor publice, furnizeaza 
documentatia si informatii generale privind  procedura si subiectele dezbaterilor publice, organizeaza 
impreuna cu ONG-urile seminarii privind implementarea legislatiei de mediu. 
Conform HG 321/2005, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura informarea si 
participarea publicului in probleme privind zgomotul ambiental datorat infrastructurilor rutiere, feroviare 
sau aeroportuare. 
In baza Legii 622 din 7 noiembrie 2001 privind ratificarea actului final al negocierilor dintre Guvernul 
Romaniei si UE pentru aprobarea Acordului din 9 octombrie 2000 privind participarea Romaniei la 
Agentia Europeana de Mediu si la Reteaua Europeana privind Observatii si Informatii de mediu 
(EIONET) adoptat la Bruxelles, Romania participa cu drepturi depline la Agentia Europeana de Mediu 
si la reteua EIONET, asa cum prevede Regulamentul Consiliul nr.1210/1990, modificat prin 
Regulamentul Consiliului nr.933/1999. Conform art.10 din acordul mai sus mentionat, datele de mediu 
transmise de Agentie pot fi publicate si sunt disponibile publicului, cu mentiunea ca informatiile 
confidentiale au acelasi grad de protectie in Romania ca si in Comunitatea Europeana. 
 

b) In ceea ce priveste paragraful 3, masurile luate pentru promovarea educatiei si 
constientizarea publicului in domeniul protectiei mediului; 

 
Raspuns: 
Legea Protectiei Mediului (art. 73) garanteaza ca autoritatea publica centrala pentru educatiei si 
cercetare asigura adaptarea planurilor si programelor educationale la toate nivelele, pentru asimilarea 
notiunilor si principiilor de protectie a mediului.  
 
Procesul de educare si informare a publicului consta in: 

• Publicarea  unor ghiduri pentru public; 
• Educatie ecologica;  
• Colaborarea intre agentiile locale de protectia mediului, ONG-uri si administratia publica 

locala in dezvoltarea proiectelor de protectia a mediului; 
• Stabilirea in fiecare agentie regionala si locala de protectie a mediului a unui compartiment 

specializat pentru informatii si relatii publice; 
• Publicarea periodica a rapoartelor despre starea mediului; 
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• Introducerea, in planurile de invatamant, a curriculei privind protectia mediului in scoli 
primare si licee, dezvoltata ulterior in anumite universitati care pregatesc specialisti in 
domeniul protectiei mediului. 

 
Conform HG 1085 pentru aplicarea anumitor prevederi ale Legii 161/2003 privind unele masuri pentru 
implementarea Sistemului Electronic National, exista o lista a autoritatilor administratiei publice, printre 
care figureaza si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care au obligatia de a utiliza procedura 
electronica pentru furnizarea de servicii si informatii publice. De asemea, exista o lista cu servicii 
publice ce sunt furnizate prin procedura electronica. Sunt disponibile urmatoarele formulare: 

- declaratie pe propria raspundere privind conformarea cu legislatia din domeniul protectiei 
mediului; 

- declaratie pe propria raspundere privind conditiile de serviciu igienice si medicale. 
 
In baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicul are dreptul 
sa exprime observatii si puncte de vedere privind proiectele de acte normative, ceea ce contribuie la 
informarea si constientizarea publicului privind legile si reglementarile din domeniul protectiei mediului. 
 

c) In ceea ce priveste paragaraful 4, masurile luate pentru a asigura recunoasterea si acordarea  
unui sprijin adecvat asociatiilor, organizatiilor si grupurilor care promoveaza protectia mediului; 

 
Raspuns: 
Constitutia Romaniei garanteaza urmatoarele: 

 art.29,  libertatea constiintei;  
 art.30, libertatea de exprimare; 
 art.31, dreptul la informatie; 
 art.40, dreptul de asociere. 

Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 art. 5, lit. b) garanteaza dreptul de a se asocia in organizatii de mediu; 
 art. 4 lit. h) garanteaza dreptul ONG-urilor de a participa la elaborarea si aplicarea deciziilor; 
 art. 65 lit. p) asigura ca  autoritatea centrala pentru protectia mediului se consulta permanent 

cu reprezentantii ONG-urilor; 
 art. 87 asigura ca ONG-urile au drept la actiune in justitie. 

 
Ordonanta nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, modificata prin ordonanta nr.37/2003 stabileste 
cadrul legislativ national pentru recunoasterea ONG-urilor. 
 
(d)  In ceea ce priveste paragraful 7, masurile luate pentru promovarea principiilor Conventiei la nivel 
international; 
Raspuns: 
Delegatiile romane guvernamentale care participa la intalnirile interguvernamentale respecta principiile 
Conventiei Arhus la nivel international. 
 
(e)  In ceea ce priveste paragraful 8, masurile luate pentru a asigura ca persoanele care isi exercita 
drepturile sub Conventie nu sunt penalizate, persecutate sau hartuite. 
Raspuns: 
Art.30 din Constitutia Romaniei garanteaza libertatea de expresie a opiniilor  prin mijloace de 
comunicare, cenzura fiind interzisa. Ca atare, o persoana care isi exercita drepturile prevazute de 
Conventia Aarhus nu poate fi penalizata, persecutata sau hartuita. 
 
Constitutia Romaniei garanteaza in art. 31 ca „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie 
de interes public nu poate fi ingradit”  (par.1), si „Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, 
sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra 
problemelor de interes personal”. (par. 2) 
 
Descrieti orice obstacol intalnit in implementarea oricarui paragraf al art. 3 mentionat anterior 
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Raspuns: 
Obstacole: 

• Lipsa resurselor financiare; 
• Lipsa instruirii personalului din cadrul autoritatilor publice; 
• Lipsa personalului cu responsabilitati in furnizarea informatiei de mediu; 
• Stadiul dezvoltarii tehnologiilor electronice si/sau telecomunicatiile computerizate folosite in 

furnizarea informatiei de mediu. 
 
Funizati informatii despre aplicarea practica a prevederilor generale ale Conventiei. 
Raspuns: 
Aplicarea practica a prevederilor generale este asigurata de implementarea legislatiei mentionate 
anterior. 
 
Romania este semnatara Declaratiei politice privind implementarea guvernarii prin mijloace 
electronice aprobata de ministrii Statelor Membre si candidate la 30 noiembrie 2001 la Bruxelles. 
Urmare acestei declaratii, statele semnatare au aprobat realizarea unui portal european electronic 
care poate asigura accesul oricarui cetatean european la seviciile publice de baza. Sistemul electronic 
national (roman), disponibil pe internet la adresa www.e-guvernare.ro, a fost dezvoltat in scopul de a 
facilita contactul cetatenilor si a mediului de afaceri cu administratia publica, prin oferirea de informatii 
si servicii on line. 
 
