Comunicat de presă
Agenţii de protecţie a mediului din Arad, Iaşi, Brasov şi Cluj date în judecată de CRJ pentru lipsă de
transparenţă şi încălcarea legislaţiei
Bucureşti, 7 septembrie 2009
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a chemat în instanţă câteva agenţii locale de protecţie a mediului, precum şi
Agenţia Naţională de resort, în urma constatării ca respectivele instituţii au dat dovadă de lipsa de transparenţă
şi au acordat ilegal avize de mediu pentru derularea unor activităţi economice.
Procesul de monitorizare şi sesizările în instanţă s-au derulat în cadrul proiectului „Evaluarea impactului asupra
mediului (EIM) şi evaluarea strategică de mediu (ESM) - proces de transpunere şi implementare la nivelul
factorilor implicaţi”, finanţat de UE prin programul PHARE 2006 - „Creşterea Rolului Societăţii Civile în procesul
de integrare a României /Componenta 2–Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,
aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă”. Partenerii CRJ în acest proiect sunt organizaţiile „Justice and
Environment” şi Fundaţia „TERRA Mileniul III”.
Instituţiile chemate în judecată de CRJ sunt Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Arad, Agenţia de Protecţie a
Mediului Iaşi şi Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM), împotriva cărora CRJ a făcut plângere
pentru răspuns nelegal la solicitări de informaţii publice de mediu. APM Iaşi şi ANPM au trimis informaţiile
publice solicitate de CRJ abia după ce au primit citaţia de prezentare în instanţă. Procesul cu cele două agenţii
nu a mai avut loc.
De asemenea, CRJ a formulat plângere prealabilă şi acţiune în instanţă împotriva APM Braşov pentru emiterea
acordului de mediu în cazul SC Peştera Liliecilor SRL, societate ce doreşte să construiască o pensiune în
interiorul Parcului Naţional Piatra Craiului (arie protejată). CRJ a constatat că APM Braşov a emis acordul de
mediu fără a respecta legislaţia privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Procedura
presupune realizarea unei analize tehnico stiintifice privind impactul asupra mediului a activităţilor economice,
turistice, industriale, precum şi consultarea publicului înaintea luării deciziei sau începerii unor astfel de activităţi,
ce pot afecta mediul înconjurător.
Un alt caz este plângerea prealabilă împotriva avizului de mediu emis de Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului (ARPM) Cluj pentru Planul urbanistic zonal şi Regulamentul de Urbanism „Ansamblu de locuinţe în
Cluj Napoca, Colina de Sud, zona „Valea Plesca – Făget Izvor”.
CRJ a observat că acest ansambul de locuinţe este amplasat într-un sit de importanţă comunitară (Natura
2000)- arie naturală protejată pentru unicitatea florei şi faunei.
CRJ a mai constatat că nu s-a facut o informare corectă a publicului interesat şi nu au fost comunicate la timp
informaţiile de mediu referitoare la acest plan.
Proiectul „Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) şi evaluarea strategică de mediu (ESM) - proces de
transpunere şi implementare la nivelul factorilor implicaţi” a urmărit creşterea 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: autorităţile
centrale de mediu şi organizaţii ale societăţii civile.
Pe parcursul derularii proiectului, reprezentantii ONG-urilor de mediu au participat la cursuri de insturire pentru
a dobâdi o imagine de ansamblu asupra legislaţiei Dreptului Mediului, pentru a sti cum să se implice în procesul
de participare publică la luarea deciziilor de mediu, cum să sesizeze organismele internaţionale în cazuri de
încălcare a legislaţiei şi, nu în ultimul rând, li s-a explicat care sunt deficienţele de transpunere şi aplicare
acesteia.

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.
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De asemenea, judecători şi funcţionari publici din cadrul autorităţilor de mediu isi vor aprofunda cunoştinţele de
legislaţie internă şi internaţională privind impactul asupra mediului (EIM), respectiv evaluarea strategică a
mediului (ESM) şi cele legate de standardele europene din domeniu.
La finalul proiectului (octombrie 2009), Guvernul României şi autorităţile centrale de mediu vor primi o analiză a
legislaţiei, care ar putea servi la îmbunătăţirea actualului cadru legislativ, în sensul transpunerii şi aplicării mai
coerente a actelor normative.
De asemenea, prin acest proiect se creaza jurisprudenţa în materia aplicării procedurilor EIM/ESM în arii
protejate şi în zone intens poluate, care vor ajuta la aplicarea accesului la justiţie în probleme de mediu în
România.
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