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Cu cine votãm pentru un mediu curat ºi dezvoltare durabilã ?

“Democraþia niciodatã nu-ºi va atinge idealul dacã se bazeazã 
pe imagini deformate ºi nu pe informare ºi dezbateri publice deschise,
unde cetãþenii ar putea judeca la rece ºi comportamentul ºi expresia, 

ºi capacitatea de asumare a adevãrului pentru toþi candidaþii 
ºi ar putea alege omul potrivit pe baza unor intuiþii corecte.” 

James Redfield 1999
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1. Introducere 

Printre drepturile fundamentale ale omului se înscrie ºi dreptul la un mediu curat,
sãnãtos ºi echilibrat din punct de vedere ecologic. Acest drept în legislaþia
internã ºi internaþionalã consacrã obligaþia statului de a asigura calitatea
factorilor naturali ºi echilibrul ecologic, corelativã unui drept corespunzãtor
cetãþenesc. Astfel, orice fiinþã umanã, în virtutea dreptului primordial la viaþã, la
sãnãtate ºi existenþã are dreptul, asigurat de cãtre stat - aleºi, factorii polici ºi
decizionali - la un mediu echilibrat ºi prosper.  

Proiectul "Cu cine votãm pentru un mediu curat" doreºte sã contribuie la
dezvoltarea democraþiei în România prin creºterea spiritului civic ºi
conºtientizarea factorilor politici privind importanþa mediului înconjurãtor.
Reprezentanþii partidelor politice, aleºi prin vot de cetãþeni, trebuie sã intervinã
în conþinutul actelor ºi faptelor de guvernare prin care realizeazã sinteza
intereselor naþionale de dezvoltare durabilã cu interesele de grup. În aceeaºi
mãsurã, factorii politici trebuie sã acþioneze ºi sã guverneze pentru a diminua
ºi preveni degradarea mediului înconjurãtor ºi implicit a sãnãtãþii societãþii.

Proiectul a fost iniþiat de Fundaþia TERRA Mileniul III cu scopul de a contribui
gradual la creºterea calitãþii politicilor de mediu în România.

Importanþa politicilor ºi programelor de mediu ale partidelor constã în faptul cã
acestea pot dicta direcþiile de acþiune în acest domeniu, contribuind direct la
condiþiile de viaþã ºi sãnãtate ale cetãþenilor, odatã ce poziþia partidului este
definitã dupã alegeri. Problema devine cu atât mai profundã prin prisma unor
probleme majore ale mediului înconjurãtor la nivel naþional ºi internaþional cu
care România se confruntã, precum: Canalul Ucrainean Bâstroe, centrala
nuclear-electricã Belene - Bulgaria, proiectul minier Roºia Montanã, centrala
nuclear-electricã Cernavodã, care necesitã soluþionãri politice atât din
perspectiva integrãrii europene cât ºi a dezvoltãrii durabile. În majoritatea
cazurilor, partidele politice nu au o poziþie clar definitã iar comunitãþile locale
nu ºtiu cãrui partid s-ar putea adresa pentru a fi ajutate.

Alegerile din 2004 constituie o importantã oportunitate pentru cetãþeni de
exprimare a sprijinului politic dar ºi pentru protecþia mediului atât la nivel local
cât ºi central. Partidele politice ºi candidaþii acestora îºi pot prezenta punctele
de vedere în ceea ce priveºte protecþia mediului ºi pot avea contribuþii
semnificative la soluþionarea problemelor. Importanþa mediului înconjurãtor ºi a
sãnãtãþii societãþii trebuie sã sporeascã interesul public la aceste alegeri ºi post
alegeri. 
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Cetãþenii trebuie sã conºtientizeze faptul cã protecþia mediului urmeazã o
structurã politicã logicã pentru care sunt necesare acþiuni atât la nivel local cât
ºi naþional. Prin urmare, un partid trebuie sã prezinte cetãþenilor programele de
mediu pentru o cât mai corectã decizie electoralã. Aceste programe contribuie
direct la condiþiile de viaþã ºi sãnãtatea cetãþenilor în cazul în care partidul va
câºtiga alegerile ºi nu numai.

În aceeaºi mãsurã, clasa politicã trebuie sã fie responsabilã faþã de electorat
deoarece joacã un rol extrem de important în conceperea ºi implementarea
legislaþiei ºi a politicilor de mediu; în acest timp, activitãþile non-politice ale
societãþii civile române al cãrei acces la procesul decizional este restrâns nu
trebuie sã constituie principalul rãspuns la problemele mediului înconjurãtor. 

Obiectivele proiectului "Cu cine votãm pentru o dezvoltare durabilã" sunt: 
- Monitorizarea programelor ºi strategiilor partidelor politice referitoare la
dezvoltarea durabilã ºi implicit protecþia mediului1;
- Informarea corectã a electoratului cu privire la programele ºi strategiile de
mediu ale partidelor politice;
- Conºtientizarea oamenilor politici despre rolul ONG-urilor de mediu ºi
creºterea încrederii în campaniile de lobby conduse de acestea.

Nu în ultimul rând, din perspectiva integrãrii în Uniunea Europeanã, 
Capitolul 22 - Mediu este unul dintre cele mai dificile dintre capitolele ce au
mai rãmas  de negociat. Nerealizarea cerinþelor Uniunii Europene în acest
domeniu poate duce la nefinalizarea negocierilor de aderare. În aceastã
ordine de idei, considerãm imperios necesarã reiterarea eforturilor oamenilor
politici în folosul mediului înconjurãtor atât din perspectiva a integrãrii
europene, cât ºi din cea la nivel de þarã. De asemenea, aplicarea legislaþiei,
informarea ºi participarea publicului în luarea deciziilor constituie încã pentru
România "pietre de încercare" în vederea realizãrii unei democraþii
participative în domeniul protecþiei mediului ºi dezvoltãrii durabile.

1Programele ºi strategiile - la nivel local ºi central - care cuprind elemente legislative,
administrative, financiare, educaþionale ce favorizeazã dezvoltarea durabilã, protecþia apei,
protecþia aerului, protecþia solului, protecþia pãdurilor ºi a spaþiilor verzi. Fãrã îndoialã la fel de
importante se vor dovedi ºi modalitãþile de implementare a elementelor mai sus menþionate. 
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2. Precizãri metodologice 

În contextul electoral 2004, TERRA Mileniul III a urmãrit în principal:
- Disponibilitatea personalului specializat ºi a programelor de mediul ale
partidelor vizate atât pentru alegerile locale cât ºi cele generale;
- Receptivitatea la proiectul în sine a partidelor vizate, mass-media ºi a ONG-
urilor implicate în aspecte privind mediul înconjurãtor; 
- Urmãrirea dezbaterilor electorale tematice pentru a surprinde câteva din
ascpectele de mediu care animã alegerile.

Dimensiunea eºantionului abordat: 13 partide (28 de partide se vor confrunta
în campania electoralã în baza Legii 14/20032).  

Perioada de culegere a datelor: 10 Mai - 5 Septembrie (17 sãptãmâni)

Programele au fost preluate fie direct prin vizite la sediile centrale, organizaþii
de sector sau sediu parlamentar, fie indirect în format electronic (fax, email).

Beneficiari: Electoratul, societatea civilã, factorii decizionali, partidele politice
ºi mass-media.

NOTÃ: Acest studiu nu a luat în considerare întreaga paletã a mediului politic
românesc ci creazã o delimitare în baza importanþei politice ºi a sondajelor de
opinie reprezentative la nivel local ºi naþional.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost parcurse urmãtoarele etape:

2Al. Racoviceanu, Gardianul, “În 2004, 30 de partide se vor confrunta în campania electoralã”,
24 august 2004

Prima etapã a proiectului

- Abordarea partidelor politice atât în calitate de cetãþeni cât ºi în calitate de
membri ai unei organizaþii neguvernamentale pentru a obþine platformele
program de mediu ale acestora înaintea alegerilor atât locale cât ºi centrale.

- Realizarea ºi diseminarea unui pliant despre drepturile cetãþenilor privind
problemele mediului, legãtura dintre partidele politice ºi politicile de mediului,
încurajând acordarea votului ºi pe criteriile unui mediu curat.

- Realizarea ºi diseminarea prezentei broºuri, ce prezintã publicului larg
programele de mediu ce ne-au fost puse la dispoziþie de cãtre partidele politice
ce au rãspuns solicitãrilor noastre. 
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A doua etapã a proiectului

- Dezbateri publice în parcurile capitalei pe tema programelor ºi politicilor de
mediu ale partidelor în prag de alegeri generale. 

- Dialoguri între reprezentanþii partidelor politice ºi ONG-urile de mediu pe
teme privitoare la:

- Opiniile electoratului cu privire la problemele de mediu ºi programele
de mediu ale partidelor;
- Programe ºi politici de mediu ale partidelor;
- Principalele probleme de mediu la nivel local ºi naþional;
- Integrarea în Uniunea Europeanã - probleme de mediu;
- Cãi comune de promovare a iniþiativelor ºi strategiilor de mediu 
pentru forþele politice ºi societatea civilã românã.

Etapa finalã a proiectului

- Diseminarea raportului final al proiectului ºi continuarea responsabilizãrii
factorilor politici, mass-media ºi a cetãþenilor în general cu privire la importanþa
problemelor de mediu.
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3. Principalele probleme de mediu 
ºi dezvoltarea durabilã în România 

3.1 Dezvoltare durabilã ºi dreptul la un mediu curat

Conceptul de dezvoltare durabilã a apãrut la începutul anilor 1970 ca replicã
a dezvoltãrii economice ce nu a þinut seama de impactul asupra resurselor
naturale, asupra mediului în general. Acest concept se bazezã pe trei
componente fundamentale: protecþia mediului, creºterea economicã ºi echitate
socialã. În ansamblu, dezvoltarea durabilã înseamnã îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii astfel încât sã nu se depãºeascã pragul limitã de rezistenþã a planetei pe
termen lung. Securitatea umanã, prosperitatea ºi bunãstarea
depind de abundenþa ºi sãnãtatea mediului. Utilizarea durabilã a
resurselor naturale, prevenirea poluãrii ºi conservarea habitatelor naturale sunt
esenþiale pentru reducerea sãrãciei ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. 

Pentru ca dezvoltarea sã devinã durabilã au fost iniþiate o serie de procese
internaþionale pentru sinergia eforturilor comunitãþii internaþionale ºi a acþiunilor
la nivel internaþional (Summitul de la Rio 1992, Agenda 21, Johannesburg
2002). În timp ce cooperarea internaþionalã dezvoltã structurile politice de
acþiune, multe rãmân de fãcut la nivel naþional ºi local. 

Recomandãri au fost astfel fãcute pentru þãrile dezvoltate ºi în curs de
dezvoltare privind strategii de dezvoltare durabilã în domeniul energetic,
calitatea aerului ºi apelor, utilizarea terenurilor, locuinþe, tratarea deºeurilor,
transport ºi sãnãtatea. Urmarea acestor recomandãri ºi îmbunãtãþirea lor
necesitã fãrã îndoialã acþiuni concertate ºi coordonate ale politicilor naþionale.
Extinderea Uniunii Europene necesitã schimbãri majore în politica de mediu,
fapt ce reprezintã o oportunitate acaparatoare ºi provocatoare pentru þãrile
europene, politicienii ºi factorii de decizie ai acestora.  Fãrã îndoialã
principalele obstacole în procesul dezvoltãrii durabile europene sunt
reprezentate de impactul globalizãrii asupra tranziþiei economice, creºterea
consumului, dependenþa de pieþele externe ºi instabilitatea socialã. De aceea
guvernele trebuie sã þinã seama de aceºti factori în planificarea ºi
implementarea dezvoltãrii durabile. 

Drepturile ºi realitãþile civile ºi politice fãrã îndoialã sunt dominate de realitãþile
economice ºi sociale, însã în prezent este nevoie de echilibrarea acestora.
Astfel, dreptul la un mediu adecvat, departe de a limita celelalte drepturi
umane fundamentale, contribuie la amplificarea ºi diversificarea semnificaþiilor
acestora în raport cu noile cerinþe ale dezvoltãrii sociale naþionale ºi
internaþionale, realitatea sa "constituind o premisã a existenþei ºi
înfãptuirii celorlalte drepturi"3.   
3
Mircea Duþu, “Dreptul internaþional ºi comunitar al mediului”, 1995
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3.2 Dezvoltare durabilã în România

Starea actualã a mediului în România relevã problemele acute, în special "ca
urmare a poluãrilor locale, produse în principal în sectoarele exploatãrilor
petroliere ºi de minerit, în industriile de prelucrare a minereurilor ºi petrolului,
termoenergeticã, industria chimicã, de prelucrare a lemnului ºi celulozei,
metalurgie, siderurgie, industria electrotehnicã ºi a construcþiilor de maºini,
industria cimentului, transporturi, gospodãria comunalã ºi agriculturã"4.  

În ciuda numeroaselor probleme acute de mediu, implementarea legislaþiei ºi a
politicilor în domeniu precum ºi “industria de mediu” nu sunt în prezent unele
dintre domeniile dinamice din România. În aceste condiþii, dreptul la un mediu
curat ºi echilibrat, ce decurge din interesul comun al naþiunii ºi umanitãþii în
ansamblu, se poate considera ca un interes ce nu se reflectã echitabil în
drepturile recunoscute ale cetãþeanului român.

Fãrã a fi indiferenþi faþã de prioritatea ameliorãrii situaþiei pãturilor sociale ce
se confruntã cu sãrãcia, puterea de cumpãrare redusã, inflaþie, necesitatea
protecþiei mediului trebuie înþeleasã pe scurt prin: 
- impact minim, prevenirea sau reducerea degradãrii mediului de trai ºi al
sãnãtãþii societãþii în ansamblu; 
- crearea de noi locuri de muncã în domeniul protecþiei mediului ºi a adaptãrii
societãþii la condiþiile în schimbare ale mediului; 
- prevenirea ºi reducerea dezastrelor naturale determinate de activitãþile
antropice (ex: inundaþii, valuri de cãldurã, secetã, deºertificare, pierderea
recoltelor);
- promovarea sistemelor de informare ºi conºtientizare care sã asigure
comunicarea între toþi factorii implicaþi, educarea ºi conºtientizarea populaþiei;
- suportabilitate financiarã, dezvoltarea cadrului juridic ºi consolidarea
capacitãþilor instituþionale în domeniu.  

Fãrã a fi indiferenþi faþã de prioritatea dezvoltãrii economice care sã asigure
bunãstarea naþiunii, asigurarea protecþiei ºi conservãrii mediului natural în
concordanþã cu cerinþele dezvoltãrii durabile oferã o modalitate de integrare ºi
soluþionare a problemelor sociale ºi economice.5

Ameninþãrile ecologice de naturã globalã ºi localã, care alerteazã în prezent
mediul, reamintesc realitãþi foarte simple, ce au fost multã vreme uitate, ºi
anume cã atingerea bunãstãrii sociale nu se reduce la o simplã acumulare de
bunuri ºi servicii sau la dezvoltarea cu precãdere a economiei mondiale sau a
unui stat.
4Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului, “România Curatã”, 2002
5Fronturile de acþiune economice fiind: maximizarea productivitãþii resurselor naturale, viziunea
companiei ºi a angajaþilor; diminuarea deºeurilor de orice naturã; eliminarea emisiilor
dãunãtoare; utilizarea energiilor regenerabile; parteneriate cu distrubuitorii ºi utilizarea
produselor cu impact de mediu redus; utilizarea mijloacelor de transport bazat pe eficienþa
combustibililor
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Dezvoltarea durabilã nu poate rezolva toate problemele sãrãciei dar pentru
economiile în curs de dezvoltare este clar cã aspiraþiile acestor societãþi nu pot
fi atinse fãrã funcþionarea conceptelor acesteia. Prin urmare, dezvoltarea
armonioasã ºi echilibratã a României este posibilã asigurând un raport
echilibrat între dezvoltare socialã, dezvoltare economicã ºi protecþia mediului6.

