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Ameninþarea activitãþilor umane la adresa naturii se intensificã atât la nivel local,
cât ºi global. Numai prin înþelegerea sistemelor suport ale vieþii pe Terra ºi a
legãturilor dintre calitatea mediului ºi sãnãtatea populaþiei se poate ajunge la
diminuarea impactului antropic ºi prevenirea degradãrii mediului. 

Pentru a studia sistemul electoral ºi a monitoriza direcþia dezvoltãrii durabile în
România, prin prisma deciziilor politice ºi a anului electoral 2004, TERRA Mileniul
III a derulat în perioada mai 2004 - ianuarie 2005 proiectul 
"Cu cine votãm pentru un mediu curat ºi o dezvoltare durabilã". Acest proiect ºi-a
propus sã contribuie la creºterea calitãþii politicilor de mediu din România ºi la
încurajarea democraþiei participative, prin creºterea spiritului civic ºi
conºtientizarea factorilor politici, privind importanþa mediului înconjurãtor. 

Politicile de mediu ale partidelor pot dicta direcþiile de acþiune în acest domeniu,
contribuie direct la condiþiile de viaþã ºi sãnãtate ale cetãþenilor, o datã ce poziþia
partidului este cristalizatã, dupã alegeri. Reprezentanþii partidelor politice, aleºi
prin vot, sunt cei care elaboreazã conþinutul actelor ºi implementeazã politicile
publice în domeniul mediului. În prima etapã, premergãtoare alegerilor locale
(mai - iulie 2004), au fost abordate 12 partide pentru obþinerea programelor de
mediu, din perspectiva alegerilor locale. Motivul acestei solicitãri a fost
prezentarea cãtre cetãþeni a programelor de mediu ºi nu numai a celor social-
economice, pentru o decizie electoralã corectã. Proiectul viza ca politicile de
mediu sã fie publicate ºi diseminate ca materiale informative pentru electorat. De
asemenea, pentru Bucureºti, programele de mediu în cauzã urmau a fi dezbãtute
public cu cetãþenii ºi comunitatea studenþeascã. Din caza unui nivel redus de
receptivitate a partidelor sau a lipsei propriu-zise a abordãrii aspectelor de mediu
în programele politice pentru alegerile locale, acþiunile proiectului au fost
concentrate în perioada alegerilor generale.

În a doua etapã, premergãtoare alegerilor generale (august - noiembrie 2004), în
urma unor noi solicitãri ºi a definitivãrii programelor ºi platformelor politice ale
partidelor, a fost posibilã publicarea unui material informativ pentru electorat,
conþinând programele de mediu a zece partide, aºa cum au reieºit din platformele
program ale acestora.

Au fost organizate dezbateri cu cetãþenii în sectoarele capitalei pe teme ca:
dreptul constituþional la un mediu curat, legãtura cu alegerile generale, ºi apoi
problemele locale ºi naþionale conºtientizate de electorat. De asemenea, au fost
organizate dezbateri între comunitatea studenþeascã ºi ONG-urile de mediu, pe
tema programelor de mediu ale partidelor, a principalelor probleme de mediu ale
României (precum Canalul ucrainean Bâstroe, centrala nuclear-electricã Belene 
- Bulgaria, proiectul minier Roºia Montanã, centrala nuclear-electricã Cernavodã)
ºi a prioritãþilor de guvernare în domeniul mediului.

1. PROIECTUL "CU CINE VOTÃM
PENTRU UN MEDIU CURAT?" 
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A treia etapã, post alegeri (decembrie 2004 - ianuarie 2005), a constat în
construirea unui parteneriat între forþele politice ºi societatea civilã, pe baza
îmbunãtãþirii politicilor ºi acþiunilor de mediu ale României. Mai precis, Capitolul de
Protecþie a Mediului din Programul de Guvernare 2005 - 2008 a fost dezbãtut de
reprezentanþii ONG-urilor de mediu din þarã ºi ai partidelor politice, în scopul
identificãrii unor practici comune ºi rezoluþii, în vederea îmbunãtãþirii politicilor de
mediu.
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Începând din luna mai, 12 partide (Partidul Democrat, Partidul Social Democrat,
Partidul Naþional Liberal, Partidul România Mare, Partidul Naþional Þãrãnesc
Creºtin ºi Democrat, Partidul Umanist din România, Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România, Partidul Unitãþii Naþiunii Române, Partidul Acþiunea
Popularã, Forþa Democratã, Partidul Noua Generaþie, Uniunea pentru
Reconstrucþia României) au fost contactate prin telefon, fax ºi e-mail. Acestora li 
s-au solicitat:

sinteza  politicilor ºi iniþiativelor referitoare la protecþia mediului înconjurãtor
atât în perspectiva alegerilor locale cât ºi a celor generale; 

datele de contact ale persoanelor responsabile de politica de mediu sau de
politicile conexe. 

S-a urmãrit, astfel, identificarea persoanelor abilitate din cadrul partidului, care sã
susþinã discuþiile cu organizaþia noastrã, precum ºi dialogul cu alte organizaþii
neguvernamentale de mediu. 

Ca urmare a vitezei scãzute de reacþie a partidelor, urmãtorul pas a fost vizitarea
sediilor partidelor, atât în calitate de cetãþean în cãutarea informaþiilor de mediu
electorale, cât ºi în calitate de organizaþie neguvernamentalã. Astfel, toate cele 12
partide au fost vizitate de reprezentanþii organizaþiei noastre, pentru a verifica
receptivitatea acestora.

Multe dintre partide (PSD, PUR, PER, AP, PRM, PNG, PUNR) nu au cooperat prin
punerea la dispoziþie a conþinutului politicii de mediu ºi nu au abordat aceastã
problemã în alegerile locale în mod specific. 

2.1 Cerinþele de mediu ale bucureºtenilor 

În perioada de dupã alegerile locale, în cadrul dezbaterilor publice organizate în
principalele parcuri ale capitalei (Ciºmigiu, Grãdina Icoanei, Titan, Tineretului,
Eroilor, Moghioroº), am oferit cetãþenilor posibilitatea de a judeca procesul
electoral ºi partidele candidate ºi din punct de vedere al dezvoltãrii durabile (în
mod particular, prin prisma aspectelor legate de mediul înconjurãtor la nivel
urban).

Astfel, în preajma alegerilor, cetãþenii ºi-au putut exprima opinia cu privire la
probleme de mediu locale ce trebuie soluþionate, precum ºi asupra importanþei
aspectelor de mediu, acordate de factorii de decizie. 

În ansamblu, dezbaterile din parcuri au demonstrat importanþa datã de cetãþeni
aspectelor de mediu. Percepþia cetãþenilor s-a concentrat asupra problemelor de
mediu la nivelul Bucureºtiului cu privire la: zonele verzi, curãþenie, calitatea aerului,
transport, ape, reciclare, eco-taxe, educaþie ecologicã/spirit civic.1

2. ALEGERILE LOCALE 

1Afirmaþiile ºi opiniile cetãþenilor sunt disponibile la http://terraIII.ngo.ro/puls.htm
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Salubritatea este perceputã ca principala problemã a capitalei. Cetãþenii se
plâng de lipsa curãþeniei în zona blocurilor, în parcuri, pe strãzi ºi la marginea
oraºului. Aceºtia au atras atenþia asupra numãrului redus de centre de
reciclare, inexistenþa infrastructurii de colectare separatã a deºeurilor menajere ºi
lipsa preocupãrii din partea firmelor de salubrizare. La aceste lipsuri se adaugã ºi
necesitatea instituirii ºi menþinerii unor penalizãri - finaciare sau munca în folosul
comunitãþii - pentru cei care contribuie la insalubritatea oraºului ºi a parcurilor. 

