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INTRODUCERE

Prezentul ghid a fost elaborat î�n cadrul proiectului „Î�mbunătăț�irea condiț�iilor de participare a publicului la luarea deciziilor de mediului î�n Republica Moldova”, Implementat de către Asociaţ�ia Internaţ�ională
a Păstrătorilor Rî�ului Eco-TIRAS ş� i cu implicarea Asociaţ�iei Obş� teş� ti EcoContact, î�n cadrul programului
SECTOR implementat de Centru Regional de Mediu pentru Europa Centrală ş� i de Est (REC CEE) cu suportul
financiar oferit de Guvernul Suediei ș� i î�n cadrul Proiectului î�n privinţ�a implementării Convenţ�iei Aarhus î�n
Moldova finanț�at de către Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcț�iilor ș� i
Securitatea Nucleară cu mijloacele Programului Asistenț�ei de Consiliere pentru Protecț�ia Mediului î�n ţ�ările
Europei Centrale ș� i de Est, Caucaz ș� i Asia Centrală. El a fost tehnic supravegheat de către Agenţ�ia Federală
Germană pentru Mediu (Umweltbundesamt, UBA).

Actualitatea Convenţiei de la Aarhus
Sosirea unui nou mileniu ne oferă toate motivele pentru reflecț�ie asupra realizărilor ș� i eş� ecurilor existente ale omenirii î�n ultimii ani, dar ș� i provocările cu care ne vom confrunta. Î�n timp ce multe dintre preocupările noastre actuale pot părea banale dintr-o perspectivă mai de durată, obiectivul dezvoltării durabile,
echitabile ș� i ecologice ia amploare când se referă la dăinuirea vieț�ii pe Pământ.
Un element - cheie este consolidarea drepturilor cetăț�enilor la un mediu curat ş� i durabil, astfel î�ncât
membrii publicului ș� i ai organizaț�iilor reprezentative ale acestora pot juca un rol deplin ș� i activ î�n promovarea schimbărilor î�n relaţ�ia consum / producţ�ie care sunt atât de urgente ş� i necesare. Implicarea activă a
societăț�ii civile, este o condiț�ie esenț�ială pentru progresul semnificativ î�n direcț�ia durabilităț�ii.
Subiectul Convenț�iei de la Aarhus se află chiar î�n inima relaț�iei dintre oameni ș� i guverne. Convenț�ia
nu este doar un acord de mediu, ci este, de asemenea un acord cu privire la responsabilitatea guvernului,
transparenț�a ș� i receptivitatea acestuia.
Mai mult de un deceniu de la intrarea sa î�n vigoare la 30 octombrie 2001, Convenţ�ia privind accesul la informaţ�ie, justiţ�ie ş� i participarea publicului la adoptarea deciziilor î�n domeniul mediului Aarhus
este mai importantă ca oricând. Convenț�ia de la Aarhus rămâne a fi cel mai ambiț�ios document î�n domeniul democraț�iei mediului sub egida Organizaț�iei Naț�iunilor Unite. Convenț�ia este singurul instrument
internaț�ional cu caracter juridic obligatoriu oferind drepturile publice generale ș� i concrete de participare
la luarea deciziilor, accesul la informaț�ie ș� i la justiț�ie î�n materie de mediu.

De ce a fos scris acest ghid?
Majoritatea ţ�ărilor din regiunea Europei Centrale ş� i de Est, inclusiv Republica Moldova, au semnat sau
au ratificat Convenţ�ia de la Aarhus privind accesul la informaţ�ie, justiţ�ie ş� i participarea publicului la adoptarea deciziilor î�n domeniul mediului. Î�n toate ţ�ările nominalizate există cadrul legislativ pentru aplicarea
prevederilor Convenţ�iei de la Aarhus la nivelul unei ţ�ări concrete. Î�nsă, î�n Republica Moldova, ca ş� i î�n alte
ţ�ări, lipsesc mecanismele realizării î�n practică atât a prevederilor Convenţ�iei, cât ş� i a legislaţ�iei naţ�ionale.
Multe probleme se reduc la existenţ�a sau lipsa practicii stabilite. Afară de aceasta, ca să fie î�nţ�elese scopurile unor prevederi ale Convenţ�iei, cât ş� i a posibilităţ�ilor oferite de ea, ele trebuie interpretate ş� i adaptate î�n
corespundere cu practica stabilită.
Pentru a contribui la realizarea Convenţ�iei se propune acordarea de ajutor funcţ�ionarilor publici din
diferite instituţ�ii guvernamentale de toate nivelurile la realizarea atribuţ�iilor sale privind implementarea
Convenţ�iei, dar ş� i familiarizarea publicului cu căile de aplicare a drepturilor oferite de Convenţ�ie, inclusiv
examinarea cazurilor concrete din viaţ�ă.

Care este scopul acestui ghid?
Î�n ghidul dat se conţ�in recomandări ş� i exemple referitor la modul de utilizare a unor prevederi ale Convenţ�iei pentru funcţ�ionarii publici la nivel local ş� i naţ�ional. Î�n manual se conţ�in ş� i exemple ale metodelor de
implicare a publicului la procesul de adoptare a deciziilor ş� i de conlucrare cu autorităţ�ile publice. Odată cu
adoptarea Convenţ�iei î�n 1998, a fost elaborat un ş� ir de materiale care ţ�in de realizarea ei î�n practică atât la
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nivel de ț�ară, cât ş� i la nivel internaţ�ional. De fapt, este o î�ncercare de a generaliza datele analitice cu caracter
juridic ş� i recomandările, ce se conţ�in î�n numeroase manuale, î�ndrumare ş� i materiale. Acest lucru se face
pentru a oferi beneficiarului, cel puţ�in, un punct de reper sigur î�n soluţ�ionarea atât a problemelor practice,
cât ş� i a celor teoretice, cu care el se va ciocni zilnic î�n procesul de aplicare a Convenţ�iei. Unele sugestii ş� i recomandări se bazează pe experienţ�a practică a grupului care a pregătit acest material. La baza acestui ghid
se află Manualul privind implementarea Convenț�iei de la Aarhus, elaborat î�n anul 2004, de către echipa de
experț�i naț�ionali coordonată de Pavel Zamfir î�n cadrul proiectului regional a Uniunii Europene „Instruirea
ecologică, informarea şi participarea publicului. Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina”.
Realizarea cu succes a Convenț�iei date depinde de nivelul profesionalismului funcţ�ionarilor publici, reprezentanţ�ilor autorităţ�ilor publice locale ş� i reprezentanţ�ilor publicului (asociaţ�iilor obş� teş� ti, structurilor
de afaceri, mass-media etc.), de cunoaş� terea de către aceş� tia a legilor, drepturilor ş� i obligaţ�iilor lor ş� i a
modului de realizare a acestora, precum ş� i de dorinţ�a ş� i capacitatea lor de a colabora reciproc î�n vederea
conservării mediului. De aceea, ghidul privind executarea Convenţ�iei de la Aarhus are scopul de a stimula
instruirea funcţ�ionarilor publici, reprezentanţ�ilor publicului, businessului, mass-media, a studenţ�ilor de la
instituț�iile de î�nvăț�ământ î�n domeniul administraţ�ie publică ş� i studenţ�ilor, care studiază la alte facultăţ�i, î�n
domeniul dat.

Cine este beneficiarul Ghidului?
Ghidul este o referinț�ă esenț�ială pentru factorii de decizie, legislatorii ș� i oficialii de la toate nivelurile de guvernare. Acesta conț�ine abordări importante pentru membrii publicului, inclusiv ai organizaț�iilor
non-guvernamentale, care doresc să-ș� i exercite drepturile, cât ș� i pentru cei din sectorul privat, implicat î�n
activităț�i care fac obiectul Convenț�iei. Ghidul va fi util, la fel, practicienilor ș� i cadrelor universitare cu interes
specializat î�n problemele reglementate de Convenț�ie.
A doua ediț�ie a Ghidului se bazează pe experienț�a acumulată î�n timpul implementării considerabile a
Convenț�iei. Î�n pregătirea acestei ediț�ii, obiectivul nu a fost acela de a rescrie Ghidul, ci mai degrabă pentru
a actualiza experienț�a practică dobândită de la prima ediț�ie ajustându-l.
Prezentul Ghid continuă lucrul de elaborare ş� i traducere î�n viaţ�ă a politicii de lungă durată, orientată
spre menţ�inerea ş� i ameliorarea stării mediului ş� i a societăţ�ii.
Î�n continuare, vom descrie succint schimbările actuale ajustate la conţ�inutul ghidului.

Accesul la informaţie
Convenț�ia de la Aarhus se bazează pe trei piloni dintre care “accesul la informaț�ie” este primul ș� i joacă
un rol important î�n susţ�inerea celorlalte două: participarea publicului ş� i accesul la justiţ�ie. Prin urmare,
este foarte important ca publicului să i se asigure accesul liber la informaț�ie, mai ales la informaț�ia de
mediu. Accesul publicului la informaț�ie este un prim pas î�n asigurarea dreptului la un mediu î�nconjurător
sănătos. Totodată, î�n baza informaț�iei primite, persoana este liberă de a decide dacă doreș� te să participe î�n
procedura de adoptare a deciziei sau să ia măsuri pentru exercitarea accesului la justiţ�ie.
Convenţ�ia de la Aarhus este unicul instrument juridic care combină obiectul de protecț�ie a mediului cu
drepturile omului ș� i cu responsabilităț�ile autorităț�ilor publice. Aceasta se concentrează pe interacț�iunile
dintre autorităț�ile publice ș� i public, ș� i sprijină dezvoltarea responsabilităț�ii guvernamentale, transparenț�ă
ș� i eficienț�ă. Astfel, pilonul accesului la informaţ�ie se referă la dreptul populaţ�iei de a solicita de la autorităţ�ile publice informaţ�ia de mediu ș� i obligaț�ia corelativă a acestora de a asigura accesul la informaţ�ie prin
crearea unui sistem transparent ş� i eficient de difuzare a acesteia.

Participarea publicului
Cel de-al doilea pilon fundamental al Convenţ�iei ţ�ine de minimul obligatoriu de proceduri de participare
a publicului la procesul de adoptare a deciziilor. Î�n dependenţ�ă de gradul solicitat al participării, acest compartiment poate fi divizat î�n trei categorii.
Prima categorie (adoptarea deciziilor pe genuri de activităţ�i economice) conţ�ine o reglementare mai
strictă a participării publicului, î�ncepând cu lista genurilor de activităţ�i ş� i criterii aplicate, care cad sub incidenţ�a acestor proceduri, ş� i terminând cu procedurile de revizuire a acestor decizii. Conceptul „participarea
publicului” nu este definit î�n mod explicit î�n Convenț�ie. Î�n Preambul, î�nsă, se expun unele dintre valorile ș� i
considerentele prioritare ale participării publicului. Cea mai fundamentală dintre acestea este rolul participării publicului la asigurarea unui mecanism pentru public să afirme dreptul de a trăi î�ntr-un mediu
adecvat pentru sănătate ș� i bunăstare, ândeplinindu-ş� i datoria de a proteja mediul.
8
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Pentru cea de-a doua categorie – deciziile de ordin strategic – se prevede, că majoritatea detaliilor practice vor fi reglementate de procedurile elaborate î�n cadrul ţ�ării. Totodată, prin trimiterile la Articolul 6, aici
sunt prevăzute anumite obligaţ�ii concrete. Afară de aceasta, ţ�ărilor li s-a impus obligaţ�ia de a elabora reguli
concrete, transparente ş� i judicioase de participare a publicului la procesul de adoptare a deciziilor de ordin
strategic la nivel naţ�ional ş� i local. Participarea publicului este adesea identificată cu evaluarea de mediu.
Domeniul de aplicare al pilonului doi al Convenț�iei de la Aarhus este, î�nsă, diferit ș� i mai larg decât domeniul
de aplicare a evaluării de mediu. Astfel, se poate concluziona că î�n timp ce participarea publicului este, de
fapt, o parte obligatorie a evaluării de mediu, evaluare de mediu nu este o parte obligatorie a unei proceduri
de participare a publicului î�n conformitate cu Convenț�ia de la Aarhus. Î�n cele din urmă, toate instrumentele internaț�ionale referitoare la evaluarea de mediu, indiferent dacă acestea implică EIM sau ESM, face
participarea publicului un element esenț�ial al procedurii de evaluare. De aceea, o astfel de documentaț�ie
ajută publicul să dezvolte ș� i să-ș� i exprime propriile opinii bazate pe ș� tiinț�ă cu privire la activitatea propusă,
planul sau politica.
A treia categorie, care ţ�ine de deciziile administrative ş� i actele legislative, nu presupune obligaţ�ii strict
reglementate, î�nsă recomandă autorităţ�ilor publice să asigure participarea eficientă a publicului la elaborarea proiectele actelor legislative ş� i normative, proiectelor de decizii administrative.. Este necesar ca
autorităț�ile să ia î�n consideraţ�ie rezultatul participării publicului ș� i să-l aplice î�n luarea deciziilor, elaborarea politicilor ș� i î�n procesul de legiferare.

Accesul la justiţie
Pilonul accesul la justiţ�ie reflectă mecanismul de asigurare a drepturilor ș� i obligaţ�iilor consfinţ�ite î�n
Convenţ�ie. Astfel, î�n cazul î�n care publicului i s-a î�ncălcat un drept î�n domeniul mediului, s-au a fost î�ncălcat
dreptul la informaţ�ie, dreptul la participare activă î�n luarea deciziilor î�n materie de mediu, acesta are dreptul de a se adresa î�n instanţ�a de judecată. Părţ�ile se obligă să garanteze mecanismele necesare ale justiţ�iei ş� i
protecţ�iei juridice a persoanelor, ale căror drepturi ş� i obligaţ�ii prevăzute de Convenţ�ie au fost lezate.
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Capitolul I

