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Informare de presă 

Greenpeace si Centrul de Resurse Juridice – câștig de cauză în trei procese 

 

Greenpeace România și Centrul de Resurse Juridice (CRJ) au obținut câștig de cauză în trei dintre 
procesele intentate autorităților, pentru cauze legate de mediu. 

Astfel, Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM) va trebui1 să comunice situația minei de la Baia Mare, 
responsabilă pentru accidentul ecologic din 2000 – poluarea cu cianuri, precum și alte informații privind licențele 
de exploatare. Aceste informații, la care legea2 oferă publicului acces, în realitate pot fi obținute doar în 
sala de judecată. Felicitările pentru timpul și resursele consumate astfel se îndreaptă către personalul ANRM. 

Un al doilea proces3 câștigat, obligă Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) să 
furnizeze o serie de informații, lucru evitat până acum de către Comisie. Printre altele, aceste informații includ 
consultările cu publicul în privința amplasării depozitului de deșeuri radioactive în localitatea Saligny - jud. 
Constanța, listele de participanți la discuții și documentațiile elaborate. În urma procesului, CNCAN va trebui să 
furnizeze și documentația de urbanism/amenajare a teritoriului pentru constituirea depozitului, împreună cu 
informații legate de procedura de evaluare urmată. 

Deși semnatar al Convenției de la Aarhus pentru acces la informație, informare publică și acces la justiție 
în probleme de mediu, statul Român menține o barieră de netrecut când vine vorba despre informațiile 
legate de activitățile sale nucleare. Fie că este vorba de reluarea construirii reactoarelor 3 și 4 de la 
Cernavodă, de inițierea unei noi centrale nucleare, de fabrica de combustibil nuclear de la Mioveni sau de 
construirea depozitului radioactiv la Saligny, informațiile relevante sunt păstrate sub cheie, iar curioșii – 
descurajați. 

Nu în ultimul rând, Consiliul Județean Alba va trebui să comunice către Greenpeace și CRJ mai multe planuri 
urbanistice și de amenajare teritorială în legătură cu proiectul de la Roșia Montană, conform celui de-al treilea 
proces câștigat4. Și în acest caz, obținerea informației a fost posibilă în urma unui proces foarte anevoios, 
menit parcă să întărească scepticismul publicului în privința acestui proiect minier. 

Greenpeace și Centrul de Resurse Juridice vor continua acțiunile de acest fel pentru obținerea 
informațiilor de interes oricât va fi nevoie, contribuind totodată la îmbunătățirea comunicării dintre public, 
societatea civilă și autoritățile statului. 

 

Persoane de contact: 
- pentru Greenpeace CEE Romania – Crisanta Lungu, Director Executiv 0720 544 000, 

crisanta.lungu@greenpeace.ro 
- pentru Centrul de Resurse Juridice – Cătălina Rădulescu, 0745 138 165, catalina@crj.ro  

                                                            
1 http://noulportal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwMzI5NDI4; 
2 Legea 544/2001 privind liberul acces la informații publice; 
3 http://noulportal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwMzI5NDI3; 
4 http://noulportal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwMzU0Mzcy. 
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