Zonele verzi, în viziunea cetãþenilor, stau sub semnul deficitului de spaþii verzi ºi
parcuri, opiniile ºi semnalele de alarmã fiind legate de: 

necesitatea plantãrii mai multor copaci ºi protejãrii celor existenþi; 
oprirea tãierii copacilor în procesul de reamenajare a teritoriului ºi spaþiilor

urbane; 
abuzarea ºi dispariþia spaþiilor verzi, din cauza activitãþilor comerciale ºi de

producþie, teraselor, magazinelor, parcãrilor, centrelor comerciale etc;
spaþiile verzi deficitare în zona Militari, necesitatea dezvoltãrii acestora ºi a

unui parc de dimensiuni mari; 
asigurarea curãþeniei ºi pazei în parcuri precum ºi implicarea activã a

gardienilor publici în problema protejãrii mediului urban; 
aplicarea Legii nr. 544 privind accesul la informaþiile de interes public ºi a

Legii nr. 86/2000 în privinþa construcþiilor pe spaþiile verzi ºi pe domeniile publice. 

Calitatea aerului este fãrã îndoialã problema de mediu ºi sãnãtate cel mai bine
conºtientizatã, la nivelul municipiului Bucureºti. Cauza principalã este transportul
auto ºi congestionarea în creºtere a traficului. În legaturã cu problema transportului
- calitatea aerului ºi poluarea fonicã - cetãþenii au solicitat în mod repetat
restricþionarea circulaþiei în anumite zone ºi în anumite intervale (în special în
centrul oraºului).

Cetãþenii s-au plâns ºi de noxele eliminate în timpul nopþii sau la sfârºitul sãptãmânii
de Fabrica de Sãpun STELA, Fabrica de Medicamente Dudeºti (Comuna Cãþelu),
etc.

Parcul Moghioroº - Dezbatere publicã,
octombrie 2004

Parcul Ciºmigiu - Dezbatere publicã, 
octombrie 2004
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În viziunea cetãþenilor, problema apei stã sub semnul calitãþii apei potabile ºi a
poluãrii lacurilor capitalei prin deversãri necontrolate. 

Educaþia trebuie sã ducã la conºtientizarea faptului cã societatea este rezultanta
interacþiunii între indivizii cu diferite roluri sociale. Fãrã îndoialã, educaþia este
consideratã esenþialã dar nu ºi suficientã de cãtre cetãþenii intervievaþi, politica de
mediu a individului fiind la fel de importantã cu cea a partidelor sau a autoritãþilor.

Cerinþele ºi problemele sesizate de cetãþenii intervievaþi sunt cu atât mai importante
cu cât existã implicaþii specifice ale acquis-ului comunitar pentru serviciile
publice de gospodãrie comunalã ºi ale cadrului legislativ adecvat privind:
alimentarea cu apã; canalizarea ºi epurarea apelor uzate ºi pluviale; salubrizarea
localitãþilor; transportul public local; administrarea domeniului public.

2.2  Barierele întâmpinate ºi soluþionarea acestora

În ansamblu, este îngrijorãtor numãrul restrâns de cetãþeni care-ºi cunosc drepturile
legale ºi acþioneazã în interes comunitar, pentru asigurarea calitãþii ºi echilibrului
ecologic al mediului (în contrast cu perceperea gradului sporit de poluare din
Bucureºti ºi a repercusiunilor asupra sãnãtãþii). 

Parcul Titan - Dezbatere publicã, 
octombrie 2004

Parcul Tineretului - Dezbatere publicã,
octombrie 2004

Parcul Icoanei - Dezbatere publicã, 
octombrie 2004
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Concret, s-a remarcat predominant neîncrederea în capacitatea de soluþionare a
problemelor de mediu de cãtre aleºii locali, spiritul de bunã guvernare prin prisma
mediului înconjurãtor fiind puþin materializat la nivelul sectoarelor capitalei. 

Aºadar, este nevoie de sensibilizarea ºi responsabilizarea atât a autoritãþilor
publice (Direcþiile de Sãnãtate Publicã, Consiliile judeþene ºi locale, Primãrii,
Agenþiile de Protecþie a Mediului), cât ºi a societãþii, în baza drepturilor ºi legilor
existente pentru implicarea cetãþenilor în problematica de mediu:

1. Dreptul la un mediu sãnãtos ºi echilibrat, garantat constituþional (Art. 35 din
Constituþia României);

2. Dreptul de a avea acces la informaþia publicã: Legea nr. 544/ 12.10.2001
privind liberul acces la informaþiile de interes public;

3. Legea nr. 137/ 29.12.1995, republicatã, privind protecþia mediului stabileºte
dezvoltarea unor proceduri prin care se asigurã accesul la informaþia de mediu ºi
participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu;

4. Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la informaþie,
participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul în justiþie în probleme de mediu
(Convenþie semnata la Aarhus în data de 25.06.1998);

5. Ordinul ministrului MAPM nr. 1325/ 22.09.2000 privind participarea
publicului, prin reprezentanþii sãi, la pregãtirea planurilor, programelor, politicilor
ºi legislaþiei privind mediul;

6. Conform principiului precauþiei, lipsa de informaþii nu trebuie sã devinã o scuzã
pentru lipsa acþiunilor sau pentru acþiuni greºit orientate.

Aplicarea principiului dezvoltãrii durabile, al participãrii ºi consultãrii cetãþenilor,
al liberului acces la informaþii ºi al protecþiei ºi conservãrii mediului
natural/construit la nivel urban este mai mult decât necesarã, în contextul în care
concentrarea umanã ºi poluarea în zonele urbane sunt în creºtere. 



9

A doua etapã a proiectului a constat în abordarea din nou a partidelor,  cu privire
la disponibilitatea programelor ºi strategiilor de mediu, în contextul alegerilor
generale. Partidele contactate au fost: PD, PSD, PNL, PRM, PNÞCD, PUR, UDMR,
PUNR, AP, FD, PNG, URR ºi PER.

Scopul acestei etape s-a diferenþiat de prima abordare a forþelor politice din
perioada alegerilor locale, urmãrind: 

Confirmarea programelor de mediu ale partidelor pentru alegerile generale;
Continuarea colectãrii programelor de mediu ale partidelor care au ignorat

apelurile din perioada alegerilor locale (PSD, PUR, PUNR, AP, FD), în ciuda
eforturilor susþinute depuse de Fundaþia TERRA Mileniul III;

Termenul dat, 30 august 2004, pentru punerea la dispoziþie a programului de
mediu, a avut un impact redus - perioada fiind dominatã de congrese de partid
pre-electorale, schimbãri ale platformelor-program, formarea unor noi alianþe
politice2;

Monitorizarea publicãrii programelor de mediu pe paginile de web ale
partidelor; 

Publicarea unei broºuri pentru creºterea gradului de conºtientizare a
electoratului3;

Stabilirea temelor privind mediul, pentru dezbaterile electorale dintre partidele
politice ºi organizaþiile neguvernamentale de mediu.  

În urma definitivãrii platformelor politice ºi a insistenþelor, au fost obþinute
programele de mediu ale partidelor, pentru a publica în septembrie broºura
informativã electoralã. Pasul urmãtor a fost întâlnirea cu electoratul. Astfel, dupã
cum am precizat ºi la subcapitolul 2.1, am preluat opiniile a aproximativ 800 de
bucureºteni. 