Guvernarea prin mijloace electronice este definita in HG 1440/2002 privind aprobarea strategiei 
nationale pentru promovarea economiei noi si implementarea societatii informationale. “E-Guvernare” 
reprezinta oferta electronica a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri si punerea 
permanenta la dispozitie a informatiilor publice pe internet. Site-uile internet ale ministerelor, printre 
care figureaza si site-ul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor faciliteaza accesul direct la 
informatiile publice sau la adresele angajatilor diferitelor departamente. 
 
Conform HG 1007/2001 privind contactul dintre cetateni si administratia publica locala, strategia “ e-
administration” privind informarea administratei publice a fost aprobata ca parte a componentei legate 
de schimbul de informatii dintre cetateni si guvern. 
 
In 2002, Institutul National pentru Cercetare si Dezvoltare in Informatica (ICI) a coordont Programul 
National de Cercetare si Dezvoltare in informatica INFOSOC. Dintre cele 78 de proiecte propuse de 
universitati (e-government, e-culture, e-business) s-au numarat si proiecte legate de managementul 
de mediu. 
  
Furnizati adresele de web site, daca sunt disponibile: 
Raspuns: 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – www.mappm.ro; www.mmediu.ro; 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – www.anpm.ro
Guvernul Romaniei: www.gov.ro 
 
 

Articolul 4 
 
 
Enumerati legislatia, reglementarile si alte masuri care implementeaza prevederile privind 
accesul la informatia de mediu din articolul 4. 
 
Raspuns: 
Articolul 31 din Constitutia Romaniei stabileste liniile directoare pentru accesul la informatie in dreptul 
roman, dupa cum urmeaza: 
(1)Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.  
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a 

http://www.e-guvernare.ro/
http://www.mappm.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.anpm.ro/
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cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal. 
(3) Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea 
nationala.  
(4) Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a 
opiniei publice. 
(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor 
sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si controlul 
parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin lege organica.  
 
Prevederile constitutionale sunt implementate prin reglementarile prevazute de Legea 544/2001 
privind liberul acces la informatia de interes public si prin HG 123/2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea legii 544/2001. 
 
In conformitate cu Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ,,autoritatile romane recunosc dreptul publicului la un mediu sanatos si garanteaza in acest 
scop accesul publicului la informatia de mediu'' (Articolul 5). 
 
Legea nr. 86/2000 ratifica Conventia Aarhus privind accesul la informatie, participarea publicului la 
luarea deciziei si accesul la justitie in problemele de mediu. Prin adoptarea acestei legi, Conventia 
Aarhus a devenit parte a legislatiei nationale. Astfel, toate articolele acestei Conventii sunt 
obligatorii in legislatia Romaniei. 
Directiva UE 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu si abrogarea Directivei 
90/313/EEC, a fost transpusa de HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul,  
care a abrogat HG 1115/2002 privind liberul acces la informatia de mediu. Aceasta noua hotarare de 
guvern ,,asigura dreptul publicului la informatia privind mediul detinuta de sau pentru autoritatile 
publice si stabileste bazele si modurile de exercitare a acestui drept (Articolul 1 alin. (1) ). 
Ordinul Ministrului nr.1182/2002 stabileste metologia fluxului activ si pasiv al informatiei de mediu 
pentru autoritatile de mediu. 
 
Explicati cum a fost implementat fiecare paragraph al art.4.  Descrieti transpunerea definitiilor 
relevante din articolul 2 si cerinta de nediscriminare din articolul 3, paragraf 9. 
Raspuns: 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatia publica stabileste definitia pentru ,, autoritatea 
publica '' (Articolul 2, litera a)). Articolul 2 al HG 878/2005 prevede definitii pentru ,,informatia privind 
mediul”, “autoritatea publica”, “informatie detinuta de o autoritate publica”, “informatie detinuta pentru o 
autoritate publica”, “solicitant” si “public”.  

 
Asa cum s-a mentionat anterior, Conventia de la Aarhus ratificata este parte a legislatiei nationale si 
drept urmare, articolul 3 paragraful 9 se aplica in consecinta. 
In legislatia subsecventa, cerinta privind nediscriminarea a fost inclusa in definitia “solicitantului” in 
art.2 al HG 878/2005. 
 
 
De asemenea, si in special, descrieti: 
(a) Cu privire la paragraful 1, masurile luate pentru a garanta ca: 

(i) Orice persoana poate avea acces la informatie fara a avea un interes; 
(ii) Sunt  furnizate copii ale documentatiei actuale, continand sau cuprinzand 

informatia ceruta: 
(iii) Informatia este furnizata in forma ceruta; 

(b) Masurile luate pentru a garanta ca intervalele de timp prevazute la paragraful 2 sunt 
respectate; 

(c) Cu privire la paragrafele 3 si 4, masurile luate astfel incat: 
(i) Sa se prevada exceptiile de la cereri; 
(ii) Sa se garanteze ca se aplica testul interesului public prevazut la sfarsitul 

paragrafului 4; 
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(d) Cu privire la paragraful 5, masurile luate pentru a garanta ca o autoritate publica care nu 
detine informatia de mediu ceruta ia masurile necesare; 

(e) Cu privire la paragraful 6, masurile luate pentru a garanta ca cerintele de a separa si a face 
disponibila informatia sunt implementate. 

(f) Cu privire la paragraful 7, masurile luate pentru a garanta ca sunt respectate atat intervalele 
de timp stabilite pentru refuz cat si celelalte cerinte cu privire la refuz. 

(g) Cu privire la paragraful 8, masurile luate pentru a garanta ca cerintele privind costurile sunt 
indeplinite. 

 
Raspuns: 
(a) 
(i).Articolul 3, alin. (3) al noii HG 878/2005 prevede ca “Autorităţile publice sunt obligate să pună la 
dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, 
fără justificarea scopului în care această informaţie a fost cerută.”
(ii), (iii) Conform Articolului 6 al HG 878/2005 “În cazul în care solicitantul cere autorităţii publice 
punerea la dispoziţie a informaţiei privind mediul într-o anumită formă sau într-un anumit format, 
inclusiv sub formă de copii, autoritatea publică pune la dispoziţie informaţia în forma sau în formatul 
cerut, cu excepţia cazului în care:
a)este deja pusă la dispoziţia publicului, conform art. 20-25, într-o altă formă sau într-un alt format 
uşor accesibil solicitantului;
b)este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziţia publicului într-o altă formă sau 
într-un alt format, caz în care motivează furnizarea informaţiei în forma sau în formatul disponibil.”
Articolul 6, paragraful (2) stipuleaza ca “...autorităţile publice sunt obligate să păstreze informaţia 
privind mediul deţinută de ele sau pentru ele, în forme sau în formate care sunt uşor reproductibile şi 
accesibile prin folosirea telecomunicaţiilor computerizate sau a altor mijloace electronice.” 
 