3.3 Problemele de mediu la nivel naþional

Principalele surse de emisii la nivel naþional cu efecte directe ºi
indirecte asupra sãnãtãþii mediului înconjurãtor ºi a populaþiei sunt reprezentate
de:
- dioxid de carbon (CO2) din arderea combustibililor în termocentrale (industria
energeticã) ºi arderea incompletã industrialã (Producþia Industrialã);
- monoxid de carbon provenind din arderea incompletã industrialã ºi
tehnologia neadecvatã;
- metan sub forma de emisii ocazionale provenind din extracþia ºi distribuþia de
combustibili fosili (petrol, gaze naturale), depozitele de deºeuri industriale ºi
menajere, precum ºi din creºterea animalelor; 
- SO2, pulberi, fum, cenuºã în suspensie provenind în principal de la
termocentrale;
- N2O provenind din procesele agricole, îngrãºãmintele agricole ºi procesele
industriale din industria chimicã; 
- NO  provenind din termocentrale ºi transportul auto;
- Arderea incompletã industrialã ºi tehnologia neadecvatã produce emisii de
monoxid de carbon. 

Cauze ºi surse de emisii cu impact de mediu definitorii la nivel naþional: 
- Neaplicarea echitabilã a principiului poluatorul plãteºte ºi
tolerarea impactului de mediu în activitãþile economice ºi sociale de orice
naturã;
- Dezvoltarea insituþionalã, implementarea ºi respectarea legii; 
- Conºtiinþa ºi educaþia populaþiei;
- Planificarea teritorialã;
- Ineficienþa energeticã de la producãtor la consumatorul final; 
- Sectorul forestier este dominat de defriºarea necontrolatã ºi iraþionalã
a pãdurilor ce au fost retrocedate; 
- În sectorul transport rutier situaþia este în mod special gravã în marile
aglomeraþii urbane ºi vecinãtãþile acestora datoritã creºterii
parcului auto ºi datoritã infrastructurii ce nu mai face faþã
volumului de trafic;
- Poluarea apei potabile, apelor uzate ºi a apelor subterane datoritã
agriculturii (prin: amoniac, nitraþi, resturi animale) ºi a deversãrilor
industriale (prin: fenoli, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn);

6Dezvoltarea durabilã: Procesul de dezvoltare ce acoperã necesitãþile actuale fãrã a periclita
capacitatea generaþiilor viitoare de a ºi le acoperi pe ale lor
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- Poluarea extensivã a solului datoritã agriculturii ºi industriei (prin: pesticide,
abuz de îngrãºãminte chimice, metale grele, petrol);
- Extracþii miniere (aur, argint, petrol ºi gaze naturale) actuale ºi din trecut. 

3.4 Probleme de mediu ale aºezãrilor urbane

a) Managementul deficitar al deºeurilor
- Atenþie redusã acordatã prevenirii apariþiei deºeurilor. 
- Inexistenþa sistemelor de colectare ºi transport al deºeurilor care sã acopere
întreaga zonã urbanã ºi ruralã.
- Valorificare extrem de restrânsã (1-2%) a calitãþii de resursã a deºeurilor prin
valorificare energeticã ºi reciclare.
- Existenþa spaþiilor necontrolate de depozitare deºeuri.
- Rezultatele restrânse ale programelor de management integrat  la nivel urban
(depozite ecologice puþine, programe de reciclare cu implicare directã redusã
din partea autoritãþilor ºi fãrã stimularea populaþiei sau a sectorului privat)7.

b) Traficul auto
- Principala sursã de poluare, stres ºi cauzã a schimbãrilor climatice datoritã
emisiilor de NOx, CO, CO2, compuºi organici volatili, pulberi în suspensie ºi
plumb. 
- Circa 60% din autoturismele din România sunt mai vechi de 10 ani iar 30%
sunt mai vechi de 15 ani. 
- Creºterea anualã a numãrului de autoturisme corelatã cu starea tehnicã
proastã a multora din acestea. 
- Abordare nestrategicã ºi neintegratã a transportului urban. 
- Congestia traficului, localizare ºi suprasolicitarea parcãrilor trotuarelor
pietonale, investiþii cu efecte pe termen scurt în infrastructura, nestimularea
trasportul alternativ.
- Evaluare strategicã de mediu a sectorului transport. 
- Neinternalizarea costurilor externe în mod special a costurilor de sãnãtate ºi
impact de mediu8. 

c) Reducerea ºi lipsa ariilor verzi
Una din problemele grave din prezent cu care se confruntã numeroase oraºe
româneºti este agresiunea asupra spaþiilor neconstruite (intra ºi extravilan),
spaþii verzi, în general considerate a nu avea nici o destinaþie, dar în fapt având
o destinaþie extrem de clarã (asigurarea calitãþii aerului9, reducerea poluãrii,
acþioneazã ca zonã tampon atât pentru temperarea cãldurilor verii cât ºi
pentru frigurile iernii, menþinerea unui microclimat propice). 

7Planul Naþional de Gestionare a Deºeurilor, 2002
8Modele de transport in Romania. URL: http://terraIII.ngo.ro
9Agresiunea asupra spaþiilor verzi este cel mai bine vãzutã în Bucureºti, unde în ultimii 14 ani
au dispãrut peste 20 de milioane de metri pãtraþi de spaþii verzi, Banii Noºtri - “10 porunci
pentru primarii de municipii”, Iunie 2004  

http://terraIII.ngo.ro
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Astfel, principalele probleme ce pot fi remarcate din acest punct de vedere
sunt: 
- Cantiþãþi mari de praf depozitat lunar, datorat staþiilor de betoane sau a
clãdirilor abandonate;
- Densitatea ridicatã a populaþiei, a spaþiilor construite ºi pe care se desfãºoarã
activitãþi economice, restrângerea spaþiilor verzi datoratã necesitãþii forþate de
noi spaþii pentru construcþii (parcãri rezidenþiale) ºi spaþii de parcare. 
Defriºarea masivã a perdelelor de protecþie de la marginea oraºului, însoþitã de
pierderea spaþiilor verzi intravilane (ex.: Bucureºtiul a ajuns printre capitalele
sterpe din regiune)

d) Utilitãþi publice 
- Asigurarea ordinii, curãþeniei ºi colectãrii deºeurilor în toate regiunile urbane 
(curãþenia stradalã, întreþinerea spaþiilor verzi, colectarea deºeurilor de la
populaþie);
- Unitãþi ºi reþele de transfer depãºite fizic/moral/inexistente pentru epurarea ºi
tratarea apelor menajere ºi industriale;  
- Acþiunea integratã a serviciilor publice în viaþa urbanã. 

e) Dezvoltarea urbanã greºitã 
O dezvoltare greºitã a oraºului nu deranjeazã doar prin agresiune vizualã. Ea
se concretizeazã ºi în scãderea valorilor proprietãþilor, a atractivitãþii
investitorilor sau a competitivitãþii oraºului în sine. Spre exemplu, o zonã
rezidenþialã aerisitã ºi bine cotatã iniþial poate sã se degradeze prin
suprasolicitarea resurselor locale, ajungând în final sã fie mult mai prost cotatã.   
- Blocarea circulaþiei aerului prin aglomerarea construcþiilor, mai ales a celor
înalte, conduce la apariþia efectului "de canion", adicã la blocarea agenþilor
toxici (praf, oxizi, plumb, ozon etc.) la nivelul la care respirãm;
- Platforme industriale intercalate cu zone de locuit intens populate, datoritã
unei planificãri urbane haotice.
Congestii de trafic auto, capacitatea de a face faþã fluxului fiind depãºitã de
reþeaua urbanã de strãzi. 

f) Planificarea teritorialã
Planificarea teritorialã afecteazã tot ceea ce ne înconjoarã inclusiv calitatea
mediului în care trãim. În ciuda acestui fapt nu toatã lumea are drepturi egale
iar cetãþenii României nu sunt obiºnuiþi cu un proces participativ de decizie
pentru planificarea teritorialã. Astfel cã în sistemul de planificare teritorialã,
proiectanþii ºi antreprenorii deþin mai multe drepturi decât cetãþenii, indivizii ºi
alte organizaþii care ar trebui sã aibã drepturi egale.

În concluzie, acolo unde existã un proces de dezvoltare/modificare teritorialã
toþi cetãþenii au dreptul sã obiecteze, au dreptul la replicã, au dreptul de a
participa la procesul decizional.

g) Conºtiinþa redusã a populaþiei
- Acþiunile de protecþie a mediului ºi prevenire a degradãrii acestuia se pot
realiza în baza mãsurilor de ordin juridic adminstrativ asociate cu cele de ordin
educaþional pentru populaþie.
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- Programele ºi campaniile de educaþie în domeniul protecþiei mediului pentru
cetãþeni, instituþii educaþionale, instituþii de stat ºi sectorul privat nu pot asigura
efecte pe termen lung atât timp cât conºtiinþa individului ºi a societãþii nu sunt
îmbunãtãþite. 
- Menþinerea unui oraº curat se poate realiza numai cu sprijinul cetãþenilor ºi a
actorilor care îl compun în ciuda dezechilibrelor între interese diverse.
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4. Cui revine responsabilitatea 
problemelor de mediu 

ºi cine le poate soluþiona 

Stabilirea unui echilibru între necesitatea creºterii nivelului de trai prin progres
economic, calitatea factorilor de mediu ºi starea de sãnãtate a populaþiei este
determinantã în vederea dezvoltãrii durabile a României precum ºi pentru
integrarea în structurile UE.

În acest sens, ce pot face partidele politice? ªi care este rolul organizaþiilor
neguvernamentale de mediu ºi al societãþii civile?

În contextul alegerilor locale, primarii ºi consilierii locali sau generali aleºi iau
decizii administrative care au efecte directe sau indirecte asupra mediului la
nivel urban. Aceste decizii sunt luate în contextul necesitãþilor cetãþenilor dar în
baza doctrinei de partid ºi a platformelor program ale partidelor care cuprind
la rândul lor programele de mediu studiate de acest proiect. 

În contextul alegerilor generale, deciziile cu impact direct ºi indirect asupra
mediului sunt luate de Guvernul României, Parlamentul României (decizii
legislative ºi executive, agenþii subordonate: Inspecþia Sanitarã de Stat, Garda
Naþionalã de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcþii, Inspecþia Muncii,
Agenþia Naþionalã de Control al Exporturilor). Iar managementul executiv
(Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, celelalte ministere, autoritãþi
subordonate ºi coordonate - Inspectorate de Protecþia Mediului, Agenþia
Regionalã de Protecþie a Mediului) este numit de partidul la putere, de aceea
este important de cunoscut politica de mediu a acestuia, afiºatã înaintea
alegerilor.

Ce poate face opoziþia
Celelalte partide pot contribui la evoluþia politicilor ºi deciziilor benefice de
mediu prin parteneriate politice, presiuni politice, monitorizare, conºtientizarea
populaþiei, participarea în comisii de experþi, lobby etc. 

Rolul Organizaþiilor Neguvernamentale 
ONG-urile ca ºi reprezentante ale societãþii ºi comunitãþilor au menirea de a: 
- Intreprinde acþiuni de lobby ºi advocacy pentru îmbunãtãþirea ºi completarea
activitãþii autoritãþilor competente; 
- Solicita transparenþa deciziilor, a procedurilor de consultare publicã ºi de
evaluare a impactului asupra mediului;
- Dezvolta acþiuni, campanii de conºtientizare, de monitorizare ºi de evaluare
a performanþelor aplicãrii politicilor/planurilor/programelor sectoriale.
- Responsabiliza ºi stimula “buna” guvernare.   
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Rolul comunitãþilor locale 
Participare, conºtientizare ºi implicare în luarea deciziilor ce le afecteazã, în
parteneriat cu autoritãþile locale, sectorul civil ºi alþi actori.

4.1 Politicile de mediu 

În general, trebuie subliniatã ideea cã între politicile de mediu ºi cele social-
economice existã o interferenþa, primele fiind o parte esenþialã a celorlalte,
fiecare având însã elemente abstracte, reliefate prin însãºi definirea lor. Astfel,
în timp ce politica social-economicã reprezintã ansamblul de mãsuri elaborate
la nivel macro ºi microeconomic, în scopul administrãrii vieþii economice, care
sã limiteze disfuncþionalitãþile ce se manifestã în economie (crize, somaj,
inflaþie, sãrãcie), armonizând creºterea economicã, politica de mediu
reprezintã un ansamblu de mãsuri elaborate la nivel macro ºi microeconomic,
în scopul reducerii procesului de deteriorare a calitãþii sãnãtãþii omului ºi a
mediului, calitãþii naturii (menþinerea bogãþiei ºi diversitãþii formelor de viaþã,
prevenirea degradãrii acestora) ºi a calitãþii factorilor de mediu care afecteazã
producþia (solul, vegetaþia, râuri, mãri ºi oceane, aer, materiile prime,
ecosisteme etc).

Departajarea trãsãturilor politicilor de mediu de cele ale politicilor social-
economice constã în zonele de operare, întinderea temporalã, capacitatea de
influenþã prin factorii ºi actorii interesaþi ºi zona juridicã de acþiune, dar
constituie dimensiuni indispensabile ale dezvoltãrii durabile. În prezent relaþiile
dintre politicile de creºtere economicã ºi protecþia mediului la nivel global
inclusiv în România sunt delimitate de acþiunile politice ºi sociale prin:
- Relaþie de Separare - nu existã nici un fel de legãturã între cantitatea de emisii
poluante din mediu ºi nivelul variaþiilor privind ritmul creºterii economice; 
- Relaþie de Complementaritate - unde obiectivele propuse în cadrul activitãþii
de protecþie a mediului ar fi cu atât mai uºor de atins cu cât creºterea
economicã ar fi mai puternicã;
- Relaþie Antagonicã- protecþia mediului constituie un obstacol în calea creºterii
economice ºi invers; 
- Relaþie Integratã - creºterea economicã nu este focalizatã pe un singur obiectiv
cantitativ, cum ar fi majorarea PIB-ului, luând în calcul ºi dimensiunea calitativã
integrând astfel exigenþele privind protecþia mediului.

În România conceperea ºi aplicarea politicilor de mediu impune o corectã
fundamentare a acestora. În acest sens, este necesarã luarea în considerare a
principalelor probleme de mediu atât la nivel local cât ºi naþional prin: 
- elaborarea ºi aplicarea politicilor de mediu pe baza caracteristicilor
temporale, spaþiale ºi socio-economice; 
- coordonarea internaþionalã ºi competitivitatea în mod special din perspectiva
aderãrii la Uniunea Europeanã dar ºi contextual socio-economic global;
- sporirea ºi sprijinirea rolului tehnologiei ºi al politicilor de cercetare-
dezvoltare;
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- sporirea ºi sprijinirea educãrii ºi conºtientizãrii populaþiei, sectorului de
afaceri, a sectorului politico- adminstrativ deci a societãþii în ansamblu; 
- stabilirea instrumentelor de intervenþie în realizarea politicilor de mediu; 
- evaluarea ºi prevenirea repercusiunilor economice ale politicilor de protecþie
a mediului ºi ale politicilor dezvoltãrii durabile ‘per se’.

4.2 Alegerile locale 

Alegerile locale s-au concentrat fãrã îndoialã pe problemele legate de
calitatea drumurilor, sãnãtatea ºi securitatea populaþiei, locuinþe pentru tineret
ºi populaþia nevoiaºã ºi crearea locurilor de muncã, ce constituie prioritãþi ale
primãriilor, consiliilor locale ºi ale majoritãþii electoratului. Fãrã a nega
importanþa acestor aspecte, resursa absolut necesarã sãnãtãþii
populaþiei urbane rãmâne totuºi calitatea mediului, protecþia
mediului a fost în continuare marginalizatã ºi abordatã de cãtre adminstraþia
localã ºi de candidaþii la alegerile locale fãrã o viziune pe termen mediu ºi
lung, interconectatã cu celelalte activitãþi urbane. 