Cetãþenii s-au arãtat îngrijoraþi de proiectul Roºia Montanã - calificat drept cea mai
mare catastrofã ce se poate întâmpla în România - ºi necesitatea soluþionãrii de
urgenþã a problemei Canalului Bâstroe. Alte probleme de mediu specificate de
cetãþeni4 s-au referit la:

Prevenirea inundaþiilor dezastroase din nordul þãrii ºi a defriºãrilor masive de
cãtre proprietari ºi Romsilva;

Mizeria în zonele de atracþie turisticã (ex: Munþii Bucegi);
Permiterea ºi nepenalizarea construcþiilor în ariile protejate;  

3. ALEGERILE GENERALE

2Definitivarea Alianþei DA dintre PD ºi PNL. Apariþia coaliþiei politice dintre PSD ºi PUR la începutul lunii
septembrie. A existat ºi proiectul coaliþiei dintre PNTCD ºi AP 
3Cu cine votãm pentru un mediu curat, TERRA Mileniul III, http://terraiii.ngo.ro
4Afirmaþiile ºi opiniile cetãþenilor sunt disponibile la http://terraiii.ngo.ro/puls.htm
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Dispariþia plajei (Eforie Nord, Vama Veche);
Poluarea Mãrii Negre prin deversãri care sunt pedepsite prin amenzi reduse;
Riscul sporit de cancer pentru locuitorii din zona Bãiþa Bihor.

Seria dezbaterilor "Cu cine votãm pentru un mediu curat?" a avut în vedere
deciziile necesare ºi acþiunile liderilor politici pentru îmbunãtãþirea calitãþii mediului
ºi prevenirea degradãrii acestuia, atât în perioada electoralã, cât ºi în cea post-
electoralã.

3.1 Mediul în context electoral ºi problemele de mediu naþionale

TERRA Mileniul III a monitorizat programele politice ºi campania alegerilor locale,
concluzia intermediarã fiind cã factorii politici se limiteazã la enumerarea unor
probleme de mediu, fãrã a prezenta strategii în domeniu, planuri de acþiune ºi
soluþii.

Dezbaterea publicã din 21 octombrie 2004 ºi masa rotundã din 18 noiembrie
2004 organizate de Fundaþia TERRA Mileniul III, au adus în discuþie nu doar
programele de mediu ale partidelor politice, ci ºi principalele probleme de mediu
ale României. Dezbaterile au pus accentul, în primul rând, pe legãtura dintre
partidele politice, ca viitori factori legislativi ºi executivi, ºi asigurarea dreptului
constituþional la un mediu curat ºi echilibrat.

Prezenþi la dezbateriile electorale au fost reprezentanþi ai PER, PNÞCD, Alianþei
PNL-PD, PRM, URR, AP. 

Absenþele relevante din punct de vedere
al sondajelor electorale au fost ale
reprezentanþilor Uniunii PSD-PUR,
UDMR, PNG.

Dezbatere cu studenþii, 21 octombrie 2004

Reprezentanþii partidelor ºi-au prezentat programul de mediu ºi poziþia privind
principalele probleme de mediu la nivel naþional precum: Canalul ucrainean
Bîstroe, Autostrada Braºov-Borº, Proiectul minier Roºia Montanã, Centrala nuclear-
electricã Cernavodã5.  Poziþiile oficiale ale acestora ºi ale organizaþiei noastre sunt
prezentate în Anexa 1.

5TERRA Mileniul III, Rezumat poziþia oficialã a partidelor politice, 
http://terraiii.ngo.ro/pdf2
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Partidele nu au ezitat în a-ºi exprima prioritãþile de mediu în cazul câºtigãrii
alegerilor, ºi topul celor 3 prioritãþi pe mediu dupã cum urmeazã:

Aþi câºtigat alegerile ºi aþi ajuns la guvernare. 
Cum aveþi de gând sã rezolvaþi

problema capacitãþii instituþionale?

AP: “Nu este suficientã o agenþie de mediu care sã elaboreze ºi sã coordoneze
strategia de implementare a actului comunitar; trebuie mers pe descentralizare ºi
autonomie; este necesarã întãrirea capacitãþii
administrative la nivel regional, prin aceste
agenþii de protecþie a mediului; garda de
mediu trebuie profesionalizatã; tribunal pentru
ca problemele de mediu sã poatã fi
reglementate la întreg spectrul: economic,
legislativ, guvernamental”.

Masa rotundã ONGuri - Partide Politice

D.A.: “Garda de Mediu sã fie integratã în Agenþiile de Mediu ºi Agenþiile
Regionale, ºi sã fie aleºi profesioniºti, dar nu pe criterii politice; modificarea legii
nr. 188, specialistul sã aibã o anumitã inamovibilitate în sistem (prevenirea epurãrii
politice)”.
PER: “Pãdurile transferate la Ministerul Mediului; mãrirea salariilor specialiºtilor
de mediu; pentru respectarea mediului, impunerea de sancþiuni financiare (amenzi)
ºi penale”.

PNÞCD: “Simplificãm conducerea, prin
restructurarea organigramei ministerului;
respectarea cooperãrii cu populaþia în
proiecte economice cu impact semnificativ
asupra mediului (ex: referendum Roºia
Montanã); elaborarea strategiilor
sectoriale.” 

URR: “Vom angaja profesioniºti.”
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Topul celor 3 prioritãþi de mediu:

AP: 1. Reforma instituþionalã ºi economicã în acelaºi timp, care înseamnã: forumul
de dezvoltare durabilã, fonduri din revizuirea normelor metodologice, parteneriat
public ºi privat.
2. Rezolvarea problemei deºeurilor urbane.
3. Alimentarea cu apã ºi combaterea eroziunii solului.

D.A.: 1. Statuarea Ministerulului ºi a Agenþiilor Naþionale de Mediu.
2. Fondurile de Mediu.
3. Realizarea unui sistem naþional pentru evaluarea integratã ºi managementul
calitãþii mediului.

PER: 1. Educaþia naþionalã ecologicã.
2. Eco-agriculturã.
3. Dezvoltarea clasei sociale medii, ca furnizoare de produse ecologice.

PNÞCD: 1. Utilizarea fondurilor de mediu.
2. Garantarea proprietãþii, ce impune ca lucrãrile de protecþie împotriva eroziunii
malurilor ºi râurilor, eroziune ce distruge iremediabil suprafeþele arabile, sã fie
finanþate de buget.
3. Monitorizarea exigentã ºi profesionistã a aplicãrii unor tehnologii nepoluante în
toate domeniile agricole, ºi controlul riguros al calitãþii produselor agricole,
agroalimentare.

URR: 1. Educaþia ecologicã.
2. Desprinderea Agenþiilor de Mediu de Ministerul Agriculturii.
3. Programe de reîmpãdurire din zonele urbane.
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Voinþa politicã este esenþialã în protecþia mediului ºi dezvoltarea durabilã. Astfel,
este nevoie de angajamente politice serioase ºi parteneriate cu toate segmentele
societãþii. Schimbãrile politice trebuie fãcute într-un mod corect ºi echilibrat ºi nu
trebuie lãsate sã domine interesele sectoriale în defavoarea binelui general.   

În cadrul seminarului organizat la Sinaia în perioada 14 - 16 ianuarie 2005, a fost
iniþiat în premierã un parteneriat al Partidelor Politice cu Societatea Civilã, pentru
îmbunãtãþirea politicii de mediu. Concret, a fost analizatã politica de mediu a
României pentru perioada 2005 - 2008, predominant bazatã pe programul de
mediu al Alianþei D.A. Analiza partidelor politice prezente la întâlnire a subliniat
aspectele omise sau parþial abordate în acest capitol (vezi Anexa 2). 
Reprezentanþii de mediu ai partidelor politice ºi ONG-urile de mediu au dezbãtut
urmãtoarele teme:

Capitolul 18. Politica privind protecþia mediului înconjurãtor, Programul de
Guvernare 2005 - 2008.

