










































































































































Tabel privind con inutul programelor politice din perspectiva mediului 
 

Legenda: 
 

 = aspectele analizate sunt abordate în mod conving tor în programul electoral al 
partidului 

 = programul electoral promoveaz  prevederi contrare aspectelor analizate 

 = programul electoral abordeaz  aspectele respective într-o manier  prea general  
sau par ial 
N/A   = programul electoral nu exist  sau nu abordeaz  deloc acest aspect 

 
 Capitol/Aspecte analizate ARD PER PP -

DD 
UDMR USL 

1. Energie i schimb ri climatice      
 Promovarea produc iei de energie 

din surse regenerabile 
N/A    

 Promovarea echipamentelor pentru 
utilizarea surselor regenerabile de 
energie la nivelul gospod riilor 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Limitarea investi iilor în energia 
hidro mare 

N/A    N/A    
 

N/A    
 

 Încurajarea ini iativelor legate de 
eficien a energetic     

 N/A    
 

N/A    

 Planificarea construc iei de noi 
unit i de producere a energiei 
nucleare 

  
N/A    N/A    

 

 M suri de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de ser     

 N/A    
  

N/A    

2. Transport      
 Dezvoltarea/modernizarea 

sistemului de cale ferat   
N/A    N/A    N/A    

 
 Preg tirea infrastructurii pentru 

transport intermodal   
N/A    N/A    N/A    

 
 Încurajarea utiliz rii transportului 

public i a bicicletei    
N/A    

 
N/A    

 Reducerea polu rii provenite de la 
automobile (emisii, zgomot) 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

3.  Biodiversitate      
 Promovarea de norme legislative 

care s  respecte prevederile 
europene privind conservarea 
biodiversit ii 

N/A    N/A    N/A    
 

 N/A    

 Crearea/promovarea unei strategii 
pentru conservarea biodiversit ii în 
România 

N/A    N/A    N/A    N/A     N/A    

 Realizarea procedurilor adecvate de 
evaluare a impactului asupra 
mediului pentru dezvoltarea i 
implementarea proiectelor în sau 
lâng  ariile protejate 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Sus inerea unei activit i reale i 
corespunz toare a Agen iei 
Na ionale pentru Ariile Protejate 

N/A    N/A    N/A    
 

 N/A    



 Asigurarea particip rii publicului la 
luarea deciziilor la nivel legislativ i 
a posibilit ii societ ii civile de a 
impulsiona luarea deciziilor 

N/A    N/A    N/A    N/A     N/A    

 Crearea de noi arii protejate N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    
 Promovarea ecoturismului în siturile 

Natura 2000, respectând principiile 
dezvolt rii durabile 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

4. Gestionarea de eurilor      
 Reducerea producerii de de euri N/A    N/A    N/A    N/A     N/A    
 Crearea de sisteme de colectare 

selectiv  
N/A    

 
N/A    

 
 N/A    

 Prevederi pentru în sprirea 
transportului de eurilor 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Prevederi privind reutilizarea 
materialelor 

N/A    
 

N/A    N/A    N/A    

 Monitorizarea real  a rezultatelor 
colect rii selective (cantit ile de 
de euri colectate selectiv) 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Stabilirea de solu ii pentru 
reducerea impactului asupra 
mediului al gropilor de gunoi 
neconforme, care vor fi închise 

N/A    N/A    N/A    
  

N/A    

 Solu ii pentru depozitarea/ 
valorificarea/neutralizarea 
de eurilor industriale periculoase 
(industriale i nucleare) 

     
N/A    

 
N/A    

 Realizarea de sisteme de salubrizare 
pentru localit ile mici 

N/A    
 

N/A    N/A    N/A    

 Încurajarea valorific rii de eurilor 
electronice i electrocasnice i a 
bateriilor/acumulatorilor 

N/A    
 

N/A    N/A    N/A    

 Cre terea/extinderea sistemelor de 
colectare selectiv  i reciclare a 
de eurilor 