În ciuda faptului cã problemele de mediu sunt o prioritate pentru toate marile
oraºe europene, în programele candidaþilor locali de la noi aceastã chestiune
a fost mai curând una difuza. Programele electorale ale candidaþilor au folosit
frecvent sintagma oraºului european prin prisma sporirii nivelului de trai al
locuitorilor sãi ºi a funcþionalitãþii serviciilor publice. 

În competiþia electoralã candidaþii ºi-au concentrat mesajele pe problemele
cotidiene precum starea drumurilor, a transportului în comun, a ºcolilor ºi
spitalelor, iluminatului ºi curãþeniei publice. La nivelul capitalei, mult prea
restrânse au fost luãrile de poziþie privind problemele de poluare ºi de mediu,
probleme prioritare pentru postura primarului. Soluþile oferite de aceºtia au
dovedit perspective ºi viziuni restrânse fãrã a sesiza iminenþa pericolului
variatelor surse de poluare din Bucureºti10. 

Discursurile candidaþilor pe teme referitoare la mediul înconjurãtor au fost atât
de generale ºi vagi încât este greu de stabilit în ce mãsurã acestea corespund
politicilor partidelor de provenienþã a candidaþilor, sau au sedus electoratul
datoritã 'cuvintelor cheie' utilizate.  

Politica municipalã de a derula politici fãrã a þine seama de opinia ºi realitatea
publicã este extrem de nocivã mai ales în contextul expansiunii urbane ºi a
traficului ce a atins cote îngrijorãtoare sau al integrãrii europene. Amenajarea
intravilanã a spaþiilor verzi ºi îmbunãtãþirea managementului sistemului de
transport, pot fi socotite argumente pro-europene. Chiar dacã acestea au fost
puncte electorale concrete, adevãratul oraº european este unul în care
serviciile publice funcþioneazã la un înalt nivel de calitate, conceptul de bunã
guvernare este implementat ºi agreat iar calitatea de contribuabil este
respectatã.
10Vezi “Probleme de mediu ale aºezãrilor urbane”, pag. 10
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4.3 Alegerile generale 

În pragul alegerilor generale ºi-au fãcut apariþia douã mari coaliþii politice
(PSD-PUR ºi PNÞCD-AP) ce redefinesc ºansele de a câºtiga voturi suplimentare.
Datoritã alianþelor de partide realizate înaintea alegerilor generale politicile
partidelor se contopesc rezultând o platformã comunã fãrã precedent. De altfel
o parte din aceste programe ale alianþelor nu au putut fi publicate în aceastã
broºurã atât datoritã neomologãrii acestora pânã la data publicãrii cât ºi
datoritã lipsei de operativitate informaþionalã a noilor alianþe politice. 

Percepþia de ansamblu este cã electoratul începe sã taxeze amatorismul,
considerând cã dupã 14 ani de democraþie este nevoie de profesioniºti cu
platforme program bine definite, fãcute cunoscute electoratului ºi ulterior
implementate riguros.
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5. Programele de mediu 
ale partidelor politice 

În cadrul acestui proiect, partidelor le-au fost solicitate în pragul
alegerilor locale ºi generale o sintezã a politicilor sau
programelor referitoare la protecþia mediului înconjurãtor
(maxim 3-4 pagini). Astfel, programele de mediu au fost solicitate
urmãtoarelor partide politice: 
- Acþiunea Popularã (AP)
- Forþa Democratã (FD)
- Partidul Democrat (PD)
- Partidul Ecologist Român (PER) 
- Partidul Naþional Liberal (PNL)
- Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat (PNTCD)
- Partidul Noua Generaþie (PNG)
- Partidul România Mare (PRM)
- Partidul Socialist Democrat (PSD)
- Partidul Uniunii Naþionale Române (PUNR)
- Partidul Umanist Român (PUR)
- Uniunea Democratã a Maghiarilor din România (UDMR)
- Uniunea pentru Reconstrucþia României (URR)

În prima etapã premergãtoare alegerilor locale, mai 2004, în urma
apelurilor au fost primite, în ordinea vitezei de reacþiei, politicile sau
programele de mediu de la urmãtoarele partide: URR, UDMR, PNL, PD,
PNÞCD.

În a doua etapã premergãtoare alegerilor generale august-septembrie, în
urma unor noi apeluri ºi a definitivãrii programelor ºi platformelor politice ale
partidelor, au mai fost puse la dispoziþie programelor de mediu ale
urmãtoarelor partide (în ordinea vitezei de reacþiei): PER, PNÞCD, PRM, PNG,
PSD+PUR, AP.

La finalul studiului, s-a constatat existenþa politicilor sau programelor de mediu
- ca parte integrantã a programelor politice ºi electorale - pentru majoritatea
partidelor abordate însã relaþionarea cu partidele, transparenþa ºi liberul acces
la acestea s-au dovedit anevoiase mai ales în perspectiva alegerilor locale 
- când aspectele de mediu au fost predominat desconsiderate, dar ºi în pragul
alegerilor generale. 

Motivul principal s-a dovedit a fi relaþionarea cu departamenetele de mediu -
acolo unde existã - sau cu departamentele de coordonare a politicilor din
cadrul partidelor vizate precum ºi inadvertenþe de comunicare (recepþionarea
ºi reacþia în baza vizitelor intreprinse la sediile centrale, ºi a utilizãrii mijloacelor
clasice de comunicare).
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Tot datoritã relaþionãrii nefructuoase sau a ignorãrii apelurilor TERRA Mileniul
III iniþiate încã din mai 2004 nu s-a obþinut acordul pentru publicarea politicilor
sau programelor de mediu, precum ºi implicarea în proiect a urmãtoarelor
partide: FD, PUNR. 

NOTÃ: Documentele sunt prezentate în acest capitol în forma în care ne-au
fost puse la dispoziþie sau în baza acordului cu partidele iar aprecierile rãmân
la latitudinea cititorului ºi electoratului. Aceste progrãmele de mediu sunt
prezentate în ordine alfabeticã. 

Programele de mediu - Alegeri 2004

5.1 Acþiunea Popularã 

Document de poziþie al Acþiunii Populare referitor la mediu 

Situaþia actualã

În iunie 2003 Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului a fuzionat cu Ministerul
Agriculturii formând Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
Schimbãrile instituþionale din ultimul an au dus la creºterea instabilitãþii ºi
confuziilor în ceea ce priveºte responsabilitãþile. Agenþiile de Protecþie a
Mediului locale nu sunt în totalitate operaþionale. Mandatul Gãrzii Naþionale
de Mediu nu este clar.

Existã de asemenea probleme privind continuitatea personalului în cadrul
Ministerului. Au fost alocate încã cca 150 posturi bugetare în sector, dar
aceastã creºtere nu este suficientã pentru a asigura o implementare adecvatã
a acquisului în domeniul mediului. Alocarea bugetarã continuã sã fie foarte
corboratã comparativ cu necesitãþile în termeni de capacitate administrativã ºi
de investiþii. Aceasta este valabil în special în ceea ce priveºte agenþiile de
protecþia mediului locale. Sistarea resurselor pentru achiziþionarea
echipamentelor de monitorizare ºi verificarea conformãrii au înrãutãþit
condiþiile de lucru la nivel local.

Fondul Naþional de mediu a colectat unele fonduri, dar nu este în întregime
operaþional.

Progrese s-au fãcut numai în ceea ce priveºte adoptarea legislaþiei comunitare,
nu însã ºi în ceea ce priveºte elaborarea unei strategii viabile pentru
implementare. Implementarea realã a legislaþiei adoptate s-a realizat în foarte
micã mãsurã, iar integrarea protecþiei mediului în alte politici sectoriale a
progresat puþin.
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Situaþia mediului în România este dezastruoasã în special din punct de vedere
al managementului deºeurilor urbane, care sunt depozitate pe rampe de gunoi
care polueazã solul ºi cursurile de apã. De asemenea depozitele de deºeuri
industriale sunt simple improvizaþii, fãrã sisteme de protecþie a mediului.

Multe localitãþi, inclusiv oraºe mari, nu au staþii de epurare a apelor reziduale,
iar poluarea apelor este foarte slab monitorizatã. Poluarea aerului este parþial
monitorizatã ºi micºorarea emisiilor s-a realizat în cea mai mare mãsurã prin
reducerea activitãþilor industriale determinatã de considerente economice, nu
ca urmare a unor mãsuri de retehnologizare.

Evaluarea generalã a "mediului" din România în Raportul de þarã al CE

Raportul de þarã al Comisiei Europene din noiembrie 2003 aratã cã s-au
înregistrat unele progrese la Cap. 22 "Mediu", dar pentru încheierea provizorie
a negocierilor sunt necesare progrese în continuare. 

Concluziile Raportului de þarã al CE privind Cap. 22 "Mediul" aratã cã deºi 
s-a înregistrat un progres în ceea ce priveºte transpunerea legislaþiei,
capacitatea administrativã ºi resuresele financiare alocate acestui sector
rãmânând la un nivel foarte scãzut. Negocierile la acest capitol continuã.

Soluþii AP

În vederea îmbunãtãþirii calitãþii mediului din România, eliminãrii riscului de
poluare accidentalã, apãrãrii împotriva calamitãþilor naturale ºi a accidentelor
ºi sporirii capacitãþii de prevenire, control ºi intervenþie în caz de urgenþã AP
susþine urmãtoarele:
- Revizuirea funcþionãrii Comitetului Interministerial în vederea integrãrii
politicilor de mediu în toate sectoarele de activitate cu impact asupra mediului.
- Reorganizarea Forumului de Dezvoltare Durabilã în vederea eficientizãrii
activitãþii sale.
- Întãrirea capacitãþii administrative la nivel regional prin reorganizarea
Agenþiilor de Protecþia Mediului (APM) ºi stabilirea unor mecanisme de
coordonare efectivã cu autoritãþile de dezvoltare regionalã, astfel încât APM
sã-ºi poatã desfãºura în bune condiþii activitãþile de licenþiere, monitorizare,
inspecþie ºi întãrire a reglementãrilor de mediu.
- Stabilirea/reactualizarea normelor metodologice de aplicare a Legii
Protecþiei Mediului nr. 137/1995 atât în vederea constituirii unui Fond de
mediu operaþional, cât ºi a  unui sistem de cointeresare a agenþilor economici
în producþie ºi servicii prietenoase mediului.
- Aplicarea principiilor de management modern la nivelul tuturor structurilor
administrative din domeniu.
- Terminarea de urgenþã a inventarierii depozitelor de gunoaie ºi clarificarea
situaþiei depozitelor de deºeuri industriale.
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- Finalizarea de urgenþã a Planului naþional de management al deºeurilor
precum ºi stabilirea ºi implementarea unor planuri regionale, astfel încât
sistemele de colectare, reciclare ºi de depozitare sã fie îmbunãtãþite.
- Elaborarea ºi implementarea unor Planuri regionale de acþiune privind
monitorizarea calitãþii aerului, inspecþia ºi sancþionarea poluatorilor.
- Elaborarea ºi implementarea unor planuri de management a bazinului râurilor
ºi a unor Planuri regionale de acþiune privind monitorizarea calitãþii apei,
inspecþia ºi sancþionarea poluatorilor.
- Întãrirea capacitãþii administraþiei locale pentru realizarea proiectelor de
asigurare a alimentãrii cu apã potabilã ºi efectuãrii lucrãrilor de canalizare a
tuturor localitãþilor urbane ºi rurale pânã în anul 2010 prin co-finanþare fonduri
bugetare locale - fonduri externe - fonduri private.
- Realizarea unor staþii de epurare a apei la toate localitãþile cu peste 20.000
locuitori.
- Realizarea sistemelor de protecþie împotriva inundaþiilor prin indiguirea
porþiunilor periculoase a unor râuri ºi lucrãri de colectare a torenþilor.
- Stimulente economice ºi financiare pentru încurajarea efectuãrii unor lucrãri
de împãdurire.
- Elaborararea ºi executarea unui Program de îmbunãtãþiri funciare cu
ocuparea unei pãrþi din forþa de muncã disponibilizatã din industrie.
- Elaborarea ºi implementarea unor planuri privind conformarea în domeniul
poluãrii industriale ºi managementului riscului a instalaþiilor existente ºi a celor
noi.
- Stabilirea listei ariilor naturale de interes Comunitar ºi desemnarea lor ca arii
de protecþie specialã.
- Stabilirea de competenþe pentru implementarea monitorizãrii, inspecþiei ºi
sancþionãrii în domeniul organismelor modificate chimic ºi genetic.
- Elaborarea ºi implementarea unor planuri naþionale ºi regionale privind
reducerea zgomotului.
- Adoptarea ºi implementarea legislaþiei secundare referitoare la securitatea
nuclearã ºi protecþia împotriva radiaþiilor ºi asigurarea implementãrii adecvate.
- Atragerea capitalului privat în investiþii de mediu prin implementarea realã a
legislaþiei care acordã facilitãþi financiare ºi fiscale pentru investiþiile de mediu.
- Transparenþã totalã în acordarea stimulentelor pentru proiecte de mediu în
vederea eliminãrii corupþiei ºi clientelismului politic.
- Mecanisme financiare ºi economice de susþinere a a IMM-urilor care fac
investiþii de mediu.
- Atragerea unor fonduri private prin parteneriate public-privat.
- Dezvoltarea parteneriatelor cu organizaþiile neguvernamentale de mediu în
vederea creºterii gradului de educaþie ºi de conºtientizare a populaþiei privind
protecþia mediului ºi asigurãrii participãrii publice la dezvoltarea ºi
implementarea politicii de mediu. Exemplu: implicarea ONG de mediu în
probleme de poluare cu plumb ºi cadmiu de la Baia Mare, cu amoniac la
Târgu-Mureº, cu mangan a râului Sararu, monitorizarea stãrii mediului în
staþiuni ºi atribuirea unor "steaguri de mediu", extinderea activitãþii ONG în
zonele rurale º.a.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de dl. Lucian Mate ºi dna.
Magdalena Matei, Consiliul Naþional de Coordonare Politicã- Departamentul
Mediu.
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5.2 Forþa Democratã

Atât la alegerile locale cât ºi la alegerile generale reprezentanþii acestui partid
nu au pus la dispoziþie programul de mediu ce ar trebui sã fie integrat în
programul politic al partidului, nedovedindu-se receptivi la numeroaselor
noastre solicitãri.

5.3 Partidul Democrat 

Obiective generale

- Perfecþionarea capacitãþii instituþionale pentru protecþia mediului
- Adaptarea ºi consolidarea cadrului legislativ naþional de mediu la
standardele Uniunii Europene
- Gestionarea ºi incinerarea deºeurilor
- Conservarea biodiversitãþii ºi reconstituirea resurselor biologice
- Evaluarea ºi gestionarea integralã a calitãþii aerului 
- Ecologizarea agriculturii ºi silviculturii
- Conservarea fondului peisagistic natural al zonelor ºi localitãþilor 
- Refacerea ecosistemelor deteriorate antropic ºi experienþa spaþiilor verzi

Direcþiile prioritare

A. Reformarea managementului pentru protecþia mediului conform cerinþelor
Uniunii Europene
1) Extindere cadre juridice ºi instituþionale pentru armonizarea strategiei de
mediu ºi dezvoltare durabilã 
) Elaborarea strategiei de mediu în concordanþã cu Uniunea Europeanã pe
domeniile definite ale acqului comunitar ºi a actelor normative pornind de la
calitatea aer, pânã la controlul poluãrii mediului acvatic

B. Prevenirea accidentelor ecologice ºi calamitãþi naþionale
1) Identificarea ºi limitarea sectoarelor cu grad înalt de risc pentru combaterea
erozinuii solului pânã la ecologizarea zonelor afecate de adversitãþi din Delta
Dunãrii
2) Reducerea poluãrii industriale pornind de la respectarea ºi implementarea
cerinþelor protoculului de la Kyoto pânã la reducerea poluãrii pentru atingerea
pragului de suportabilitatea (absorbþie) a mediului înconjurãtor.