(b) Articolul 4 din noua HG prevede ca “informatiile de mediu sunt puse la dispozitia solicitantului in 
cel mai scurt timp posibil si cel mult o luna de la inregistrarea cererii”.  
Acelasi articol mai prevede ca autoritatea este obligata sa raspunda solicitarii in decurs de o luna de la 
inregistrarea cererii cu exceptia cazului in care volumul sau complexitatea informatiilor solicitate 
necesita un termen mau lung, care se poate prelungi pana la 2 luni. 
 
(c)  
(i) Cadrul legal privind exceptiile de la furnizarea informatiilor de interes public, este stabilit prin Legea 
nr. 544/2001 si prin HG nr. 123/2002, completat prin HG nr. 878/2005. 
Art.12(1) al HG 878/2005 prevade situatii speciale in care informatia de mediu poate fi refuzata. 
Aceste situatii sunt aceleasi cu cele mentionate in art.4, paragraful 4, litera a) – h) ale Conventiei de la 
Aarhus.  Astfel, noul HG contine un intreg capitol (capitolul III) referitor la exceptiile in materie de 
solicitari privind informatiile de mediu. Acest capitol stabileste, intr-o maniera clara, cazuri specifice in 
care solicitarea pentru informatii de mediu poate fi respinsa de ex., cand informatiile nu sunt detinute 
de autoritatea publica careia ii este adresata solicitarea, cand solicitarea este nerezonabila sau prea 
generala, cand se refera la materiale in curs de completare sau comunicatii interne. 
 
(ii) In ceea ce priveste asigurarea interesului public, legislatia romana stipuleaza ca motivele refuzului 
unei solicitari trebuie interpretate in mod restrictiv, luand in considerare pentru fiecare caz in parte, 
interesul public deservit prin dezvaluire (art.12, alin.( 2) din noua HG). Interesul public deservit prin 
dezvaluire trebuie sa fie evaluat fata interesul servit prin refuz (art.12, alin.3) 
 
(d) Articolul 11(1), litera (a) din noua HG prevede ca daca autoritatea publica careia i-a fost adresata 
solicitarea are la cunostinta faptul ca informatiile solicitate sunt detinute de o alta autoritate publica, 
solicitarea se transfera acelei autoritati, cat mai curand posibil si nu mai tarziu de 15 zile, fiind informat 
de aceasta si solicitantul.  
 
Art. 7 din HG nr.878/2005 prevede ca toate autoritatile publice sa posede registre publice continand 
tipurile de informatii de mediu pe care le detin. Lista autoritatilor publice, tipul informatiilor de mediu 
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precum si referintele despre departamentele de relatii publice la care informatiile pot fi solicitate, este 
alcatuita de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 
 
Aceasta lista este disponibila pe site-ul ANPM.  
 

(e) Articolul 15 (1) al HG 878/2005 stipuleaza “Informaţia privind mediul deţinută de sau 
pentru autorităţile publice, care a fost solicitată, este furnizată parţial când este posibilă 
separarea acesteia de informaţia ce intră în domeniul de aplicare a prevederilor art. 11 
alin. (1) lit. d) şi e) sau ale art. 12 alin. (1).” 

 
(f) In conformitate cu prevederile Articolului 15(2) si (3) ale HG 878/2005, in cazul unui refuz 

motivat de a pune la dispozitie informatia ceruta, in totalitate sau in parte, solicitantul 
trebuie sa fie notificat intr-o luna de la inregistrarea cererii, exceptand cazurile cand 
complexitatea informatiei necesita o perioada mai lunga-doua luni. 

 
 

(g) Legea 544/2001 privind accesul publicului la informatie si HG 878/2005 contin prevederi 
privind costurile, care pun in aplicare cerintele din Conventie (Articolul 4(8)). 

 
Articolul 30 din HG 878/2005 contine prevederi cu privire la costurile serviciilor de copiere.  

 
Descrieti orice obstacol intalnit in implementarea paragrafelor din articolul 4 
 
Raspuns: 
Dificultatile intampinate in implementarea Articolului 4 deriva din lipsa unui personal instruit din unele 
unitatile administrative si din slaba constientizare si implicare a publicului in problemele de mediu.  
 
Furnizati informatii suplimentare privind aplicarea  practica a prevederilor privind accesul la 
informatie, e.g exista statistici disponibile cu numarul de cereri facute, numarul refuzurilor si 
motivul lor 
 
Raspuns: 
Fiecare autoritate publica regionala sau locala pentru protectia mediului are statistici privind numarul 
de cereri facute, numarul refuzurilor si motivatia acestora. 
 
Furnizati adrese de website disponibile: www.arpmbc.ro;  www.arpmgl.ro; www.arpmpitesti.ro; 
www.mediucraiova.ro; www.ipmtm.ro; www.arpmcluj.ro; www.ipmsb.ro; 
 
 

Articolul 5 
 
 

Enumerati legislatia, reglementarile si alte masuri  care implementeaza  prevederile  referitoare 
la colectarea si diseminarea informatiei de mediu din articolul 5. 
 
Explicati cum a fost implementat fiecare paragraf al articolului 5. 
Descrieti transpunerea definitiilor relevante din articolul 2 si cerinta privind nediscriminarea 
din articolul 3, alin. 9. 
 
Raspuns: 
Definitiile relevante sunt prevazute de articolul 2 al HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la 
informatia de mediu.  
 
Asa cum s-a mentionat mai sus, Conventia Aarhus ratificata  face parte din dreptul national  si, ca o 
consecinta , art. 3, alin 9 se aplica ca atare.  

http://www.arpmgl.ro/
http://www.arpmpitesti.ro/
http://www.mediucraiova.ro/
http://www.ipmtm.ro/
http://www.arpmcluj.ro/
http://www.ipmsb.ro/
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In legislatia subsecventa, cerinta privind nediscriminarea a fost inclusa in definitia “solicitantului” in 
art.2 al HG 878/2005. 
 