Aportul partidelor politice ºi al societãþii civile în politica de mediu a României.
Importanþa comunicãrii ºi colaborãrii între toþi factorii responsabili ºi interesaþi

în domeniu (încheierea unui parteneriat dintre autoritãþile în domeniu ºi ONG-uri,
pentru îmbunãtãþirea ºi optima implementare a politicii de mediu).

Percepþia, conform cãreia cetãþeanul sau ONG-urile nu pot influenþa deciziile
politice, fie la nivel local, fie la nivel central, sau le poate influenþa doar în micã
mãsurã, începe sã pãleascã. Realitatea exprimã necesitatea guvernãrii
participative, în care experienþa acumulatã de ONG-urile de mediu trebuie sã fie
folositã de autoritãþi.

4.1 Recomandãri ale societãþii civile

Organizaþiile neguvernamentale de mediu prezente la întâlnirea din ianuarie
2005 (22 organizaþii) ºi-au formulat poziþia asupra subcapitolelor programului,
mai puþin asupra subcapitolului 2 (Evaluarea stãrii actuale a factorilor ecologici ºi
fundamentarea unei strategii pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor
regenerabile ºi neregenerabile), considerând cã existã suficiente strategii ºi
evaluãri ale stãrii actuale a factorilor de mediu. Prea puþinã atenþie este însã
acordatã mãsurilor efective de ameliorare a factorilor de mediu, precum ºi
implementãrii strategiilor existente sau îmbunãtãþirii acestora. 

Nici subcapitolul 7 (Elaborarea strategiilor de protejare a cetãþenilor împotriva
calamitãþilor naturale, accidentelor ecologice ºi expunerii în zone cu risc ecologic)
nu a fost discutat, deoarece se considerã importantã nu abordarea situaþiilor de
crizã, ci acþionarea conform principiului precauþiei ºi prevenþiei.

4. PROGRAMUL DE GUVERNARE 
- CAPITOLUL DE PROTECÞIE A MEDIULUI
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Organizaþiile prezente la întâlnire s-au constituit, în
funcþie de expertizã, în grupuri de lucru, ºi au fãcut
amendamente ºi completãri la program, acestea
fiind prezentate mai jos. Organizaþiile ºi-au
exprimat ºi interesul de a participa la
implementarea programului.

Sinaia -  ianuarie. 2005

4.1.1 Subcapitolul 16. Integrarea politicii de mediu în elaborarea 
ºi aplicarea politicilor sectoriale ºi regionale

a) Capitolul trebuie revizuit ºi îmbunãtãþit nu numai pe baza a ceea a fost bine în
guvernãrile anterioare, ci ºi pe baza unor documente precum: al VI-lea Program
de Acþiune pe Mediu al Uniunii Europene (decembrie 2002) ºi Raportul Kok
asupra Strategiei de la Lisabona (noiembrie 2004). Acest raport cere ca strategia
UE privitoare la dezvoltare durabilã sã între într-o nouã fazã, în care aspectele de
mediu sã fie integrate în toate politicile sectoriale. Lobby-ului industrial sã nu i se
mai permitã sã acþioneze în direcþia obþinerii profitului cu orice preþ. 

Eforturi comune pentru creºtere economicã ºi locuri de muncã - un nou început
pentru Strategia de la Lisabona  

Comisia Europeanã a prezentat la 2 februarie o strategie menitã sã
revitalizeze aºa-numita Agendã de la Lisabona - agendã de reformã
economicã a UE. Acþiunile propuse ar putea duce la creºterea PIB cu 3%
pâna în 2010 ºi la crearea a peste 6 milioane de locuri de muncã. Caracterul
urgent este evident - la cinci ani dupã lansare, Strategia de la Lisabona fiind
departe de a genera rezultatele aºteptate. Documentul prezentat la Consiliul
European din 22-23 martie solicitã statelor membre UE lansarea unui nou
parteneriat pentru creºterea economicã ºi crearea unor noi locuri de muncã . 

Comisia a elaborat un program de acþiune concret, care se focalizeazã pe: 
- Transformarea Europei într-o locaþie atractivã pentru investiþii ºi muncã. 
- Cunoaºtere ºi inovaþie pentru dezvoltare.
- Crearea de locuri de muncã mai multe ºi mai bune.

Commission of the European Communities. 2005. Lisbon action plan
incorporating eu Lisbon programme and recommendations for actions to
member states for inclusion in their national Lisbon programmes. Spring
European Council 2005.
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/SEC2005_192_en.pdf

6 Programul de guvernare 2005-2008, www.guv.ro
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b)  Este esenþial ca actuala guvernare sã continue promovarea protecþiei mediului,
ca obiectiv cheie în toate sectoare. Politicile sectoriale ºi intersectoriale trebuie sã
aibã un mesaj foarte clar pentru a PROTEJA acum ºi reduce PRESIUNILE asupra
mediului. 

c)  Sectoarele considerate prioritare nu includ sectorul de sãnãtate, turism, precum
ºi de stimulare a carierelor de mediu pe piaþa muncii (green jobs). 

d)  Este necesarã introducerea evaluãrii de mediu ºi formularea unor indicatori de
mãsurare efectivã a progreselor înregistrate în cazul strategiilor ºi politicilor
existente. România trebuie sã dovedeascã implementarea eficientã a evaluãrii
strategice de mediu, pânã în 2007.
La fel de necesarã este ºi o abordare extrem de pragmaticã, care sã permitã
mãsurarea efectivã nu numai a progreselor, ci ºi a întârzierilor, eºecurilor
strategiilor ºi politicilor existente. Programul trebuie sã specifice mãsuri concrete,
mãsurabile ºi cu finalitate în patru ani ºi pe mai departe.  

f)  Se simte o nevoie acutã de respectare ºi operaþionalizare a legislaþiei de mediu.
Chiar dacã eforturile guvernamentale de armonizare a legislaþiei sunt de apreciat
ºi nu suferim de un vid legislativ, în teritoriu se constatã precaritatea pârghiilor de
aplicare a legislaþiei ºi a corelãrii cu ceea ce România ºi-a asumat la Bruxelles.

Sectorul Industrial

Promovarea politicii de achiziþii publice "verzi" (green public procurement);
Aplicarea standardelor comunitare de competitivitate ºi pe piaþa internã, atât

pe baza legislaþiei existente, cât ºi prin raportarea la realitatea din România.

Sectorul Energie

Depãºirea stadiului de proiecte pilot în domeniul eficienþei energetice ºi
utilizãrii energiilor regenerabile7;  

Atingerea unui compromis între utilizarea resurselor regenerabile ºi
conservarea biodiversitãþii (o situaþie de tipul "toatã lumea câºtigã": panouri solare
amplasate pe clãdiri, utilizarea energiei geotermale, etc.)8. Pe cât posibil, a nu se
miza pe hidrocentrale mari, pe ferme de energie eolianã amplasate în cadrul
culoarelor de migraþie ale pãsãrilor, sau în zone cu valoare peisagisticã;   

Problemele de investiþii ºi politici în domeniu trebuie sã fie supuse consultãrii
publice. Trebuie evitate situaþiile anterioare în care, la elaborarea Strategiei
Energetice de cãtre Ministerul Economiei ºi Comerþului, companiile interesate ºi
ONG-urile nu au fost implicate;  

Este nevoie de sprijin guvernamental pentru proiectele de eficienþã energeticã
ºi de utilizare a surselor regenerabile de energie.