Accesul la informaţia despre mediu

INTRODUCERE
Libertatea de acces la informaț�iile
despre mediu este unul dintre drepturile
fundamentale ale omului ș� i este garantată atât de legislaţ�ia internaţ�ională ș� i comunitară europeană, cât ş� i de legislaț�iile
interne ale statelor europene.
Dreptul persoanei de a avea acces liber la informaţ�ie este consacrat î�n articolul 19 al Declaraţ�iei Universale a Drepturilor Omului (1948) ș� i î�n articolul 10 al
Convenţ�iei pentru apărarea drepturilor
omului ş� i a libertăţ�ilor fundamentale
(Consiliul Europei, 1950).
Accesul la informaţ�ie este primul
principiu fundamental al Convenţ�iei de
la Aarhus ş� i are o importanţ�ă deosebită
ca bază a altor două principii fundamentale: participarea la luarea deciziilor ş� i
accesul la justiţ�ie. Unul dintre compartimentele acestei Convenţ�ii (art. 4-5) este
dedicat expres accesului publicului la
informaţ�ia î�n domeniul mediului ş� i obligaţ�iilor autorităţ�ilor publice pentru asigurarea acestui drept.
Accesul la informaţ�ia despre mediu este reglementat î�n articolul 4 al Convenț�iei de la Aarhus, iar aspectele colectării ş� i difuzării informaţ�iei de mediu – î�n articolul 5.
Prevederile acestor două articole ţ�in de două aspecte fundamentale ale furnizării informaţ�iei: activ ş� i
pasiv. Furnizarea pasivă a informaţ�iei constă î�n eliberarea acesteia î�n urma unei solicitări. Î�n acest caz, autoritatea publică oferă informaţ�ia solicitată după primirea unei cereri.
Furnizarea activă a informaţ�iei presupune obligaţ�ia autorităţ�ilor publice de a difuza informaţ�ia din proprie iniţ�iativă.De regula această metodă constă î�n difuzarea informaț�iei de mediu prin intermediul unor
baze electronice de date care sunt uș� or accesibile publicului prin reț�ele de informare publice.
Ratificând Convenţ�ia de la Aarhus prin Hotărârea Parlamentului din 7 aprilie 1999, Republica Moldova
a recunoscut că toată informaţ�ia despre mediu este informaţ�ie de interes public ș� i, implicit, trebuie să fie
accesibilă publicului, î�n afară de excepț�iile prezentate î�n alin. 4 al art. 4. Această deschidere va permite oamenilor să participe mai activ la protecţ�ia mediului ş� i a sănătăţ�ii publice. Răspunderea pentru implementarea mecanismelor de asigurare a acestui drept revine autorităţ�ilor publice.
La fel, Republica Moldova, prin Hotărârea Parlamentului din 26.04.2013, a ratificat Protocolul privind registrele emisiilor ş� i transferului de poluanţ�i (semnat la Kiev, la 21 mai 2003) la Convenţ�ia Aarhus,
asumându-ș� i responsabilitatea pentru colectarea informaţ�iilor privind emisiile de poluanţ�i ş� i transferul
acestora, pentru instituirea ş� i ţ�inerea registrului naţ�ional al emisiilor ş� i transferului de poluanţ�i.
Conform principiului supremaț�iei dreptului internaț�ional ș� i principiului aplicabilităț�ii directe, acordurile internaţ�ionale la care Republica Moldova este parte acţ�ionează direct pe teritoriul ţ�ării ş� i pot fi invocate
direct de cetăţ�eni î�n faț�a unei instanț�e naț�ionale, chiar dacă prevederile acestor acorduri nu au reuş� it să-ş� i
găsească reflectare î�n legislaţ�ia naţ�ională.
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Constituţ�ia Republicii Moldova1, î�n art. 34 alin. (1), stabileş� te că „dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaţ�ie de interes public nu poate fi î�ngrădit”. Î�n continuare, articolul 34 alin. (2) dispune: „Autorităţ�ile publice, potrivit competenţ�elor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţ�enilor
asupra treburilor publice ş� i asupra problemelor de interes personal”.
Î�n Constituţ�ia Republicii Moldova, articolul 37 cuprinde două alineate ‒ (2) ș� i (3) ‒ care garantează
dreptul de acces la informaţ�iile despre mediu deț�inute de autorităț�ile publice. Astfel, art. 37 alin. (2) stabileş� te: „Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber ş� i la răspândirea informaţ�iilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiţ�iile de viaţ�ă ş� i de muncă, la calitatea produselor alimentare ş� i a
obiectelor de uz casnic”. Alineatul 3 din acelaş� i articol 37 al Constituţ�iei dispune: „Tăinuirea sau falsificarea
informaţ�iilor despre factorii ce sunt î�n detrimentul sănătăţ�ii oamenilor se interzice prin lege”.
Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţ�ia mediului î�nconjurător2 stabileş� te, î�n art. 30
lit. (a), că statul asigură tuturor persoanelor fizice „accesul deplin, operativ ş� i liber la informaţ�iile despre
starea mediului ş� i starea sănătăţ�ii populaţ�iei”.
Dreptul de obţ�inere a informaţ�iei despre starea mediului este reflectat î�n multe alte acte legislative, î�nsă
procedurile de obţ�inere a acestei informaţ�ii, de regulă, nu sunt descrise î�n deplină măsură. Orice persoană
fizică, inclusiv aflată peste hotare, are, î�n temeiul Constituţ�iei, drept de acces liber la informaţ�ia despre
starea mediului î�nconjurător ş� i starea sănătăţ�ii populaţ�iei. Î�nsă Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind
accesul la informaţ�ie3 reduce cercul acestor persoane la cetăţ�enii Republicii Moldova (indiferent de locul
aflării lor) ş� i cetăţ�enii străini ş� i apatrizii aflaţ�i pe teritoriul ei (art. 5). Cu referire la informaţ�ia de mediu,
această limitare a legii contravine atât Constituţ�iei, cât ş� i Convenţ�iei de la Aarhus, de aceea nu trebuie luată
î�n consideraţ�ie. Totodată, Proiectul Legii privind accesul la informaţ�ia despre mediu, aprobat de Guvernul
RM, elimină această limitare ş� i, î�n articolul 3, î�n calitate de solicitant de informaţ�ie prevede orice persoană
fizică, indiferent de cetăţ�enie, naţ�ionalitate sau domiciliu, ş� i orice persoană juridică, indiferent de locul
unde este î�nregistrată sau unde se află locul efectiv al activităţ�ii sale.
Unele elemente cu privire la accesul la informaţ�ia despre mediu se conţ�in î�n legi speciale: Codul subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 75-77), Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5), Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (Monitorul
Oficial Republicii Moldova, 2012, nr. 81), Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63), Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza
ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52-53), Legea privind evaluarea impactului
asupra mediului nr. 86 din 29.05.2014 (î�n vigoare 04.01.2015) (Monitorul Oficial nr.174-177 art.393 din
04.07.2014), Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale ( Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1997, nr. 40), Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecţ�ia aerului atmosferic
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46), Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind
fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68), Legea nr.
272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.
39-41), Legea nr. 1536-XIII din 25 decembrie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 60-61) etc., î�nsă ele au un caracter general.
Accesul liber la informaţ�ia despre mediu este o condiţ�ie necesară ş� i o bază pentru activitatea atât a
decidenț�ilor, cât ş� i a cetăţ�enilor simpli. Î�n mare măsură, el garantează calitatea deciziilor adoptate.
Cetăţ�enii au dreptul la primirea informaţ�iei despre mediu care:
• î�i vizează direct sau indirect,
• ţ�ine de probleme de interes public;
• ț�ine de probleme care afectează sau pot afecta î�n careva mod viaţ�a lor, sănătatea lor sau starea mediului.

Î�n afară de aceasta, primirea informaţ�iei despre mediu sau despre probleme de mediu constituie un
prim pas spre asigurarea posibilităţ�ii publicului de a participa la adoptarea deciziilor referitoare la mediu
ş� i la protecţ�ia mediului. Î�n temeiul informaţ�iei primite, cetăț�enii pot decide să participe la anumite procese
de adoptare a deciziilor sau să iniț�ieze proceduri administrative sau judiciare î�mpotriva actelor sau omisiunilor care î�ncalcă legislaț�ia î�n domeniul mediului ori că nu există o atare necesitate. Î�n legislaţ�ia internă a
1

Constituț�ia Republicii Moldova a fost aprobată la 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1.

Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător, Monitorul Parlamentului Republicii
Moldova, 1993, nr. 10.
2
3

Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90.
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Republicii Moldova, informaţ�ia care se află la dispoziţ�ia autorităţ�ilor publice se numeş� te informaţ�ie oficială
(art. 6 din Legea privind accesul la informaţ�ie).
Autorităţ�ile publice sunt obligate să asigure publicului dreptul de acces la informaţ�ia despre mediu,
dreptul de a obţ�ine, î�n mod real, informaţ�ia despre mediu solicitată î�n termenele cuvenite, î�n forma cuvenită
ş� i la locul cuvenit. Anumite principii ş� i proceduri noi î�n activitatea autorităţ�ilor publice centrale ş� i locale î�n
vederea informării î�n mod deschis ş� i explicit a cetăţ�enilor, societăţ�ii civile ş� i altor părţ�i interesate despre activitatea autorităţ�ii, precum ş� i a consultării acestora î�n procesul de elaborare ş� i de adoptare a deciziilor sunt
introduse de Legea privind transparenţ�a î�n procesul decizional, nr. 239-XVI din 13.11.2008 (Monitorul
Oficial, 2008, nr. 215-217/798 din 05.12.2008).
Cu toate că î�ntrebarea reglementării legislative a accesului publicului la informaţ�ia despre mediu este
discutată î�n Republica Moldova din 1996, până î�n prezent ea nu ş� i-a găsit o reflectare adecvată î�n legislaţ�ie, astfel ca să se ofere o definiţ�ie expresă a noţ�iunii de informaţ�ie de mediu, precum ş� i proceduri clare de
solicitare a informaţ�iei despre mediu, care este de interes public. De aceea, cu toate că î�n legislaţ�ie există
fraze generale despre accesibilitatea unor anumite tipuri de informaţ�ie de mediu, î�n prezent, la solicitarea
ş� i furnizarea ei trebuie să ne călăuzim de principiile care reglementează solicitarea ș� i furnizarea informaţ�iei
de interes public de orice natură, î�n corespundere cu Legea, orizontală, privind accesul la informaţ�ie, iar î�n
caz de dificultăţ�i – să apelăm la textul Convenţ�iei de la Aarhus.
Este evident că ar fi mult mai simplu dacă ar exista o reglementare legislativă specială a accesului, furnizării ş� i primirii informaţ�iei despre mediu. Lipsa unor proceduri ş� i mecanisme clare de colectare, păstrare,
solicitare ş� i furnizare a informaţ�iei despre mediu poate fi folosită cu uş� urinţ�ă pentru lezarea acestui drept
al cetăț�enilor.
Î�n prezent a fost elaborat, î�n conformitate cu prevederile Convenţ�iei de la Aarhus, Proiectul Legii privind accesul la informaţ�ia despre mediu, care a fost aprobat de Guvernul RM. Dat fiind că Republica Moldova este î�n proces de armonizare a legislaţ�iei naţ�ionale cu legislaț�ia UE, proiectul respectiv a fost ajustat
conform Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European ş� i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţ�iile despre mediu. Astfel, importanţ�a Convenţ�iei de la Aarhus, î�n cazul nostru,
este incontestabilă.
Convenţ�ia de la Aarhus oferă mai multe posibilităţ�i decât alte acte juridice internaţ�ionale ce asigură
accesul la informaţ�ie. Ea cere asigurarea accesului la informaţ�ia despre mediu de care dispun autorităț�ile
publice [art. 2 alin. (2)], ca răspuns la solicitare, precum ş� i difuzarea activă a ei. Articolul 4 al Convenţ�iei
examinează:
• obligaţ�ia autorităţ�ilor publice de a crea structura care va garanta că reprezentanţ�ii publicului vor avea
acces la informaţ�ia despre mediu ca răspuns la o cerere de informaț�ie;
• dreptul reprezentanț�ilor publicului de a primi informaţ�ia ca răspuns la cererea de informaț�ie;
• stabilirea condiţ�iilor ş� i procedurilor de bază pentru furnizarea informaţ�iei:
		
– criteriile momentului ş� i formei de furnizare a informaţ�iei;
		
– cazurile de respingere a cererii de informaţ�ie.
Articolul 5 al Convenţ�iei de la Aarhus conţ�ine alte aspecte ale furnizării informaţ�iei:
• obligaţ�ia autorităţ�ilor publice de a furniza informaţ�ia despre mediu din oficiu, fără a fi solicitată;
• punerea informaț�iei despre mediu la dispoziț�ia publicului cu ajutorul diferitor mijloace, inclusiv centre
informaţ�ionale, registre publice, bănci de date, web-site-uri etc.

Î�n ansamblu, Convenţ�ia de la Aarhus pune î�n sarcina autorităţ�ilor publice următoarele obligaţ�ii:
• asigurarea accesului liber la informaţ�ia despre mediu;
• colectarea informaţ�iei despre mediu;
• difuzarea activă a unor tipuri de informaț�ie despre mediu.
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1.1. PRINCIPII GENERALE ALE ACCESULUI PUBLICULUI LA INFORMAŢIE
Articolul 2 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhus prezintă lista generală indicativă, î�n care este specificat
că „informaţ�ie de mediu” î�nseamnă „orice informaţ�ie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice altă
formă materială” privind mediul.
Î�n art. 6 al Legii privind accesul la informaţ�ie, documente purtătoare de informaţ�ii sunt considerate:

„1) oricare din următoarele (sau o parte din acestea):
a) orice hârtie sau alt material pe care există un î�nscris;
b) o hartă, un plan, un desen, o fotografie;
c) orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un sens
pentru persoanele calificate să le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau î�nscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;
e) orice alt î�nregistrator de informaţ�ie apărut ca rezultat al progresului tehnic;
2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţ�ii menţ�ionaţ�i la punctul 1) al prezentului
alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri menţ�ionate la punctul 2) al prezentului alineat”.

!

Formularea „sub orice formă materială” nu î�nseamnă că definiț�ia informaț�iei despre mediu se limitează la produse finale. Informaț�ia neprelucrată trebuie să fie la fel de accesibilă, ca ș� i documentele.

Pe lângă faptul că e un purtător material, informaţ�ia, de regulă, trebuie să conţ�ină ş� i o indicaţ�ie clară
privind aspectele următoare:
• despre ce este ea;
• cine a pregătit-o;
• când;
• cu ce scop.
Numai după aceasta ea poate fi plasată î�n banca de date, registru sau arhivă. Pentru completarea formei
materiale, î�n definiţ�ia „informaţ�iei de mediu” se specifică ş� i alte elemente ale ei.

1.1.1. Informaţia despre mediu
Informaț�ia despre mediu este un concept complex care cuprinde î�n sine ș� i informaţ�ia despre toate tipurile de factori, activităţ�i ș� i măsuri care influenţ�ează sau pot influenţ�a mediul ş� i sănătatea publică.
Aceasta î�nseamnă că, de exemplu, informaţ�ia despre planificarea ș� i construcț�ia drumurilor, sursele de
energie atomică ş� i alte surse de energie, zgomot, radiaţ�ie, organismele genetic modificate etc. de asemenea
este considerată informaţ�ie despre mediu.
Î�n art. 2 alin. (3) al Convenţ�iei este prezentată lista amplă ş� i amănunţ�ită a tipurilor de informaţ�ie care
trebuie considerate „informaţ�ie despre mediu ”. Deoarece este o listă indicativă, î�n niciun caz definitivă,
Convenţ�ia ne oferă o descriere destul de detaliată a informaţ�iilor care trebuie să fie considerate „informaţ�ie
despre mediu”. Î�n această listă Convenţ�ia stabileş� te volumul minim al definiţ�iei „informaţ�ie despre mediu”.
Deoarece î�n legislaţ�ia Republicii Moldova o atare listă nu există, urmează să aplicăm definiţ�ia din Convenţ�ia
de la Aarhus, ţ�inând cont de faptul că nimeni nu are dreptul să o restrî�ngă, deoarece Convenţ�ia prezintă
cerinţ�e minime, care pot fi extinse, î�n niciun caz reduse, de legislaţ�ia naţ�ională ş� i actele subordonate legii.

!

Principiul de bază constă î�n faptul că publicului trebuie să-i fie furnizat î�ntregul volum de informaţ�ie, î�n afară de cazurile care constituie excepţ�ii.

La momentul de faț�ă legislaţ�ia RM î�n vigoare nu conţ�ine reglementări privind tipurile de informaț�ie
incluse î�n informaț�ia de mediu
Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, î�n art. 3,
prevede o lista amănunţ�ită a tipurilor de informaţ�ie de mediu.
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Tabelul 1. Componentele informaţiei despre mediu Legii privind accesul la informaţia despre
mediu
Componente
Starea componentelor de mediu, precum
ş� i interacţ�iunea dintre aceste elemente

•
•
•
•
•
•

Factorii ce afectează sau pot afecta
elementele mediului

•
•
•
•
•
•

Tipurile de activităţ�i sau măsurile (inclusiv •
măsurile administrative) destinate să
•
protejeze componentele de mediu
•
•
•
•
Prejudiciul posibil cauzat î�n urma:
• schimbării stării elementelor mediului
sau
• a influenţ�ei acestor elemente, factori,
activităţ�i, măsuri

•
•
•

Exemplu
Starea aerului ş� i atmosferei (temperatura, umeditatea,
concentraț�ia
substanț�elor poluante)
Starea apei î�n râuri, lacuri, iayuri etc.
Starea apelor subterane,
Starea solului;
Starea solului, landș� aftului ș� i a obiectelor naturii; peisajul
ş� i ariile naturale, inclusiv zonele umede
Starea subsolului, starea diversităț�ii
biologice ş� i
componentele sale, inclusiv organismele modificate
genetic

Substanţ�ele
energia
zgomotul
radiaţ�iile sau deş� eurile, inclusiv deş� eurile radioactive ş� i
periculoase,
etc
emisiile
deversările ş� i alte evacuări î�n mediu

Genuri concrete de activităț�i,
Măsuri administrative,
Documente de politici
Actele internaţ�ionale î�ncheiate privind cadrul legislativ
î�n domeniul
mediului
rapoartele referitoare la implementarea măsurilor
administrative
privind protecţ�ia mediului
analizele cost-beneficiu sau alte analize ş� i prognoze,
practici aplicate î�n procesul adoptării deciziilor despre
mediu

Starea sănătăţ�ii (ş� i siguranţ�ei) publice
condiţ�iile de trai
starea monumentelor ş� i siturilor cultural-istorice ş� i
arheologice.

Nu se consideră informaţii despre mediu datele referitoare la activităţ�i care nu produc efecte asupra
mediului natural ş� i populaţ�iei. Datele despre mediu se opresc la ultima cauză a unui fenomen care influenţ�ează unul dintre factorii de mediu.

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

15

1.1.2. Furnizarea pasivă şi activă a informaţiei despre mediu
După cum s-a menţ�ionat mai sus, există două căi de furnizare a informaţ�iei:

•
•

furnizarea activă – atunci când autorităţ�ile publice difuzează din oficiu informaţ�ia necesară.
furnizarea pasivă a informaţ�iei – atunci când autorităţ�ile publice difuzează informaţ�ia î�n urma
solicitării acesteia de către persoane.

Difuzarea pasivă a informaţ�iei presupune furnizarea unei informaţ�ii specifice. Ea poate satisface necesităţ�ile de informare a unor persoane aparte care au depus cerere de solicitare a informaț�iei, î�n timp ce
informaţ�ia difuzată î�n mod activ poate fi adusă la cunoş� tinţ�a unor cercuri nedeterminate de cetăţ�eni. Aceste
două forme de difuzare a informaţ�iei se completează reciproc.
Furnizarea activă a informaț�iei presupune obligaț�ia autoritaț�ilor publice de a oferi informaț�ia din oficiu, fară ca aceasta să fie solicitată de public. De regulă această metodă constă î�n difuzarea informaț�iei de
mediu prin intermediul unor baze electronice de date care sunt uș� or accesibile publicului prin reț�ele de
telecomunicaț�ii publice.
•
•
•

Un aspect pozitiv î�l constituie difuzarea activă a informaţ�iei care:
prezintă interes pentru publicul larg;
vizează multe persoane; sau
este solicitată de public deosebit de des.