 
De asemenea, descrieti in detaliu: 
 

(a) Cu privire la paragraful 1, masurile luate pentru a se asigura ca: 
(i) Autoritatile publice poseda si actualizeaza  informatia de mediu. 
(ii) Exista un flux adecvat al informatiei catre autoritatile publice 
(iii) In situatii de urgenta, informatiile necesare  sunt diseminate imediat si fara 

intarziere. 
(b) Cu privire la paragraful 2, masurile luate pentru a se asigura ca modul in care 

autoritatile publice  fac disponibila informatia de mediu catre public este transparent  si 
aceste informatii sunt efectiv accesibile. 

(c) Cu privire la paragraful 3, masurile luate pentru a asigura pentru ca informatia de mediu 
devine disponibila progresiv in baze de date electronice usor accesibile publicului  prin  
retele de telecomunicatii publice. 

(d) Cu privire la paragraful 4, masurile luate pentru a publica si disemina rapoartele 
nationale  referitoare la  starea mediului; 

(e) Masurile luate pentru a disemina  informatia  la care se face referire in alin. 5  
(f) Cu privire la paragraful 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.  

(g)  Masurile luate pentru a publica si furniza informatia conform cerintelor paragrafului 7. 
(h) Cu privire la paragraful 8, masurile luate pentru a dezvolta mecanisme in scopul de a 

asigura ca  sunt disponibile catre public  suficiente informatii despre produse  
(i) Cu privire la paragraful 9, masurile luate pentru a stabili  un sistem national al 

registrelor si inventarelor  de poluare. 
 

Raspuns: 
(a)  

(i) Articolul 28(1) al noii HG 878/2005 prevede ca autoritatile publice asigura “în măsura posibilităţilor, 
ca orice informaţie privind mediul compilată de acestea sau în numele lor să fie actualizată, corectă şi 
comparabilă.” 
(ii) Sectiunea 2 a OM nr. 1182/2002- Fluxul Activ al Informatiei de Mediu – prevede cerintele  pentru 
asigurarea unui flux efectiv al informatiei la fiecare nivel al autoritatilor de mediu. Avand in vedere 
acest lucru, autoritatile de mediu trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini: 

- sa redacteze, intr-o maniera precisa si la timp, informatia de mediu care consta in rapoarte, 
inregistrari etc., sa transmita aceste informatii in format electronic catre autoritatea publica 
centrala pentru protectia mediului si sa le puna la dispozitie pe internet; 

- sa transmita, catre alte autoritati publice care detin informatii de mediu, formularele pentru a fi 
completate cu informatii, sa colecteze si sa compileze raspunsurile; 

- sa furnizeze regulamentele si procedurile privind managementul informatiei in cadrul 
administratiei de mediu si altor unitati. 

(iii) Articolul 24 al HG 878/2005 contine prevederi pentru situatii de urgenta: 
“În cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, datorate unor 
activităţi umane ori unor cauze naturale, autorităţile publice sunt obligate să asigure în mod gratuit 
diseminarea imediată şi fără întârziere a tuturor informaţiilor privind mediul deţinute de sau pentru 
aceste autorităţi, care ar permite publicului posibil a fi afectat să ia măsurile de prevenire ori de 
ameliorare a daunelor rezultate din acea ameninţare.” 
 

(b) Legea 544/2001 prevede ca autoritatile publice sa infiinteze departamente pentru relatiile cu 
publicul. 

Conform articolului 7(1) din HG 878/2005, “Pentru a facilita accesul oricărei persoane la informaţia 
privind mediul, autorităţile publice sunt obligate să asigure: 
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a) îndrumarea publicului, prin reprezentanţii proprii din compartimentele specializate de informare şi 
relaţii publice, în exercitarea dreptului de acces la informaţia privind mediul;
b)accesul publicului la listele cu autorităţi publice.”
Acelasi HG contine prevederi privind masurile practice care asigura ca dreptul de acces la informatia 
de mediu se exercita efectiv. Aceste masuri includ: 

- desemnarea functionarilor responsabili cu informarea, 
- stabilirea facilitatilor pentru studiul informatiei cerute pe loc si 
- registre sau liste privind informatiile de mediu detinute de catre autoritatile publice sau punctele 

de informare cu informatii clare asupra locului unde aceste informatii pot fi gasite 
Conform prevederilor art. 8 din HG 878/2005, autoritatile publice trebuie sa informeze publicul despre 
drepturile prevazute in acest act normativ, sa indrume si sa sprijine publicul, dupa cum urmeaza: 

- afisarea pe paginile web a drepturilor publicului; 
- disponibilizarea unor pliante privind drepturile publicului. 

 
(c) OM 1182/2002 care aproba metodologia pentru managementul si diseminarea informatiei detinute 
de catre autoritatile publice pentru protectia mediului, stabileste termenele in care informatiile de 
mediu sunt facute publice utilizand tehnologiile privind telecomunicatiile computerizate si/sau 
electronice (Articolul 1(2)). Legea 544/2001 si HG 123/2002 contin prevederi similare. 

 
Articolul 20(2) din HG 878/2005 prevede ca informatia de mediu sa devina “disponibila in baze de date 
electronice, usor accesibile publicului prin retelele publice de comunicare”. Bazele de date vor contine 
atat informatiile de mediu detinute de sau pentru autoritatile publice, cat si informatiile de mediu 
diseminate in mod activ. Aceste baze de date vor fi disponibile in 2006. 

 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) impreuna cu Ministerul Mediului si Gospodaririi 
Apelor (MMGA) a pregatit o baza de date in format electronic pentru procedura de autorizare a 
proiectelor publice si private care pot avea impact semnificativ asupra mediului (baza de date EIA), 
bazata pe prevederile OM 860/2002, 863/2002 si 864/2002. Aceasta baza de date este disponibila pe 
site-ul ANPM. 
 
ANPM impreuna cu MMGA va elabora o alta baza de date in format electronic incluzand planuri si 
programe care au efecte semnificative asupra mediului, transmise spre aprobare la nivel central si 
regional (baza de date SEA). Dupa completare, aceasta baza de date va  fi disponibila pe site-ul 
ANPM. 
 
(d) In concordanta cu art. 23 al HG 878/2005, autoritatile publice pentru protectia mediului au obligatia 
de a publica anual rapoarte privind starea mediului la nivel national, regional sau local. 
 
Incepand din 1993, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a inceput sa elaboreze rapoarte anuale 
nationale privind starea mediului. Ultimul Raport National privind Starea Mediului a fost elaborat in 
2004 de ANPM si a fost transmis Agentiei Europene de Mediu in februarie 2005. 
 