7Directiva privind certificatele verzi pentru energia produsã din resurse regenerabile va fi implementatã curând  
8Este foarte tentant sã dicutãm despre strategii de utilizare a surselor regenerabile de energie ºi sã lãsãm la sfârºit
ceea ce þine de o eficientizare a consumului energetic. 
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Sectorul Transport

Trebuie sã se insiste pe transportul durabil ºi dezvoltarea unui sistem rutier
justificat economic, social ºi ecologic. Nu trebuie sã se accepte doar
implementarea proiectelor din cadrul Reþelei Trans-Europene sau materializarea
intereselor electorale. Românii se grãbesc sã îºi exprime pãrerea în legãturã cu
efectele benefice ale acestor proiecte asupra economiei româneºti, însã s-a ignorat
faptul cã alternativ drumurile europene, naþionale ºi comunale pot fi reabilitate cu
costuri mult mai mici ºi cu mpact de mediu restrâns;

Prevenirea izolaþiei genetice prin ecotunele pentru autostrãzile în construcþie.
Deºi implicã adeseori costuri suplimentare mari, acestea ºi-au dovedit beneficiile în
alte þãri. Dacã acestea nu sunt fãcute acum, nu se vor construi nici peste câteva
decenii. 

Implicarea ºi consultarea ONG-urilor cu privire la politica de transport,
proiecte naþionale, regionale etc.

Fondul de Mediu

Se solicitã transparenþa monitorizãrii ºi evaluãrii investiþiilor;
Fondul de mediu trebuie destinat exclusiv proiectelor de mediu pe criterii stricte;
Condiþiile de eligibilitate ºi accesul real al ONG-urilor la aceste fonduri,

inclusiv drept co-finanþare, trebuie reconsiderate;
Se cere cooptarea ONG-urilor în evaluarea ºi monitorizarea proiectelor.

4.1.2 Subcapitol 3. Capacitate instituþionalã

Capacitatea instituþionalã priveºte Guvernul ºi ONG-urile de mediu, precum ºi
relaþiile dintre aceste structuri. 
- Depolitizarea APM-urilor ºi Gãrzii de Mediu;
- Angajarea personalului APM-urilor prin concurs, pe criterii de profesionalism,
asigurându-se deplinã transparenþã (promovarea valorilor);
- Responsabilizarea structurilor centrale, regionale ºi locale prin impunerea de
sancþiuni;
- Instituþionalizarea relaþiilor cu agenþii ecologici voluntari;
- Utilizarea transparentã a fondurilor de preaderare pentru proiecte ce corespund
unor criterii stricte de mediu (ex. a nu se utiliza pentru dezvoltarea unor proiecte
legate de Organisme Modificate Genetic, minerit etc.);
- Utilizarea Fondului de Mediu DOAR pentru proiecte de mediu ºi programe ale
ONG-urilor (inclusiv accesul în justiþie), ºi nu pentru subvenþionarea industriei
(precum retragerea maºinilor mai vechi de 12 ani);
- Reconsiderarea condiþiilor de eligibilitate ºi normelor de aplicare ale Fondului de
Mediu astfel încât ºi ONG-urile sã aibã acces.

4.1.3 Subcapitolul 4. Factori de mediu

În ansamblu, se impun mãsuri concrete de aplicare a Principiului Precauþiei ºi
Prevenþiei ºi a Principiului Poluatorul Plãteºte (creºterea sancþiunilor).
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Apa
- Transpunerea corectã ºi imediatã a Directivei Europene privind apele subterane
(transpusã cu omisiuni);
- Internalizarea costurilor reale de mediu ale utilizãrii apei în procesele industriale
ºi creºterea gradului de epurare (reciclare).

Organisme Modificate Genetic
- Inventarierea tuturor culturilor de OMG-uri ºi asigurarea transparenþei totale a
evidenþei culturilor ºi producþiei;
Obs. Statisticile Ministerului Mediului nu exprimã realitatea. (ex: în judeþul Mureº
existã 100, nu 4 producãtori, rezultând mii de tone de OMG). Existã un risc extrem
de mare de infestare a recoltelor agricole cu OMG la nivel naþional ºi regional.
- Urmãrirea circuitului OMG în fluxul de prelucrare a alimentelor; produsul finit,
hrana, adesea nu este etichetat ca fiind de origine OMG, sau dacã animalele au
fost hrãnite pe bazã de OMG; 
- Crearea unei "bãnci de seminþe naturale" ca patrimoniu românesc nepatentabil;
- Sprijinirea agriculturii organice prin plãþi compensatorii, cel puþin pânã în faza în
care ele ajung sã se dezvolte ºi sã se impunã pe piaþã;
Obs. Agricultura ecologicã este o ºansã de pãtrundere pe piaþa UE. În plus, o
datã cu integrarea în UE, implementarea Politicii Agricole Comune, de intensificare
a agriculturii, va avea un impact puternic asupra biodiversitãþii9. 

Schimbãrile climatice
-  Îmbunãtãþirea eficienþei energetice - reabilitarea termicã a clãdirilor;
Obs. Au fost dezvoltate numeroase planuri locale ºi strategii, însã rezultatele
întârzie sã aparã. 
- Încurajarea utilizãrii surselor regenerabile de energie fãrã afectarea
biodiversitãþii prin subvenþii ºi deduceri ca parte a protecþiei sociale;  
-  Acþiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã (excluse investiþiile în
sectorul nuclear).

4.1.4 Subcapitolul 5. Extinderea reþelei naþionale de arii protejate

Probleme:
1. Inventarierea potenþialelor situri Natura 2000 în România pânã în 2007: cine?
cum? când?

Soluþii:
a) Cooptarea ONG-urilor în derularea eficientã ºi la timp a proiectului.
Disponibilizarea unei linii guvernamentale de finanþare;
b) Strategiile sectoriale sã þinã cont de valorile naturale de biodiversitate -
elaborarea acestora sã fie fãcutã cu participarea reprezentanþilor MMGA ºi a
ONG-urilor;  
c)  Întocmirea unui plan realist pentru îndeplinirea obligaþiilor de implementare a
Directivei Habitate ºi Pãsãri, cu estimarea costurilor;
d)  Elaborarea unor sisteme de compensare eficiente pentru proprietarii de terenuri
,viitoare situri Natura 2000.
9Existã coduri de bune practici în agriculturã elaborate de Banca Mondialã
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Probleme:
2. Administrarea defectuoasã a ariilor protejate. 

Soluþii:
a) Subordonarea administrãrii ariilor protejate direct Ministerului Mediului,
eliminând experienþe ca cea cu Romsilva;
b) Finanþarea de la buget a reþelei naþionale de arii protejate;
c) Crearea unui precedent pozitiv în administrarea unei arii protejate, cu
implicarea directã a ONG-urilor;
d) Parcurile naþionale ºi Rezervaþia Biosferei sã fie considerate cu adevãrat de
interes naþional, ca urmare, obiectivele de management ale acestora sã fie
considerate prioritare faþã de orice alte obiective de dezvoltare.

Probleme:
3. Suprapunerea speciilor protejate din anexele pachetului legislativ de protecþie
a acestora cu cele din anexele legii vânãtorii.