C. Conservarea biodiversitãþii ºi reconstrucþiei biologice 
1) Extinderea reþelei naþionale de arii protejate
2) Gestionarea durabilã a resurselor naturale prin supraveghrea apelor de
suprafaþã/subterane ºi a stãrii de entrofizare a apelor dulci ºi costiere; pânã la
extinderea suprafeþei împãdurite la nivel optim specific þãrii de 35%
3) Ameliorarea calitãþii mediului în zonele urbane prin acþiuni de la
sistematizarea zonelor urbane în concordanþã cu Convenþia Europeanã a
Peisajului, la sporirea volumului ºi calitãþii spaþiilor verzi, pânã la
implementarea proiectului "Îmbunãtãþirea reþelei naþionale de monitorizare a
aerului"
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Strategia politicã a PD pentru 2003-2004

Un program realist, pentru cã domeniile prioritare actuale ale Partidului
Democrat sunt în continuare cele enunþate în Programul Politic. Domeniile vizate
de P.D. sunt: educaþia ("temelia viitorului în societatea informaþionalã"),
sãnãtatea ("sãnãtatea oamenilor este esenþialã pentru evoluþia societãþii"),
sistemul public de pensii ("sistemele private de pensii sau cele administrate
privat reprezintã o completare a sistemului public de pensii, dar nu îl vor înlocui
pe acesta niciodatã"), protejarea mediului înconjurãtor ("generaþiile actuale au
obligaþia sã lase moºtenire generaþiilor viitoare un mediu curat"), justiþia
("românii nu se mai simt egali în faþa legii ºi aceastã situaþie constituie un pericol
capital pentru statul de drept ºi pentru democraþie"), piaþa muncii ("munca este
supraimpozitatã în România ºi acest fapt se aflã în miezul unei nedreptãþi
grave"); ºanse de afirmare pentru tineri ºi femei ("Organizaþiile tinerilor din
România trebuie sã gãseascã în Partidul Democrat un interlocutor apropiat ºi
un reprezentant pentru apãrarea ºi promovarea intereselor lor specifice");
mediu de afaceri prosper ("un nou sistem de taxe; un parteneriat social într-un
sistem mult mai flexibil ºi descentralizat care sã ofere noi locuri de muncã
stabile, sã ajute la dezvoltarea sectorului privat mic ºi mijlociu"). 

Un program realist, deoarece actuala crizã identitarã a românilor se
datoreazã unui lucru evidenþiat ºi în Programul Politic, ºi anume lipsa unor
politici care sã ducã la coeziune socialã, responsabilitate ºi angajare civicã.
Ideea de bazã a noii acþiuni politice a Partidului Democrat este de a orienta
acþiunea politicã cãtre problemele directe ale oamenilor, abordând probleme
economice, sociale, probleme care þin de mediul înconjurãtor, de reforma
clasei politice, etc.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de dl. Caloianu Grigore,
Vicepreºedinte Departamentul de mediu ºi dezvoltare ruralã.

5.4 Partidul Ecologist Român 

Starea ºi stadiul actual al ecologiei în România

Prioritãþile unor acþiuni politice de protecþie a mediului sunt diferite de la þarã la
þarã, cu toate cã dezvoltarea durabilã are criterii de evaluare bine conturate.

Intensitatea fenomenului de poluare, importanþa unor resurse naturale pentru
economia naþionalã ºi chiar mãrimea PIB-ului/locuitor pot impune anumite
prioritãþi evoluþiei preconizate a economiei ºi calitãþii factorilor de mediu. 

În România se constatã cã zãcãmintele de minerale ºi hidrocarburi au fost
exploatate în mod neraþional, epuizându-se resursele necesare mai multor
generaþii, poluând ºi distrugând solul ºi peisajele care nu vor putea fi refãcute
decât cu cheltuieli enorme.
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În concepþia P.E.R. protejarea mediului, a florei ºi faunei, precum ºi a omului 
- în special - a fondului genetic naþional, în vederea asigurãrii condiþiilor
normale ºi civilizate de viaþã reprezintã factorul principal de acþiune politicã.

P.E.R. susþine necesitatea imediatã a unei strategii naþionale în domeniul
mediului care sã porneascã de la conceptul unei abordãri durabile, pentru
care dezvoltarea socio-economica ºi conservarea resurselor sunt inseparabile.

Între activitãþile economice ºi cele ecologice este necesarã diminuarea
contradicþiilor, iar mãsurile de protecþie a mediului trebuie considerate ca fiind
costuri normale de producþie.

Persistenþa stãrii de poluare avansatã a ecosistemelor - apele de suprafaþã ºi de
adâncime, aerul contaminat din zonele industriale ºi centrele urbane, solul
infestat prin chimizarea agriculturii, pãdurile cu grad de regenerabilitate scãzut
etc. - obligã populaþia þãrii noastre sã suporte consecinþele acestor poluãri.

În agriculturã, timp de jumãtate de secol, dorinþa obþinerii unor recolte
exagerate, prin lucrãri de irigaþii neraþionale, fãrã a se asigura evacuarea
apelor prin canale anume pregãtite în acest scop precum ºi prin metode de
chimizare intensivã a dus în unele situaþii la sãrãturarea ºi înmlãºtinarea solului
cãruia ar trebui sã i se aplice lucrãri speciale pentru înlãturarea acestor
caracteristici.

În regimul comunist, construirea de locuinþe a mers paralel cu ignorarea
aproape totalã a cerinþelor de microclimat ºi mediu, fãrã soluþii eficiente pentru
canalizare, alimentare cu apã, zone verzi, ºcoli, comerþ, circulaþie etc.

Peste toate acestea s-au suprapus fenomenele tranziþiei, care au generat un
impact negativ constând în:
- Tãierea brutalã a pãdurilor rãzleþi sau plantaþi de-a lungul drumurilor, ca ºi a
unor perdele de arbori aparþinând noilor proprietari, lipsiþi de conºtiinþa valorii
perene a pãdurii;
- Devastarea ariilor protejate, diminuarea biodiversitãþii, exploatarea abuzivã ºi
neraþionalã a Deltei Dunãrii, încurajatã ºi de "braconieri" internaþionali;
- Pãrãsirea sau fãrãmiþarea complexelor industriale fãrã ca instalaþiile de tratare
a apelor uzate sau a altor reziduuri sã fie datã în grija cuiva - de altfel, nici la
secþiile productive rentabile nu existã instalaþiile de protecþie a mediului;
- Legislaþia incompletã, apãrutã tardiv ºi neadaptatã, ca prevederi ºi
terminologie, la economia de piaþã, ceea ce provoacã mari neajunsuri ºi
dificultãþi în aplicare;
- Lipsa acutã de fonduri bugetare pentru investiþii în domeniul protecþiei mediului
reprezintã un handicap serios în stabilirea unei strategii eficiente de
restructurare ºi dezvoltare durabilã a þãrii;
- Corupþia persoanelor cu funcþii administrative, de pazã sau juridice, implicate
în apãrarea mediului;
- Fãrãmiþarea pânã la nivelul de circa 1,4 ha/persoanã a terenurilor agricole,
la care se adaugã lipsa totalã de sprijin a noilor proprietari nevoiþi sã-ºi lucreze
loturile cu metode rudimentare, înrãutãþind ºi mai mult situaþia fondului funciar.
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A. Conservarea biodiversitãþii
Logica productivitãþii economice, cu efecte dezastruoase asupra mediului
înconjurãtor, pe de o parte, neglijenþa ºi lipsa de responsabilitate, pe de altã
parte, au distrus calitatea mediului într-o mãsurã care, în prezent, tinde sã
afecteze întreaga biosferã, inclusiv oamenii.
Se impune de urgenþã o politicã ecologicã pe direcþiile:
- Reconstrucþiei biogenezei specifice teritoriului României;
- Ameliorãrii ecologice a parcurilor ºi rezervaþiilor existente, precum ºi realizãrii
de noi parcuri naþionale ºi zone de protecþie ecologicã (Delta Dunãrii, Litoralul
Mãrii Negre, regiunile colinare ºi montane de interes naþional ºi internaþional);
- Utilizãrii raþionale a vegetaþiei spontane, a pãºunilor ºi a vânatului; tãierea
raþionalã a pãdurilor, în funcþie de capacitatea lor de refacere;
- Evitãrii lucrãrilor de amenajãri hidrotehnice care pot provoca dezechilibre
hidrologice;
- Evitãrii construirii de cãi de acces sau lucrãri ample care pot dãuna mediului
înconjurãtor.

B. Ecologia transfrontalierã
Având în vedere cã impactul poluãrii atmosferei ºi apelor are efect ºi dincolo
de graniþele unei þãri, România, ca parte a comunitãþii internaþionale, trebuie sã
respecte convenþiile internaþionale ºi sã participe la elaborarea în continuare a
normativelor ºi convenþiilor internaþionale în domeniu.
Astfel, P.E.R. va susþine acþiunea de:
- reducere a consumului de substanþe ce afecteazã stratul de ozon;
- respectarea Convenþiei de la Bassel privind circulaþia transfrontierã a
deºeurilor;
- reducerea emanaþiilor de metan;
- introducerea de "eco-taxe" pentru emisia de CO2, simultan cu reducerea
impozitelor salariaþilor din industria nepoluantã ºi cea producãtoare de
echipamente pentru combaterea poluãrii;
- folosirea fondurilor obþinute din "eco-taxe" pentru promovarea energiilor
regenerabile, inepuizabile ºi noi pentru restaurarea ecologicã.

P.E.R. va sprijini acþiunile la nivel planetar care vizeazã reducerea datoriilor
externe ale þãrilor slab dezvoltate, pentru a se facilita dezvoltarea lor
ecologicã durabilã, cu efecte benefice globale, avându-se în vedere, cu
prioritate, încetarea tãierilor masive din pãdurile tropicale, stoparea poluãrii
rezervelor de apã planetare, precum ºi eliminarea ploilor acide.

P.E.R. va acþiona pentru interzicerea importului de tehnologii, materiale ºi
produse considerate neecologice în þãrile de origine, ca ºi pentru transferul, în
condiþii eficiente, de metode ºi tehnologii de prevenire a poluãrii.

P.E.R. va colabora pentru gãsirea unor soluþii privind stãvilirea exploziei
demografice care genereaza si amplifica criza ecologica, amenintand
existenta vietii pe TERRA.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de dl. Protopescu Cornel,
Preºedintele Partidului Ecologist Român.
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5.5 Partidul Naþional Liberal

Politici de mediu

Protecþia Mediului Înconjurãtor constituie unul din principalele obiective ale
unui Guvern care doreºte sã integreze România în Uniunea Europeanã. Având
în vedere cã principalele sectoare de activitate au ca o componentã
importantã protecþia mediului este necesar ca în Programul de Guvernare acest
domeniu sã aibã o pondere deosebitã.

Problemele de Protecþia Mediului sunt de o complexitate deosebitã ºi
rezolvarea acestora depinde de toþi cei implicaþi în poluarea factorilor de
mediu: aer, apã de suprafaþã ºi subteranã, sol, vegetaþie ºi faunã.

PNL, pe baza prioritãþilor cuprinse în Platforma Program propune soluþionarea
problemelor din acest domeniu, prin implicarea tuturor operatorilor economici,
ministerelor, departamentelor, organizaþiilor nonguvernamentale, societãþii
civile, ºi nu în ultimul rând, a întregii populaþii.

În România, resursele minerale neregenerabile au fost exploatate ºi prelucrate
în mod neraþional, cu tehnologii învechite care au condus la poluarea tuturor
zonelor geografice, iar resursele regenerabile, respectiv apa, solul, fauna ºi
flora, exploatate peste limita lor de regenetare, cu efecte dezastruoase pentru
dezvoltarea ecologicã ºi economico-socialã.

Având în vedere cele de mai sus, o politicã realistã ºi eficientã pentru
protejarea acestor resurse, în special, ºi a mediului înconjurãtor în general, este
absolut necesarã.

Subdomeniile Programului de Guvernare luate în considerare sunt:
- subdomeniul legislativ - adoptarea aquis-ului comunitar ºi punerea de

acord cu acesta a legislaþiei interne;
- subdomeniul factori de mediu ºi prevenirea accidentelor ecologice
include monitorizarea acestora ºi instituirea unui sistem de control eficient al
unitãþilor poluatoare;
- subdomeniul gestionarea deºeurilor;
- subdomeniul gospodãrirea raþionalã ºi eficientã a resurselor de apã.

Opþiunile fundamentale ale PNL privind locul ºi modul de funcþionare a
activitãþilor ºi structurilor din acest domeniu

În acest domeniu aplicarea principiilor fundamentale ale PNL au o mare
importanþã, în special cele ce se referã la:

1. Egalitatea ºanselor. În ceea ce priveºte egalitatea ºanselor în domeniul
protecþiei mediului, aceasta se aplicã în activitatea de obþinere a contractelor
de cercetare pentru elaborarea studiilor de impact ºi a bilanþurilor de mediu.
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Firmele implicate în aceastã activitate trebuie sã aibã ºanse egale, sã participe
la licitaþii pentru obþinerea de proiecte de studii de ameliorare a terenurilor
poluate. Aceasta presupune sã existe egalitate în obþinerea informaþiilor,
transparenþa licitaþiilor sã fie totalã ºi libertatea de a participa, la fel.

2. Proprietatea privatã garantatã juridic ºi material, motorul
dezvoltãrii economice, permite ca fiecare operator economic sã investeascã în
protecþia mediului, în scopul obþinerii de produse la standarde internaþionale,
fãrã a polua mediul ºi a asigura o dezvoltare durabilã a afacerii.

Proprietatea privatã ºi folosirea ei eficientã genereazã bogãþie. Având în
vedere cã investiþiile în protecþia mediului necesitã cheltuieli apreciabile, numai
proprietarii bogaþi îºi pot permite sã investeascã în acest domeniu.

3. Piaþa liberã concurenþialã. Existenþa pieþei libere concurenþiale este
obligatorie pentru dezvoltarea acestui domeniu. Piaþa liberã genereazã
competiþie, competiþie ºtiinþificã, managerialã, care duce la costuri mai reduse
pentru serviciile oferite.

În protecþia mediului costurile mai reduse ºi competenþa mai ridicatã sunt
absolut necesare pentru accederea la obþinerea de proiecte care sã rezolve
anumite probleme de mediu. În acelaºi timp, existenþa acestei pieþe eliminã
corupþia, favorizarea clientelei politice în obþinerea de contracte preferenþiale
ºi eliminã monopolurile existente în momentul de faþã pe piaþa de mediu.

4. Spiritul întreprinzãtor, în legãturã cu proprietatea privatã ºi piaþa liberã
concurenþialã este obligatoriu pentru cei ce concureazã pentru piaþa de mediu.
Obþinerea de tehnologii ºi metodologii curate, curajul de a investi în acest
domeniu, dorinþa permanentã de perfecþionare, fac ca spiritul întreprinzãtor al
indivizilor ºi al operatorilor economici sã contribuie la reducerea poluãrii
mediului, la pãstrarea acestuia în bune condiþii ºi la promovarea unei dezvoltãri
durabile.

5. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului la un mediu
curat pe care sã-l foloseascã ºi generaþiile viitoare este un drept puþin respectat.
În acelaºi timp, liberul acces la informaþiile legate de mediu este absolut
necesar pentru fiecare individ ºi comunitate ºi pentru societatea civilã. Dreptul
la libera asociere în scopul de a prezerva calitãþile mediului natural, apãrarea
biodiversitãþii etc. este, de asemenea, un drept pe care viitorul Guvern al
Alianþei trebuie sã-l susþinã.