(e) In conformitate cu art. 22 al HG 878/2005,  “Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului şi 
diseminată în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi să includă cel puţin:
a)textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi 
legislaţia locală, regională, naţională sau comunitară privind mediul ori în legătură cu mediul;
b)politicile, planurile şi programele în legătură cu mediul;
c)rapoartele progreselor privind implementarea documentelor şi instrumentelor prevăzute la lit. a) şi 
b), atunci când sunt elaborate sau deţinute în formă electronică de autorităţile publice;
d)rapoartele privind starea mediului, prevăzute la art. 23;
e)datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta 
mediul;
f)avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, precum şi 
convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de 
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mediu ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau găsită, în condiţiile 
prevederilor art. 3-8;
g)studiile de impact asupra mediului şi evaluările de risc privind elementele de mediu prevăzute la art. 
2 pct. 1 lit. a) ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau găsită, în 
condiţiile prevederilor art. 3-8.” 
 
Masurile practice pentru diseminarea informatiei includ: organizarea si managementul bazelor de date 
cu informatia de mediu, actualizarea periodica a bazelor de date, disponibilizarea bazelor de date pe 
internet prin mijloacele retelei de telecomunicatii publice, proiectarea si dezvoltarea unei pagini web 
privind informatia de mediu (ANPM, ARPM-uri si APM-uri). 
 
(f) In conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata si modificata prin OUG nr. 
91/2002 aprobata prin Legea nr. 294/2002, 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. 
 
In baza art.26 din HG 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. 
 
In ultimii ani, multe intreprinderi romanesti au inceput sa adopte sisteme de management voluntar 
(EMAS). 
 
(h) Cadrul legal national  pentru acordarea etichetelor ecologice include: 
 -  HG 189/2002 privind procedura de eco-etichetare; 
 - OM 1010/2002 privind desemnarea membrilor Comisiei Nationale pentru acordarea eco-etichetei; 
 - OM 1327/2003 care amendeaza OM 1010/2002; 
 - 17 HG in care sunt stabilite criteriile de acordarea a eco-etichetei pentru diferite produse. 
 
(i) Romania a semnat la Kiev, la data de 21 mai 2003, Protocolul privind Registrul de poluanti emisi 

si transferati care va fi ratificat prin lege. 
 
MMGA a emis OM 1144/2002 privind stabilirea Registrului de poluanti emisi din activitati ce cad 
sub incidenta OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (EPER, sub directiva 
IPPC). 
 
Conform OM 1144/2002, ANPM, ca al doilea an de exercitiu, pregateste Registrul National de 
Poluanti. Acest registru este completat si inaintat spre aprobare Comitetului interministerial pentru 
integrarea politicilor de mediu in politicile sectoriale. Dupa aceea, registrul de poluanti va fi 
disponibil pe site-ul ANPM. 
 

Descrieti obstacolelor intampinate in implementarea paragrafelor articolului 5. 
Raspuns: 
Operatorii economici nu acorda suficienta atentie cerintelor de raportare. 
 
Furnizati informatii asupra aplicarii practice a prevederile privind colectarea si diseminarea 
informatiei de mediu din articolul 5, ex. exista statistici disponibile privind informatia 
publicata? 
Raspuns: 
Conform articolului 5 al Legii 544/2001, autoritatiile publice elaboreaza si publica anual rapoarte 
continand tipurile de informatii de interes public. 

 
HG 123/2002, articolul 27 prevede ca orice institutie publica sau autoritate sa elaboreze, prin 
departamentele de relatii cu publicul, rapoarte anuale privind accesul la informatia de interes public. 
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Tipurile de informatii de mediu au fost compilate de MMGA in 2004 si de ANPM in 2005 conform 
cerintelor HG 1115/2002, HG 878/2005 si OM 1182/2002; lista privind informatia de mediu este 
actualizata anual si facuta disponibila pe site-ul ANPM. 

 
Site-uri relevante: www.anpm.ro; www.arpmbc.ro; www.arpmgl.ro; www.arpmpitesti.ro; 
www.mediucraiova.ro; www.ipmtm.ro; www.arpmcluj.ro; www.ipmsb.ro; www.arpmb.ro

 
 

Articolul 6 
 
 

Enumerati legislatia, reglementarile si alte masuri pentru implementarea prevederilor privind 
participarea publicului in procesul de decizie pentru activitati specifice din articolul 6. 

 
Explicati modul de implementare al fiecarui paragraf al articolului 6. Descrieti transpunerea 
definitiilor relevante din articolul 2 si a cerintei privind nediscriminarea din articolul 3, 
paragraful 9. 
 
Raspuns: 
Definitiile pentru “informatia privind mediul” “autoritatea publica”, “informatia detinuta de carte 
autoritatea publica”, “informatia detinuta pentru autoritatea publica”, “solicitant” si “public” sunt 
prevazute in articolul 2 al HG 878/2005. 
 
Definitia pentru “publicul interesat”, nu este inca transpusa intr-o reglementare specifica dar o putem 
considera ca parte a legislatiei nationale deoarece Conventia de la Aarhus a fost ratificata prin Legea 
nr. 86/2000. 

 
Cerinta nediscriminarii este parte a legislatiei nationale prin Legea nr. 86/2000 care ratifica Conventia 
de la Aarhus. 
 
De asemenea, in particular, descrieti: 

(a) Cu privire la paragraful 1, masurile luate pentru a se asigura ca: 
(i) Prevederile articolului 6 sunt aplicate la deciziile privind autorizarea activitatilor 

propuse si listate in anexa I la Conventie. 
(ii) Prevederile articolului 6 sunt aplicate la deciziile privind activitatile propuse care nu 

sunt listate in anexa I si care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. 
(b) Masurile luate pentru a se asigura ca publicul interesat este informat din timp intr-o 

procedura de luare a deciziei de mediu, intr-o maniera adecvata, efectiva si la timp 
asupra problemelor la care se refera paragraful 2. 

(c) Masurile luate pentru a asigura ca desfasurarea in timp a procedurilor de participare a 
publicului respecta cerintele paragrafului 3. 

(d) Cu privire la paragraful 4, masurile luate pentru a se asigura ca exista o participare din 
timp a publicului. 

(e) Cu privire la paragraful 5, masurile luate pentru a incuraja viitorii titulari sa identifice 
publicul interesat, sa aiba discutii, si sa furnizeze informatii privind obiectivele 
solicitarilor lor inainte sa aplice pentru autorizatie. 

(f) Cu privire la paragraful 6, masurile luate pentru a se asigura ca: 
(i) Autoritatile publice competente furnizeaza publicului interesat toate informatiile 

relevante pentru luarea deciziilor conform  articolul 6, care sunt disponibile la 
momentul participarii publicului in procedura. 