Soluþii:
Revizuirea listelor cu speciile suprapuse (excluderea acestora din listele Legii
Vânãtorii).
Obs. Textul conþine numeroase inadvertenþe:
- Finalizarea cadastrului tuturor ariilor protejate ºi utilizarea acestor date în
inventarierea siturilor Natura 2000 în România (siturile Natura 2000 trebuie sã fie
bazate pe date ºtiinþifice, ºi nu pe existenþa ariilor protejate actuale);
-  Pregãtirea listei cu situri propuse sã facã parte (propuse spre desemnare ca arii)
din reþeaua Natura 2000, de interes comunitar, ºi desemnarea zonelor special
protejate (ariilor speciale de conservare);
- Extinderea ariilor naturale declarate arii speciale de conservare ºi înfiinþarea unor
noi arii protejate pe ecosisteme în principalele zone biogeografice;
- Redimensionarea ecologicã ºi economicã a Deltei Dunãrii în  scopul  protecþiei
pe termen lung a acestui ecosistem ºi dezvoltãrii economice ºi sociale în
conformitate cu Convenþia Internaþionalã a Deltei Dunãrii (Convenþia Dunãrii).

4.1.5 Subcapitolul 6. Întãrirea parteneriatului transfrontalier 
ºi internaþional

- Respectarea convenþiilor existente;
- Accesul în justiþie - dezvoltarea unor mecanisme de acþionare în justiþie;
- Disponibilitate la includerea ONG-urilor în consorþii guvernamentale (protocol ºi
responsabilitãþi clare) pentru a utiliza fonduri europene (ex: concepere proiecte
LIFE - mediu, co-finanþare guvernamentalã); 
- Utilizarea oportunitãþilor oferite de programe precum INTERREG 3.

4.1.6 Subcapitolul 8. Întãrirea parteneriatului cu ONG-urile

În ansamblu, se doresc protocoale/contracte reale între ONG-uri ºi instituþii ale
statului, pentru co-finanþãri, parteneriate ºi elaborãri de proiecte. 
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Premise ale dezvoltãrii parteneriatelor durabile (guvern - ONG):
- Accesul la informaþie;
- Transparenþa activitãþilor guvernului ºi ONG-urilor;
- Egalitate partenerialã;
- Colaborare ºi consens.

Etape ale dezvoltãrii parteneriatelor durabile:
- Informarea;
- Consultarea;
- Identificarea rolurilor;
- Stabilirea parteneriatului;
- Co-participarea la decizie; 
- Încurajarea Parteneriatului Public - Privat (inclusiv social ºi civil).

Dezvoltarea instituþionalã se bazeazã pe: 
- Întãrirea capacitãþii instituþionale a structurilor parteneriale (guvern ºi ONG);
- Stabilirea unor structuri bine definite pentru comunicarea cu ONG-uri;
- Alocarea resurselor necesare (umane, financiare, informaþionale);
- Linii de finanþare dedicate dezvoltãrii instituþionale a ONG-urilor de mediu;
- Un proces transparent de alocare a fondurilor, cu implicarea reprezentanþilor
ONG, pornind de la modele funcþionale existente în UE. 

4.1.7 Subcapitolul 9. Educaþie pentru dezvoltare durabilã

Stabilirea grupului de lucru intersectorial (MMGA, Ministerul Educaþiei,
Ministerul Culturii, ONG) pentru elaborarea strategiei de informare, conºtientizare
ºi educaþie pentru dezvoltare durabilã;

Elaborarea unei programe naþionale de educaþie pentru dezvoltare durabilã
aplicatã în sistemul de învãþãmânt (preºcolar-universitar);

Campanii de informare ºi conºtientizare cu privire la problemele de mediu;
Instruirea reprezentanþilor autoritãþilor ºi creºterea gradului de conºtientizare al

cetãþenilor cu privire la participarea publicã, corelarea domeniilor economic,
ecologic ºi social în toate programele educaþionale;

Instruirea ºi creºterea gradului de conºtientizare al sectorului de afaceri în
spiritul dezvoltãrii durabile adaptatã la situaþia localã (ecobusiness).

Note:
1. Rezultatele semnificative ºi experienþa în domeniu a ONG-urilor nu este
recunoscutã de inspectoratul ºcolar, astfel încât rezultatele sunt izolate regional.
2. Green Pack, mãsurã ce a fost deja dezvoltatã în Bulgaria, Polonia ºi Ungaria,
poate fi un instrument testat pentru toþi factorii educaþionali, armonizându-ne astfel
cu sistemul educaþional din Europa.
3. Nu existã specializarea de ecolog la nivel universitar.
4. Principalele institute de cercetare din þarã nu mai sunt susþinute, ci privatizate, iar
domeniul lor de activitate este modificat complet (ex: Proed, Geotec, ICIM).
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4.2 Alte rezoluþii necesare: 

Alte aspecte abordate de participanþi la seminarul din ianuarie 2005 au fost:
Înfiinþarea Comisiei de Mediu în Parlamentul României; 
Organizarea unor întâlniri periodice între ONG-uri ºi reprezentanþii

Ministerului Mediului, participarea ONG-urilor în comisii de specialitate (profil);
Problematica legatã de proiectul minier Roºia Montanã. 

PER: "Este imposibil ca pe baza realitãþilor, a studiilor academice ºi a opiniilor
internaþionale, sã nu se spunã un NU clar acestei investiþii".
PSD: "Pentru evaluarea investiþiei, am propus o comisie a celor mai buni experþi
mineri români, o comisie de experþi internaþionali, ºi o comisie parlamentarã".
ONG: Respectarea legii este imperios necesarã. În prezent sunt încãlcate deja:
a. Art. 11 - Legea Minelor 85/2003;
b. Art. 12 - Legea Fondului Funciar (republicatã);
c. Art. 11 - Ordin Reguli de Igienã; 
d. 860/863 - Ordin de procedurã. 

Academia Românã, cel mai înalt For din România, se opune investiþiei Roºia
Montanã. Guvernarea trecutã nu a luat seama de aceastã poziþie, iar actuala
guvernare nu trebuie sã repete aceastã greºealã.

Necesitatea accesului ºi sprijinului în justiþie pentru cauzele de mediu; 
Instituirea sancþiunilor pentru personalul din domeniu (factorul decizional

trebuie sã se ºtie pasibil de pedeapsã pentru neasumarea responsabilitãþii în actele
pe care le iniþiazã);

Participarea publicã neviciatã de ordinul politic;
Respectarea legii ºi a esenþei instituþiei studiului de impact ca atare, înlãturând

orice tip de manipulare a comunitãþii sau influenþare a procesului;
Asumarea responsabilitãþii de cãtre firmele ce elaboreazã studiile de impact; 
Finanþarea reîmpãduririlor pe baza averilor confiscate de la cei care le-au

defriºat, ºi nu pe baza fondurilor publice;
Deciziile silvice luate pe baze ecologice, ºi nu economice;
Studii pedologice asupra activitãþilor industriale cu efect asupra solului. 

În mod normal, clasa politicã ar trebui sã facã un efort de adaptare la condiþiile
pragmatice în care va trebui guvernatã România: sã-ºi elimine de pe agendã
falsele probleme, jocurile subterane, retorica fãrã sens. Evident, aceasta depinde
în primul rând de stilul de guvernare pe care îl vor impune preºedintele ºi noul
executiv.

4.3 Propunerile provizorii de parteneriat ale factorilor politici 

La finalul întâlnirii dintre factorii politici ºi ONG-urile de mediu, reprezentanþii
Alianþei D.A. au emis o propunere constând în: 

A. Cooptarea unui reprezentant al ONG-urilor de mediu în comisia din cadrul
Ministerului Mediului de atestare a firmelor ce efectueazã studii de impact.
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B. Colaborarea instituþionalã dintre APM ºi ONG-uri - studiile de impact nivelul 1,
2 (surse mari de poluare).
C. Asigurarea cu prioritate de co-finanþãri în consorþiu cu ONG-urile de mediu (cu
stabilirea unei modalitãþi de realizare a prioritizãrii în care sã se evite
preferenþialitatea).
D. Includerea în Subcapitolul 8 a Programului de Educaþie propus de
reprezentanþii ONG-urilor.