Programul de guvernare în Protecþia Mediului trebuie sã þinã seama de
prioritãþile dezvoltãrii României ºi anume de realizarea unei creºteri economice
rapide ºi durabile, care sã reducã decalajul dintre þara nostrã ºi celelalte þãri
din Uniunea Europeanã, creºtere mult mai mare decât cea preconizatã de
actualul Guvern.
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Pentru realizarea acestui deziderat se va urmãri cu prioritate:
- formarea unei economii de piaþã deschise, competitive, care sã stimuleze
productivitatea ºi investiþiile.
- menþinerea echilibrelor fundamentale ale economiei, inclusiv echilibrul
ecologic.
- folosirea oportunitãþilor create de procesul integrãrii în Uniunea Europeanã.
Se va urmãri schimbarea rolului statului ºi întãrirea autoritãþii acestuia. Statul va
trebui sã stabileascã obiective ºi politici adecvate pentru protecþia mediului ºi
sã creeze un mediu instituþional modern, care sã le îndeplineascã. Aceastã
construcþie va fi fundamentatã pe aplicarea consecventã a principiului
dezvoltãrii durabile în toate activitãþile ºi la toate nivelurile.

Prin facilitãþile fiscale acordate întreprinzãtorilor, statul îi poate determina sã
investeascã în protecþia mediului, pentru cã în orice þarã din lume aceasta
costã. Dar costurile sunt recuperate printr-un mediu de viaþã mai curat ºi prin
prezervarea calitãþii factorilor ecologici pentru generaþiile viitoare.

Opiunile fundamentale ale PNL

În România, în viziunea PNL, protecþia mediului, având în vedere contextul
dezvoltãrii economice ºi sociale, constituie unul dintre obiectivele principale ale
Programului de Guvernare.

Având în vedere cã problemele de protecþia mediului vizeazã toate sectoarele
de activitate, Alianþa propune soluþionarea acestora prin participarea tuturor
celor implicaþi în poluarea factorilor de mediu: unitãþi economice,
departamente ºi ministere pe de o parte ºi pe de altã parte, implicarea efectivã
a celor interesaþi în protejarea mediului, populaþia, organizaþiile
neguvernamentale, organe ale administraþiei locale, întreaga societate civilã.

Cum în România resursele neregenerabile au fost intens exploatate ºi
prelucrate, cu tehnologii depãºite, care au condus la poluarea unor întinse
zone din þarã, iar resursele regenerabile (resursele de apã, solul, fauna,
pãdurile ºi flora) sunt limitate ºi uneori exploatate pânã dincolo de limita lor de
regenerare, pe de o parte ºi pe de alta, poluate cu diverºi poluanþi ce
diminueazã, de asemenea, potenþialul lor de regenerare, o politicã realistã ºi
eficientã pentru protejarea acestora este absolut necesarã. Prin urmare,
protejarea resurselor regenerabile ºi gospodãrirea raþionalã a acestora, în
condiþiile promovãrii conceptului de dezvotare durabilã, devine obiectivul
principal al politicii PNL în domeniul Protecþiei Mediului.

Pentru realizarea acestui deziderat, elaborarea unei strategii ºi a obiectivelor
pe termen scurt, mediu ºi lung este absolut necesarã, acestea trebuind sã þinã
cont de þinta majorã a politicii economice a României, integrarea iî UE în anul
2007 ºi alinierea la politica comunitarã în protecþia mediului.
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Astfel, este necesar ca activitatea în domeniul protecþiei mediului în ceea ce
priveºte protejarea ºi exploatarea echilibratã a acestora, sã se structureze pe
câteva prioritãþi precise:
1. creºterea importanþei deciziei de mediu în elaborarea ºi aplicarea politicilor
sectoriale;
2. evaluarea stãrii iniþiale a factorilor de mediu ºi fundamentarea unei strategii
de dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile
ºi neregenerabile;
3. realizarea sistemului de monitorizare integratã a mediului în scopul urmãririi
permanente a evoluþiei factorilor de mediu;
4. reformarea sistemului de management al mediului conform reglementãrilor
UE ºi descentralizarea serviciilor de inspecþie ºi protecþie a mediului;
5. întãrirea parteneriatului transfrontalier ºi internaþional cu instituþiile similare
din alte þãri în scopul monitorizãrii stadiului de implementare a înþelegerilor
internaþionale; 
6. elaborarea strategiilor de protejare a cetãþenilor împotriva calamitãþilor
naturale, accidentelor ecologice ºi expunerii în zone cu risc ecologic;
7. susþinerea autoritãþilor locale în scopul reducerii riscurilor de mediu ºi a
renaturalizãrii acestuia; 
8. ameliorarea calitãþii factorilor de mediu în zonele urbane ºi rurale în ceea
ce priveºte gestiunea apei, a emisiilor în aer ºi sol, a deºeurile menajere ºi
industriale, conservarea biodiversitãþii; 
9. extinderea reþelei naþionale de arii protejate ºi rezervaþii naturale,
reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea
ecologicã ºi economicã a Deltei Dunãrii; 
10. întãrirea parteneriatului cu organizaþiile nonguvernamentale în procesul de
reglementare din domeniu.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de dl. Toti Mihai, Preºedintele
Comisiei de Mediu PNL.

5.6 Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat 

Programul Politic PNÞCD

Societatea are nevoie de o autoritate care sã o conducã, sã îi asigure unitatea
ºi ordinea ºi sã contribuie la realizarea binelui comun. Statul este responsabil
de realizarea politicilor generale de dezvoltare în vederea asigurãrii
prosperitãþii naþiunii ºi asigurarea libertatãþii ºi demnitãþii omului. România
trebuie sã devinã un stat de drept autentic. Principalele atribuþii ale statului sunt:
- stabilirea politicilor naþionale de dezvoltare economicã ºi socialã; 
- protejarea drepturilor fundamentale ale cetãþeanului ºi împiedicarea abuzului
de putere; 
<…>
- conservarea mediul înconjurãtor, ca bazã naturalã a vieþii.
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Sinteza politicii de mediu a PNÞCD

Politica PNÞCD în domeniul mediului urmãreºte protecþia ºi conservarea
resurselor naturale, respectiv creºterea capitalului natural al României, în
condiþiile dezvoltãrii durabile ºi ale schimbãrilor climatice globale.

Interesul populaþiei pentru viaþã, pentru problemele de mediu este demonstrat
atât de existenþa ONG-urilor specifice, cât ºi de numãrul mare de studenþi,
inclusiv postuniversitari, în acest domeniu.

Principalele repere ale politicii de mediu, în viziunea PNÞCD, sunt:
- Aplicarea reglementãrilor Uniunii Europene în probleme de mediu,
reglementãri la care România a fost parte semnatarã.
- O politicã de cooperare cu vecinii, activã ºi preventivã, în probleme
transfrontaliere de mediu, atât la nivel guvernamental, cât ºi regional.
- Absorbþia personalului "Gãrzii de Mediu" de cãtre Inspectoratele
judeþene de mediu. Este cunoscut faptul cã, în prezent, inspectoratele dispun de
o logisticã precarã ºi, mai ales, nu au laboratoare la standarde europene.
Aceastã mãsurã, împreunã cu reabilitarea laboratoarelor ºi informatizarea
sistemului naþional de mãsurare, control ºi monitorizare integratã, ar creºte
autoritatea inspectoratelor, capacitatea lor de monitorizare, evaluare ºi
prevenire a fenomenelor de poluare.
- Utilizarea fondului de mediu (de circa 1.000 miliarde lei), care în
prezent nu este operaþional, ca o sursã de finanþare/cofinanþare ºi pentru
resurse de energie regenerabilã (cu excepþia microhidrocentralelor, finanþate la
nivel local). În România existã deja câteva realizãri în domeniu (de exemplu,
centrale termice cu rumeguº drept combustibil), dar se constatã o lipsã de
coerenþã ºi de voinþã politicã în dezvoltarea acestei industrii. Biomasa, energia
solarã ºi eolianã s-au valorificat energetic în UE, SUA, Canada prin finanþãri de
la buget ºi au fost implementate în active ale statului (ºcoli, spitale º.a.) ca sursã
principalã sau secundarã de energie electricã, termicã sau mixtã. Nu se pune
problema recuperãrii investiþiei ºi a profitului, aºa cum se gândeºte acum în
România.
- Garantarea proprietãþii impune ca lucrãrile de protecþie împotriva
eroziunii malurilor râurilor, eroziuni care distrug iremediabil suprafeþe arabile,
sã fie finanþate de la buget. Pe de o parte, proprietarii ºi primãriile nu au
capacitatea tehnicã ºi financiarã de a rezolva asemenea probleme, iar, pe de
altã parte, statul este proprietarul râurilor în România.
- Monitorizarea exigentã ºi profesionistã a aplicãrii de tehnologii
nepoluante în toate domeniile agricole (legumiculturã, culturi de câmp,
pomiculturã, viticulturã etc.), inclusiv privind valorificarea ecologicã a
dejecþiilor animale rezultate din zootehnie. 
- Controlul riguros al calitãþii produselor agricole, în primul rând din punctul
de vedere al sãnãtãþii consumatorilor.
- Sprijinirea dezvoltãrii masive a agriculturii ecologice (biologice,
organice).
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- Inventarierea sistematicã a terenurilor degradate ºi
subvenþionarea lucrãrilor de protecþie, reabilitare ºi conservare a acestora
(combaterea eroziunii solurilor, combarea salinizãrii ºi acidifierii etc.), inclusiv
prin scoaterea unor terenuri din circuitul agricol.
- Împãdurirea terenurilor degradate ºi slab productive.
- Reconstrucþia ecologicã a unor obiective de interes naþional: plaja ºi
þãrmurile Mãrii Negre, lacul Techirghiol, lacul Snagov º.a. În acest sens,
menþionãm iniþiativa fostului Minister al Mediului din anul 2000 de a promova
o Hotãrâre de Guvern privind reconstrucþia ecologicã a râului Ialomiþa ºi a
afluenþilor în zona Snagov, HG neaplicatã nici în prezent.
- Retehnologizarea ºi modernizarea staþiilor de epurare pe baza
tehnologiilor de vârf ºi, dupã caz, subvenþionarea unor categorii ale populaþiei
pentru a diminua creºterile importante ale preþului apei. Acest adevãr nu este,
în prezent, afirmat cu claritate în politicile de mediu ale guvernãrii actuale.
- Evaluarea periodicã de cãtre Inspectoratele de mediu sau de instituþiile
naþionale de profil, dupã caz, a studiilor de impact elaborate de cãtre SRL-uri
ºi sancþionarea penalã pentru erori grave ºi/sau corupþie.
- Modificarea legii privind zonele expuse la dezastre (inundaþii,
alunecãri de teren, cutremure), lege aflatã în contradicþie evidentã cu
realitatea. De exemplu: calea feratã din zona Filiaºi distrusã în anul 1999 de
averse puternice, precum ºi localitatea Cuculeasa (judeþul Buzãu) - inundatã de
o maree de noroi, nu sunt, în viziunea legii, zone de risc.
- Aplicarea prevederilor Ordonanþei de Urgenþã promovatã de
Guvernul Isãrescu privind regimul deºeurilor, devenitã ulterior lege.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de Dl. Virgil Petrescu, vicepreºedinte
al PNÞCD, Directorul coordonator al Departamentelor de Politici, Programe ºi
Doctrinã ale PNÞCD.

5.7 Partidul Noua Generaþie 

La alegerile locale nu au dispus de un program de mediu integrat în platfroma
program a partidului. 

Programul politic al Partidului Noua Generaþie

PNG pune în centrul doctrinei sale concepþia creºtinã despre om, valorile ºi
principiile creºtin - democraþiei europene (libertatea, personalismul,
responsabilitatea; egalitatea, dreptatea, solidaritatea; subsidiaritatea;
securitatea socialã; dezvoltarea durabilã).

Programele de protecþie a mediului
PNG considerã cã programele de protecþie a mediului nu trebuie separate de
programele politice ºi economice ale partidelor, dupã cum considerã drept
inutilã existenþa partidelor ecologiste în România. 
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Protecþia mediului reprezintã un pariu politic complex, un imperativ din
categoria intereselor naþionale ºi nu poate fi lãsat pe seama unor forþe
partizane, care adesea exprimã tendinþe mondialiste, potenþial antinaþionale. 
A pune însã protecþia mediului înconjurãtor, a materiei, mai presus de protecþia
spiritualã, moralã a unei naþiuni sau a individului este o tendinþã maleficã.
Mediul fizic în care trãieºte omul nu reprezintã þelul final al existenþei, care este
pregãtirea moralã ºi spiritualã pentru Judecata de Apoi. Oamenii vor fi însã
judecaþi dacã au nesocotit ºi batjocorit natura, care este tot creaþie a lui
Dumnezeu. Se preconizeazã ca în urmãtorii ani sã vinã de la UE miliarde de
Euro pentru protecþia mediului, dar trebuie reamintit cetãþenilor acestei þãri cã
protecþia mediului se face pentru a proteja omul, iar nu pentru a uita de el ºi de
prioritãþile sale morale ºi intelectuale. 

Dezvoltarea durabilã este principiul consolidãrii democratice a societãþilor
care protejeazã oportunitãþile generaþiilor viitoare. În acord cu principiile
creºtin-democraþilor ºi popularilor europeni, PNG defineºte politica
democraticã drept o activitate de dezvoltare durabilã, care include protecþia
statului de drept, a prosperitãþii publice, a stãrii morale ºi intelectuale a naþiunii,
a mediului înconjurãtor, a finanþelor publice, a pensiilor ºi a solidaritãþii sociale.
Politicile publice din aceste domenii nu pot fi concepute doar pentru uzul ºi
folosinþa generaþiilor prezente, ci cu perspectiva moºtenirii lor de cãtre copiii ºi
nepoþii noºtri. Toate aceste obiective lipsesc din programele ºi mai ales acþiunile
politice ale celorlalte partide.

Aceste valori (care au fost definite în documente programatice ale creºtin-
democraþilor din diferite partide occidentale sau ale popularilor europeni) nu
trebuie preluate mimetic ºi reproduse mecanic, ci adaptate realist la stadiul în
care se aflã procesul de tranziþie de la regimul comunist totalitar la democraþia
consolidatã de tip occidental.

NOTÃ: Acordul pentru publicarea acestui material a fost dat de Dl. Dan Hera,
Departamentul Imagine, Comunicare ºi Relaþii Publice PNG  
Acest program este diponibil ºi online la urmãtoarea adresã: 
http://www.png.ro/documente/programul_politic_PNG_final2a.rtf

http://www.png.ro/documente/programul_politic_PNG_final2a.rtf
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5.8 Partidul România Mare 

La alegerile locale nu au dispus de un program de mediu integrat în platfroma
program a partidului. Pentru alegerile locale acesta este programul de mediu
al PRM. 

Protecþia mediului

Este inutil sã mai precizãm cã înainte de 1989 protecþia mediului era probabil
pe ultimul loc în lista cu prioritãþi a Partidului Comunist Român.

Dezvoltarea economicã s-a fãcut pe baza unor planuri ºi proiecte ce nu
includeau ºi impactul asupra mediului. Situaþia s-a agravat an de an,
problemele ieºind la ivealã în anii trecuþi cînd România s-a evidenþiat prin
poluãri majore asupra mediului. Alãturînd acestor adevãrate dezastre,
poluarea cu fum din arderea combustibililor fosili, a þigãrilor etc., poluarea cu
CO2 care a crescut de la an la an, poluarea sonorã în extindere plus multe alte
categorii de poluare, putem trage concluzia cã România a ajuns dintr-o þarã
foarte frumoasã, o þarã foarte poluatã.

Suprafaþa forestierã este în scãdere, eroziunea solului se extinde fãrã a se
interveni pentru stoparea fenomenului, poluarea apelor de suprafaþã ºi
subterane continuã fãrã ca cineva sã fie impresionat de aceasta. Toate acestea
aratã un singur lucru: problema scãpatã de sub control, a fost abandonatã.

Nu existã nici un fel de monitorizare a fluxurilor de cãldurã, a poluãrii cu praf,
a poluãrii sonore. Probleme de actualitate în UE, în România probabil cã sînt
prea avansate. Dar situaþia se va schimba odatã cu punerea în practicã a
actualului program PRM.

Mediul înconjurãtor este un bun al tuturor, este chiar viaþa noastrã, viaþã pe
care dacã nu o respectãm o vom pierde! 