(ii) In particular, autoritatile competente furnizeaza  publicului interesat informatiile 
listate in acest paragraf. 

http://www.anpm.ro/
http://www.arpmbc.ro/
http://www.arpmgl.ro/
http://www.arpmpitesti.ro/
http://www.mediucraiova.ro/
http://www.ipmtm.ro/
http://www.arpmcluj.ro/
http://www.ipmsb.ro/
http://www.arpmb.ro/
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(g) Cu privire la paragraful 7, masurile luate pentru a se asigura ca procedurile pentru 
participarea publicului permit publicului sa transmita comentarii, informatii, analize sau 
opinii pe care le considera relevante pentru activitatea propusa. 

(h) Cu privire la paragraful 8, masurile luate pentru a se asigura ca deciza ia in considerare 
rezultatul participarii publicului. 

(i) Cu privire la paragraful 9, masurile luate pentru a se asigura ca publicul este informat 
prompt asupra deciziei in conformitate cu procedurile potrivite; 

(j) Cu privire la paragraful 10, masurile luate pentru a se asigura ca atunci cand o autoritate 
publica reconsidera sau actualizeaza conditiile de de desfasurare pentru o activitate 
mentionata in paragraful 1, prevederile paragrafelor 2 - 9 sunt aplicate facand schimbarile 
necesare acolo unde este cazul; 

(k) Cu privire la paragraful 11, masurile luate pentru aplicarea prevederilor articolului 6 la 
deciziile privind autorizarea eliberarilor deliberate in mediul a organismelor modificate genetic. 

 
Raspuns:  
(a) (i) In Romania, participarea publicului la procesul decizional de mediu cuprinde implicarea 

publicului in evaluarea proiectelor, planurilor si programelor si de asemenea in evaluarea 
activitatilor. 

 
In ceea ce priveste participarea publicului la evaluarea proiectelor, modalitatile si termenele limita 
sunt stipulate in OM 860/2002. Proiectul si Raportul EIA sunt disponibile publicului pentru 
consultare pe o perioada de 30 de zile lucratoare. In tot acest timp publicul poate transmite 
comentarii si opinii catre autoritatea de mediu competenta si titular. Proiectul si Raportul EIM sunt 
subiect de dezbatere publica. Publicul poate, de asemenea, sa faca comentarii pe parcursul 
dezbaterii publice. 
 
(ii) In conformitate cu legislatia nationala in vigoare, participarea publicului face parte din 
procedura de reglementare pentru toate proiectele/activitatile care pot avea un impact semnificativ 
asupra mediului. 
 
Se dezvolta o baza de date electronica la nivel national pentru procedura de autorizare a 
proiectelor publice sau private care au posibil impact semnificativ asupra mediului (baza de date 
EIA), in conformitate cu prevederile OM 860/2002, 863/2002 si 864/2002. 
Aceasta baza de date contine informatii pentru fiecare pas din procedura de autorizare, inclusiv 
referirile la participarea publicului (anunturi, dezbateri publice) si este disponibila pe website-ul 
ANPM. 

 
(b) In conformitate cu legislatia nationala in vigoare, publicul este informat din timp in procesul 

decizional de mediu, de ex. incepand cu anuntul privind depunerea cererii de emitere a 
acordului, avizului sau autorizatiei de mediu pentru un proiect/ plan/ program sau pentru o 
activitate. Dupa cum a fost mentionat mai sus, modalitatile de participare ale publicului sunt 
prevazute de catre actele normative in vigoare privind procedura de reglementare a planurilor, 
programelor, proiectelor si activitatilor. 
Publicul este informat, prin anunt publicat in ziar si afisat pe pagina de web a autoritatii 
competente de protectia mediului si a titularului, despre urmatoarele: 

- Solicitarea depusa; 
- Decizia etapei de incadrare 
- Data si locul unde va avea loc dezbaterea publica precum si posibilitatea 

consultarii documentatiei EIA/SEA sau documentatia depusa pentru autorizatia 
de mediu; 

- Decizia finala/ autorizatia 
(c)- (e) Prevederile Ordinului de Ministru 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a 
impactului de mediu (EIA) si pentru emiterea acordului de mediu si acelea ale HG 1076/2004 
pentru stabilirea procedurii de evaluare a unor planuri si programe raspund cerintelor privind 
intervalele de timp din cadrul procedurii de participare a publicului. 
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Legislatia in vigoare prevede perioade de timp determinate pentru diferitele oportunitati ale 
publicului de a participa la procesul de luare a deciziei, de exemplu : 30 de zile lucratoare inainte 
de dezbaterea publica a raportului de evaluare a impactului asupra mediului, 10 zile lucratoare 
pentru contestarea deciziei etapei de incadrare, 10 zile lucratoare pentru contestarea deciziei 
finale a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 
A fost elaborat Ghidul EIA care recomanda ca titularii sa-si promoveze proiectele in cadrul 
publicului interesat si ii incurajeaza sa realizeze prezentarea proiectului publicului, inainte de 
depunerea cererii pentru decizia finala/autorizatie. 

 
(f)-(j) In conformitate cu articolul 12(1) al HG 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a 
impactului asupra mediu si pentru aprobarea listei proiectelor publice si private ce fac obiectul 
acestei proceduri, „autoritatile competente pentru protectia mediului informeaza publicul cu privire 
la orice cerere pentru eliberarea acordului de mediu care necesita  EIA, intr-o perioda suficienta de 
timp pentru ca publicul sa-si poata exprima opiniile, inainte de emiterea acordului de mediu.” 
Paragraful (2) al acestui articol stabileste termenii generali pentru participarea publicului la 
procedura de EIA. In baza acestei HG, au fost emise trei Ordine de ministru (860/2002, 863/2002 
si 864/2002) ce contin prevederi detaliate care garanteaza participarea efectiva a publicului la 
luarea deciziei si care indeplinesc cerintele paragrafelor 6-10 ale Conventiei. 
Vezi de asemenea raspunsul mentionat mai sus la literele c)-e). 
 