Avantajul difuzării active a informaț�iei constă î�n faptul că informaț�ia ajunge foarte rapid la cunoș� tinț�a
unui număr mare de persoane . Astfel, cu cât mai multă informaţ�ie se difuzează î�n mod activ, cu atât mai
puţ�ine solicitări este nevoit să facă publicul, iar autorităţ�ile să prelucreze. Î�n acest mod, difuzarea activă a
informaț�iei permite a economisi timpul ş� i a micş� ora volumul de lucru al funcţ�ionarilor publici. Respectiv,
pentru public este facilitat accesul la informaţ�ie, el nefiind nevoit să depună cereri pentru a o primi. Î�n plus,
difuzarea activă a informaţ�iei contribuie la creş� terea prestigiului autorităţ�ilor publice î�n faţ�a societăţ�ii. Î�n
acest context, Legea nr. 982-XIV privind accesul la informaţ�ie (art. 11) prevede un ș� ir de obligaț�ii care î�i
revin furnizorului de informaț�ii î�n conformitate cu competenț�ele acestuia.
16
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1.1.3. Sursele şi deţinătorii informaţiei despre mediu
Informaţ�ia despre mediu este deț�inută
de diferite autorităţ�i publice de la nivel
central ş� i local. Ele sunt obligate să colecteze sau să păstreze informaţ�ia care se referă la activitatea lor, î�n corespundere cu
art. 5 alin. (1) al Convenţ�iei de la Aarhus.
Este important să menţ�ionăm că informaţ�ia despre mediu este colectată ş� i
păstrată de asemenea de autorităţ�ile publice, de instituţ�ii sau de companii private
al căror gen principal de activitate nu este
protecţ�ia mediului, dar care păstrează informaţ�ii despre activitatea care afectează
sau poate afecta mediul sau au funcţ�ii publice ori de prestare de servicii referitoare
la mediu.
Autorităţ�ile publice deseori deleagă
funcţ�iile de dare de seamă ş� i monitorizare unor agenţ�ii specializate, laboratoare,
universităţ�i. Î�n cadrul Convenţ�iei de la
Aarhus, aceste instituț�ii fac parte din categoria autorităţ�ilor publice. Aceş� ti deţ�inători ai informaţ�iei despre mediu sunt surse de informaţie.

Î�n conformitate cu Convenţ�ia de la Aarhus, deţ�inătoare ale informaţ�iei despre mediu sunt considerate:
diferite organe pentru protecţ�ia mediului cu funcţ�ii administrative de stat, obligaţ�ii, activităţ�i sau servicii concrete privitoare la mediu. Ele se ocupă de colectarea ş� i păstrarea informaţ�iei care are legătură
cu funcţ�iile lor. De exemplu, instituț�ia de gestiune a resurselor acvatice trebuie să păstreze (precum
ş� i să colecteze ș� i să actualizeze) informaţ�ia despre resursele acvatice, gospodăria apelor, deversările
de poluanț�i, organele responsabile pentru gestiunea apelor ş� i calitatea apei etc.;
• orice alte autorităţ�i publice, instituţ�ii sau companii private care nu sunt autorităţ�i de mediu, î�n sarcina cărora au fost puse „responsabilităț�i ori funcţ�ii publice” sau prestarea unor servicii î�n domeniul
mediului. Acestea pot fi companii care deţ�in informaţ�ie sau care desfăş� oară o activitate care ar putea
avea un impact asupra mediului – agenţ�ii specializate, laboratoare, universităţ�i, agenţ�ii subordonate
autorităţ�ilor publice, cărora organele de stat le-au delegat, de exemplu, obligaţ�iile de dare de seamă
ş� i monitorizare.
Legislaţ�ia naţ�ională relevantă cere de la organele de stat colectarea „informaţ�iei care ţ�ine de funcţ�iile
lor”. Conform Convenţ�iei de la Aarhus, autorităţ�ile publice sunt obligate să deţ�ină informaţ�ii de mediu „relevante pentru funcț�iile lor” [art. 5 alin. (1) lit. (a)].
Această informaţ�ie aparţ�ine autorităţ�ilor publice chiar ş� i atunci când, fizic, ea se află î�n alt loc. Această
informaţ�ie urmează a fi actualizată periodic pentru a asigura existenţ�a informaţ�iei la zi ş� i fluxul adecvat de
informaţ�ie.
Î�n ce priveș� te obligaţ�ia autorităț�ilor publice de a asigura accesul la proiectele de decizii ş� i la materialele
aferente, urmează a fi aplicată Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenț�a î�n procesul
decizional (Monitorul Oficial, nr. 215-217/798 din 05.12.2008).
Î�n vederea consultării publicului, pe site-ul oficial al Ministerului Mediului (mediu.gov.md), î�n directoriul „Transparenț�a î�n procesul decizional” sunt plasate majoritatea proiectelor de decizii. Acestea sunt
publicate pe pagina oficiala a Ministerului, î�nsoţ�ite de note informative, argumentări ş� i sinteze.
Î�n acest sens este utilă consultarea Regulamentului cu privire la sistemul integral al monitoringului
ecologic, aprobat prin Ordinul nr. 20 al Ministrului Mediului din Republica Moldova din 10 noiembrie 1998,
care prevede crearea Centrului de Monitoring Ecologic, de competenţ�a căruia ţ�ine, printre altele, coordonarea activităţ�ii furnizorilor de informaţ�ie despre mediu, colectarea, prelucrarea, generalizarea ei, instituirea
ş� i gestionarea băncii de date, asigurarea autorităţ�ilor publice, autorităţ�ilor administraţ�iei publice ş� i populaţ�iei cu informaţ�ii despre starea mediului.
Î�n acelaş� i Ordin sunt specificate structurile specializate, responsabile pentru colectarea, păstrarea ş� i
furnizarea diferitor tipuri de informaţ�ie despre mediu (tabelul 3).
•

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

17

Furnizorii de informaţii, indicaţi în tabelul 2 cu cifre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ministerul Mediului
Ministerul Transporturilor ș� i Infrastructurii Drumurilor
Ministerul Agriculturii ş� i Industriei Alimentare
Ministerul Dezvoltării Regionale ș� i Construcţ�iilor
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţ�elor  
Ministerul Sănătăţ�ii
Serviciul Protecţ�iei Civile ş� i Situaţ�iilor Excepţ�ionale
Agenţ�ia Naţ�ională pentru Geodezie ș� i Resurse Minerale
Agenț�ia Silvică de Stat „Moldsilva”
Agenț�ia de Stat „Apele Moldovei”
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
AŞ� P „AGeoM”
Academia de Ş� tiinţ�e a Moldovei
Serviciul Vamal
ANSA
APL
ARFC

Tabelul 2. Furnizorii de informaţii în cadrul Sistemului integral al monitoringului ecologic
Indicatorii obligatorii şi indicii pentru informare despre starea
mediului
Indicatorii social-economici:
folosirea resurselor naturale (tipuri, volum)
exportul ş� i importul resurselor naturale (tipuri, volum, calitate)
calitatea principalelor produse alimentare ş� i furajelor (denumirea,
% de produse calitative)

Deşeuri:
tipul ş� i volumul deş� eurilor, partea prelucrată a lor
poligoane pentru deş� euri (suprafaţ�a)

Furnizorii responsabili
pentru livrarea informaţiei
1, 9, 10, 11
1, 6, 9, 10
3, 16
18, 4, 15
18, 4, 15

Aerul atmosferic:
sursele staţ�ionare de poluare (tipuri, numărul, volumul emisiilor, 1, 7, ,12
inclusiv СО, SO2, oxizi de azot, substanţ�e solide, plumb, benzopire1, 7, 12
nă)
sursele mobile de poluare (tipuri, numărul, volumul emisiilor, inclusiv СО, SO2, oxizi de azot, substanţ�e solide, plumb, benzopirenă)
Apa:
indicatorii calităţ�ii, î�n corespundere cu standardul „Apă potabilă”
indicatorii cantităţ�ii la principalele obiective acvatice (locul, denumirea, tipul, suprafaţ�a, volumul sau cantitatea de apă care curge)
folosinţ�a apei
calitatea apei
schimbul de apă ş� i autoepurarea
volumul lucrărilor de ameliorare

Solul
schimbări î�n folosinţ�a terenurilor
indicatorii calităţ�ii
cantitatea de î�ngrăş� ăminte ş� i pesticide folosite
terenuri degradate
terenuri scoase din folosinţ�ă
volumul lucrărilor de restabilire
18

1, 7, 11,12,13

1, 7, 12, 13, 17
1, 16
1, 7, 11,12,18
1, 11,12,18
1, 7, ,11
1, 3, 18
1, 12,
1, 3, 12, 16
1, 3, 10, 17, 18
1, 3,10, 17, 18
1, 3, 11, 17, 18
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Subsolul
cantitatea mineralelor extrase
procese geologice negative
deş� euri ale producţ�iei
noi arii protejate
volumul lucrărilor de restabilire

Flora (inclusiv pădurile):
numărul de specii – plante vasculare, muş� chi, licheni, alge, inclusiv
periclitate, rare ş� i extrem de rare
tăieri nelegitime de copaci
poluarea biocenozelor
noi arii protejate
reducerea spaţ�iilor verzi

Fauna (inclusiv peştii)
numărul de specii (animale, păsări, reptile, amfibii, peş� ti), inclusiv
periclitate, rare ş� i extrem de rare
braconajul
noi arii protejate
volumul lucrărilor de protecţ�ie a mediului

Instrumentele politicii de protecţie a mediului:
investiţ�ii ale statului pe componentele mediului ş� i î�n ansamblu;
programe de conservare a mediului;
autorizaţ�ii pentru folosirea resurselor naturale ş� i expertiza
pregătirea cadrelor
lucrări pentru implementarea acordurilor internaţ�ionale î�n domeniul mediului
difuzarea informaţ�iei despre mediu ş� i propaganda ecologică

1, 9,
1, 9, 12,
1, 9, 12
1, 9, 12, 17, 18
1, , 9,12,17, 18
1, 10,14

1, 10,14
1, 7,14
1, 10,14
1, 10,14,17
1, 14

1, 14, 10
1, 14, 10
1, 14, 10
1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14,
1, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,
7, 13, 14
1, 6, 7, 8, 10, 12, 14
1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14,

Această delimitare a funcţ�iilor permite facilitarea accesului la informaţ�ia despre mediu pentru public,
deş� i este evident că ea nu este perfectă. Bineî�nţ�eles, această specializare ar trebui validată printr-un act
legislativ, ceea ce va permite:
•
•
•

obligarea autorităţ�ilor publice să respecte această cerinţ�ă;
evitarea dublării funcţ�iilor de colectare ş� i de difuzare a informaţ�iei;
obţ�inerea posibilităţ�ii de a informa mai eficient publicul despre faptul unde pot fi găsite diferite genuri de informaţ�ie.

Î�n plus, este simplificat procesul de căutare a informaţ�iei necesare de către î�nș� iş� i funcţ�ionarii publici,
care au nevoie de ea î�n lucrul cotidian.
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Tabelul 3. Informaţia despre mediu pe care o deţin diferite autorităţi publice din Republica Moldova
Autorităţile publice

Tipul informaţiei despre mediu deţinute de furnizorii de informaţie
(listă neexclusivă)
Ministerul Mediului;
• Datele despre beneficiarii mediului, cum ar fi dările de seamă
Inspectoratul Ecologic de Stat;
despre inspecţ�iile ecologice, evaluarea impactului asupra mediului,
Serviciul Hidrometeorologic
aprecierea indicatorilor ecologici
de Stat; Institutul de Ecologie • Sistemul naţ�ional al informaţ�iei despre mediu
ş� i Geografie al AȘ� M
• Programele ş� i strategiile naţ�ionale privind protecţ�ia mediului
• Fondul Ecologic Naţ�ional
• Datele despre starea ş� i poluarea apelor, solului, apelor subterane,
despre gestiunea apelor reziduale
• Floră ş� i faună
• Fondul naţ�ional de date hidrometeorologice
• Datele despre poluări care afectează calitatea apelor
• Planurile de dezvoltare teritorială /regională
• Cuantumul amenzilor î�ncasate pentru î�ncălcarea legislaţ�iei de mediu
• Actele permisive emise de autorităţ�i publice centrale ş� i locale (de ex.
licenţ�ă, permise, autorizaţ�ii, acorduri, avize etc)
Agenţ�ia „Apele Moldovei”;
• Datele despre apele de suprafaţ�ă
Institutul de Proiectare a
• Datele despre staţ�iile ş� i î�ntreprinderile de alimentare cu apă,
Sistemelor de Gospodărire a
beneficiari
Apelor „Acvaproiect”; „Apă• Sistemul informaţ�ional de gestionare a gospodăriei apelor, conţ�inând
Canal”; administraţ�iile publice
datele despre construcţ�ia ș� i exploatarea obiectivelor de gestionare a
locale
resurselor acvatice, despre folosinţ�a apei, despre protecţ�ia sistemului
de folosinţ�ă a apei, de prevenire a prejudiciului cauzat î�n urma
folosinţ�ei apei
• Banca hidrografică de date, incluzând caracteristicile calitative ş� i
cantitative ale apelor de suprafaţ�ă ş� i subterane, râurilor ş� i bazinelor
de apă, starea ş� i modificările lor
• Registrul gospodăriei apelor, incluzând datele calitative ş� i cantitative
ale cercetărilor resurselor acvatice, ţ�inând cont de apele, malurile,
alte obiective acvatice naturale, resursele acvatice legate de datele
calitative ş� i cantitative despre folosinţ�a apei ş� i instalaţ�iile care folosesc
resursele acvatice, plantaţ�ii ş� i starea zonelor de protecţ�ie a apelor
râurilor ş� i bazinelor acvatice.

Administraţ�iile publice
locale; agenţ�iile ş� i inspecţ�iile
ecologice locale

•
•
•
•
•

•
•
Ministerul Mediului

Ministerul Sănătăţ�ii; Centrul
Naţ�ional de Sănătate Publică

•
•
•
•
•
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Programe locale de acţ�iuni pentru protecţ�ia mediului (PLAM)
Planuri de dezvoltare teritorială
Utilizarea fondului ecologic local
Datele despre resursele acvatice ş� i gestionarea lor
Datele privind gestionarea deş� eurilor solide ş� i lichide, planurile de
prelucrare a apelor reziduale
Utilităț�ile de deversare a apelor
Amenzi ş� i plata pentru folosirea resurselor naturale

Datele despre zonele ocrotite ș� i ariile protejate, deciziile privind
lucrările de conservare .
Datele sistemului de ocrotire a sănătăţ�ii privind solurile, deş� eurile
solide ş� i lichide, substanţ�ele periculoase
Datele sistemului de ocrotire a sănătăţ�ii privind apa potabilă, apa
tehnică, apele de suprafaţ�ă
Starea sanitară a teritoriilor poluate, aerului, producţ�iei fabricate ş� i
consumate
Sănătatea publică, î�n raport cu calitatea mediului
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Ministerul Economiei

•

Ministerul Transporturilor ş� i
Infrastructurii Drumurilor

•
•

Departamentul Energetică,
Resurse Energetice ş� i
Combustibil

•
•
•
•
•
•

Ministerul Agriculturii ş� i
Industriei Alimentare; Agenţ�ia
Relaţ�ii Funciare ş� i Cadastru;
ANSA.

Serviciul Vamal

•

Asociaţ�ia de Stat „Moldsilva”

•
•
•

Ministerul Educaţ�iei

•
•

Ministerul Apărării

Ministerul Finanţ�elor etc.

•
•
•

Problemele dezvoltării sustenabile, coordonarea planurilor de
dezvoltare socială ş� i economică, de utilizare a resurselor naturale

Planurile reţ�elei naț�ionale de transport
Starea parcului de automobile

Planurile ş� i programele de dezvoltare a energeticii de alternativă
Datele despre deversările de la î�ntreprinderile energetice

Datele despre starea resurselor funciare ş� i a solurilor
Datele despre folosirea pesticidelor ş� i produselor chimice
Datele despre bolile la plante ş� i animale
Informaţ�ii despre folosirea soiurilor de plante genetic modificate

Informaţ�ii despre importul ş� i exportul deş� eurilor de producţ�ie ş� i de
consum, deş� eurilor toxice, pesticidelor, seminţ�elor, organismelor
genetic modificate etc.

Planurile de dezvoltare a gospodăriei silvice
Datele despre starea pădurilor ş� i folosirea lor
Datele despre ariile naturale protejate, rezervaţ�ii, deciziile privind
lucrările de conservare a mediului

Programele de î�nvăț�ământ ş� i instruire ecologică
Informaţ�ii despre reţ�eaua structurilor de î�nvăț�ământ ecologic

Starea ecologică a poligoanelor militare

Datele despre alocarea resurselor pentru investiţ�ii î�n programe
ecologice
Alocaţ�ii bugetare pentru realizarea programelor naţ�ionale, construcţ�ia
drumurilor etc.