România, ca semnatarã a Convenþiei de la Kyoto are un mare avantaj în
valorificarea "resurselor" de CO2 în favoarea þãrilor industrializate, mai ales cã
aceastã piaþã este într-o continuã dezvoltare ºi se apreciazã cã "tona de aer
curat" va ajunge la 20$.

Pãdurile României

Altãdatã mari rezervaþii naturale, pãdurile s-au împuþinat dupã 1989. Este de
regretat faptul cã retrocedarea pãdurilor nu s-a încheiat încã la nivelul întregii
suprafeþe deþinute foºtilor proprietari. Intenþionat sau nu, s-a confundat
protejarea pãdurii rãmase cu naþionalizarea suprafeþelor ce depãºeau 10
hectare. Pãdurea în sine priveºte naþiunea, cãci este o problemã naþionalã.
Suprafaþa forestierã se poate mãri prin împãdurirea unor terenuri din
proprietatea statului ºi nu prin naþionalizarea proprietãþii private.
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În toþi aceºti ani, copaci tineri plantaþi prin 1996 ar fi crescut cu 8 ani, dar
guvernele anterioare nu au avut atîta înþelepciune sã realizeze cã pãdurea
odatã distrusã se reface în zeci de ani.

Prezenþa unei pãduri favorizeazã ploaia, reduce alunecãrile de teren, prezintã
un habitat unic pentru multe animale, pãsãri ºi plante, poate fi un punct de
atracþie turisticã prin frumuseþea peisajului ºi liniºtea locului.

De aceste efecte pozitive se pot bucura toþi oamenii care iubesc pãdurea ºi îi
acordã respectul cuvenit.

PRM va ocroti pãdurea prin elaborarea unui plan naþional de împãdurire a
teritoriului României cu ajutorul specialiºtilor din domeniu de la Regia
Naþionalã a Pãdurilor. Punerea sa în practicã nu va implica sume foarte mari
în comparaþie cu alte proiecte, dar avînd în vedere lungul proces de regenerare
a pãdurii, se justificã rapida sa punere în practicã în primul an de guvernare.
Pe lângã acest plan se va elabora un proiect de împãdurire pe marginile
drumurilor ºi ºoselelor din toatã þara, dacã va fi posibil (aºa numitele perdele
de protecþie), iar dacã nu, ne vom rezuma la drumurile ce sunt ameninþate de
alunecãri de teren. 

PRM va sprijini impunerea de cãtre statul român a unei suprataxe de export
pentru fiecare metru cub de cherestea exportatã în valoare de 100 $, iar
pentru fierul vechi o suprataxã de 75 $/tonã. Aceste mãsuri au drept scop
descurajarea exporturilor de materie primã cu adaos comercial mic ºi
încurajarea exporturilor complexe, inclusiv salvgardarea intereselor naþionale
prin limitarea exploatãrii abuzive a pãdurilor. 

Industria poluantã ºi normele europene în domeniu

Din punctul de vedere al protecþiei mediului, scãderea producþiei industriale
dupã 1989 a avut ca efect pozitiv o redusã poluare a mediului. Cu toate
acestea, industriile care au rãmas în picioare nu au impresionat printr-un interes
deosebit pentru mediu.

Normele UE impun restricþii nivelului poluãrii, pentru fiecare þarã membrã sau
candidatã.

Din pãcate lipsa banilor a fãcut ca în România, domeniul protecþiei mediului sã
fie ºi el lãsat undeva în coada listei cu prioritãþi. În ultimii ani au apãrut legi care
au rolul de a reglementa limitele în care poate fi desfãºuratã o activitate ce
polueazã mediul. Cu toate acestea mai sunt multe de fãcut, mai ales în
responsabilizarea agenþilor economici privitor la o poluare accidentalã pe
care au produs-o. Echitabil ar fi ca toate pagubele create de agentul poluant
sã fie suportate de poluator, plus amenda prevãzutã de lege (amendã ce va fi
mãritã), plus costurile operaþiunilor pentru depoluare efectuate de stat.
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Sistemul legislativ în domeniu are încã foarte multe lacune, însã acestea vor fi
acoperite în urmãtorii 4 ani prin legi adecvate care vor fi promovate de
guvernul PRM, în strânsã legãturã cu legile similare din UE.

Se va cãuta o retehnologizare primordialã a echipamentelor învechite extrem
de poluante prin acordarea de facilitãþi în acest sens de cãtre stat.
Noi investiþii în industria nepoluantã vor fi de asemeni subvenþionate atât cât va
fi posibil. Lipsa de investiþii majore în industrie din ultimii 15 ani a afectat grav
economia, dar ºi mediul prin continua funcþionare a unor instalaþii depãºite din
punct de vedere tehnico-economic. Construcþia de noi instalaþii în industrie va fi
sprijinitã de stat pentru a fi fãcutã la nivelul ultimelor tehnologii ºi cu
respectarea în totalitate a normelor de protecþie a mediului ce sunt ºi vor fi în
vigoare peste 4 ani.

Amenajarea teritoriului în vederea prevenirii dezastrelor 

Este evident pentru toatã populaþia României cã în ultimii ani primãvara ºi
toamna au cam dispãrut. În prezent avem un anotimp cu temperaturi exagerat
de ridicate ºi un anotimp cu temperaturi exagerat de scãzute.

Problemele secetei ºi a inundaþiilor agraveazã ºi mai mult situaþia actualã.
Acestea fiind lucrurile, se impune o regîndire a amenajãrii teritoriului pentru a
putea face faþã dezastrelor care s-ar putea sã ne loveascã.

Dupã recentele furtuni ºi inundaþii ne putem aºtepta la o secetã fãrã precedent.
ªtiut fiind faptul cã România este o þarã sãracã în resurse de apã (cca. 4000
m3/loc*an în Europa; cca. 1700 m3/loc*an în România) se impune construirea
de noi lacuri de acumulare pentru folosinþe multiple: energetice, consum de
apã, agrement, atenuarea viiturilor. Paralel cu aceste noi lucrãri, se justificã
construirea de rezervoare în satele din þarã situate departe de sursele de apã.
Pornind de la aceste rezervoare se vor putea alimenta cu apã membrii satelor,
comunelor sau se vor putea iriga suprafeþe întinse de teren.

Pentru a putea evita alunecãrile de teren, se vor lua mãsuri pentru ca drumurile
comunale ºi uliºele satelor sã fie plantate cu copaci pe margini, de asemeni vor
fi încurajaþi ºi þãranii pentru a-ºi planta copaci în propriile curþi. În zonele cu un
risc ridicat de producere a alunecãrilor de teren se vor planta "perdele de
protecþie" din specii de arbori care cresc repede, pe cheltuiala statului. 

De exemplu, o asemenea perdea este obligatorie pentru Bucureºti în vederea
limitãrii cantitãþii de praf ce este adusã an de an de vânturi, urmând a fi
amplasate de jur împrejurul Capitalei conform indicaþiilor specialiºtilor, dupã
aprobarea Planului de Urbanism General.

Evitarea inundaþiilor presupune un efort comun al mai multor instituþii de stat
plus societatea civilã ºi cetãþeanul însuºi.   
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Construirea de albii ºi canalizãri pentru evacuarea apelor din precipitaþii este
o problemã a statului în principal, iar prin colaborarea cu cetãþenii se pot porni
proiecte pentru amenajarea cursurilor de apã mãcar în apropierea zonelor
locuite, zone cu un pericol ridicat de a fi inundate. Curãþarea albiilor ºi a
canalizãrilor se va face periodic, astfel încât acestea sã nu fie inundate înainte
sau în timpul viiturilor. Paralel cu aceste mãsuri administrative se va elabora un
plan naþional de intervenþie în caz de inundaþii, grindinã, secetã prelungitã,
plan prin care se vor menþiona sarcini precise pentru fiecare cetãþean, instituþie
de stat, instituþie privatã. Apãrarea civilã va primi mai multe fonduri pentru
dotare cu echipamente ºi aparaturã modernã. O propunere ar fi
demilitarizarea pompierilor ºi trecerea lor în subordinea Apãrãrii Civile.
Consiliile locale vor finanþa dotarea ºi existenþa unor servicii auxiliare de
pompieri comunali, eventual pe bazã de voluntariat, pentru a interveni cu
promptitudine pânã la venirea pompierilor.

Un fenomen complex ce nu ne va ocoli cu siguranþã este cutremurul! Au trecut
mai bine de 27 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, iar ºansele apariþiei
unui nou cutremur de o asemenea putere devastatoare cresc cu fiecare zi ce
trece. În funcþie de rezultatele obþinute la prima simulare, se vor lua mãsuri
pentru îndreptarea situaþiei pânã la urmãtoarea simulare.

Pânã la manifestãrile unui cutremur, se vor lua mãsuri de protecþie a
construcþiilor vechi ce prezintã un risc extrem de mare pentru locatarii din
acestea. Odatã cu explicaþiile date populaþiei civile, ºi antrenamentelor
unitãþilor din cadrul statului, fiecare om va ºti ce are de fãcut imediat dupã
cutremur.

La toate aceste dezastre se pot adãuga cu uºurinþã urmãtoarele: accident la
CNE Cernavodã, ruperea unui baraj, creºterea nivelului mãrii, vânturi foarte
puternice, ninsoare abundentã ce poate paraliza activitãþile umane etc.

Dezastrele ne pot lovi atunci când ne aºteptãm mai puþin. Caracterul global pe
care îl au impun mãsuri centralizate pentru prevenirea, combaterea ºi
minimalizarea efectelor negative pe care le produc.

PRM va elabora programe la nivel naþional, programe ce vor fi implementate
în teritoriu pentru a se putea interveni rapid la nivel local, evitându-se astfel
birocraþia ºi marea inerþie pe care o pot avea uneori instituþiile de la Bucureºti.

NOTÃ: Acordul pentru publicarea acestui material a fost dat de Dna. Olguþa
Vasilescu, PRM
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5.9 Uniunea Naþional PSD+PUR

Partidul Socialist Democrat

La alegerile locale nu au pus la dispoziþie programul de mediu integrat în
platfroma program a partidului, partidul dovedindu-se nerecpetiv la solicitãrile
societãþii civile.

Programul de guvernare Uniunea Naþionalã PSD+PUR

Protecþia mediului înconjurãtor ºi a resurselor sale constituie un factor
important al condiþiilor de dezvoltare a þãrii Programul guvernamental asigurã
consolidarea tendinþelor pozitive din perioada 2001 - 2004, eliminarea
presiunilor din trecut ºi rezolvarea noilor provocãri, în concordanþã cu
principiile dezvoltãrii stabile ºi sustenabile.

Între politicile de mediu ºi cele social-economice se va asigura o
intercondiþionare corespunzãtoare.

În condiþiile în care resursele naturale de materii prime neregenerabile mai sunt
încã exploatate ºi prelucrate cu tehnologii care contribuie la poluarea factorilor
de mediu cu dioxid de sulf, dioxid de carbon, oxizi de azot, amoniac,
metalegrele etc, conservarea ºi valorificarea eficientã ºi ecologicã a
resurselor energetice devine prioritarã.

În ceea ce priveºte conservarea resurselor energetice, se va acþiona pe linia
retehnologizãrii unitãþilor eficiente de extracþie ºi prelucrare, folosirea cu
randamente ridicate a materiilor prime energetice ºi ale energiei cu scopul
reducerii semnificative a poluãrii ºi încadrãrii în standardele europene.

Prioritãþile în asigurarea mediului înconjurãtor sunt:
- consolidarea cadrului instituþional în domeniul mediului, armonizat cu
cel al U.E. ºi asigurarea resurselor materiale financiare ºi umane la nivel
central, regional ºi local;
- asigurarea fondurilor necesare realizãrii investiþiilor pentru
protecþia mediului potrivit planurilor financiare pentru punerea în practicã
a reglementãrilor U.E. cu deosebire a celor costisitoare prin care se asigurã
calitatea apei, calitatea aerului, gestiunea deºeurilor, controlul poluãrii
industriale; creºterea eficienþei în alocarea fondurilor pentru protecþia mediului;
- integrarea protecþiei mediului înconjurãtor în politicile regionale
ºi sectoriale de dezvoltare, cu prioritate a creºterii capitalului de mediu
regenerabil la nivel local; sporirea capacitãþii de atragere ºi utilizare a
fondurilor comunitare ISPA, LIFE, SAPARD, PHARE, precum ºi a fondurilor de
coeziune ºi structurale dupã perioada 2007;
- apãrarea împotriva calamitãþilor naturale ºi a accidentelor, precum
ºi sporirea capacitãþii de prevenire, control ºi intervenþie, prin realizarea unui
sistem perfecþionat de monitorizare integratã a factorilor de mediu ºi a unui
sistem informaþional eficient corespunzãtor cerinþelor U.E.;
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- încurajarea introducerii sistemelor de management al mediului,
realizarea unei reþele moderne de laboratoare în domeniul mediului ºi
acreditarea acestora;
- încurajarea parteneriatelor publice - private, a responsabilitãþii
corporaþionale, conform abordãrilor Reuniunii de la Johannesburg;
- promovarea utilizãririi energiilor regenerabile ºi a noilor mijloace
de producþie ºi consum, favorabile protecþiei mediului;
- utilizarea durabilã a resurselor naturale, promovarea unei agriculturi
ºi dezvoltãri rurale durabile; o atenþie deosebitã se va acorda speciilor de florã
ameninþate cu dispariþia, precum ºi celor cu valoare economicã ridicatã;
- acordarea unei atenþii sporite relaþiei mediu-sãnãtate ºi mediu-
transporturi;
- protecþia ecosistemului complex Dunãre-Deltã-Marea Neagrã,
incluzând mãsuri de reconstrucþie ecologicã în zona Deltei Dunãrii,
promovarea unor principii moderne de management durabil în vederea
ridicãrii nivelului de trai al populaþiei din aceastã regiune;
- promovarea cooperãrii internaþionale globale regionale ºi
bilaterale în domeniul mediului ºi implicarea activã a României în punerea în
practicã a convenþiilor internaþionale de mediu.

Îmbunãtãþirea calitãþii aerului
În acest domeniu se va acþiona cu prioritate pentru:
- înfiinþarea ºi organizarea Sistemului Naþional de Evaluare ºi Gestionare
Integrate a Calitãþii Aerului (SNEGICA), care cuprinde:

- Sistemul Naþional de Monitorizare a Calitãþii Aerului;
- Sistemul Naþional de Inventariere a Emisiilor de Poluanþi în Aer.

- elaborarea planurilor ºi programelor pentru îmbunãtãþirea calitãþii aerului
pânã la data aderãrii;
- îmbunãtãþirea calitãþii aerului prin asigurarea corespunzãtoare a calitãþii
benzinei ºi motorinei.

Controlul poluãrii industriale are ca prioritãþi:
- prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii;
- limitarea emisiilor anumitor poluanþi în atmosferã de la instalaþiile mari de
ardere;
- limitarea emisiilor de compuºi organici volatili provenite din utilizarea
solvenþilor organici în anumite activitãþi ºi instalaþii;
- controlul accidentelor majore care implicã substanþe periculoase;
- introducerea etichetelor ecologice ºi implementarea sistemelor de
management de mediu.

Gestiunea deºeurilor
Punerea în practicã a obiectivelor Planului Naþional de Gestiune a Deºeurilor,
se va realiza prin:
- colectarea deºeurilor, implementarea unor sisteme de colectare selectivã ºi
valorificare a deºeurilor de la persoanele fizice ºi juridice (Oradea, Botoºani,
Vaslui, Tulcea, Timiºoara, Buzãu, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Bistriþa,Nãsãud,
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- depozite de deºeuri urbane ºi rurale. Se are în vedere realizarea unor staþii
pilot de tratare mecano-biologicã pentru producerea de combustibili alternativi
obþinuþi din deºeuri, prin reducerea cantitãþilor de materie biodegradabilã;
- incinerarea deºeurilor; închiderea actualelor crematorii pentru deºeuri
spitaliceºti ºi crearea unor capacitãþi moderne de incinerare a acestora cu
recuperare energeticã;
- reciclarea plasticului, hârtiei ºi a metalului (17 proiecte de reciclare a
deºeurilor propuse pentru perioada 2004- 2008: Bucureºti, Cãlãraºi, Buzãu,
Baia Mare, Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Olt, Suceava, etc.).