(k) Articolul 49 al Legii 214/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 49/2000 pentru 
obtinerea, testarea, utilizarea si comercializarea organismelor modificate genetic rezultate din 
biotehnologia moderna sau a produselor acestora stipuleaza ca „procedura de autorizare pentru 
eliberarea in mod deliberat in mediu si comercializarea organismelor modificate genetic este 
publica”; dupa primirea notificarii, MMGA trebuie sa informeze publicul, dupa cum urmeaza: 

-rezumatului notificarii si studiul evaluarii riscului pe care le si publica pe site-ul 
www.mappm.ro; 
-anunturile sunt publicate in mass-media  si  sunt afisate la sediile autoritatilor locale de 
mediu;   
- informatii privind organismele modificate genetic in Romania se gasesc si pe website-
ul: www.biosafety.ro       

Paragrafele (2) si (3) ale acestui articol stabilesc perioadele de timp pentru notificarea publicului si 
pentru primirea comentariilor (30 zile) pentru a fi luate in considerare in procedura de autorizare. In 
functie de observatiile primite, pot  fi organizate dezbateri publice asupra oricaror aspecte ale 
activitatilor reglementate de legislatia in domeniu. 
 
Descrieti orice obstacole aparute in implementarea oricarui paragraf al articolului 6. 
Raspuns: 
Lipsa resurselor financiare. 
  
Furnizati informatii suplimentare pentru aplicarea practica a prevederilor privind participarea 
publica in deciziile privind activitatile specifice din articolul 6 , de exemplu daca exista statistici 
sau alte informatii disponibile privind participarea publica in deciziile pentru activitatile 
specifice sau pentru deciziile carora nu se aplica prevederilor acestui articol  referitoare la  
propunerea de  activitati care sa serveasca proiectelor de aparare nationala. 
 
Raspuns: 
Fiecare autoritate publica locala pentru protectia mediului detine registre publice privind numarul de 
acte de reglementare emise pentru activitati care au fost subiect al participarii publice. 
 
Dati adresele de site relevante, daca sunt disponibile: www.anpm.ro; www.arpmbc.ro ; 
www.arpmgl.ro ; www.arpmpitesti.ro ; www.mediucraiova.ro ; www.iptm.ro ; www.arpmcluj.ro ; 
www.impsb.ro ; www.arpmb.ro  
 
 

http://www.mappm.ro/
http://www.biosafety.ro/
http://www.anpm.ro;/
http://www.arpmbc.ro/
http://www.arpmgl.ro/
http://www.arpmpitesti.ro/
http://www.mediucraiova.ro/
http://www.iptm.ro/
http://www.arpmcluj.ro/
http://www.impsb.ro/
http://www.arpmb.ro/
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Articolul 7 
Enumerati practicile adecvate si/sau a alte prevederi  stabilite pentru ca publicul sa participe la 
elaborarea planurilor  si programelor referitoare la  mediu. Descrieti transpunerea definitiilor 
relevante din articolul 2 si cerintei de non-discriminare din articolul 3, alin. (9). 
 
Raspuns: 
Impactului asupra mediului se evalueaza atunci  cand o autoritate  elaboreaza planuri si programe  
care pot avea un impact  semnificativ  ca urmare a implementarii. 
 
In 2000, MAPPM a emis OM nr. 1325 referitor la participarea publicului la elaborarea  planurilor  si 
programelor, politicilor  si legislatiei referitoare la mediu. 
  
Prevederile Directivei 2001/42/EC  sunt transpuse prin HG 1076/2004 care stabileste procedura 
evaluare de mediu pentru anumite planuri si programe. 
 
Definitiile relevante din articolul 2  sunt transpuse dupa cum urmeaza: 
Autoritati publice: 

 HG 878/2005privind accesul publicului la informatia de mediu, ce transpune Directiva 
2003/4/EC referitoare la accesul publicului la informatia de mediu. 

 
 
 
Public  

 Legea protectiei mediului 137/1995 , modificata prin OUG 91/2002, aprobata prin Legea 
294/2003, Anexa 
 HG nr. 1076/2004 care stabileste  procedura evaluarii de mediu pentru anumit planuri si 

programe, articolul 2 
 HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu 

 
Cerinta nediscriminatorii din articolului 3, par (9) este parte a dreptului national ca rezultat al ratificarii 
Conventiei Aarhus.  

 
Explicati ce  oportunitati exista pentru participarea publicului  in elaborarea  politicilor 
referitoare la mediu. 
 
Raspuns: 
Participarea publicului la elaborarea planurilor, programelor si legislatiei  referitoare la mediu  
presupune  stabilirea unui dialog permanent  intre autoritati  si reprezentanti ai publicului.  (OM 
1325/2000 referitor la participarea publicului la elaborarea planurilor, programelor, politicilor si 
legislatiei referitoare la mediu, art.1.) 
   

Descrieti orice obstacol intalnit  in implementarea art. 7 
Raspuns:  
Neconstientizarea publicului privind problemele de mediu, din diferite motive: standardului de viata, 
mijlocelor de informare, varsta, educatie, interes profesional, etc. 
 
Furnizati  informatii suplimentare referitoare la aplicarea prevederilor  privind participarea 
publicului  in deciziile cu privire la activitatile specifice din articolul 7. 
 
 
Furnizati adrese de site-uri relevante, daca sunt disponibile: www.anpm.ro; www.arpmbc.ro; 
www.arpmgl.ro; www.arpmpitesti.ro; www.mediucraiova.ro; www.ipmtm.ro; www.arpmcluj.ro; 
www.ipmsb.ro; www.arpmb.ro
 

http://www.anpm.ro/
http://www.ipmbc.mido.ro/
http://www.arpmgl.ro/
http://www.arpmpitesti.ro/
http://www.mediucraiova.ro/
http://www.ipmtm.ro/
http://www.arpmcluj.ro/
http://www.ipmsb.ro/
http://www.arpmb.ro/
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Articolul 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. Descrieti transpunerea definitiilor 
relevante din articolul 2 si a cerintei de nediscriminare din art.3, paragraful 9. 
 
Raspuns: 
In Romania, participarea publicului la elaborarea legislatiei se realizeaza in conformitate cu Legea 
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, ce stimuleaza participarea activa 
a cetatenilor in procesul de elaborare a actelor normative si in procesul de luare a deciziei. 
Autoritatea publica are obligatia sa publice anuntul referitor la proiectul de act normativ pe propriul 
site, sa-l afiseze la sediul sau si sa-l trimita la mass - media locala sau centrala. 
La o cerere exprimata 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. 
OM 1325/2000 privind participarea publicului la elaborarea planurilor, programelor, politicilor si 
legislatie referitoare la mediu stabileste un dialog intre autoritatile publice de mediu si ONG, prin 
infiintarea unui grup de lucru. 
 
Descrieti orice obstacol intalnit in implementarea articolului 8 
Raspuns: 

• Insuficiente resurse umane in cadrul autoritatilor publice; 
• Termene scurte pentru emiterea actelor normative sau a altor documente; 
• Dificultati in numirea reprezentantilor ONG-urilor care sa poarte dialog cu autoritatile publice 

(numar mare de ONG-uri la nivel national). 
 