Informaţia despre mediu de care dispun agenții economici
Deţ�inători ai unui volum considerabil de informaţ�ie despre mediu sunt agenț�ii economici „ale căror
activităț�i au un impact semnificativ asupra mediului”. Chiar ş� i î�n caz dacă a fost exprimată cerinţ�a de includere a informaţ�iei despre mediu î�n dările de seamă, nu este exclus că autorităţ�ile publice nu vor dispune de
ea. Această informaţ�ie î�nsă poate fi importantă pentru cetăţ�enii care locuiesc î�n vecinătatea î�ntreprinderilor respective, pentru că activitatea lor le poate afecta modul de trai ș� i sănătatea.
Este important ca autorităţ�ile publice să stimuleze furnizarea benevolă a acestei informaţ�ii de către
aceș� ti agenț�i economici. Această practică poate fi utilă chiar ş� i î�n cazul î�n care activitatea acestor companii
sau î�ntreprinderi nu exercită o influenţ�ă considerabilă asupra mediului. Ele ar trebui să informeze publicul despre impactul producţ�iei sau al procesului de producţ�ie asupra mediului. Aceasta se poate realiza
î�n cadrul sistemului benevol al marcajului ecologic sau al eco-auditului, cât ş� i pe alte căi [art. 5 alin. 6 din
Convenț�ie].

1.2. COLECTAREA, PRELUCRAREA ŞI DIFUZAREA INFORMAŢIEI DESPRE MEDIU

Convenț�ia de la Aarhus se bazează pe trei principii fundamentale, iar accesul la informaț�ie este principiul de bază ș� i joacă un rol important î�n susț�inerea celorlalte două principii: participarea publicului ș� i accesul la justiț�ie. Prin urmare, este foarte important ca publicului să i se asigure accesul la informaț�ie, cu atât
mai mult la informaț�ia despre mediu. Odată ce persoana are acces la informaț�ie, ea poate să-ș� i apere dreptul la un mediu sănătos. Totodată, î�n baza informaț�iei primite, persoana este liberă să decidă dacă doreș� te
sau nu să participe la adoptarea deciziilor sau, î�n cazul î�n care constată ca i-au fost lezate drepturile, să-ș� i
exercite dreptul de acces la justiț�ie. Nu î�n zădar se zice că a fi informat î�nseamnă a fi î�narmat.
Convenţ�ia de la Aarhus impune autorităţ�ilor publice următoarele obligaţ�ii:
• colectarea ş� i difuzarea activă a informaţ�iei despre mediu;
• deţ�inerea informaţ�iei de mediu relevante pentru funcţ�iile lor;
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•
•

colectarea sistematică a acestei informaţ�ii, pentru a avea posibilitatea de a furniza la timp informaţ�ia
necesară;
actualizarea informaţ�iei despre mediu relevante pentru funcţ�iile lor.

Existenţa informaţiei despre mediu şi actualizarea ei
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (a) din Convenț�ia de la Aarhus, autorităț�ile publice au obligaț�ia de
a deț�ine informaț�ii „care sunt relevante pentru funcț�iile lor” ș� i de a le actualiza sistematic pentru a asigura
furnizarea la timp a informaț�iei.
Pentru a avea posibilitatea de a colecta informaţ�ia, a dispune de ea ş� i a o actualiza, autorităţ�ile publice
trebuie să deţ�ină sisteme ş� i mecanisme:
• de colectare ş� i actualizare a informaţ�iei despre mediu;
• de păstrare a informaţ�iei despre mediu;
• de î�nş� tiinţ�are imediată a publicului;
• de difuzare (diseminare) activă a informaţ�iei.

Organizarea sistemelor obligatorii
Î�n Convenț�ia de la Aarhus, art. 5 alin. (1) lit. (b), este prevăzută obligaț�ia autorităț�ilor de a stabili „sisteme obligatorii”, care vor asigura fluxul necesar de informaţ�ie de la operatorii economici către autorităţ�ile
publice.
Convenţ�ia nu oferă o explicaţ�ie detaliată: cum trebuie să fie aceste sisteme, cum trebuie organizat fluxul
de informaţ�ie ş� i care autorităţ�i publice trebuie să răspundă pentru aceasta. Dar ea conţ�ine indicaţ�ia despre
volumul minim de măsuri orientate spre atingerea acestui scop. Sistemele informaţ�ionale trebuie să conţ�ină:
• informaţ�ia deț�inută de autorităţ�ile publice sau actualizată de ele;
• informaţ�ia care face obiectul atribuţ�iilor lor, precum ş� i
• î�ntregul volum de informaţ�ie despre activităț�ile agenț�ilor economici care au „un impact semnificativ
asupra mediului”.

Această informaţ�ie trebuie să conţ�ină ş� i date despre efectele potenţ�iale pozitive ş� i negative ş� i despre influenţ�a asupra sănătăţ�ii publice, precum ş� i asupra mediului î�nconjurător. Astfel se realizează conformitatea
cu definiţ�ia „informaţ�iei de mediu”, care cuprinde factorii „care afectează sau pot afecta elementele de mediu” amintite la litera (a) din alin. (3) al art. 2 al Convenț�iei de la Aarhus. Totodată, ea conţ�ine ş� i informaţ�ia
care este sau poate fi necesară pentru adoptarea deciziilor de mediu, precum ş� i î�n situaţ�iile de avarie, când
există un pericol nemijlocit pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu.
Dacă vom urma logica Convenţ�iei, atunci „fluxul necesar” presupune, cel puţ�in, informaţ�ia despre aspectele următoare:
• folosirea resurselor naturale;
• evacuările î�n atmosferă, apă, sol, pământ;
• transportarea ş� i î�nhumarea deş� eurilor;
• informaţ�ia despre situaţ�iile de avarie etc.
Î�n alineatele din articolul 5 al Convenț�iei pe care le vom examina mai jos, sunt prezentate indicaţ�ii suplimentare despre alte tipuri de informaţ�ie ce trebuie să fie furnizate de către funcţ�ionarii publici.

Măsuri practice
Convenţ�ia de la Aarhus prevede ca autorităţ�ile publice [art. 5 alin. (2) lit. (b)] să organizeze ş� i să menț�ină
modalităț�i („aranjamente”) practice pentru creş� terea gradului de transparenţ�ă ş� i de eficienț�ă a accesului la
informaţ�ie. Aceste modalităț�i pot prevedea un ş� ir de mecanisme concrete la alegerea autorităţ�ilor publice.
Acestora li se oferă dreptul de a decide de sine stătător ce variante vor fi realizate î�n practică.

Aceste variante pot conţine:
• liste, registre sau fiș� iere accesibile publicului;
• obligaţ�ia persoanelor cu funcţ�ii de răspundere de a acorda sprijin publicului î�n obţ�inerea accesului la
informaţ�ie, î�n corespundere cu Convenţ�ia de la Aarhus;
• indicarea punctelor (persoanelor) de contact etc.
Unele aspecte ale accesului publicului la informaţ�iile din Fondul Arhivistic Naț�ional sunt reglementate de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, nr. 880 din 22.01.1992 (Monitorul Oficial,
nr. 1/20 din 30.01.1992). Conform art. 3 al acestei legi, „păstrarea documentelor din Fondul Arhivistic al
Republicii Moldova este o datorie a instituţ�iilor, organizaţ�iilor ş� i î�ntreprinderilor indiferent de tipul de
proprietate ş� i forma de organizare juridică, a fiecărui cetăţ�ean al Republicii Moldova”. Î�n scopul garantării
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drepturilor ş� i intereselor legitime ale cetăţ�enilor, art. 33 din Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova prevede că arhivele de stat, depozitele speciale de stat ş� i persoanele juridice deţ�inătoare de arhive sunt obligate să elibereze î�n modul stabilit cetăţ�enilor, pe baza documentelor existente, informaţ�ii ş� i
extrase din documente.
1.2.1. Indicații despre informaţie – Metainformaţie

Persoanele care se află î�n proces de căutare a informaţ�iei nu trebuie să î�ntâlnească dificultăţ�i ş� i să piardă mult timp pentru determinarea denumirii documentului necesar ş� i a locului lui efectiv de aflare.
Pentru a asigura „accesul eficient” la informaţ�ia despre mediu, Convenţ�ia de la Aarhus, î�n art. 5 alin. (2)
lit. (c), î�naintează cerinţ�a furnizării gratuite publicului a informaţ�iei (metainformaţ�iei) de către autorităţ�ile
publice. Aceasta î�nseamnă că publicului trebuie să-i fie oferit accesul la liste, registre, fiș� iere ş� i arhive care
conţ�in informaţ�ii despre:
• tipul;
• volumul;
• termenele ş� i condiţ�iile de bază de furnizare a informaţ�iei ş� i de acordare a accesului la ea;
• procedurile de primire a informaţ�iei despre mediu [art. 5 alin. (2) lit. (a) din Convenț�ia de la Aarhus

Transparenţa şi eficienţa accesului la informația despre mediu
Conform Convenţ�iei de la Aarhus, autorităţ�ile publice [art. 5 alin. (2)] sunt obligate să elaboreze mecanismele care ar asigura „eficienţ�a accesului” la informaţ�ie. Convenţ�ia nu conţ�ine î�nsă indicaţ�ii despre faptul
cum se face acest lucru.
Părţ�ilor contractante la Convenţ�ie li se propune să elaboreze modele proprii î�n cadrul legislativ naţ�ional. Totodată, li se î�naintează cerinţ�a de asigurare a transparenţ�ei metodelor aplicate de autorităţ�ile publice
la furnizarea informaţ�iei.
Eficienţ�a accesului presupune că la furnizarea informaţ�iei trebuie să fie utilizată acea formă a sistemului informaţ�ional care va asigura simplitatea ş� i eficienţ�a accesului la informaţ�ie.
Aceste sisteme includ, printre altele, metabăncile de date, băncile de date, registrele, indicatoarele, dosarele sau documentele î�n formă electronică sau orice altă formă care facilitează căutarea informaţ�iei. Pot
fi prevăzute de asemenea: regimul comod de lucru, î�ncăperea, locul de amplasare, echipamentele necesare,
de exemplu a copiatoarelor etc.
Convenţ�ia î�naintează cerinţ�e minime concrete despre faptul cum trebuie asigurat accesul liber ş� i eficient la informaț�ia despre mediu. Republica Moldova trebuie să stabilească de sine stătător mecanismele
potrivite.
Legea cu privire la informatizare ş� i la resursele informaţ�ionale de stat, nr. 467 din 21.11.2004 (Monitorul Oficial, nr. 6-12/44, 01.01.2004), stabileş� te regulile de bază ş� i condiţ�iile de activitate î�n domeniul creării
ş� i dezvoltării infrastructurii informaţ�ionale naţ�ionale ca mediu de funcţ�ionare al societăţ�ii informaţ�ionale
din Republica Moldova, reglementează raporturile juridice care apar î�n procesul de creare, formare ş� i utilizare a resurselor informaţ�ionale automatizate de stat, a tehnologiilor, sistemelor ş� i reţ�elelor informaţ�ionale.
Pentru realizarea efectivă a legii sus-menţ�ionate, conform Legii cu privire la registre, nr. 71 din
22.03.2007 (Monitorul Oficial, nr. 70-73/314, 25.05.2007), a fost instituit Registrul resurselor ş� i sistemelor informaţ�ionale de stat, care este „totalitatea sistematizată de date despre resursele informaţ�ionale de
stat (inclusiv obiectele ş� i clasificatoarele informaţ�ionale), sistemele informaţ�ionale de importanţ�ă statală,
paginile web ale autorităţ�ilor publice ş� i domeniile î�nregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum ş� i
despre posesorii, deţ�inătorii ş� i elaboratorii lor”.
Prin Hotărârea Guvernului RM cu privire la crearea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), nr. 392 din 19.05.2010 (Monitorul Oficial, nr. 78-80/462 din 21.05.2010), a fost instituită o instituţ�ie publică care va aplica tehnologiile informaţ�ionale î�n vederea dezvoltării ghiş� eului unic, o platformă electronică ce permite accesarea serviciilor electronice. Cetăţ�enii vor putea accesa informaţ�ii ş� i servicii publice
24 de ore din 24 prin internet ş� i telefonia mobilă. De asemenea, ghiş� eul unic digital va stoca date aparț�inând
tuturor ministerelor ş� i agenţ�iilor. El va permite optimizarea fluxului de documente î�n cadrul autorităț�ilor
publice ș� i va reduce numărul procedurilor pe care le presupune procesul administrativ.
Odată cu aprobarea Concepţ�iei guvernării electronice prin Hotărârea Guvernului RM, nr. 733 din
28.06.2006 (Monitorul Oficial, nr. 106-111/799 din 14.07.2006), ş� i formarea Centrului de Guvernare Electronică, care activează î�n baza Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr. 760 din 18.08.2010
(Monitorul Oficial, nr. 150-152/832 din 20.08.2010), acestei instituț�ii publice i-au fost atribuite variate
funcţ�ii aferente realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării, precum ş� i realizării agendei de e-transformare a guvernării. Obiectivele specifice ale procesului de e-transformare vizează:
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a) modernizarea serviciilor publice prin digitalizare ş� i prin reingineria proceselor operaţ�ionale;
b) eficientizarea guvernării prin asigurarea interoperabilităţ�ii sistemelor TIC (tehnologiile informaț�iei
ș� i comunicaț�iilor), precum ş� i prin consolidarea ş� i reutilizarea resurselor TIC.

Accesul la datele guvernamentale cu caracter public (www.date.gov.md). Centrul de Guvernare
Electronică lucrează î�n parteneriat cu ministerele de resort, agenţ�iile de stat ş� i autorităţ�ile publice pentru
a colecta ş� i publica toate datele deschise î�n cadrul acestui ghiş� eu unic. Platforma date.gov.md este un piloncheie pentru modernizarea tehnologică a guvernării ș� i are drept scop facilitarea accesului cetăţ�enilor la datele ministerelor ș� i instituț�iilor administraț�iei publice centrale. Iniț�iativa „Date deschise” exprimă interesul
Executivului pentru dezvoltarea unei guvernări transparente ș� i aplicarea inovaţ�iilor î�n sprijinul cetăț�enilor.
Datele deschise sunt datele oferite de către autorităț�ile publice î�n format conceput pentru a fi citit de
calculator, la un nivel dezagregat. Acestea nu conț�in informaț�ii personale, secrete comerciale ori secrete de
stat. Identificarea ș� i publicarea culegerilor de date de interes pentru cetăț�eni ș� i î�ntreprinderi reprezintă
sarcini ale autorităț�ilor publice. Date.gov.md î�ncurajează participarea activă a cetăț�enilor.

Suficienţa informaţiei
Autorităț�ile publice sunt obligate să furnizeze publicului suficientă informaț�ie cu privire la:
• tipul ş� i volumul informaţ�iei despre mediu pe care o deţ�in autorităţ�ile publice;
• termenele ş� i condiţ�iile de bază de furnizare a informaţ�iei ş� i de acordare a accesului la ea;
• procedurile de primire a informaţ�iei despre mediu [art. 5 alin. (2) lit. (a) din Convenț�ia de la Aarhus].
Dacă, î�n conformitate cu cerinţ�ele enumerate mai sus, publicului i se va prezenta suficientă informaţ�ie,
de exemplu î�n formă de anunţ�uri î�n mass-media (web-site-uri, presa scrisă etc.), anunţ�uri ale serviciilor de
stat etc., atunci va creş� te gradul transparenţ�ei ş� i eficienţ�ei accesului la informaţ�ie.
Un alt exemplu este metainformaţ�ia, adică informaţ�ia despre informaţ�ie, care constituie o bancă de date
î�n care sunt indicaț�i locul aflării informaţ�iei ş� i deţ�inătorii informaţ�iei sau datelor furnizate etc. Î�n afară de
aceasta, există sisteme de metainformaţ�ie î�n care:
• sunt enumeraţ�i deţ�inătorii informaţ�iei despre mediu pentru prevenirea dublării procesului de colectare ş� i difuzare a informaţ�iei;
• publicul este informat despre faptul unde pot fi găsite diferite feluri de informaţ�ie. De regulă, aceste
registre sunt create sub forma unor bănci electronice de date. Amănunte puteţ�i găsi î�n art. 5 alin. (2)
lit. (a-b) ş� i art. 5 alin. (3) din Convenț�ia de la Aarhus.
1.2.2. Susţinerea publicului în primirea informaţiei despre mediu

Pe lî�ngă măsurile practice, Convenţ�ia, î�n art. 5 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) ş� i art. 3 alin. (2), prevede ca persoanele cu funcţ�ii de răspundere să acorde sprijin publicului î�n vederea asigurării accesului la informaţ�ie,
î�n limitele Convenţ�iei.
Î�n art. 3 alin. (2) al Convenț�iei este prevăzută obligaţ�ia persoanelor cu funcţ�ii de răspundere „să asiste ș� i
să î�ndrume” reprezentanţ�ii publicului care sunt î�n proces de căutare a acestei informaţ�ii. Î�n corespundere
cu această cerinţ�ă, persoana cu funcţ�ie de răspundere trebuie să ofere cetăţ�enilor următorul ajutor:
• să furnizeze informaţ�ia despre tipul ş� i volumul informaţ�iei de care dispune ea sau o altă autoritate,
despre condiţ�iile de bază, procedura furnizării informaţ�iei etc.;
• să acorde ajutor la formularea solicitării, de exemplu să ofere consultaţ�ii despre tipurile informaţ�iei
care poate fi pusă la dispoziț�ia publicului ș� i care nu;
• să furnizeze altă informaţ�ie utilă.
Statele părţ�i la Convenţ�ie pot decide extinderea volumului acestei cerinţ�e ş� i pot oferi sprijin de acest fel
referitor la informaţ�ie î�ntr-un volum ce depăş� eş� te volumul prevăzut de Convenţ�ie.
Î�n sensul larg al cuvântului, putem considera că susţ�inerea î�nseamnă extinderea posibilităţ�ilor ş� i instruirea funcţ�ionarilor publici î�n scopul î�mbunătăţ�irii î�nţ�elegerii de către aceş� tia a problemelor accesului
la informaţ�ie, excepţ�iilor ş� i căilor de asigurare; ca urmare, publicul va avea un acces adecvat ş� i eficient la
informaţ�ie.