Pânã în prezent (martie 2005) nici una din aceste direcþii de parteneriat nu a fost
iniþiatã sau implementatã. 

Importanþa participãrii ONG-urilor în comisii de specialitate, precum ºi
organizarea unor întâlniri periodice între ONG-uri ºi reprezentanþii Ministerul
Mediului au fost sesizate ºi abordate de majoritatea noilor state membre UE
(includerea în comisii privind fondurile de preadere ISPA, fondurile structurale ºi de
coeziune, formularea politicilor de aderare ºi postaderare, fondurile publice).10

Chiar la nivel înalt, Comisia Europeanã implicã ºi consultã în procesul decizional
de mediu diverºi actori sociali, începând cu ONG-urile, sectorul afaceri ºi industrie.
Concret, Comisia Europeanã organizeazã întâlniri bianuale cu ONG-urile pe
probleme de mediu ºi aderare, sporind transparenþa ºi îmbunãtãþind relaþiile cu
sectorul civil11. În concluzie, ONG-urile sunt recunoscute ca având un rol activ ºi
constructiv, ºi sunt ºi susþinute în acest sens. 

4.4 Propuneri de parteneriat cu societatea civilã 

Acest prim pas fãcut de societatea civilã a avut ca obiectiv dezvoltarea punþilor de
sprijin a ONG-urilor din România în exercitarea atribuþiilor ce derivã din statutul
consultativ. Un alt obiectiv, la fel de important, este angrenarea societãþii civile în
activitãþile ºi politicile de mediu ale Ministerului Mediului, Agenþiilor de Protecþie a
Mediului, Administraþiilor Locale, Consiliilor Locale. 

ONG-urile trebuie sã depãºeascã situaþia de aspirante la dobândirea statutului
consultativ ºi sã devinã deþinãtoare ale acestuia, în baza calificãrilor cumulate, în
structuri instituþionalizate. Astfel, au fost formulate solicitãri concrete de colaborare,
care sã conducã la un dialog constructiv între autoritãþi ºi societatea civilã.

10Un exemplu de cooperare ar fi ariile protejate ºi în special cele la nivel naþional care nu pot funcþiona fãrã
specialiºti iar silvicultorii sunt la fel de importanþi ca ºi biologii ºi medicii veterinari, geologii ºi speologii, etnografi
ºi sociologi etc., în funcþie de specificul fiecãrei zone.
11DG Environment. Mai 2002. Extinderea UE ºi protecþia mediului. Întrebãri ºi rãspunsuri 
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În Uniunea Europeanã, transparenþa deciziilor de mediu este aprioricã, iar
publicul, ºi implicit ONG-urile, participã la procesul de luare a deciziilor cu impact
asupra comunitãþii. De altfel, noua directiva a Comisiei Europene privind accesul
publicului la informaþiile de mediu, sub incidenþa cãreia va intra ºi România
începând cu 2007, prevede extinderea posibilitãþilor de participare publicã
asigurând dreptul publicului din UE - indiferent de rezidenþã - la informaþiile de
mediu.  

Solicitãrile concrete:
A. Organizarea unor întâlniri periodice (trimestriale) între reprezentanþii ministerului
ºi ONG-uri;
B. Realizarea unei baze de date cu ONG-urile din România pe domenii de
expertizã, în vederea cooperãrilor (creºterea realã a consultãrii sectorului non-profit
de cãtre autoritãþile publice la luarea deciziilor);
C. Implicarea reprezentanþilor ONG-urilor în comisiile de specialitate, în funcþie de
expertizã;
D. Accesul ONG-urilor la finanþãri din Fondul de Mediu, în baza unor programe ºi
conform unor criterii de eligibilitate bine stabilite.

Seminarul "Partidele politice ºi societatea civilã - parteneriat în politica de
mediu", Sinaia, 14 - 16 ianuarie 2005. TERRA Mileniul III

Noua Directivã CE privind accesul publicului la informaþiile de mediu

Directiva 2003/4/EC privind accesul public la informaþiile de mediu prevede:
- Alinierea legislaþiei comunitare la prevederile Convenþiei Aarhus; 
- Impunerea unor obligaþii stricte, privind diseminarea activã a informaþiei de mediu,
de cãtre autoritãþile publice; 
- Extinderea accesului publicului din UE la informaþiile de mediu (indiferent de
rezidenþã);
- Obligativitatea statelor membre de a implementa aceastã directivã pânã la 14
februarie 2005.

Comunitatea Europeanã a ratificat Convenþia de la Aarhus la data 
de 17 februarie 2005.

Dacã transpunerea formalã a acquis-ului comunitar a fost posibilã, lipsa acþiunilor,
a participãrii ºi a resurselor financiare indicã faptul cã implementarea ºi
respectarea legislaþiei ºi politicii de mediu nu au mers mai departe de formalitãþi.
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Electoratul s-a dovedit în mare mãsurã neinformat în privinþa platformelor program
ale partidelor, în mod special pe domenii mai puþin tangibile, ca protecþia mediului
sau protecþia socialã. Cetãþenii nu ºtiu cui sã se adreseze pentru reclamarea sau
soluþionarea unor probleme de mediu depistate. De asemenea, nu au cunoºtinþã
de posibilitatea participãrii la luarea deciziei în probleme de mediu. Chiar ºi în
baza Legii nr. 544/2001 sau a Legii nr. 86/2000, participarea publicului -
inclusiv a ONG-urilor - la luarea deciziilor este viciatã de interesele economice, iar
accesul în justiþie în problemele de mediu este constrâns, din cauza posibilitãþilor
materiale. Realitatea democraþiei ºi integrarea în UE demonstreazã necesitatea
guvernãrii participative, în care experienþa acumulatã de societatea civilã sã fie
folositã de autoritãþi. 

Vizibilitatea electoralã a programelor de mediu a fost redusã, iar percepþia asupra
problemelor ºi responsabilitãþilor implicate este fragmentatã chiar ºi în Bucureºti,
unde informaþia se considerã a fi mult mai uºor de accesat prin Birourile de
Consiliere a Cetãþenilor, sau alte surse de informare ºi consiliere.

ONG-urile româneºti au demonstrat cã sunt pregãtite sã-ºi asume rolul de
intermediar între stat ºi cetãþeni. Dar cât de pregãtiþi sunt factorii politici ºi
autoritãþile sã le încredinþeze acest rol în domeniul mediului?

Conform Monitorului Oficial al României nr. 14/10.01.2001, Ministerul Apelor ºi
Protecþiei Mediului asigurã formarea cadrului juridic ºi instituþional pentru
facilitarea ºi stimularea dialogului între autoritãþi, comunitatea ºtiinþificã ºi
societatea civilã, asupra politicilor, strategiilor ºi deciziilor, privind mediul ºi
dezvoltarea economico-socialã a þãrii (Hotãrârea nr. 17/04.01.2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului; Hotãrârea
de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea ºi funcþionarea MMGA). A doua
întrebare care se pune este dacã se asigurã într-adevãr acest cadru prevãzut de
lege.

Iar apoi, se respectã parteneriatul cu ONG-urile, propus de capitolul 9 al
"programului România Curatã", lansat în aprilie 2002 de cãtre MAPM ºi încã
afiºat de MMGA?