N/A    
 

N/A    
 

N/A    

 Campanii pentru con tientizarea 
popula iei privind colectarea 
selectiv , reciclarea i reducerea 
cantit ilor de de euri produse în 
gospod rii 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

5.  Agricultur        
 Promovarea metodelor de produc ie 

ecologice i prietenoase cu mediul    
N/A    

 
 Sus inerea micilor ferme familiale 

  
N/A    N/A    

 
 Sus inerea pie ei produselor 

autohtone prin descurajarea 
importurilor i eliminarea 
intermediarilor în lan ul alimentar 
intern 

 
N/A    N/A    N/A    

    

 Opozi ia fa  de abuzul de 
tehnologie industrial  (metode de 
produc ie intensive) 

 
N/A    N/A    N/A    N/A    

 Limitarea produc iei industriale de 
biocombustibili 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Interzicerea eliber rii în mediu a N/A    
 

N/A    
 

N/A    



organismelor modificate genetic 
6. P duri      
 Stoparea taierilor ilegale N/A    N/A    N/A    N/A     N/A    
 Împ duriri 

 
N/A    

 
N/A    

 
 Limitarea i controlul strict al 

vân torii i pescuitului industrial 
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

 Profesionalizarea/specializarea 
angaja ilor din institu iile de control 
(ex. Garda de Mediu) 

 
N/A    N/A    N/A    N/A    

 Interzicerea activit ilor de 
exploatare în vecin tatea i în ariile 
protejate (t ieri de p dure, pescuit, 
vân toare, cultivare/testarea OMG-
urilor) 

N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    

7. Protec ia solului      
 Identificarea de m suri concrete 

privind cre terea calit ii solurilor   
N/A    N/A    N/A    

 Reducerea impactului agriculturii 
intensive asupra solurilor 

N/A    N/A    N/A    
  

N/A    

 Încurajarea cercet rii în domeniu N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    
 Implementarea de m suri concrete 

pentru solurile afectate de industrie 
(minier , energetic , etc.) 

N/A    
 

N/A    
 

N/A    

 Monitorizarea calit ii solurilor N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    
8. Managementul apelor      
 Respectarea principiilor Directivei 

Cadru Ap  în planificarea i 
realizarea amenaj rii bazinelor 
hidrografice (privind în special 
crearea sau conservarea zonelor 
umede i protejarea siturilor Natura 
2000) 

N/A    
 

N/A    N/A     N/A    

 Crearea infrastructurii care s  
permit  accesul popula iei la ap  
potabil  i canalizare 

 
N/A N/A 

 
 N/A    

 Crearea infrastructurii pentru sta ii 
de epurare a apelor uzate 

N/A N/A N/A 
 

N/A    

 Prevenirea dezastrelor prin 
reducerea vulnerabilit ii 
comunit ilor (incluzând crearea 
h r ilor de risc actualizate) 

 
N/A N/A 

 
 N/A    

9. Produc ie si consum durabil 
  

N/A 
  

10.  Educa ie i cercetare în domeniul 
mediului 

     

 Realizarea de campanii de 
con tientizare i implicare a 
cet enilor cu privire la sectoare 
specifice de mediu 

N/A N/A N/A N/A N/A    

 Stimularea cercet rii în domenii 
legate de protec ia mediului 

N/A N/A N/A N/A  N/A    

 Introducerea unei curricule 
obligatorii referitoare la protec ia 
mediului i dezvoltare durabil  în 
programa colar  din înv mântul 
preuniversitar 

N/A 
 

N/A N/A  N/A    



 Încurajarea dezvolt rii de programe 
universitare axate pe protec ia 
mediului în domenii cu impact 
asupra acestuia (de exemplu 
arhitectur , construc ii, energetic , 
management, comer  etc.) 