Stabilirea punctelor de contact
Una dintre măsurile practice prevăzute de Convenţ�ie [art. 5 alin. (2) lit. (b) pct. (iii)] este stabilirea
punctelor de contact î�n scopul facilitării accesului la informaţ�ie. Asemenea puncte de contact facilitează ş� i
accelerează accesul la informaţ�ie prin furnizarea către public a informaţ�iei care poate să-i fie de ajutor la
căutarea sau primirea informaţ�iei despre mediu necesare.
O cale eficientă de formare a reţ�elei punctelor de contact este organizarea serviciului informativ, a unui
oficiu sau centru special. Î�n Republica Moldova, un asemenea centru a fost creat î�n cadrul Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md.
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Î�n scopul respectării prevederilor naţ�ionale î�n domeniul transparenţ�ei î�n procesul decizional ş� i a actelor internaţ�ionale î�n domeniu, î�n procesul elaborării oricărui proiect de lege î�n domeniul protecţ�iei mediului toate grupurile interesate pot participa la consultări prin intermediul internetului (proiectul legii este
plasat pe pagina oficială a Guvernului – www.particip.gov.md. Ministerul Mediului (www.mediu.gov.md) ş� i
publicul are la dispoziț�ie un termen rezonabil pentru consultarea proiectului ş� i expedierea comentariilor.
Î�n cazul manifestării de către public a unui interes sporit faţ�ă de o activitate care poate influenţ�a mediul
î�nconjurător ş� i condiţ�iile de viaț�ă ale oamenilor, este oportun de a stabili puncte speciale de contact, î�n care
se oferă informaţ�ia privind procesul adoptării unei decizii concrete.
Spre exemplu, î�n acest sens, prin Hotărârea Guvernului RM cu privire la organizarea ş� i funcţ�ionarea
ghiş� eului unic î�n domeniul autorizării de mediu pentru folosinţ�a specială a apei nr. 894 din 12.11.2013
(Monitorul Oficial, nr. 262-267/1010, 22.11.2013) î�n contextul automatizării proceselor de monitorizare
ş� i gestiune a resurselor de apă din Republica Moldova, a fost elaborat ş� i implementat un sistem informatic
destinat automatizării funcţ�ionării ghiş� eului unic î�n domeniul autorizării de mediu pentru folosinţ�a specială a apei. Elaborarea ş� i implementarea unui astfel de sistem informatic contribuie la dezvoltarea capacităţ�ii
instituţ�ionale a autorităţ�ilor publice implicate î�n procesul de eliberare a autorizaţ�iei de mediu pentru folosinţ�a specială a apei î�n vederea promovării ş� i realizării drepturilor cetăţ�enilor, precum ş� i asigură accesul
tuturor autorităţ�ilor publice implicate î�n procesul de autorizare a folosinţ�ei speciale a apei la:
- informaţ�ia cu caracter public;
- procesul de luare a deciziilor;
- prestarea unor servicii publice transparente ş� i eficace.
Î�n multe ţ�ări există cerinţ�e faţ�ă de autorităţ�ile publice conform cărora, î�n toate cazurile de difuzare de
către acestea a unui anunț� despre demararea unei proceduri concrete (de exemplu evaluarea impactului
asupra mediului, eliberarea autorizaţ�iilor, licenţ�elor, î�ntocmirea planurilor, programelor, directivelor politice, proiectelor de legi etc.), ele trebuie să indice punctul de contact unde publicul poate obţ�ine informaţ�ii
suplimentare despre procedura î�n cauză. Aceste puncte de contact sunt indicate î�n î�nş� tiinţ�area generală
sau individuală, î�mpreună cu specificarea autorităţ�ii publice, după cum o cere art. 6 alin. (2) al Convenț�iei.
Î�n Republica Moldova, Legea privind expertiza ecologică, î�n art. 11 lit. (a) ș� i (b), stabileş� te că „asociaţ�iile
obş� teş� ti care efectuează expertiza ecologică obş� tească au dreptul: a) să primească de la beneficiar, î�n volum
deplin, documentaţ�ia de proiect, iar î�n cazul î�n care aceasta conţ�ine secrete comerciale ş� i/sau alte secrete
apărate de lege (cu excepţ�ia secretelor de stat), î�n volumul care nu permite divulgarea acestor secrete;
b)să ia cunoş� tinţ�ă de documentaţ�ia tehnico-normativă cu privire la efectuarea expertizei ecologice de stat”.
Ca urmare, autorităţ�ile publice responsabile sunt obligate să furnizeze reprezentanţ�ilor publicului informaţ�ia solicitată.
1.2.3. Băncile de date şi registrele

Convenţ�ia de la Aarhus, î�n art. 5 alin. (3), defineş� te drept factor prioritar simplitatea accesului la informaţ�ie ş� i, î�n legătură cu aceasta, stabileş� te obligaţ�ia transmiterii treptate a informaţ�iei despre mediu î�n banca electronică de date
accesibilă publicului. De la autorităţ�ile publice
se cere asigurarea unui proces treptat, pe etape,
care oferă tot mai multe posibilităţ�i de familiarizare cu informaţ�ia despre mediu prin băncile
electronice de date.
Totodată, acest fapt nu obligă statele părţ�i să
asigure accesul la informaţ�ie prin băncile electronice de date imediat. Ţ� ările au posibilitatea să
determine de sine stătător termenele, volumul
ş� i formele creării acestor bănci de date, precum
ş� i ritmurile etapelor de executare a acestei obligaţ�ii.
Cu toate acestea, accesul electronic la informaţ�ie, î�n esenţ�ă, este unica modalitate reală de
comunicare, sistematică ş� i operativă a informaţ�iei exhaustive despre mediu, deoarece multipli-
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carea ei pe hârtie este extrem de costisitoare ş� i necesită mult timp. Băncile electronice, accesibile, permit a
evita î�nvinuirile de tăinuire sau de reducere a informaţ�iei, fapt care deseori este semnalat la generalizarea
ei, necesară î�n cazul economisirii hârtiei.
Î�n Republica Moldova, o bună parte din populaţ�ie î�ncă nu are acces permanent la internet, de aceea informaţ�ia va trebui să-i fie furnizată pe hârtie, la radio ş� i televiziune. Î�nsă acest fapt, î�n niciun caz, nu trebuie
să constituie temei pentru renunţ�area la modalitatea electronică sau pentru simplificarea băncilor electronice de date, motivând prin faptul că „publicul nu are nevoie de aceasta” sau că „publicul nu va î�nţ�elege
aceasta”.
Este important ca, pe lângă existenţ�a registrelor, băncilor de date, centrelor gestionate de autorităţ�ile
publice, î�n care, de regulă, poate fi găsită informaţ�ia pe probleme de mediu, aceste locuri să fie î�nzestrate cu
mijloace electronice ş� i î�n ele să existe acces gratuit la reţ�elele publice de telecomunicaţ�ii, ceea ce ar asigura
accesul liber al publicului la informaţ�ie. Centrele informaţ�ionale sau culturale, bibliotecile, centrele locale,
ş� colile, universităţ�ile etc. pot oferi acest acces majorităţ�ii populaţ�iei.

Furnizarea informaţiei în formă electronică
Î�n art. 5 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhus este prezentată lista tipurilor de informaţ�ie a căror accesare
trebuie să fie asigurată cu ajutorul mijloacelor electronice de comunicaţ�ie. Folosirea verbului „trebuie” vorbeş� te despre faptul că lista î�n cauză nu este exhaustivă, ci constituie un minimum obligatoriu. Statele pot
completa această listă cu alte genuri de informaţ�ie, corespunzătoare situaţ�iei lor interne.
Tabelul 4. Informaţia despre mediu ce urmează a fi furnizată şi păstrată în banca electronică
de date

Tipul
Cerinţa
Rapoarte despre Introducerea datelor din rapoarstarea mediului
te î�n băncile de date, accesibile
publicului
Texte ale legilor cu Asigurarea accesului la textele
privire la mediu legislative prin intermediul unor
sau î�n legătură cu bănci electronice de date
mediul

Exemple
Rapoartele despre starea mediului
Legislaţ�ia internaţ�ională ş� i cea naţ�ională. Accesul la
textele de legi ş� i regulamente, inclusiv de proiecte, este
asigurat î�n băncile electronice de date pe pagina oficială a Guvernului RM: www.particip.gov.md, pe pagina
Ministerului Mediului al RM: mediu.gov.md. Exemple
de sisteme internaţ�ionale: site-urile UNEP (www.unep.
org), UNECE (www.unece.org), IUCN (www.iucn.org).
Pot fi la nivel internaţ�ional, regional, naţ�ional sau local.
Exemple:
Strategia ecologică pentru Europa de Est, Asia Centrală
ş� i Caucaz; Strategia naţ�ională ş� i Planul de acţ�iuni pentru
conservarea diversităţ�ii peisagistice ş� i biologice; planurile naţ�ionale ş� i locale de dezvoltare; planurile locale de
acţ�iuni î�n domeniul mediului etc.

Plasarea, după caz, a documentelor î�n bănci electronice de date,
la care are acces publicul.
Remarca „după caz” oferă funcţ�ionarilor publici un spaţ�iu de
manevră la stabilirea tipurilor
de documente care trebuie să fie
furnizate publicului (prezintă interes public).
Acordurile de me- După caz (vezi mai sus)
Tranzacţ�ii sau contracte î�ntre guvern ş� i î�ntreprinderi
diu
particulare sau grupuri industriale; acordurile bilaterale sau multilaterale la nivelnaţ�ional sau internaţ�ional.
De exemplu acordul î�ntre statul olandez ş� i sectorul particular din această ț�ară privind colaborarea î�n domeniul
executării anumitor limite de emisii.
Registrele cu infor- Datele, î�n dinamică, despre prin- Date despre starea aerului, apei, florei, faunei, emisiile
maţ�ii despre me- cipalele componente ale mediu- î�n atmosferă, cererile pentru utilizare ş� i datele despre
utilizarea OGM etc.
lui ş� i factorii de influenț�ă
diu
Necesită actualizare sistematică.
Alte informaţ�ii
Determinarea altor tipuri de in- Propunerile pentru lucrări concrete, planuri, programe,
formaţ�ie care poate fi furnizată directive politice, prevederile executive ş� i normele juridice obligatorii trebuie introduse treptat, pe etape, î�n
sub formă electronică
bazele electronice de date.

Documente
de
politici, strategii,
planuri ş� i programe privind/sau î�n
legătură cu mediul
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Convenţ�ia de la Aarhus nu impune autorităţ�ilor publice obligaţ�ia de a transpune documentul î�n formă
electronică dacă el nu există î�n această formă. Această condiţ�ie a fost introdusă cu scopul de a nu impune
autorităţ�ilor publice obligaţ�ii care presupun sarcini suplimentare pentru ele. Printre altele, ele nu sunt obligate să scaneze sau să tipărească documente scrise de mână, publicate sau existente î�n formă audiovizuală
etc.
Totuş� i, deoarece majoritatea documentelor specificate există î�n formă electronică, sarcina includerii lor
î�n băncile de date accesibile publicului nu este complicată. Î�n multe ţ�ări europene, î�n prezent este asigurat
legislativ accesul chiar ş� i la proiectele de documente, inclusiv la documentele menţ�ionate mai sus, î�n formă
electronică pe web-site-uri sau î�n bănci de date.
Guvernul Republicii Moldova doar î�ntr-un singur caz ş� i-a asumat obligaţ�ia de furnizare oportună a informaţ�iei despre mediu (ş� i de alt gen) pe web-site. Î�n conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1153 din 25
mai 2003, Comisia Naţ�ională pentru Securitate Biologică, care este o autoritate publică menită să asigure
utilizarea inofensivă a organismelor genetic modificate ş� i a produselor din ele, este obligată să plaseze documentele din cererea de import ş� i utilizare a organismului genetic modificat î�n Moldova pe site-ul Ministerului Mediului, î�n termen de 10 zile de la data intrării lor ş� i pentru o perioadă de cel puţ�in 30 de zile, pentru
ca publicul să poată folosi această perioadă pentru depunerea comentariilor. Î�n afară de aceasta, î�n Ordinul
Ministrului Mediului nr. 19 din 10 februarie 2004 sunt stabilite procedurile de participare a publicului la
adoptarea deciziilor î�n acest domeniu.
Î�n Republica Moldova, primul Raport naţ�ional privind starea mediului ( pentru anul 2002) a fost publicat î�n anul 2003 de Ministerul Mediului ş� i Institutul Naţ�ional de Ecologie ş� i Geografie. Ulterior, pe site-ul
Ministerului au fost plasate rapoarte similare, ultimul datat cu anul 2010. Î�n conformitate cu Legea privind
accesul la informaţ�ie, art. 11 alin. (5), un astfel de document trebuie să fie publicat anual. Spre exemplu, pe
site-ul Ministerului este plasată anual informaţ�ia cu privire la starea spaț�iilor verzi. Generalizarea ş� i sistematizarea este efectuată î�n baza datelor prezentate de autorităţ�ile administraţ�iei publice locale.

Registre, liste, fișiere accesibile publicului
Î�n conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. (b) pct. (i) din Convenț�ia de la Aarhus:
• trebuie să fie organizate sisteme de păstrare a informaţ�iei, care vor asigura accesul simplu ş� i eficient
al publicului la informaţ�ie;
• forma lor poate fi diferită (tradiţ�ională, exemplare tipărite, de exemplu bibliotecă, registru de stat î�n
oficiul municipalităţ�ii sau al agenţ�iei, forma electronică, de exemplu bancă electronică de date);
• ele pot fi centralizate la nivel naţ�ional, fiind păstrate î�n teritorii;
• ele pot conţ�ine informaţ�ie efectivă sau referinţ�e la documentele existente, cu indicarea locului aflării
lor.
Registrele publice, listele ş� i fiș� ierele asigură eficienţ�a procesului de căutare ş� i cercetare a informaţ�iei
de către public. Î�n multe ţ�ări europene deja există un ş� ir de registre speciale. Registrele trebuie să se afle î�n
oficiul autorităţ�ii publice ş� i informaţ�ia se păstrează, de regulă, î�n formă de documente pe hârtie.
Oficiul trebuie să fie deschis pentru vizitele publicului î�n cursul zilei obiş� nuite de lucru a instituţ�iei.
Consultarea registrului trebuie să fie gratuită. Copiile, de regulă, pot fi eliberate contra unei plăț�i moderate,
al cărei cuantum nu depăş� eş� te costul multiplicării documentului.
Î�n plus, registrele pot să conţ�ină documente care se referă la cazuri concrete de adoptare a deciziilor,
de eliberare a autorizaţ�iilor ş� i licenţ�elor. Tot mai multă informaţ�ie din registrele de stat devine accesibilă î�n
formă electronică prin Internet.
Î�n Republica Moldova, deocamdată, nu există o listă concretă a registrelor ecologice accesibile publicului. Conform Legii cu privire la registre, nr. 71 din 22.03.2007 (Monitorul Oficial, nr. 70-73/314, 25.05.2007),
Registrul de stat constituie unica sursă oficială de date despre obiectele î�nregistrate î�n el. Moldova face primii paş� i î�n direcţ�ia instituirii registrelor ş� i sunt create doar câteva, spre exemplu:

1. Catalogul soiurilor de plante, conform Legii privind protecţ�ia soiurilor de plante, nr. 39-XVI din
29.02.2008 (Monitorul Oficial, nr. 99-101/364 din 06.06.2008);
2. Registrul vitivinicol, conform Legii viei ş� i vinului, nr. 57-XVI din 10.03.2006 (republicat: Monitorul
Oficial, nr. 64-68/193 din 29.03.2013);
3. Registrul cerealelor recepționate spre păstrare şi registrul certificatelor de depozit pentru cereale, conform Legii privind depozitarea cerealelor ş� i regimul certificatelor de depozit pentru cereale, nr.
33-XVI din 24.02.2006 (Monitorul Oficial, nr. 75-78/310, 19.05.2006);
4. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei, prin Hotărî�rea Guvernului RM cu
privire la organizarea ş� i funcţ�ionarea ghiş� eului unic î�n domeniul autorizării de mediu pentru folosinţ�a
specială a apei, nr. 894 din 12.11.2013 (Monitorul Oficial, nr. 262-267/1010, 22.11.2013);
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5. Registrul geologic de stat, prin Hotărârea Guvernului RM cu privire la aprobarea Conceptului tehnic
al Sistemului informaţ�ional automatizat „Registrul geologic de stat”, nr. 1003 din 23.10.2010 (Monitorul
Oficial, nr. 214-220/1124 din 05.11.2010);
6. Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de radiocomunicaţii, prin Hotărârea Guvernului RM
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţ�ional automatizat „Registrul de stat
al frecvenţ�elor ş� i staţ�iilor de radiocomunicaţ�ii”, nr. 944 din 11.10.2010 (Monitorul Oficial, nr. 202205/1038, 15.10.2010);
7. Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice
autorizate, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1017 din 01.09.2008 cu privire la Registrul naţ�ional al
surselor de radiaţ�ii ionizante ş� i al persoanelor fizice ş� i persoanelor juridice autorizate (Monitorul Oficial, nr. 169-170/1025, 09.09.2008).

