Comunicat de presă
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
ŞI EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU PROCES DE TRANSPUNERE
ŞI IMPLEMENTARE LA NIVELUL FACTORILOR IMPLICAŢI

Bucureşti, 12 ianuarie 2009 - Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia TERRA
Mileniul III şi Justice & Environment anunţă lansarea proiectului “Evaluarea
impactului asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu – proces de
transpunere şi implementare la nivelul factorilor implicaţi”, finanţat de Uniunea
Europenă prin Programul Phare, Componenta 2 - Democraţie, protecţia mediului,
protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea transparenţei procedurilor de participare a
publicului la luarea deciziilor de mediu EIM/ESM, prin transpunerea şi aplicarea
corectă a legislaţiei care reglementează aceste domenii şi prin sensibilizarea şi
instruirea factorilor implicaţi în aceste proceduri (autorităţile centrale de mediu şi
organizaţii ale societăţii civile).
În urma derulării acestui proiect, ONG-urile de mediu vor avea o percepţie de
ansamblu asupra legislaţiei privind dreptul mediului, vor şti cum să se implice în
procesul de participare publică la luarea deciziilor de mediu, vor şti să recurgă la
plângeri către organismele internaţionale competente în cazuri de încălcare a
legislaţiei şi, nu în ultimul rând vor cunoaşte deficienţele de transpunere şi aplicare a
acesteia.
De asemenea, judecătorii şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor de mediu vor
aprofunda cunoştinţele cu privire la legislaţia internă şi internaţională privind impactul
asupra mediului (EIM), respectiv evaluarea strategică a mediului (ESM) şi vor fi
conştienţi de standardele europene din domeniu.
Guvernul României şi autorităţile centrale de mediu vor beneficia de o analiză a
legislaţiei care le va permite să aducă modificările necesare pentru o transpunere şi
o aplicare mai coerentă.
De asemenea, prin acest proiect se va crea jurisprudenţă în materia aplicării
procedurilor EIM/ESM în arii protejate şi în zone intens poluate, care vor ajuta la
aplicarea practică a accesului la justiţie în probleme de mediu în România.
Transparenţa procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului cât şi evaluarea
strategică de mediu vor fi îmbunătăţite per ansamblu, pe de o parte pentru că
societatea civilă va şti să se folosească de legislaţie astfel încât să participe activ şi
să poată acţiona în justiţie pe cei care ar încălca procedura prevăzută de lege. Pe de
altă parte, deoarece funcţionarii publici şi judecătorii vor cunoaşte legislaţia internă şi

standardele UE în materie vor şti să aplice legislaţia astfel încât să fie respectat
principiul transparenţei.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu:
Av. Cătălina Rădulescu, Coordonator al Programului Strategic Litigation, Centrul de Resurse
Juridice, tel: 021-212.06.90, mobil: 0723296366, e-mail: catalina@crj.ro
Laura-Maria Băluţ, Coordonator Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 021212.06.90/91, e-mail: laura@crj.ro

Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi
cfcu.PHARE@mfinante.ro

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări.
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând
diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