N/A N/A N/A N/A  N/A    

11. Turism      
 Analiza pe baze realiste a 

tendin elor pie ei turi tilor români i 
de incoming 

 
N/A N/A N/A  N/A    

 Pozi ionarea României pe pia a 
european  de turism prin 
promovarea punctelor unice de 
atrac ie (Unique selling proposition) 

 
N/A N/A N/A 

 

 Realizarea unei politici coerente de 
sprijinire a sectorului mic din sfera 
turismului (zone rurale) 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 Integrarea ariilor protejate în 
dezvoltarea regional  pe principii 
durabile, pe baza produselor 
turistice la scar  mic , furnizate de 
localnici 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 Dezvoltarea de branduri regionale 
sus inute de produse de calitate  

N/A N/A N/A N/A  

 Simplificarea normelor legislative 
pentru demararea i administrarea 
unei mici afaceri în turism 

 
N/A N/A N/A N/A  

 Echivalarea turismului de in-coming 
cu activitatea de export în scutirile 
de taxe 

N/A N/A N/A N/A N/A  

 Integrarea tendin elor interna ionale 
i a principiilor actuale de 

dezvoltare durabil  în turism în 
planurile regionale de dezvoltare a 
turismului 

N/A N/A N/A N/A N/A  

12.  Urbanism i spa ii verzi      
 Stabilirea unor inte specifice de 

cre tere a suprafe ei spa iilor verzi 
conform legisla iei române ti i 
standardelor europene 

N/A N/A N/A 
 

 N/A    

 M suri de conservare a suprafe elor 
de spa iu verde existente 

N/A N/A N/A N/A  N/A    

 Solu ii concrete pentru crearea unor 
noi suprafe e 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 Solu ii pentru cre terea eficien ei 
energetice a cl dirilor  

N/A N/A 
 

 N/A    

 Standarde privind utilizarea surselor 
regenerabile de energie pentru 
cl dirile noi 

N/A N/A N/A N/A N/A 

13. Transparen  i 
cooperare/colaborare cu ONG-urile 

     

 Asigurarea accesului la informa ie i 
a transparen ei decizionale   

N/A NA  N/A    

 Colaborarea cu societatea civil  
  

N/A 
 

 N/A    

 





 
 

10 întrebari esen iale pentru partidele politice 
 
 

1. Care sunt m surile pe care le ve i lua în privin a proiectului minier de la Ro ia Montan , 
în cazul în care ve i ajunge la guvernare i care este pozi ia partidului dvs. fa  de 
exploatarea aurului în min  deschis  prin le iere cu cianur ? 

2. Care este pozi ia partidului dvs. fa  de explorarea i exploatarea gazelor de ist prin 
metoda fractur rii hidraulice pe teritoriul României? 

3. Considera i c  dezvoltarea unor noi unit i de producere a energiei nucleare este o 
prioritate pentru ara noastr ? Daca da, care sunt argumentele în favoarea acestei 
decizii i care sunt m surile pentru operarea în deplin  siguran  a acestora (inclusiv 
depozitarea de eurilor înalt radioactive)? 

4. Care sunt m surile pe care le ve i lua pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
ser  dar i pentru adaptarea la schimb rile climatice, având în vedere c  România se 
confrunt  în ultimii ani cu secet  extrem  prelungit , acces redus la ap  potabil , 
fenomene meteo extreme tot mai puternice i mai distrug toare? 

5. Considera i c  transportul cu emisii sc zute atât al popula iei, cât i al m rfurilor este 
important pentru România? Cum ve i asigura implementarea unui sistem de transport 
durabil, care s  r spund  nevoii de mobilitate având totodat  un impact redus asupra 
mediului? 

6. Producerea i distribuirea energiei regenerabile la nivel na ional este o prioritate? Cum 
ve i încuraja i sus ine produc torii individuali i cum v  ve i asigura c  nu va fi distrus 
capitalul natural în numele energiei verzi? 

7. Care este pozi ia partidului dvs. în privin a utiliz rii organismelor modificate genetic în 
agricultura de pe teritoriul României? 

8. Care sunt m surile pe care le ve i lua pentru promovarea agriculturii tradi ionale i 
p strarea specificului na ional? 

9. Cum ve i ac iona pentru reducerea polu rii aerului, inând cont c  România este printre 
statele europene cu cele mai proaste evalu ri la acest capitol?   

10. Ce solu ii propune i pentru reducerea braconajului i t ierilor ilegale de p dure din 
România? 