Este util să arătăm cum este soluţ�ionată această problemă peste hotare. De exemplu, registrele din Marea Britanie reprezintă un sistem ramificat1:
1. Registrul cererilor de lansare î�n mediu sau pe piaţ�ă a produselor genetic modificate;
2. Documentele de evaluare a pesticidelor;
3. Registrul î�nş� tiinţ�ărilor de executare a cerinţ�elor referitoare la pesticide;
4. Registrul planificării;
5. Registrul integrat de control asupra poluărilor;
6. Registrul autorităţ�ilor publice locale privind poluarea atmosferei;
7. Registrul coordonărilor privind substanţ�ele nocive;
8. Registrul obiectivelor de păstrare a substanţ�elor nocive î�n volum ce depăş� eş� te 25 tone;
9. Registrul substanţ�elor radioactive;
10. Registrul avizelor despre lucrările planificate î�n spaţ�iile verzi ş� i î�n zonele de conservare a naturii;
11. Registrul calităţ�ii apei potabile;
12. Registrul licenţ�elor de evacuare a materialelor î�n mare;
13. Hărţ�ile zonelor de atenţ�ie sporită î�n cazul lucrului cu nitraţ�ii;
14. Registrele deş� eurilor comerciale;
15. Registrul calităţ�ii apei;
16. Hărţ�ile cu indicatorii limită a apelor dulci din rî�uri;
17. Registrul licenţ�elor pentru prelucrarea deş� eurilor.

Una dintre metodele de păstrare a informaţ�iei despre poluanţ�i este elaborarea registrelor emisiilor ş� i
transferurilor de poluanţ�i (PRTR), î�n corespundere cu Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor ş� i
transferurilor de poluanţ�i, ratificat recent de Republica Moldova.

Registrele emisiilor şi transferurilor de poluanţi (PRTR)
Registrele emisiilor ş� i transferurilor de poluanţ�i (PRTR – Pollutant Release and Transfer Registers) sunt
un instrument important pentru urmărirea poluanț�ilor industriali de la unităț�ile active ș� i a activităț�ilor
potenț�ial poluante. Ele constituie un mijloc excelent pentru deschiderea accesului publicului la informaţ�ia
despre emisiile ş� i transferul substanţ�elor poluante, care pot avea impact asupra populaţ�iei locale.
Protocolul privind registrele emisiilor ş� i transferurilor de poluanț�i (PRTR) la Convenț�ia de la Aarhus
a fost adoptat la Kiev la 21 mai 2003, fiind semnat de 36 de ţ�ări (inclusiv Moldova) ş� i Uniunea Europeană.
La data de 26 Aprilie 2014 Parlamentul RM a ratificat prin Lege Protocolul privind Registrele emisiilor
ş� i transferului de poluanţ�i la Convenţ�ia privind accesul la informaţ�ie, justiţ�ie ş� i participarea publicului la
adoptarea deciziilor î�n domeniul mediului ( Legea nr. 99 din 26.04.2013 (î�n vigoare 14.06.2013) Monitorul Oficial nr.125-129 art.400 din 14.06.2013.
Accesul public eficient la datele PRTR, graţ�ie furnizării active a informaţ�iei, contribuie la:
• informarea publicului despre mediu;
• dezvoltarea institutelor democratice, precum ş� i a transparenţ�ei activităţ�ii autorităţ�ilor publice.
Acest acces poate deveni pentru autorităţ�ile publice un instrument activ de atingere a scopurilor următoare:
• stimularea î�mbunătăţ�irii indicatorilor ecologici;
• urmărirea tendinţ�elor existente;
• demonstrarea succeselor î�n reducerea nivelului poluării;
• monitorizarea executării cerinţ�elor acordurilor internaţ�ionale î�n domeniu;
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•

stabilirea priorităţ�ilor ş� i aprecierea realizărilor prin pregătirea unor directive ş� i programe ale politicii ecologice;
asigurarea protecţ�iei mediului î�nconjurător ş� i a prevenirii poluării lui.

•

Spre exemplu, la 1 ianuarie 2007, România a instituit Registrul naţional al poluanţilor emişi şi transferaţi.Astfel, primul an î�n care România a î�nceput procesul de raportare către Comisia Europeană a fost 2008,
an î�n care s-a realizat colectarea datelor despre emisiile ş� i transferurile de poluanț�i de la complexe industriale, care au avut loc î�n 2007. Raportul naţ�ional a fost transmis Comisiei Europene î�n vederea î�nglobării î�n
Registrul european al poluanț�ilor emiș� i ș� i transferaț�i (E-PRTR), care a devenit accesibil publicului din data
de 9 noiembrie 2009 la următoarea adresă internet: http://prtr.ec.europa.eu.

Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi al României face parte din Registrul european al poluanţilor
emişi şi transferaţi.

Elaborarea PRTR naţionale
Convenţ�ia de la Aarhus [art. 5 alin. (9)] cere de la state î�ntreprinderea unor paş� i concreţ�i pentru organizarea registrelor naţ�ionale cu privire la poluări. Elaborarea acestor sisteme poate fi făcută pe etape. Acest
fapt oferă statelor spaţ�iu de manevrare î�n executarea treptată a obligaţ�iei î�n cauză, î�n ritmul pe care î�l vor
considera acceptabil.
Î�n Convenţ�ie sunt stabiliţ�i parametrii generali care trebuie respectaţ�i la organizarea acestor sisteme.
Registrul trebuie să posede următoarele caracteristici:
• succesiune ş� i implicarea î�ntregii ţ�ări;
• caracter structurat;
• formă electronică;
• accesibilitate pentru public;
• proceduri standard de dări de seamă, ca bază a registrului.
Informaţia colectată poate să conţină:
aplicarea, emiterea î�n mediu ş� i transportul anumitor substanţ�e ş� i produse î�n urma desfăş� urării anumitor activităţ�i;
• folosirea apei, energiei, resurselor;
• transportul î�n limitele amplasamentelor ş� i î�n afara lor;
• obiectivele de î�nhumare sau plasare a deş� eurilor.
•

Cu toate că sfera de aplicare a acestui Protocol s-a dovedit a fi mai î�ngustă decât se aş� tepta iniţ�ial, î�n el
au fost reflectate multe momente-cheie ale unui PRTR standard:
• tratarea integrată a tuturor mediilor naturale, cuprinzând toate elementele lor: apa, aerul, solul, subsolul;
• dările de seamă pe anumite amplasamente/instalaț�ii ale î�ntreprinderii;
• emisiile ş� i transferul î�n afara amplasamentelor;
• obligaţ�ii limitate privind dările de seamă despre emisiile provenite din surse difuze (care nu au un
caracter focalizat);
• accesibilitatea informaț�iilor din această bază de date pentru public (difuzarea pe internet î�ntr-un
anumit termen);
• participarea publicului la procesele de adoptare a deciziilor privind î�ntocmirea ş� i ţ�inerea PRTR naţ�ionale.

!

Registrul presupune tratarea a două aspecte, pentru ca î�n cazul fixării faptelor de transport de
deş� euri ş� i de depăş� ire a parametrilor stabiliţ�i să fie reflectate ş� i datele despre substanţ�ele poluante
concrete, ş� i datele despre deş� eurile concrete.

Î�ntr-un ş� ir de ţ�ări păstrarea datelor ş� i informaţ�iilor î�n registre publice sau sisteme informaţ�ionale este
eficientă din punct de vedere al cheltuielilor.

Accesul gratuit la liste, registre, fișiere
Convenţ�ia de la Aarhus, î�n art. 5 alin. (2) lit. (c), cere î�nlăturarea impedimentelor legate de cheltuieli
la realizarea principiului de bază „transparenţ�a ş� i eficienţ�a accesului la informaț�ie”. De aceea există cerinţ�e suplimentare faţ�ă de funcţ�ionarii publici privind acordarea accesului gratuit la liste, registre ş� i dosare
(fiș� iere), menţ�ionate la art. 5 alin. (2) lit. (b) pct. (i).
Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

29

Conform Convenţ�iei, autorităţ�ile publice sunt î�n drept să perceapă o plată moderată pentru furnizarea
informaţ�iei, î�n corespundere cu prevederile art. 4 alin. (8). Î�nsă î�n art. 5 alin. (2) se spune clar că aceasta nu trebuie să constituie plata pentru studierea informaţ�iei ce se conţ�ine î�n registrele, listele, dosarele
(fiș� ierele) la care publicul are acces.
Î�n legislaţ�ia Republicii Moldova există exemple de reglementare a plăţ�ii pentru informaţ�ia despre mediu. De exemplu, art. 12 al Legii cu privire la activitatea hidrometeorologică dispune: „La cererea persoanelor juridice ş� i fizice, Serviciul furnizează informaţ�ia hidrometeorologică privind fenomenele din trecut la
un preţ� ce nu depăş� eş� te cheltuielile pentru serviciile prestate”. De remarcat: prevederea legală î�n cauză nu
se execută.
Î�n ansamblu, problema dată necesită o reglementare mai detaliată. Aici trebuie de ţ�inut cont de faptul
că obţ�inerea ş� i includerea î�n registre a informaţ�iei despre mediu sunt achitate deja de plătitorii impozitelor,
de aceea ea trebuie să fie furnizată gratuit sau contra unei plăţ�i minime.
Accesul la registrele ş� i listele publice î�ntocmite ş� i ţ�inute la zi, la informaţ�ia deţ�inută î�n format electronic
ş� i consultarea pe loc a informaţ�iilor cerute sunt gratuite, vezi art. 18 alin. (1) din Proiectul Legii privind
accesul la informaţ�ia despre mediu, aprobat de Guvernul RM.
Totodată, Proiectul respectiv prevede, î�n art. 18 alin. (2), posibilitatea autorităţ�ilor publice de a percepe taxe pentru furnizarea informaţ�iilor de mediu, î�n cazul î�n care furnizarea acestei informaţ�ii necesită
efectuarea unor copii, modificarea formatului de păstrare, analiza ş� i sistematizarea unui volum mare de
documente.
1.2.4. Coordonarea fluxului de informaţii

Pentru a facilita fluxul permanent de informaţ�ii de la operatori la autorităţ�ile publice, trebuie, cel puţ�in,
să fie creat un sistem sigur de colectare ş� i păstrare a informaţ�iei.

Autorităţile publice trebuie să stabilească:
• regulile de ţ�inere a documentaţ�iei ş� i de î�ntocmire a dărilor de seamă pentru operatori;
• sistemele de monitorizare cu dări de seamă sistematice;
• sistemele de cercetări cu rapoarte sistematice privind datele referitoare la emisiile î�n atmosferă ş� i
apă, precum ş� i plasarea deş� eurilor î�n sol sau subsol.

Principala dificultate care trebuie depăş� ită la organizarea sistemului informaţ�ional naţ�ional este legată
de coordonarea fluxului informaţ�ional ş� i repartizarea răspunderii de acest proces î�ntre diferite agenţ�ii ş� i
instituţ�ii naţ�ionale (uneori – locale).
Î�n prezent, informaţ�ia despre emisii ş� i deversări de la diferiţ�i operatori este colectată de mai multe instituţ�ii naţ�ionale de mediu, sănătate, statistică, iar î�n unele cazuri – de autorităţ�ile publice locale.

1.3. TIPURILE DE INFORMAŢIE CARE URMEAZĂ A FI DIFUZATĂ ÎN MOD ACTIV

Funcţ�ionarii publici trebuie să asigure informarea publicului cu privire la:
• situaţ�ia ecologică generală;
• deciziile care vor fi adoptate î�n viitorul apropiat sau deciziile privind problemele de interes public;
• informaţ�iile necesare pentru a face alegerea
respectivă î�n viaţ�a cotidiană sau î�n caz de avarie;
• riscurile existente sau posibile, pentru a preveni prejudicierea ulterioară a sănătăţ�ii umane sau a mediului.

Conform Convenţ�iei de la Aarhus, urmează
a fi difuzate î�n mod activ următoarele tipuri de
informaţ�ie:
• informaţ�ia despre starea mediului;
• informaţ�ia despre situaţ�iile de avarie;
• informaţ�ia despre măsurile planificate sau
desfăş� urate care afectează sau pot afecta mediul;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

informaţ�ia despre tipul de informaţ�ie despre mediu de care dispun autorităţ�ile publice respective ş� i
modul de acces la ea;
legislaţ�ia, documentele politice (strategii, documente de politici, planuri, programe de acţ�iuni referitoare la mediu);
dări de seamă privind etapele realizării strategiilor, documentelor de politici, planurilor, programelor
de acţ�iuni de mediu;
legislaţ�ia, documentele politice;
tratatele, acordurile, convenţ�iile internaţ�ionale ş� i alte documente importante privind problemele
ecologice;
faptele ş� i analiza faptelor considerate relevante ş� i importante pentru formularea principalelor propuneri privitoare la mediu, precum ş� i materialele explicative la ele, necesare pentru lucrul cu publicul;
informaţ�ia privind executarea funcţ�iilor de stat sau prestarea serviciilor comunale î�n legătură cu problemele mediului;
informaţ�ia despre producţ�ie;
informaţ�ia despre emisiile de substanţ�e poluante ş� i transportarea lor.

Statele semnatare ale Convenț�iei, din proprie iniţ�iativă, pot difuza un volum mult mai mare de informaţ�ie. De exemplu, este posibil ş� i este util să oferi publicului nu numai documente [art. 5 alin. (5)], dar ş� i
proiecte de documente la etapa dezbaterilor publice.
Pentru difuzarea activă a informaţ�iei despre mediu există trei motive principale (tabelul 5).
Tabelul 5. Trei motive pentru difuzarea activă a informaţiei

Motivul difuzării
• Asigurarea primirii informaţ�iei la timp
• Asigurarea aducerii informaţ�iei la
cunoş� tinţ�a unui număr maxim de
persoane interesate

•

Facilitarea accesului la informaţ�ia
ecologică

Categoriile de informaţie
Informaţ�ia despre situaţ�iile de avarie;

informaţ�ia despre activitatea planificată ş� i procedura
participării publicului.
Cei care pot fi afectaț�i î�n situaţ�ii de avarie;

cei care pot fi afectaț�i de activităţ�ile sau măsurile
planificate;

informaţ�ia despre producţ�ie pentru toţ�i consumatorii,
pentru a le oferi posibilitatea de a lua decizii î�n viaţ�a
cotidiană.
Registre de stat ş� i liste cu date informative;

bănci de date accesibile publicului.

Difuzarea activă a informaţ�iilor are loc, de regulă, î�n temeiul cerinţ�elor juridice prevăzute de Convenţ�ie
ş� i de legislaţ�ia naţ�ională. Î�n cele ce urmează, prin diverse metode, se asigură circulaţ�ia acestei informaţ�ii î�n
cercurile largi ale publicului sau î�n cadrul anumitor segmente ale lui.
1.3.1. Informaţia despre situaţiile de avarie

Î�n diverse situaţ�ii, cum ar fi procesul de adoptare a deciziilor, planificarea etc., este important ca informaţ�ia pe care o va folosi publicul să fie pusă la dispoziț�ia sa la timpul necesar. Î�n cazul unui pericol nemijlocit pentru viaţ�a oamenilor sau pentru mediu, factorul oportunităţ�ii capătă o importanţ�ă deosebită.
Legea RM privind supravegherea de stat a sănătăţ�ii publice, nr. 10 din 03.02.2009 (Monitorul Oficial
67/183, 03.04.2009) prevede, î�n art. 58, că starea de urgenţ�ă î�n sănătatea publică se declară de către Comisia naţ�ională extraordinară de sănătate publică ş� i/sau comisia teritorială extraordinară de sănătate publică,
la propunerea medicului-ş� ef sanitar de stat al Republicii Moldova sau a medicului-ş� ef sanitar de stat din
teritoriul respectiv.
Articolul 57 al aceleiaș� i legi dispune:
„(3) Î�n baza evaluării riscurilor de declanş� are a urgenţ�ei de sănătate publică, autorităţ�ile responsabile
de sănătate clasifică aceste riscuri pe categorii de alertă după cum urmează:
1) alertă cu cod galben – risc posibil de declanş� are a unei urgenţ�e de sănătate publică;
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2) alertă cu cod portocaliu – risc probabil de declanş� are a unei urgenţ�e de sănătate publică;
3) alertă cu cod roş� u – risc iminent de declanş� are a unei urgenţ�e de sănătate publică”.