Adrese relevante de web: 
www.pronatura.ro; http://eea.ngo.ro; http://terraiii.ngo.ro. 
 
 

Articolul 9 
 

Enumerati legislatia, reglementarile si alte masuri care implementeaza prevederile accesului la  justitie 
din art.9 
 
a) cu privire la paragraful 1, masurile luate  pentru a asigura ca: 
(i)  Orice persoana care considera ca solicitarea sa pentru informatie, facuta in concordanta cu 
articolul 4, nu a fost rezolvata in conformitate cu prevederile acelui articol, are acces la o 
procedura de revizuire in fata unei instante sau a altui organism independent si impartial 
stabilit prin lege; 
 
Raspuns: 
        Aceasta prevedere este acoperita de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, art.1, 
alin (1)-(4), art7 alin (1)-(4), alin(7). 
 
      In scopul completei transpuneri a Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de 
mediu, Romania a adoptat  HG 878/2005 care a abrogat HG 1115/2002.  

http://www.pronatura.ro/
http://eea.ngo.ro/
http://terraiii.ngo.ro/
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In  HG 878/2005, art.16-19 prevad accesul la justitie privind Pilonul I al Conventiei de la Aarhus. 
 
(ii) Acolo unde exista o prevedere pentru o procedura de revizuire in fata unei instante, o astfel 
de persoana are, de asemenea, acces  la o procedura expeditiva stabilita prin lege, scutita de 
taxa sau necostisitoare, pentru o reexaminare din partea autoritatii publice sau contestare la 
un organism independent si impartial altul decat o instanta. 
 
Raspuns: 
        Prevederea poate fi gasita in Legea  544/2001 a liberului acces la informatia de interes public, in 
art. 7 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ si de asemenea in art. 16 (1)-(3) al HG 
878/2005. 
 
(iii) In conformitate cu acest paragraf, deciziile finale sunt obligatorii pentru autoritatea publica 
ce detine informatia, cu motivarea in scris, cel putin acolo unde accesul la informatie este 
refuzat; 
 
Raspuns: 

- Art. 261, art. 376(1) din Codul de Procedura Civila; 
- Art. 22, 24, 25 din Legea 554 /2004 a contenciosului administrativ; 
- Art. 22(4) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatia publica, prevede ca deciziile 

Curtii de apel sunt definitive si irevocabile. 
- Art. 19 din HG 878/2005. 

 
(b) Masurile luate pentru a asigura ca in cadrul legislatiei nationale membrii publicului interest 
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. 
Raspuns: 
In conformitate cu Legea 554/2004, instantele de judecata sunt de asemenea competente pentru a 
decide asupra legalitatii actelor administrative, actiunilor sau omisiunilor pe care s-a intemeiat 
emiterea deciziilor administrative finale. 

 
Proiectul de HG pentru transpunerea art. 3 al Directivei 2003/35/EC va prevedea accesul la justitie 
privind procedura EIA,  in contextul  stipulat de Conventia de la Aarhus ( art. 9, paragraful 2) 

 
(c) Cu privire la paragraful 3, masurile de asigurare luate, pentru a asigura ca  membrii 
publicului, in cazurile in care indeplinesc orice criteriu stabilit in legislatia nationala, au acces 
la proceduri administrative sau judiciare pentru a contesta actele si omisiunile persoanelor de 
drept privat si ale autoritatilor publice, care contravin prevederilor legislatiei nationale de 
mediu; 
 
Raspuns: 

 Art. 21(1) din Constitutia Romaniei stipuleaza ca orice persoana poate introduce o actiune in 
justitie in scopul de a proteja drepturile, libertatile si interesele sale legitime. 

 
 Art. 1, 20 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 

 
 (d) Cu privire la paragraful 4, masuri luate pentru a asigura :   
(i)Procedurile specificate in paragrafele 1, 2 si 3 prevad compensari adecvate si efective; 
Raspuns: 
Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ contine prevederi privind compensarile ce pot fi 
acordate pentru pagubele suferite. 
(iii) Astfel de proceduri indeplinesc cerintele acestui paragraf; 
 
Raspuns: 
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Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ prevede termene specifice si taxe rezonabile. In 
conformitate cu Codul de Procedura Civila, toate deciziile instantelor sunt emise in scris si contin 
motive de facto si de jure. 
 
(e)Cu privire la paragraful 5, masurile luate pentru a asigura ca informatii referitoare la 
accesul la proceduri de revizuire administrative si judiciare sunt furnizate publicului  
 
Raspuns: 
Art.15 al HG 878/2005 prevede ca in cazul refuzarii unei cereri de informatie de mediu, autoritatile 
publice trebuie sa furnizeze informatii despre accesul la justitie.  

 
Descrieti orice obstacol aparut in implementarea oricarui paragraf a 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? 
 
Raspuns: 
Fiecare autoritate regionala si judeteana de protectia mediului detine informatii privind numarul de 
plangeri administrative si de cereri adresate instantelor de judecata privind informatia de mediu.  
Adrese de web site relevante, daca sunt disponibile: http://www.just.ro pentru Ministerul 
Justitiei; www.tmb.ro pentru Tribunalul Bucuresti. 

Informatii pot fi solicitate la: bucur@mappm.ro; ipmbacau@mido.ro; 
mediu@arpmgl.ro;apm.ag@rdslink.ro;office@ipmtm; apm.sb@ipmsb.ro; 

 
 

Articolele 10-22 nu se implementeaza la nivel national. 
 

Comentarii generale despre obiectivele conventiei: 
Daca considerati, aratati cum implementarea Conventiei contribuie contribuie la protectia 
dreptului oricarei persoane din generatiile prezente si viitoare de a trai intr-un mediu adecvat 
pentru sanatatea si bunastarea. 
 
Raspuns: 
Implementarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si 
accesul la justitie in problemele de mediu, adoptata la Aarhus, Danemarca, in 25 iunie 1998 creaza un 
cadru legislativ general care asigura dezvoltarea durabila si protectia mediului, prin luarea in 
considerare a faptului ca un acces mai bun la informatie si participarea publicului in procesul de luare 
a deciziei imbunatatesc calitatea deciziilor autoritatilor publice, contribuie la constientizarea publicului 
in problemele de mediu si promovarea educatiei ecologice in scopul unei intelegeri mai profunde a 
problemelor de mediu. 
 
 
 
 
  

http://www.just.ro/
http://www.tmb.ro/
mailto:bucur@mappm.ro
mailto:ipmbacau@mido.ro
mailto:mediu@arpmgl.ro;apm.ag@rdslink.ro;office@ipmtm
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