Proiectul a arãtat încã o datã cã ne confruntãm cu o lipsã de interes/voinþã politicã
în ceea ce priveºte problemele de mediu, motiv pentru care legislaþia, strategiile ºi
planurile de acþiune nu ajung la implementare.

Programul de Guvernare 2005 - 2008 include politica de mediu a programului de
mediu al Alianþei D.A. conceputã încã din perioada electoralã. 

5. CONCLUZII 
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Politica ºi acþiunile de mediu dupã alegeri sunt coordonate chiar de cãtre
persoanele abilitate de partid, persoane pe care le-am contactat înainte de alegeri
ºi le-am implicat în acþiunile proiectului "Cu cine votãm pentru un mediu curat?"; ne
aºteptãm deci la o deschidere mai mare a autoritãþilor în domeniu faþã de sectorul
civil.

Alegerile au trecut, 
dreptul constituþional la un mediu curat rãmâne.

"Statul recunoaºte dreptul oricãrei persoane la un mediu înconjurãtor
sãnãtos ºi echilibrat ecologic. Statul asigurã cadrul legislativ pentru
exercitarea acestui drept. Persoanele fizice ºi juridice au îndatorirea de a proteja
ºi ameliora mediul înconjurãtor." (Articolul 35, Constituþia României)
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Rezumat al poziþiei oficiale a partidelor politice
- Dezbatere ºi masa rotundã -

(octombrie, respectiv noiembrie 2004) -
"CU CINE VOTÃM PENTRU UN MEDIU CURAT?"

TERRA Mileniul III

Canalul Bîstroe

AP: “Spunem un NU clar”!
Alianþa D.A.: “Este un dezastru ecologic! De anul trecut s-au purtat discuþii economice pe
sectorul de guvern, ca sã nu se ajungã la situaþia explozivã. Dacã nu vor lua mãsuri pentru
a se întocmi corect studii de impact ºi bilanþ de mediu, vom ajunge la situaþii inimaginabile
de poluare a mediului”.
PER: “Suntem împotriva Roºiei Montanã ºi vrem sã se ºtie acest lucru”.
PNÞCD: “Suntem împotriva acestui dezastru ecologic ºi am lansat moþiuni la Partidul
Popular European”.
PRM: "În octombrie 2004, PRM a cerut în Parlament sancþiuni internaþionale împotriva
Ucrainei".
URR: “Suntem împotrivã”!

Roºia Montanã

AP: “Nu putem sã ne pronunþãm aprioric, fãrã a avea datele specialiºtilor. Trebuie sã
cuantificãm costurile economice ºi sociale”.
Alianþa D.A.: “Nu ne putem pronunþa pânã nu se face un studiu de impact care sã fie
recunoscut internaþional, din punct de vedere social ºi economic”.
PER: “Noi suntem împotriva Roºiei Montanã ºi vrem sã se ºtie acest lucru. Deci nu e nimic
ambiguu ºi nu mai stãm sã aºteptãm studiul de impact sau alte concluzii”.
PNÞCD: “Suntem împotriva acestui dezastru ecologic ºi am lansat moþiuni la Partidul
Popular European”.
PRM: “La data de 10.12.2002 am depus moþiunea simplã Roºia Montanã semnatã de 71
de deputaþi”.
URR: “Câtã vreme sunt respectate specificaþiile tehnice ºi compania îºi asumã
responsabilitatea, se poate merge mai departe cu implementarea proiectului”.

Autostrada Braºov-Borº

AP: “DA din punct de vedere social ºi economic, însã NU din punct de vedere al mediului.
Deci trebuie sã gãsim zona în care impactul asupra mediului sã fie cât mai redus, ºi sã
gãsim o soluþie în urma studierii a cât mai multe alternative ce trebuie fãcute publice”.
Alianþa D.A.: “Autostrada trebuie fãcutã, neimplicând probleme de mediu. Trebuie însã
tras semnalul de alarmã pentru modul în care s-a fãcut aceasta, fãrã licitaþie pe banii
publici”.
PER: “Existã fel de fel de interese financiare, autostrada fiind un aranjament financiar care
trebuie sã satisfacã interese externe pentru rezolvarea unor probleme interne”.
PRM: Poziþie oficial neexprimatã.

ANEXA 1
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PNÞCD: “Este o necesitate, dar nu trebuie realizatã la întâmplare, ci în urma unor studii de
impact ºi eventual fãcute pe baza unei consultanþe europene”.
URR: “Orice autostradã reprezintã un impact pentru mediul înconjurãtor. Toatã lumea ºtie
depre neplãcerile traficului urban, totuºi beneficiile reducerii timpilor de deplasare sunt mai
importante”.

Centrala nuclear-electricã Cernavodã

AP: “Deocamdatã România este în situaþia în care, pentru a asigura o energie curatã ºi
ieftinã, este bine ca grupul doi sã intre în funcþiune”.
Alianþa D.A.: “Susþinem acest proiect, care este o necesitate în România. Este nevoie de
supraveghere continuã, de un sistem de prognozã a eventualelor concentraþii depãºite,
pentru a se lua mãsuri în timp util pentru populaþie”.
PER: “Dacã doriþi sã interziceþi energia atomicã în România, întâi începeþi cu Germania,
Franþa ºi aºa mai departe. Câte centrale au aceºtia ºi câte avem noi, care abia ne tragem
sufletul”.
PRM: “Poziþie oficial neexprimatã”.
PNÞCD: “Nu se pune problema sã nu construim unitatea doi. Alternativ însã pentru
unitatea trei ne putem concentra asupra resurselor hidroenergetice; finalizarea centralelor
hidroenergetice ar rezolva o serie de probleme în acest sector”.
URR: “Avantajele energiei nucleare sunt demonstrate, faptul cã existã ºi potenþiale pericole
nu constituie un argument suficient pentru a le îngrãdi”.

NOTÃ:
Acest material este rezultatul transcrierii înregistrãrilor discuþiilor ºi luãrilor de poziþie a
reprezentanþilor de mediu ai partidelor, de la Dezbaterea Publicã de la 21 octombrie
2004 ºi Masa Rotundã de la 18 noiembrie 2004 din cadrul proiectului "Cu cine votãm
pentru un mediu curat?".
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Concluziile seminarului
"Partidele Politice ºi Societatea Civilã - Parteneriat în Politica de Mediu"

14-16 ianuarie 2005

În cadrul seminarului "Partidele Politice ºi Societatea Civilã - Parteneriat în Politica de
Mediu" desfãºurat la Sinaia în perioada 14-16 ianuarie 2005 au fost dezbãtute
urmãtoarele teme:

Capitolul 18 de mediu, din cadrul programului de guvernare;
Aportul partidelor politice la politica de mediu a României;
Aportul societãþii civile la politica de mediu a României; 
Importanþa comunicãrii ºi colaborãrii între toþi factorii responsabili ºi interesaþi în

domeniu.

Alianþa D.A. a prezentat Capitolul 18 de Protecþie a mediului - Programul de Guvernare.
Iatã pe scurt câteva din ideile subliniate:  

"Scopul Fondului de Mediu nu este de a acumula bani, ci finanþarea sau co-finanþarea
proiectelor de mediu";

Reunificarea Gãrzii de Mediu cu APM-urile: "Ministerul Mediului a anunþat trecerea
Gãrzii de Mediu la APM-uri, din considerente practice ºi de infrastructurã";

"Aplicarea concretã a standardelor UE";
Se cere luarea de mãsuri referitor la managementul resurselor de apã ºi a reducerii

gazelor cu efect de serã;
Parteneriat cu ONG-urile de mediu. 

ANEXA 2