„Imediat și fără nicio întârziere”
Î�n cazul situaţ�iilor ecologice excepţ�ionale, Convenţ�ia cere de la autorităţ�ile publice să acţ�ioneze „imediat
ș� i fără nicio î�ntârziere” ş� i să asigure difuzarea î�ntregului volum de informaţ�ie necesară acelor reprezentanţ�i
ai publicului pe care î�i poate afecta situaţ�ia î�n cauză. Anume acesta trebuie să fie modul de acţ�iuni î�n cazul
existenţ�ei unui pericol iminent pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Cauzele apariţ�iei situaţ�iilor excepţ�ionale pot fi activitatea omului sau fenomenele naturale.
Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, cuprinde un
articol special privind situaţ�iile excepţ�ionale conform căruia autorităţ�ile publice sunt obligate să asigure î�n
mod gratuit diseminarea imediată ş� i fără î�ntârziere a tuturor informaţ�iilor de mediu deţ�inute de sau pentru
aceste autorităţ�i.
Autorităţile publice trebuie:
să acţ�ioneze prompt, pentru a avea posibilitatea să salveze vieţ�ile oamenilor sau să prevină cauzarea
unor prejudicii sănătăţ�ii oamenilor ori mediului;
• să furnizeze informaţ�ia imediat ș� i fără î�ntî�rziere acelor reprezentanţ�i ai publicului pe care situaţ�ia î�n
cauză î�i poate afecta;
• să furnizeze î�ntregul volum de informaţ�ie care le poate oferi oamenilor posibilitatea de a lua măsuri
preventive sau de a diminua prejudiciul legat de pericolul existent.
•

Legea privind accesul la informaţ�ie, î�n art. 11 alin. (1) pct. (9), obligă furnizorul de informaţ�ie să difuzeze de urgenţ�ă pentru publicul larg informaţ�ia care i-a devenit cunoscută î�n cadrul propriei activităţ�i, dacă
această informaţ�ie:
a) poate preî�ntâmpina sau diminua pericolul pentru viaţ�a ş� i sănătatea oamenilor;
b) poate preî�ntâmpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii de orice natură;
c) poate opri răspândirea informaţ�iei neveridice sau diminua consecinţ�ele negative ale răspândirii acesteia;
d) comportă o deosebită importanţ�ă socială.

Î�n multe ţ�ări, pentru difuzarea informaţ�iei despre mediu î�n situaţ�ii excepţ�ionale sunt desemnate autorităţ�i speciale. Această informaţ�ie poate conţ�ine, printre altele, recomandări privitor la măsurile de securitate, pronosticul procesului de dezvoltare a pericolului, rezultatele cercetării, rapoartele despre măsurile de
lichidare a consecinţ�elor pericolului sau despre măsurile preventive.
Convenţ�ia conţ�ine cerinţ�e minime privind felul informaţ�iei care trebuie să fie prezentată, cel puţ�in, acelor reprezentanţ�i ai publicului pe care situaţ�ia î�n cauză î�i poate afecta. Totodată, autorităţ�ile publice pot
difuza această informaţ�ie atât de larg, cât vor găsi de cuviinţ�ă. Cu toate acestea, volumul informaţ�iei pe care
ele o difuzează poate fi mai mare, decât este arătat mai sus.
Orice autoritate care dispune de informaț�ie de mediu are obligaț�ia pozitiva de a lua toate masurile necesare in vederea aducerii acesteia la cunoș� tinț�a publicului.
1.3.2. Raportul despre starea mediului

Î�n majoritatea ţ�ărilor din Europa, informaţ�ia despre starea mediului este publicată î�n rapoarte despre
starea mediului, î�n formă electronică ş� i/sau tipărită.
Î�n Republica Moldova, asemenea rapoarte sunt publicate, de regulă o dată pe an, dar î�ncepând cu 2011 o
dată la 4-5 ani î�ntr-un număr foarte mic de exemplare. Ele pot fi studiate la Centrul informaţ�iei ecologice de
la Ministerul Ecologiei ş� i Resurselor Naturale. Ultimul raport a fost publicat î�n 2011 î�n limba română (1000
ex.), versiunea scurtă î�n limba engleză (300 ex.) ş� i rusă (300 ex.). Trebuie să recunoaş� tem că atât periodicitatea raportului, cât ş� i tirajul lui sunt insuficiente. Î�n corespundere cu Legea privind accesul la informaţ�ie
(art. 11 alin. 5), acest tip de document trebuie să fie publicat anual.
Conform Convenţ�iei de la Aarhus, guvernul este obligat să publice sistematic ş� i să difuzeze asemenea
rapoarte. Rapoartele trebuie să conţ�ină informaţ�ie despre calitatea mediului, precum ş� i despre factorii care
influenţ�ează asupra lui.
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Convenţ�ia de la Aarhus cere de la statele semnatare publicarea raportului despre starea mediului cel puţ�in o dată la trei sau patru ani.

Pe lî�ngă informaţ�ia despre calitatea mediului ş� i factorii ce influenţ�ează mediul, care constituie o cerinţ�ă
minimă, î�n raportul despre starea mediului poate fi inclus un volum mai mare de informaţ�ie sau alte tipuri
de informaţ�ie. Î�n cadrul descrierii factorilor de influenţ�ă asupra mediului pot fi abordate mai multe î�ntrebări.
Scopul î�ntocmirii rapoartelor despre starea mediului este de a informa publicul larg despre starea generală a mediului, de aceea ele nu presupun date amănunţ�ite despre cele mai „fierbinţ�i puncte” sau cele
mai importante probleme ale ecologiei ş� i poluării mediului. Î�n ele î�nsă este prezentat tabloul general al
principalelor probleme ecologice ş� i a măsurilor de soluţ�ionare a lor, adoptate sau planificate de autorităţ�ile
publice.
EXEMPLU
Raportul naţional „Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010” conţine următoarea
informaţie:
1. Caracterizarea generală a mediului natural
2. Impactul economiei asupra mediului î�nconjurător
3. Starea ş� i protecţ�ia atmosferei
4. Starea ş� i protecţ�ia resurselor de apă
5. Starea ş� i protecţ�ia solurilor
6. Diversitatea biologică ş� i peisajeră
7. Deş� eurile
8. Procese ş� i fenomene periculoase naturale ş� i tehnice
9. Managementul ecologic ş� i dezvoltarea durabilă
10. Politici de mediu
Este oportună publicarea anuală a raportului ş� i prezentarea acestuia î�n formă electronică ş� i tipărită.

RECOMANDARE
Deoarece rapoartele sunt citite de cercuri largi ale publicului, au o importanţă deosebită următoarele caracteristici ale informaţiei:
• interesantă,
• atractivă,
• informativă,
• simplă pentru căutare,
• simplă pentru î�nţ�elegere.

Î�n practica internaţ�ională este răspândită editarea versiunilor ş� tiinţ�ifico-populare prescurtate despre
starea mediului, adaptate pentru publicul larg.
Există ş� i rapoarte internaţ�ionale despre starea mediului. De exemplu, Agenţ�ia de Mediu Europeană
practică colectarea informaţ�iei ş� i editarea, o dată la patru ani, a rapoartelor despre starea mediului î�n Europa î�n ansamblu (web-site: http://www.eea.eu.int). Ultimul raport de acest fel a fost publicat î�n 2012.
1.3.3. Informaţia despre producţie

Informaţ�ia despre producţ�ie este o informaţ�ie despre proprietăţ�ile ecologice ş� i biologice ale produsului, precum ş� i despre influenţ�a lui asupra omului. Convenţ�ia de la Aarhus, î�n art. 5 alin. (8), cere statelor să
elaboreze mecanismele de comunicare publicului a unui volum suficient de informaţ�ie despre producţ�ie.
Această informaţ�ie trebuie să fie furnizată astfel î�ncât consumatorii să dispună de posibilitatea de a face o
alegere î�ntemeiată. Elaborarea sistemelor concrete de acest fel este lăsată pe seama statelor.
Conform art. 5 alin. (6) din Convenț�ie, autorităţ�ile publice sunt obligate să î�ntreprindă măsurile necesare pentru a stimula transmiterea de către operatori (adică agenț�i economici) nemijlocit publicului a informaţ�iilor privind factorii de influenţ�ă asupra mediului a activităţ�ii ş� i producţ�iei lor.
Una dintre căile de realizare a acestei prevederi din Convenţ�ie sunt schemele de marcaj ecologic ş� i audit ecologic. De regulă, aceasta presupune acţ�iuni benevole ale organizaţ�iei pentru certificarea ecologică a
activităţ�ii ş� i producţ�iei sale. Etichetele ecologice pot conţ�ine ş� i informaţ�ii despre originea produsului, componenţ�a lui, componentele ce pot afecta sănătatea umană sau mediul etc.
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Exemple de informaţii despre producție:
marcarea producţ�iei, conform cerinţ�elor legislaţ�iei naţ�ionale, cu etichete ce conţ�in un volum suficient
de informaţ�ie despre factorii influenţ�ei produsului asupra mediului ş� i sănătăţ�ii publice (de exemplu
marcarea despre OMG);
• sistemele marcării ecologice, care oferă publicului posibilitatea de a alege producţ�ia ecologică, eficientă din punct de vedere al energiei etc.
Normele marcării produselor alimentare ş� i normele marcării produselor chimice de menaj sunt aprobate î�n Hotărârea Guvernului RM nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
189-190, 2003). Cu toate că Legea nr. 775-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la securitatea ecologică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 72, 2002) prevede indicarea obligatorie pe etichetă a conţ�inutului de organisme genetic modificate.
Î�n 2004 au fost elaborate Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate (Hotărârea Guvernului nr. 01-04 din 31.05.2004, publicat î�n Monitorul Oficial al R.
Moldova, nr. 138-146/281 din 13.08.2004). Agenţ�ii economici din sectorul alimentar sunt obligaţ�i să prezinte cumpărătorilor, consumatorilor ş� i organelor de control ş� i supraveghere de stat informaţ�ia completă,
veridică, precisă privind produsele alimentare ş� i materialele î�n contact cu produsele alimentare, privind
respectarea, la executarea operaţ�iunilor ce ţ�in de circuitul alimentar, a cerinţ�elor reglementărilor î�n domeniul alimentar aplicabile conform Legii privind produsele alimentare nr. 78-XV din 18.03.2004 (Monitorul
Oficial al R. Moldova, nr. 83-87/431 din 28.05.2004).
•

1.4. CUM TREBUIE DE RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE INFORMAŢII DE MEDIU

!

Conform Convenţ�iei de la Aarhus, orice persoană, indiferent de cetăţ�enie, ţ�ară ş� i locul de trai,
vârstă, gen etc., are dreptul să depună cerere pentru acces la informaţ�ia ecologică.

Principiile generale care trebuie respectate î�n problemele accesului publicului la informaţ�ie sunt următoarele:
• publicului trebuie să-i fie furnizate toate tipurile de informaţ�ie despre mediu, î�n afară de cea care
aparţ�ine excepţ�iilor din motiv de confidenţ�ialitate;
• accesul la informaţ�ia despre mediu trebuie să fie oferit, fără a fi necesar de a formula cauzele care au
generat interesul faţ�ă de ea;
• informaţ�ia trebuie să fie oferită sub forma solicitată, î�n afara situaț�iilor descrise î�n art. 5 alin. (1) lit.
(b) din Convenț�ie;
• autorităţ�ile publice trebuie să asigure primirea solicitărilor de informaţ�ii de către acele autorităţ�i la
care ele se referă;
• informaţ�ia solicitată trebuie să fie pusă la dispoziț�ie î�n termen cât mai restrî�ns: î�n Republica Moldova – 15 zile, termen care poate fi prelungit cu 5 zile; Convenţ�ia prevede termenul maxim de 30 zile.
• autorităţ�ile publice trebuie să asigure ca informaţ�ia care nu cade sub incidenţ�a excepţ�iilor să fie separată de cea confidenţ�ială ş� i să fie adusă la cunoş� tinţ�a publicului;
• refuzul solicitării de informaţ�ii trebuie să fie prezentat î�n scris, indicându-se motivele acestuia.
Ce înseamnă solicitare/cerere de informaţie?
Convenţ�ia nu oferă o definiţ�ie concretă a noţ�iunii „solicitare”. De aceea trebuie să î�nţ�elegem prin ea orice
fel de solicitare:

!

Orice adresare a reprezentantului publicului la autoritatea publică cu rugămintea de furnizare
a informaţ�iei î�n formă orală sau scrisă, î�n corespundere cu cerinţ�ele articolului 4 al Convenţ�iei de la
Aarhus.

Î�n conformitate cu art. 6 alin. (1) al Legii privind accesul la informaţ�ie, sunt considerate informaţ�ii oficiale toate informaţ�iile aflate î�n posesia ş� i la dispoziţ�ia furnizorilor de informaţ�ii, care au fost elaborate,
selectate, prelucrate, sistematizate ş� i/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţ�ia lor
î�n condiţ�iile legii de către alţ�i subiecţ�i de drept.
Furnizori de informaţ�ie sunt considerate autorităţ�ile administraţ�iei publice centrale ş� i locale, persoanele fizice ş� i juridice care, î�n baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţ�ia publică, sunt
abilitate cu gestionarea unor servicii publice ş� i culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţ�ii
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oficiale (art. 5 al Legii privind accesul la informaț�ie). Solicitarea informaţ�iei de acest fel este reglementată
de art. 12 al legii sus-menț�ionate.
Cât priveş� te alin. (5) al art. 12 din legea respectivă, el prevede: „Elaborarea ş� i furnizarea unor informaţ�ii analitice, de sinteză sau inedite pot fi efectuate î�n baza unui contract î�ntre solicitant ş� i furnizorul de
informaţ�ii, contra unei plăţ�i negociabile, dacă furnizorul va fi disponibil ş� i î�n drept să realizeze o asemenea
ofertă”. Î�n practică aceasta î�nseamnă că dacă solicitantul doreş� te ca furnizorul de informaţ�ie, de exemplu,
să efectueze compararea datelor de care dispune despre starea climei pentru ultimii o sută de ani ş� i să facă
concluzii privind veridicitatea schimbărilor care au avut loc î�n regiune, iar asemenea cercetări nu s-au făcut
anterior, atunci furnizorul este î�n drept fie să refuze efectuarea acestui lucru, motivând prin insuficienţ�a de
timp ş� i resurse, fie să accepte, apreciind volumul de lucru ş� i coordonând preţ�ul cu solicitantul. Furnizorul
î�nsă nu este î�n drept să refuze punerea la dispoziț�ie a informaţ�iei primare, pentru ca solicitantul să o poată
utiliza la efectuarea analizei de sine stătătoare.

Modul de furnizare a informaţiei
Modul de furnizare ş� i de primire a informaţ�iei oficiale î�n Republica Moldova este reglementat mai amplu de Legea privind accesul la informaţ�ie. Conform art. 12 „Solicitarea accesului la informaţ�ia oficială”) ,
informaţ�iile oficiale vor fi puse la dispoziţ�ia solicitanţ�ilor î�n baza unei cereri scrise sau verbale. Cererea
scrisă va conţ�ine: detalii suficiente ş� i concludente pentru identificarea informaţ�iei solicitate (a unei părţ�i
sau unor părţ�i ale acesteia); modalitatea acceptabilă de primire a informaţ�iei solicitate; date de identificare
ale solicitantului.
Cererea poate fi î�naintată verbal î�n cazurile î�n care este posibil răspunsul pozitiv, cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informaţ�iei. Î�n cazul î�n care furnizorul intenţ�ionează să refuze accesul la informaţ�ia solicitată, el va informa solicitantul despre aceasta ş� i despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise.
Elaborarea ş� i furnizarea unor informaţ�ii analitice, de sinteză sau inedite pot fi efectuate î�n baza unui
contract î�ntre solicitant ş� i furnizorul de informaţ�ii, contra unei plăţ�i negociabile, dacă furnizorul va fi disponibil ş� i î�n drept să realizeze o asemenea ofertă”.
Conform art. 13 alin. (1) al Legii privind accesul la informaț�ie, instrumentele disponibile de accesare a
informaţ�iilor oficiale sunt:
a) audierea informaţ�iei pasibile de o expunere verbală;
b) examinarea documentului (unor părţ�i ale acestuia) la sediul instituţ�iei;
c) eliberarea copiei de pe documentul, informaţ�ia solicitate (de pe unele părţ�i ale acestora);
d) eliberarea copiei traducerii documentului, informaţ�iei (unor părţ�i ale acestora) î�ntr-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată suplimentară;
e) expedierea prin poş� tă (inclusiv poş� ta electronică) a copiei de pe document, informaţ�ie (de pe unele
părţ�i ale acestora), copiei de pe traducerea documentului, informaţ�iei î�ntr-o altă limbă, la cererea solicitantului, pentru o plată respectivă”.
Potrivit art. 13 alin. (2) din legea sus-menț�ionată, „extrasele din registre, documente, informaţ�ii (unele
părţ�i ale acestora), î�n conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţ�ia persoanei date, î�ntr-o
formă rezonabilă ş� i acceptabilă pentru aceasta, spre a fi:
a) examinate la sediul instituţ�iei;
b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate î�ntr-o altă modalitate ce ar asigura integritatea originalului;
c) î�nscrise pe un purtător electronic, î�nregistrate pe casete video, audio, alt purtător rezultat din progresul tehnic”.

