
 
 

 
 
 

   
 

Centrul de Resurse Juridice impre
cadrul Programului Dezvoltarea So
„asigurarea respectarii dreptului la
educatie si de starea lor materiala,

 Dreptul privind accesul la 
supun prevederilor legii 544/ 20
ARTICOLUL 31 din Constitutie - (
poate fi ingradit, (2) Autoritatile pu
corecta a cetatenilor asupra trebur

 Dreptul de participare la de
 Dreptul de acces corect si e

 
Obiectivele specifice pentru atinge

 Respectarea dreptului la un
 Cresterea gradului de co

autoritatilor pentru acces la informa
 
In cadrul acestui proiect a fost con
avocati coordonati de Centrul de R
cadrul acestui proiect:  

 Constructia unor pastravari
 Captare apa minerala in Re
 Constructie Proiect Pasaj S
 Distrugere mediu Taul Stio
 Acordare aviz de mediu P

Bucegi; 
 Constructia unei partii de s
 Constructie instalatie ener

procedurii de evaluare a impactulu
 Au fost trimise numeroas

Lg.544/2001 privind liberul acces la
 De asemenea consilierii pr

organizate de autoritati pe problem
cu privire la probleme juridice intam
 
In cadrul proiectului va fi realizata o
ONG-uri colaboratoare, in justitie. 
Dupa finalizarea acestuia, RADM v
care este organizata si fi finantata 

Pentru informatii suplimentare va 
Catalina Radulescu, Avocata, C
cradulescu@crj.ro
 

 

Proiect finantat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
Uniunea Europ
specifice: Phar
pana la investit
Suma anuala t
660 de milioan
autoritatile rom

ă

 

      comunicat de pres

 

Data: 30 Iunie 2006, Bucuresti 
 

Dreptul la un mediu curat 
 

una cu REC Romania implementeaza proiectul Dreptul la un Mediu Curat, in 
cietatii Civile Phare 2003 finantat de Uniunea Europeana, avand ca obiectiv: 
 un mediu curat pentru cetatenii din Romania, indiferent de nivelul lor de 

 prin exercitarea drepturilor asociate cu caracter procedural:  
informatiile de mediu; prin natura lor, acestea sunt informatii publice si se 

01 privind Accesul Public la Informatiile de Mediu, fiind garantate si de 
1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu 
blice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea 

ilor publice si asupra problemelor de interes personal; 
ciziile de mediu; 
chitabil la Justitie”. 

rea obiectivului general sunt:  
 mediu curat prin folosirea actiunii in justitie; 
nstientizare si activism privitoare la drepturile cetatenilor si obligatiilor 
tie si consultarea in luarea deciziei. 

stituita Reteaua de Avocati de Dreptul Mediului, alcatuita din 6 consilieri si 5 
esurse Juridice care au initiat litigii si proceduri administrativ si/sau judiciare in 

i in zona protejata (viitorul Parc National Fagaras, viitor sit Natura 2000); 
zervatia Naturala Cheile Sugaului; 
uprateran Basarab; 

l; 
UZ statiune turistica Pestera – Padina, aflata pe teritoriul Parcului national 

chi in Parcul National Buila – Vanturita; 
gie eoliana la Tulcea pe 3 culoare de migratie principale, fara desfasurarea 
i asupra mediului (EIA); 
e cereri de acces la informatii, reclamatii administrative intemeiate pe 
 informatii de interes public, fiind initiate si cateva litigii; 

oiectului au fost prezenti pana la aceasta data la numeroase dezbateri publice 
e de mediu si au purtat discutii cu numeroase organizatii neguvernamentale 
pinate. 

 culegere de spete de dreptul mediului bazata pe actiunile inaintate de CRJ si 

a continua functionarea in cadrul Retelei de Avocati pentru Drepturile Omului, 
de Centrul de Resurse Juridice in cadrul Programului „Procese Test”. 

 
rugam contactati:  
entrul de Resurse Juridice, tel: 212 06 90, Mobil: 0745 138 165, e-mail: 

 
eana acorda Romaniei expertiza si sprijin financiar in vederea pregatirii pentru aderare, prin programe 
e, Ispa si Sapard. Sectoarele beneficiare variaza de la dezvoltare regionala si sprijin pentru IMM-uri, 
ii in infrastructura de mediu si transport şi dezvoltare rurala. 
otala a fondurilor nerambursabile acordate Romaniei prin cele trei programe este in crestere, de la cca 
e de Euro in 2003, la peste un miliard de Euro in 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizata de 
ane de resort, sub coordonarea Ministerului Finantelor Publice.  
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