Regimul substanþelor chimice periculoase
Punerea în aplicare a sistemului de înregistrare, evaluare ºi autorizare a
substanþelor chimice, prin:
- evaluarea riscului reprezentat de anumite substanþe chimice periculoase
pentru mediu ºi sãnãtate;
- restricþionarea introducerii pe piaþã ºi a utilizãrii anumitor substanþe chimice
periculoase;
- controlul importului ºi exportului anumitor substanþe chimice periculoase.

Conservarea biodiversitãþii, arii naturale protejate ºi biosecuritate se va realiza
prin:
- dezvoltarea reþelei naþionale de arii protejate încât sã reprezinte peste 10%
din teritoriul þãrii;
- promovarea mãsurilor de reconstrucþie ecologicã în Rezervaþia Biosferei Delta
Dunãrii ºi transformarea acesteia într-un model de dezvoltare durabilã prin
îmbinarea armonioasã a aspectelor de conservare a naturii cu cele de
dezvoltare economicã ºi socialã;
- stabilirea standardelor de funcþionare a grãdinilor zoologice ºi acvariilor;
- dezvoltarea sistemului de monitorizare, control ºi raportare a introducerii
deliberate în mediu ºi pe piaþã a organismelor modificate genetic ºi a
produselor rezultate din acestea;
- dezvoltarea ºi acreditarea laboratoarelor specializate pentru identificarea
organismelor modificate genetic.

În domeniul gospodãririi apelor în aceastã perioadã este de a asigura
implementarea corectã a noii legislaþii în domeniu, asigurarea unui mecanism
de monitorizare a termenelor angajamentelor asumate în documentele
rezultate din negocieri, în conformitate cu Strategia durabilã ºi al 6-lea Program
de Acþiune pentru Protecþia Mediului al Uniunii Europene.
Eforturile tuturor factorilor implicaþi trebuie sã se concentreze cãtre
utilizarea, dezvoltarea ºi protecþia resurselor de apã de o
manierã echitabilã ºi rezonabilã, respectiv cãtre aplicarea
conceptului de dezvoltare durabilã, prin urmãtoarele mãsuri:
s sporirea ºi protejarea resurselor de apã, prin:
- realizarea capacitãþii de monitorizare la nivelul cerut de standardele
europene prin: implementarea proiectului PHARE pe bazinele pilot Argeº ºi
Someº Tisa, care prevede ºi dotarea cu echipamente specifice de laborator;
realizarea proiectului PHARE privind creºterea capacitãþii de monitorizare în
domeniul apelor;
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- realizarea de planuri de reducere a descãrcãrilor de substanþe periculoase în
apã ºi planuri de eliminare pentru substanþele prioritar periculoase;
- reducerea daunelor produse apelor ºi ameliorarea calitãþii
apelor râurilor prin punerea în funcþiune a numeroase staþii de epurare a
apelor uzate în localitãþi urbane ºi rurale ºi reabilitarea sistemelor de
canalizare;
s asigurarea alimentãrii cu apa potabilã conform cerinþelor
europene prin reabilitarea ºi/sau modernizarea staþiilor de tratare ºi a
reþelelor de distribuþie a apei potabile pentru 457 de localitãþi în perioada
2005 - 2008.

Protejarea Deltei Dunãrii ºi a Litoralului Reabilitarea Litoralului Mãrii Negre ºi a
zonei maritime aferente þãrii noastre, prin realizarea programelor de finanþare
a lucrãrilor prevãzute în Planul de mãsuri ºi lucrãri pe termen mediu (2004 -
2008) pentru protecþia împotriva eroziunii ºi reabilitarea zonei de coastã.

Programe de reabilitare a Deltei Dunãrii ºi refacerea reþelei de canale în
vederea îmbunãtãþirii circulaþiei apei în Delta Dunãrii prin:
- reconstrucþia ecologicã a complexului Roºu-Puiu, Sontea-Fortuna, Dunavãþ-
Dranov;
- lucrãri hidrotehnice ºi reprofilãri canale pentru îmbunãtãþirea circulaþiei apei
în complexul Gorgova-Uzlina, complexul Somova-Parches ºi în zona Sinoe-
Istria Nuntaºi;
- lucrãri de refacere ºi ameliorare a terenurilor degradate prin: reconstrucþia
ecologicã a amenajãrilor piscicole ºi agricole care nu au eficienþã economicã
(Dunavãþ, Ceamurlia, Chilia Veche respectiv Carasuhat, Dunavãþ);
- împãduriri pentru consolidãri de maluri.

Acþiuni pentru apãrarea împotriva inundaþiilor 
Limitarea impactului dezastrelor naturale, respectiv a inundaþiilor
care cauzeazã mari pagube cu serioase consecinþe pentru viaþa oamenilor ºi
sãnãtate, economie, pentru structurile construcþiilor ºi pentru peisaj. Mãsurile
preventive se vor lua în contextul politicii dezvoltãrii teritoriale având ca scop
limitarea extinderii pagubelor cât ºi construirea de structuri mai puþin
vulnerabile.

Intensificarea acþiunilor de prevenire, precum ºi pentru îmbunãtãþirea ºi
amplificarea lucrãrilor de apãrare împotriva inundaþiilor, în perioada 2005-
2008, se vor realiza:
- Proiectul DESWAT (Sistem naþional hidrologic integrat)
- Proiectul WATMAN (Sistem de management integrat al resurselor de apã) 

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de Dra. Roxana Silter, Consultant
PUR 
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5.10 Partidul Unitãþii Naþiunii Române

Atât la alegerile locale cãt ºi la alegerile generale reprezentanþii acestui partid
nu au pus la dispoziþie programul de mediu ce ar trebui sã fie integrat în
programul politic al partidului, nedovedindu-se receptivi la numeroaselor
noastre solicitãri.

5.11 Uniunea Democratã a Maghiarilor din România 

Sinteza politicilor ºi iniþiativelor referitoare la protecþia mediului înconjurãtor din
programul politic al Uniunii Democratice ale Maghiarilor din România

Uniunea noastrã este fundamental interesatã în dezvoltarea armonioasã ºi
echilibratã a þãrii. Admitem însã aceastã evoluþie, numai în contextul
conceptului dezvoltãrii durabile, noþiune ºi practicã, ce vrea sã asigure un
raport echilibrat între dezvoltare socialã, dezvoltare economicã ºi protecþia
mediului. În acest sens, programul politic al uniunii noastre cuprinde o serie de
mãsuri privind întãrirea activitãþii de protecþia mediului, atât sub aspectul
conceptelor generale, cât ºi legislativ, instituþional, precum ºi a acþiunilor
concrete la nivelul autoritãþilor publice centrale ºi locale.

Vã prezentãm în continuare câteva din mãsurile propuse de UDMR la
capitolele menþionate anterior.

Concepte de bazã

Marea majoritate a problemelor de mediu sunt generate de exploatarea
iraþionalã a resurselor naturale. Considerãm, cã o raþionalizare, o eficientizare
a economiei, implementarea unui management mai prietenos cu mediul
înconjurãtor ar reduce în mare mãsurã problemele cu care ne confruntãm
astãzi. O economie mai ecologicã evident înseamnã ºi deºeuri mai puþine, ºi
dezvoltarea unei industrii de reciclare a deºeurilor.

Deficienþele de protecþie a mediului în zonele rurale în opinia noastrã se
datoreazã în primul rând lipsei totale - nu numai la noi în þarã, ci în general în
lume - a legislaþiei privind protecþia solului. Chiar ºi la nivelul UE existã doar
concepte, în fazã de asamblare într-o directivã. Militãm pentru elaborarea ºi
implementarea unei legi în acest sens.

În problematica mediului, într-un top global la ora actualã locul nr. 1 este
deþinut de schimbãrile climatice, care nu mai este o ameninþare virtualã, ci a
devenit o realitate, ce ne afecteazã ºi pe noi. Urgentãm adoptarea unor noi
convenþii internaþionale, care sã reglementeze pe termen lung, pe baze
ecologice activitãþile umane care afecteazã compoziþia ºi procesele
defavorabile din atmosferã. În opinia noastrã Convenþia de la Kyoto a fost doar
un prim pas în acest sens.
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O problemã fundamentalã în acþiunile privind protecþia mediului o constituie
conºtientizarea omului, a societãþii despre importanþa menþinerii unui mediu
sãnãtos ºi echilibrat ecologic. Schimbarea de mentalitate este un proces lung ºi
dificil. Considerãm, cã acest proces trebuie început odatã cu formarea imaginii
copiilor despre lume ºi continuatã fãrã întrerupere în toate etapele vieþii.

Cadrul legislativ

Sub aspect legislativ militãm pentru continuarea implementãrii aquisului
comunitar. Se cunoaºte, cã în documentul de poziþie la capitolul 22 privind
protecþia mediului depus de România la Bruxelles, ne-am angajat la preluarea
aquisului comunitar pânã la data de 31.12.2000. La ora actualã România ºi-a
îndeplinit aproape în întregime acest angajament, însã între timp au apãrut o
serie de directive ºi acte legislative noi, care trebuie sã fie preluate în continuare
în legislaþia naþionalã.

Un capitol important, care va trebui sã constituie preocuparea de bazã a
legislativului urmãtor o constituie implementarea orizontalã a mãsurilor de
protecþie a mediului în diversele ramuri ale economiei (industrie, agriculturã,
servicii etc.).

Cadrul instituþional

Sub aspectul instituþional acordãm o mare atenþie întãririi rolului ºi locului
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului. Nu concepem sub nici o formã, ca
soarta acestui minister sã fie dictat de conjunctura politicã. El trebuie sã fie un
element stabil al tuturor guvernelor. În accepþiunea noastrã în structura
ministerului mediului trebuie reintegrate pãdurile. Gradul de împãdurire a þãrii
a ajuns la un nivel atât de scãzut, încât pentru ameliorarea condiþiilor de mediu
rolul ecologic al pãdurilor va trebui sã primeze în detrimentul rolului economic
jucat pânã acum.

În reabilitarea condiþiilor de mediu din þara noastrã pânã la nivelul acceptat de
UE, în opinia noastrã, un rol important îi revine ºi Parlamentului României. Se
impune cu acuitate înfiinþarea unei comisii parlamentare permanente de mediu.
Situaþia actualã, în care trei mari domenii, cea de administraþie publicã,
dezvoltare teritorialã ºi echilibrul ecologic constituie obiectul de activitate a
unei singure comisii, nu este eficientã ºi conduce la abordarea insuficientã a
problemelor legate de mediu. Noua comisie, pentru care am depus în repetate
rânduri documentaþia de înfiinþare, va trebui sã abordeze pe lângã aspectele
procesului legislativ ºi o monitorizare post parlamentarã a implementãrii ºi
respectãrii legislaþiei, urmãrirea în general a stãrii mediului, a proceselor
declanºate pentru reconstrucþia ºi echilibrarea mediului.

Tot în cadrul capitolului privind cadrul instituþional acordãm o mare atenþie
organizaþiilor civice din domeniu. 
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În viziunea noastrã ONG au un aport substanþial în arealul lor de activitate la
îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu. Cunoaºtem ºi sprijinim mai multe asemenea
organizaþii (Eco Focus Center, Milvus etc.), care au o activitate constantã ºi
eficientã.

Autoritãþi publice

Un concept de bazã în activitãþile de mediu sunã în felul urmãtor: "gândire
globalã, acþiuni locale". Cred, cã nu este necesarã o detaliere a paletei largi
de activitãþi, care se încadreazã sub acest slogan. Managementul deºeurilor,
gospodãrirea cantitativã ºi calitativã a resurselor de apã, protecþia aerului, a
florei ºi faunei, ameliorarea mediului urban ºi rural, protecþia naturii etc. se
realizeazã prin zeci ºi sute de mãsuri, în mare parte reglementate ºi de
legislaþia în vigoare, ºi care trebuie doar aplicate de la caz la caz în practicã.
UDMR-ul considerã, cã fondul de mediu creat la nivel naþional este un
instrument util pentru finanþarea unor acþiuni ºi investiþii de mediu. Suntem însã
de pãrere, cã în baza conceptului subsidiaritãþii ar trebui dezvoltate asemenea
instrumente ºi la nivelul organelor de mediu teritoriale, pentru cointeresare ºi
acoperirea parþialã a nevoilor locale.

Investiþiile de mediu sunt foarte costisitoare, fapt pentru care ele sunt în general
ocolite de autoritãþile publice locale. Oportunitãþile de finanþare din sursele
europene încã nu sunt valorificate din lipsã de experienþã ºi de specialiºti în
elaborarea proiectelor. Programul nostru politic cuprinde mãsuri pentru
formarea unor echipe de specialiºti, care sã atragã surse de finanþare pentru
investiþiile de mediu, respectiv de dezvoltare ruralã.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de Dr. Makkai Grigore, Membru în
comisia pentru administraþie publicã, dezvoltarea teritoriului ºi echilibru
ecologic. 

5.12 Uniunea pentru Reconstrucþia României

Politica Uniunii pentru Reconstrucþia României cu privire la  Protecþia Mediului

Deºi producþia industrialã a României este redusã, ea polueazã mediul în mod
semnificativ datoritã tehnologiilor învechite ºi lipsei de investiþii în tehnologii
nepoluante. În unele cazuri, existã chiar riscul producerii unor accidente
majore, de naturã a afecta grav sãnãtatea angajaþilor ºi locuitorilor din zonele
de risc. Agricultura neprofesionistã este ºi ea un factor de poluare, mai ales prin
excesul de îngrãºãminte, pesticide etc. 

Obiectivul URR în privinþa mediului este conºtientizarea rolului pe care fiecare
dintre noi îl avem în menþinerea unui mediu curat.
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Prioritãþi:

1. Relansarea activitãþii instituþiilor cu atribuþii în domeniu, care dispun de
personal ºi fonduri insuficiente, precum ºi de o legislaþie insuficientã. Întãrirea
Gãrzii de Mediu astfel încât sã poatã depista ºi sancþiona eficient atât
poluatorii industriali, cât ºi poluatorii persoane fizice care îngroapã în gunoi
vãile, pãdurile ºi marginile drumurilor. 

2. Desprinderea Agenþiei de Mediu de Ministerul Agriculturii, cu care se aflã în
conflict de interese datoritã poluãrii agricole.

3. Stoparea tãierilor ilegale de pãdure, factor major al degradãrii mediului.
Consolidarea instituþiilor de control ºi sporirea sancþiunilor pentru aceste
infracþiuni. Reprezentarea mai bunã a proprietarilor de pãdure în instituþiile
care administreazã fondul silvic, pentru a se putea realiza o rezolvare
instituþionalã care sã elimine ilegalitãþile ºi abuzurile.

4. Combaterea braconajului, inclusiv a celui piscicol care afecteazã grav Delta
Dunãrii.  Dacã speciile rare trebuie refãcute prin combaterea braconajului, cele
comune (cerbi, fazani etc.) trebuie refãcute prin reducerea cotelor de
vânãtoare.

5. Creºterea consistenþei educaþiei ecologice în ºcoli, la toate nivelurile. 

6. Stimularea de cãtre stat a reciclãrii deºeurilor, prin facilitãþi diferenþiate în
funcþie de profitabilitatea economicã a afacerii. Concentrarea efortului asupra
materialelor pentru care nu existã o tradiþie a reciclãrii (plastic, uleiuri, PET-uri,
aluminiu), dintre care multe sunt foarte poluante. 

7. Reluarea unor programe mai eficiente de recuperare separatã a deºeurilor,
operaþiune soldatã cu eºec în multe oraºe din þarã, datoritã aplicãrii
neprofesioniste.  

8. Privatizarea sectoarelor energetic, chimic, siderurgic ºi minier, care nu
respectã standardele de poluare atâta timp cât rãmân în administrarea statului,
datoritã lipsei resurselor ºi interesului. 

9. Oferirea de consultanþã în materie de mediu, de cãtre Agenþia de Mediu.
Aceasta trebuie sã se adreseze, cu conþinuturi specifice, autoritãþilor locale,
agenþilor economici, organizaþiilor neguvernamentale din domeniu,
producãtorilor ºi procesatorilor agricoli.

10. Certificarea producãtorilor agricoli, astfel încât sã se evite producerea de
alimente nesãnãtoase datoritã îngrãºãmintelor sau altor substanþe chimice
utilizate în agriculturã. Controlarea riguroasã a calitãþii acestor substanþe
produse în þarã sau importate.
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11. Promovarea de programe de reîmpãdurire în zonele din apropierea marilor
oraºe, în parteneriat cu autoritãþile locale, astfel încât sã se amelioreze
microclimatele respective. 

Beneficiile de mediu, economice ºi sociale pe care le-ar aduce României
implementarea legislaþiei de mediu a Uniunii Europene ar fi mai mari decât ale
oricãrei alte þãri candidate. Dar calitatea mediului se va schimba fundamental
doar în momentul în care oamenii o vor percepe ca pe o prioritate. Calitatea
mediului începe cu grija fiecãrui cetãþean de a pãstra curãþenia strãzilor,
parcurilor ºi pãdurilor, de a nu polua mediul chiar dacã asta implicã un efort
suplimentar.

NOTÃ: Materialul a fost pus la dispoziþie de dna Mihaela Vincze,
Vicepreºedinte URR.



Cu cine votãm pentru un mediu curat ºi dezvoltare durabilã ?

47

Cu cine votãm pentru un mediu curat ºi dezvoltare durabilã ?
În

 lo
c 

de
 e

pi
lo

g

6. În loc de epilog

Am insistat ca partidele politice sã prezinte aceste programe sau politici
publicului larg, cetãþenilor cu drept de vot, pentru o cât mai corectã decizie
electoralã care sã ia în considerare ºi aspecte legate de mediul
înconjurãtor precum ºi implicaþii asupra dezvoltãrii durabile în
România. 

În urma deplasãrilor la sediile partidelor politice în vederea colectãrii
programelor de mediu în perspectiva alegerilor locale cât ºi centrale,
urmãtoarele aspecte au putut fi remarcate:

1. Accesul reprezentaþilor ONG la programele de mediu ale partidelor s-a
dovedit anevoios ºi chiar imposibil la sediul central al partidelor vizate, cauzele
acestui fenomen fiind:
- Responsabilii de aspectele de mediu din cadrul partidului nu îºi desfãºoarã
activitatea la sediile centrale ale acestora ºi adesea sunt singurii posesori ai
acestor informaþii;
- Programele de mediu nu sunt constituite întodeauna ca parte integratã a
platformelor program ale partidelor;
- Programele de mediu ale partidelor de multe ori nu sunt prezente în materiale
informative ci doar în rapoarte de partid; 
- Inexistenþa sau necomunicarea acestor programe de unele partidele se
datoreazã absenþei specialiºtilor în domeniu, lipsei de promptitudine a
partidelor sau unei relaþionãri nefructuoase. 

2. Accesul cetãþenilor la astfel de programe este restrâns în marea majoritate a
cazurilor. 
- Accesul online la programele de mediu integrate în programul politic pentru
alegerile generale este posibil în cazul urmãtoarelor partide: URR, PSD+PUR,
PD+ PNL;
- Accesul online la platforma program conþinând un capitol de mediu este
posibil în cazul urmãtoarelor partide: UDMR, PNTCD, PNL, PD, PNG, PUR, AP
(referiri la dezvoltarea durabilã);
- Chiar dacã nu au fost receptivi la programul de faþã, 'referiri' la dezvoltarea
durabilã disponibile online existã în programul politic al: FD, PUNR; 
- Eforturi de comunicare au fost necesare pentru consultarea la sediul partidelor
a programelor politice atât în perspectiva alegerilor locale cât ºi generale; 
- Disponibilitatea ºi accesul la sediul partidelor a fost înlesnitã odatã cu apariþia
programelor politice lansate în pragul alegerilor generale;
- Reperarea responsabililor de mediu ai partidelor este extrem de anevoiasã
atât ca cetãþean cât ºi ca reprezentant al societãþii civile, implicând eforturi de
comunicare extensive; 
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- Viteza de reacþie a departamentelor de coordonare a politicilor partidelor ºi
a departamentelor de mediu din cadrul partidelor vizate la solicitarea
programului de mediu s-a dovedit extrem de redusã la alegerile locale
(excepþii: URR, UDMR,PNL, PNÞCD) ºi îmbunãtãþitã la alegerile generale.

În ansamblu se constatã o sporire a interesului partidelor privind politica sau
programele de mediu comparativ cu alegerile din 2000, când doar ºase
formaþiuni politice (FER, PD, PNL, PNÞCD, UDMR, UFD) dispuneau de aºa ceva
ºi s-au implicat în proiectul “Cu cine votãm pentru un mediu curat 2000” derulat
de TERRA Mileniul III.

Aspecte privind factorii politici ºi protecþia mediului înconjurãtor: 
1. Se observã o delãsare ºi o superficializare indusã de factorii politici ºi
decizionali problemelor de mediu actuale ºi potenþiale în ciuda impactului
direct sau indirect asupra sãnãtãþii umane pe termen mediu ºi lung 
(ex: perpetuarea declaraþiilor politice privind mediul înconjurãtor fãrã
implementarea acestora în planuri de acþiune ºi în practicã; acelaºi fenomen se
întâmplã în privinþa integrãrii aspectelor de mediu la nivel sectorial).
2. Problematica de mediu pare în continuare limitatã la experþii în domeniu ai
partidelor ºi nu consideratã un element indispensabil al dezvoltãrii durabile,
care sã fie luat în considerare de reprezentanþii clasei politice. 
3. Strategia politicã a partidelor populiste pleacã de la interesele imediate ale
populaþiei, inglobând aspectele mediului înconjurãtor pentru exhaustivitate
electoralã.
4. Chiar dacã programele de mediu ale partidelor sunt o abordare incipientã
a problemelor de mediu la nivel local sau naþional ele trebuie îmbunãtãþite,
susþinute sau respinse în baza dreptului la vot, a participãrii publice, a opiniei
societãþii civile ºi a cetãþeanului. 
5. Strategiile, programele politice, atitudinea ºi acþiunea politicã precum ºi
educaþia civicã în direcþia unui mediu curat trebuie sã capete o pondere mult
sporitã faþã de cea curentã prin prisma problemelor de mediu din ce în ce mai
acute.
6. Nu de puþine ori, victoria în alegeri este mai mult meritul influenþei politice de
ansamblu precum ºi influenþei economice.

Perspectivele dezvoltãrii durabile ale României bazate pe dezvoltare
economicã, bunãstare socialã ºi sãnãtatea mediului pot fi compromise prin
lipsã de interes ºi acþiuni prioritare ale formaþiunilor politice pentru politicã ºi
programe concrete de mediu ce ar avea drept scop reducerea procesului de
deteriorare a calitãþii sãnãtãþii omului ºi a mediului înconjurãtor. Realitatea
contemporanã aratã cã dreptul la un 'mediu curat' de care sã se bucure ºi
generaþiile viitoare este un drept puþin respectat, specia umanã având o reacþie
lentã fãrã a conºtientiza efectele negative ale activitãþii antopice asupra
mediului înconjurãtor.

Opinia cetãþeanului nu contezã numai o datã la patru ani ci zi de zi, iar
factorii decizionali trebuie sã o cunoascã ºi sã þinã cont de aceasta!

Politica de mediu nu ar trebui sã fie un interes manifestat 
ºi o lozincã strigatã o datã la patru ani!
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Anexã: Date de contact ale partidelor 
privitoare la mediu încojurãtor

Programele de mediu ºi de guvernare ale partidelor
disponibile pe internet

Reprezentaþii departamentului de mediu/program
politic din cadrul partidelor 

Uniunea pentru Reconstrucþia României
Drumul Spre Normalitate
http://www.urr.ro/ro/actiune/program.shtml

Mihaela Vincze
Vicepreºedinte URR
Bd. Lascãr Catargiu nr. 27, etaj 3, ap. 11,
Tel.: 021 307.92.17(18); Fax: 021 315.19.48
Email: mihaela.vincze@urr.ro

Partidul Democrat
Strategia politicã a PD pentru 2003-2004
http://www.pd.ro/politicanoastra.php

Dl. Caloianu, Vicepreºedinte 
Departamentul de mediu ºi dezvoltare ruralã PD,
Parlamentul României
Tel.: 021 402.10.58

Partidul Naþional Liberal 
Programul de guvernare al PNL
http://pnl.ro/index.php?id=prog001&offset=12

Mihai Toti- Preºedinte Comisie Protecþia Mediului PN
Bd. Bãlcescu Nicolae nr. 21
Tel.: 021 310.01.73
Email: m.toti@icpa.ro

Uniunea Democratã a Maghiarilor din România
Programul electoral UDMR
http://www.udmr.ro/script/mainframe.php?lang=ro

Dr. Makkai Grigore
Deputat UDMR
Comisia pentru administraþie publicã, dezvoltarea
teritoriului ºi echilibru ecologic
UDRM
Str. Avram Iancu nr. 8
Tel.: 021 314.68.49, 021 314.45.83
Email: makkai@cdep.ro

Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
Programul politic al PNÞCD
http://www.pntcd.ro/

Dl Virgil Petrescu
Vicepreºedinte PNÞCD,
Directorul coordonator al Departamentelor de
Politici, Programe ºi Doctrinã ale PNÞCD
Bd. Carol I,34 
Tel.: 021 312.06.03, 021 314.20.86

Partidul România Mare
http://www.romare.ro/prm.html

Dna. Constanþa Pop 
Str. Clemenceau Georges, nr.2 
Tel.: 021 312.61.82

Acþiunea Popularã 
www.actiunea.ro 

Dl. Lucian Matei
ªef Departament Mediu AP 
Dna. Smaranda Enache, Vicepreºedinte Consiliul
Naþional de Coordonare Politicã  
Email: enache@actiunea.ro
Bd. Magheru 28-30, et 5
Tel.: 021 202.39.42

Partidul Unitãþii Naþiunii Române Dl. Zãrnescu, Director campanie PUNR
Tel.: 021 313.53.75
http://www.punr.ro/program.htm

Uniunea Naþionalã PSD+PUR
PROGRAMUL DE GUVERNARE
http://www.psd.ro/diversedoc/5/040909-program-
guvernare.pdf

Dna. Sanda Pãduraru, Secretar General PUR
Partidul Socialist Democrat 
Tel.: 021 202.73.00
www.psd.ro
Partidul Umanist Român 
Tel: 021 212.53.04, 021 212.53.01
www.pur.ro

Alianþa DA
Platforma program a Alianþei PNL-PD
http://www.pd.ro/aliantada.php?index=1&pagina=2

Reprezentanþii PNL, PD mai sus menþionaþi 

http://www.urr.ro/ro/actiune/program.shtml
mailto:mihaela.vincze@urr.ro
http://www.pd.ro/politicanoastra.php
http://pnl.ro/index.php?id=prog001&offset=12
mailto:m.toti@icpa.ro
http://www.udmr.ro/script/mainframe.php?lang=ro
mailto:makkai@cdep.ro
http://www.pntcd.ro/
http://www.romare.ro/prm.html
http://www.actiunea.ro
mailto:enache@actiunea.ro
http://www.punr.ro/program.htm
http://www.psd.ro/diversedoc/5/040909-program
http://www.psd.ro
http://www.pur.ro
http://www.pd.ro/aliantada.php?index=1&pagina=2
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Partidul Noua Generaþie
http://www.png.ro/documente/programul_politic_P
NG_final2a.rtf

Departamentul Comunicare ºi Relaþii Publice PNG
Str. Blãnari 21-23
Tel.: 021 313.12.03
E-mail: comunicare@png.ro
www.png.ro

Forta Democrata
www.fd.ro

Dl.  Zamfir, Responsabil campanie FD
Tel.: 021 337.32.09

Partidul Ecologist Român Dl. Protopopescu Cornel 
Preºedintele PER 
Tel.: 021 327.47.72

Partidul Noua Generaþie 
http://www.png.ro/webmail/newmail/index.php

Paul Ghiþu, prim Vicepreºedinte PNG
Str. Blãnari 21-23, 
Tel.: 021 314.9360, 021 314.93.61
E-mail: contact@png.ro

http://www.png.ro/documente/programul_politic_P
mailto:comunicare@png.ro
http://www.png.ro
http://www.fd.ro
http://www.png.ro/webmail/newmail/index.php
mailto:contact@png.ro
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Protecþia mediului 
Teoretic protecþia mediului urmãreºte ca obiectiv principal ocrotirea condiþiilor
de viaþã, a integritãþii fizice ºi psihice a persoanei umane în calitatea sa de
element fundamental, integrat al ecosistemelor naturale. 

Sistemul politicilor de mediu din România 
Ansamblul de politici privind regimul substanþelor ºi al deºeurilor periculoase,
al îngrãºãmintelor chimice ºi al pesticidelor, al asigurãrii protecþiei împotriva
radiaþiilor ionizante ºi securitãþii surselor de radiaþii, al protecþiei resurselor
naturale ºi conservãrii biodiversitãþii, regimul protecþiei apelor ºi a
ecosistemelor acvatice, regimul protecþiei atmosferei, regimul protecþiei solului,
subsolului ºi a ecosistemelor terestre, regimul ariilor protejate ºi al
monumentelor naturii, regimul protecþiei aºezãrilor umane ºi alte activitãþi care
constituie tot atâtea subsisteme ale activitãþii generale intitulatã politicã de
mediu. 

Aderarea la structurile Uniunii Europene 
Interesul naþional este ca dezvoltarea durabilã sã continue în interiorul UE, ºi
nu în afara ei. Deºi România are ºi va avea deficienþe în diferite domenii de
activitate cu adevãrat competitive în faþa Europei inclusiv în ceea ce priveºte
protecþia mediului ca ºi activitate politicã sau conºtiinþã socialã. 

Protecþia mediului ºi cetãþenii Uniunii Europene
În Europa, protecþia mediului este una dintre puþinele domenii în care conºtiinþa
ºi înþelegerea cetãþenilor solicitã o înbunãtãþire constantã a policilor ºi acþiunilor
concrete. 
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Despre TERRA Mileniul III

Fundaþia TERRA Mileniul III este o organizaþie apoliticã, neguvernamentalã ºi non-profit
de protecþie a mediului, înfiinþatã în baza legii 21/1924, conform hotãrârii
judecãtoreºti nr. 15 din 09.02.1998 la dosarul 38/PJ/1998. 

TERRA Mileniul III este coordonatorul regional al retelei CLIMATE ACTION NETWORK
CENTRAL and EASTERN EUROPE (CAN CEE), reþea ce însumeazã 28 de organizaþii
neguvernamentale similare din 16 þãri din aceastã regiune (www.cancee.org). 

Misiune
Misiunea organizaþiei TERRA Mileniul III este de: 
• A desfãºura programe ecologice în vederea conºtientizãrii populaþiei asupra
efectelor schimbãrilor climatice; 
• A promova programe de dezvoltare durabilã la nivel naþional, regional ºi global. 

Scop 
Scopul organizaþiei TERRA Mileniul III este de a desfãºura: 

• Activitãþi ºi programe de protecþie a mediului înconjurãtor, la nivel local, regional ºi
global, cu precãdere legate de reducerea efectelor declanºate de fenomenul
schimbãrilor climatice; 
• Activitãþi educaþionale; 
• Activitãþi de cercetare ºtiinþificã în domeniul protecþiei mediului; 
• Programe comune cu organizaþii internaþionale similare în domeniul social,
educaþional ºi al protecþiei mediului înconjurãtor. 

http://www.cancee.org)