Înregistrarea solicitării de informaţie şi lucrul cu ea
Structurile instituţ�ionale poartă răspundere pentru răspunsurile la solicitări. De aceea este util ca autorităţ�ile publice:
• să organizeze sistemul de î�nregistrare a solicitărilor;
• să elaboreze sistemul de lucru cu ele;
• să î�nregistreze primirea solicitărilor;
• să păstreze aceste solicitări î�n sistemul de dosare/fiș� iere sau î�ntr-un alt sistem organizat de păstrare.
Î�n conformitate cu art. 15 al Legii privind accesul la informaţ�ie, „cererile scrise cu privire la accesul la
informaţ�ie vor fi î�nregistrate î�n conformitate cu legislaţ�ia cu privire la registre ş� i petiţ�ionare. Cererile cu privire la accesul la informaţ�ie sunt examinate ş� i satisfăcute de funcţ�ionarii publici responsabili de furnizarea
informaţ�iilor. Deciziile, adoptate î�n conformitate cu prezenta lege, vor fi comunicate solicitantului î�ntr-un
mod ce ar garanta recepţ�ionarea ş� i conş� tientizarea acestora”.
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Pentru ca î�n cadrul instituţ�iilor să existe un proces eficient de lucru cu solicitările ş� i de perfectare a răspunsurilor la ele, e nevoie de organizat procedura furnizării informaţ�iei ca răspuns la solicitări.
Astfel, autorităţ�ile publice trebuie să elaboreze ş� i să implementeze această procedură î�n cadrul departamentelor concrete.

Trebuie de repartizat cu stricteţe următoarele funcţii:
î�nregistrarea solicitărilor;
căutarea informaţ�iei solicitate;
expedierea î�nş� tiinţ�ării despre starea de lucruri î�n legătură cu solicitarea;
adoptarea deciziei privind caracterul confidenţ�ial al informaţ�iei î�n cauză;
solicitarea avizului altor experţ�i din cadrul instituţ�iei sau din alte structuri;
după caz, transmiterea solicitării unei alte autorităţ�i publice;
perfectarea răspunsului la solicitare, incluzând informaţ�ia despre motivele deciziei de respingere a ei;
expedierea răspunsului final.
Practica existentă î�n diferite ţ�ări demonstrează oportunitatea existenţ�ei unor servicii/oficii specializate
î�n cadrul departamentului, î�n cadrul unor subdiviziuni concrete sau a existenţ�ei unui funcţ�ionar special
desemnat pentru a lucra cu solicitările de informaţ�ii. Un asemenea serviciu sau oficiu este responsabil pentru î�nregistrarea solicitărilor ş� i controlul soluţ�ionării lor, răspunsul despre prezenţ�a sau lipsa informaţ�iei
de acest gen sau readresarea ei către alte secţ�ii ş� i subdiviziuni. După prezentarea informaţ�iei necesare de
către subdiviziune, serviciul sau oficiul informativ î�ntocmesc un răspuns deplin ce conţ�ine fie informaţ�ia
solicitată, fie refuzul solicitării ş� i î�l expediază.
Funcţ�ionarii publici care lucrează cu cererile de informaţ�ii trebuie:
• să fie instruiț�i sistematic cu privire la modul de lucru cu cererile de informaț�ie;
• să dispună de posibilitatea de a solicita ajutorul experţ�ilor pentru consultanț�ă juridică sau de alt fel
privind î�ntrebările dificile sau care necesită o atenţ�ie sporită.
Oficiile informative pot utiliza formularele standard ale scrisorilor ş� i î�nş� tiinţ�ărilor oficiale, expediate ca
răspuns la solicitarea de informaț�ie.
Aceste oficii trebuie să cunoască unde pot fi găsite diferite tipuri de informaţ�ie.
Î�n cazul î�n care o anumită informaţ�ie lipseş� te î�n instituţ�ia respectivă, el trebuie să-l î�nş� tiinţ�eze pe solicitant la care autoritate publică urmează să se adreseze sau trebuie să remită solicitarea la altă autoritate, î�n
conformitate cu art. 4 alin. (5) din Convenţ�ie, comunicând acest fapt solicitantului.
Articolul 11 al Legii privind accesul la informaţ�ie dispune că furnizorul de informaţ�ii, conform atribuţ�iilor care î�i revin, este obligat:
• să asigure un spaţ�iu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanţ�ilor;
• să numească ş� i să instruiască funcţ�ionarii responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a
informaţ�iilor oficiale;
• să elaboreze regulamente cu privire la drepturile ş� i obligaţ�iile funcţ�ionarilor î�n procesul de furnizare
a documentelor ș� i informaţ�iilor oficiale;
• să acorde asistenţ�a ş� i sprijinul necesar solicitanţ�ilor pentru căutarea ş� i identificarea informaţ�iilor;
• să asigure accesul efectiv la registrele furnizorilor de informaţ�ii, care vor fi completate î�n conformitate cu Legea cu privire la registre, nr. 71-XVI din 22 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 70-73/314 din 25.05.2007).
Î�n scopul facilitării liberului acces la informaţ�ie, furnizorul de informaţ�ii va publica sau va face î�n alt
mod general ş� i direct accesibile populaţ�iei informaţ�iile ce conţ�in:
a) descrierea structurii instituţ�iei ş� i adresa acesteia;
b) descrierea funcţ�iilor, direcţ�iilor ş� i formelor de activitate ale instituţ�iei;
c) descrierea subdiviziunilor cu competenţ�ele lor, a programului de lucru al acestora, cu indicarea zilelor ş� i orelor de audienţ�ă a funcţ�ionarilor responsabili de furnizarea informaţ�iilor, documentelor oficiale;
d) deciziile finale asupra principalelor probleme examinate.
Î�n scopul asigurării transparenţ�ei activităţ�ii instituţ�iilor, eficientizării accesului la informaţ�ie, creării
condiţ�iilor pentru căutarea ș� i identificarea operativă a documentelor ş� i informaţ�iilor, autorităţ�ile publice,
instituţ�iile publice vor edita, cel puţ�in o dată pe an, ândrumare ce vor conţ�ine liste ale dispoziţ�iilor, hotărârilor, altor documente oficiale emise de instituţ�ia respectivă ş� i domeniile î�n care poate furniza informaţ�ii, vor
pune la dispoziţ�ia reprezentanţ�ilor mijloacelor de informare î�n masă date oficiale despre propria activitate,
inclusiv despre domeniile î�n care poate furniza informaţ�ii.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Informaţia prezentată ca răspuns la solicitare
Convenţ�ia de la Aarhus, î�n art. 4 alin. (1), cere autorităţ�ilor publice să prezinte informaţ�ii ca răspuns la
solicitare. Statele trebuie să asigure executarea acestei obligaţ�iuni „î�n cadrul legislaţ�iei naţ�ionale”.
Aceasta î�nseamnă că ţ�ările dispun de spaţ�iu pentru acţ�iune, î�n limitele menţ�ionate, la elaborarea procedurilor de prezentare a răspunsurilor la solicitările de informaţ�ie, î�n conformitate cu Convenţ�ia. Legislaţ�ia
ţ�ării poate limita accesul numai î�n conformitate cu excepţ�iile menţ�ionate î�n art. 4 al Convenţ�iei.
Î�n Republica Moldova, î�n conformitate cu art. 7 al Legii privind accesul la informaț�ie („Informaţ�iile oficiale cu accesibilitate limitată”): „(1) Exercitarea dreptului de acces la informaţ�ie poate fi supusă doar restricţ�iilor reglementate prin lege organică ş� i care corespund necesităţ�ilor:
a) respectării drepturilor ş� i reputaţ�iei altei persoane;
b) protecţ�iei securităţ�ii naţ�ionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţ�ii sau protecţ�iei moralei societăţ�ii”.

Accesul la informaţ�iile oficiale nu poate fi î�ngrădit, cu excepţ�ia:
informaţ�iilor ce constituie secret de stat, reglementate prin lege organică ş� i calificate ca informaţ�ii
protejate de stat, î�n domeniul activităţ�ii militare, economice, tehnico-ş� tiinţ�ifice, de politică externă,
de recunoaş� tere, de contrainformaţ�ii ş� i activităţ�i operative de investigaţ�ii, a căror răspândire, divulgare, pierdere, sustragere poate periclita securitatea statului;
• informaţ�iilor confidenţ�iale din domeniul afacerilor, prezentate instituţ�iilor publice cu titlu de confidenţ�ialitate, reglementate de legislaţ�ia privind secretul comercial, ş� i care ţ�in de producţ�ie, tehnologie,
administrare, finanţ�e, de altă activitate a vieţ�ii economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere)
poate atinge interesele î�ntreprinzătorilor;
• informaţ�iilor cu caracter personal a căror divulgare este considerată drept o imixtiune î�n viaţ�a privată a persoanei, protejată de legislaţ�ie, accesul la care poate fi admis numai cu respectarea prevederilor articolului 8 din lege;
• informaţ�iilor ce ţ�in de activitatea operativă ş� i de urmărire penală a organelor de resort, dar numai
î�n cazurile î�n care divulgarea acestor informaţ�ii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni î�n
desfăş� urarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă ş� i imparţ�ială a
cazului său ori ar pune î�n pericol viaţ�a sau securitatea fizică a oricărei persoane ‒ aspecte reglementate de legislaţ�ie;
• informaţ�iilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţ�ii ş� tiinţ�ifice ş� i tehnice
ş� i a căror divulgare privează autorii investigaţ�iilor de prioritatea de publicare sau au efect negativ
asupra altor drepturi protejate prin lege.
•

Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, prevede
suplimentar cazuri î�n care autorităţ�ile publice au dreptul de a refuza o cerere de informaţ�ie despre mediu:
• dacă autoritatea publică nu deţ�ine informaţ�iile solicitate,
• dacă dezvăluirea informaţ�iei ar afecta mediul la care se referă informaț�ia, cum ar fi locurile de cuibărit ale speciilor rare,
• dacă solicitarea este vădit nerezonabilă sau este formulată î�n termeni prea generali.

Dacă accesul la informaţ�iile ș� i documentele solicitate este parţ�ial limitat, furnizorii de informaţ�ii sunt
obligaţ�i să prezinte solicitanţ�ilor acele părţ�i ale documentului accesul la care nu este restricț�ionat, indicându-se î�n locul porţ�iunilor omise una dintre următoarele sintagme: „secret de stat”, „secret comercial”,
„informaţ�ie confidenţ�ială despre persoană”. Refuzul de a furniza o informaţ�ie se î�ntocmeş� te cu respectarea
prevederilor art. 19 din Legea privind accesul la informaț�ie.
Articolul 7 alineatul (4) al legii sus-menț�ionate prevede că „nu se vor impune restricţ�ii ale libertăţ�ii de
informare decât dacă furnizorul de informaţ�ii poate demonstra că restricţ�ia este reglementată prin lege
organică ş� i necesară î�ntr-o societate democratică pentru apărarea drepturilor ş� i intereselor legitime ale
persoanei sau protecţ�iei securităţ�ii naţ�ionale ş� i că prejudiciul adus acestor drepturi ş� i interese ar fi mai
mare decât interesul public î�n cunoaş� terea informaţ�iei”.
Î�n practică, funcţ�ionarul public responsabil pentru furnizarea informaţ�iei trebuie să demonstreze solicitantului de informaţ�ie că restricţ�ia este raţ�ională ş� i cade sub incidenţ�a legii. Dacă părţ�ile nu vor ajunge
la consens, solicitantul de informaţ�ie are dreptul să sesizeze autoritatea publică ierarhic superioară, iar î�n
cazul efectului negativ – să acţ�ioneze î�n judecată.
Totodată, nimeni nu poate fi pedepsit, pentru că a făcut publice anumite informaţ�ii cu accesibilitate
limitată, dacă dezvăluirea informaţ�iilor nu atinge ş� i nu poate să atingă un interes legitim legat de securitatea naţ�ională sau dacă interesul public de a cunoaş� te informaţ�ia depăş� eş� te atingerea pe care ar putea să o
aducă dezvăluirea informaţ�iei.
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EXEMPLU
Există o mare probabilitate ca, la solicitarea informaţ�iei despre starea depozitului de deş� euri radioactive creat pentru î�nhumarea unei cantităţ�i nu prea mari de izotopi folosiţ�i î�n scopuri medicale ş� i ş� tiinţ�ifico-practice, solicitantul să nu primească un răspuns exhaustiv. Este evident că următoarea solicitare el
trebuie s-o î�ntemeieze pe faptul că divulgarea informaţ�iei despre starea reală a depozitului î�n niciun caz
nu poate afecta securitatea naţ�ională ş� i că numai î�n virtutea tradiţ�iei informaț�ia î�n cauză a fost clasificată
la categoria „informaţ�ii secrete”. Furnizorul informaţ�iei, la rândul său, trebuie să aprecieze dacă î�ntr-adevăr difuzarea informaţ�iei nu poate cauza prejudicii statului.

Copiile de pe documentele conținând sau cuprinzând informația
Conform art. 4 alin. (1) al Convenţ�iei, autorităţ�ile publice sunt obligate să prezinte copiile de pe originalele documentelor î�n cazul unei solicitării respective. Aceste copii nu trebuie să conţ�ină expunerea referativă a materialului sau extrase din el, ci î�ntregul volum de informaţ�ie. Graţ�ie acestui fapt, reprezentanţ�ilor
publicului li se asigură posibilitatea de a face cunoş� tinţ�ă cu informaţ�ia solicitată î�n volum deplin, î�n limba ş� i
î�n contextul originalului. Cerinţ�a punerii la dispoziț�ia publicului a „copiilor de pe documentaț�ia conț�inând
sau cuprinzând informaț�ia” solicitată există deja î�n multe ţ�ări europene.
Fără formularea motivelor care au generat interesul
La depunerea solicitării de informaţ�ii la autorităţ�ile publice, solicitantul nu este obligat să indice motivul
pentru care are nevoie de această informaţ�ie, adică să î�ntemeieze interesul său pentru această informaţ�ie.
Conform prevederilor Convenţ�iei de la Aarhus, informaţ�ia poate fi solicitată de orice persoană, iar autorităţ�ile publice trebuie să ofere acces la informaţ�ia despre mediu ş� i cetăţ�enilor străini care domiciliază î�n ţ�ară.
Obligaţiune, Articolul 4(1)a
Autorităţ�ilor publice li se interzice să stipuleze anumite condiţ�ii de furnizare a informaţ�iei ca răspuns la
solicitare dacă, î�n virtutea acestor condiţ�ii, solicitantul de informaţ�ii este nevoit să declare:
• motivul interesului său de a primi informaţ�ia î�n cauză sau
• modalitatea utilizării preconizate a acestei informaţ�ii.

!

Atrageţ�i atenţ�ia la faptul că refuzul solicitantului de a indica motivele interesului său pentru
informaţ�ie nu poate constitui temei pentru respingerea cererii.

Solicitantul informaţ�iei despre mediu este î�n drept să aleagă forma concretă de prezentare a ei, de
exemplu pe hârtie, î�n versiune electronică, prin intermediul mass-media, pe casete video, peliculă, CD etc.
Acestea pot fi copii ale documentelor. Ca răspuns la solicitare, autorităţ�ile publice trebuie să ofere nu numai
posibilitatea de a face cunoş� tinţ�ă cu documentele, dar ş� i să prezinte copiile documentelor.
Articolul 14 al Legii privind accesul la informaţ�ie stabileş� te: „1) Informaţ�iile, documentele, solicitate
î�n conformitate cu legea, vor fi puse la dispoziţ�ia solicitanţ�ilor î�n limba de stat sau î�n limba î�n care au fost
elaborate. 2) Î�n cazul î�n care informaţ�iile, documentele au fost elaborate î�ntr-o altă limbă decât cea de stat,
furnizorul de informaţ�ii va fi obligat să prezinte, la cererea solicitantului, o copie a traducerii autentice a
informaţ�iei, documentului î�n limba de stat”. Solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente.

În forma solicitată
Î�n conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. (b) din Convenţ�ia de la Aarhus, autoritatea publică trebuie să manifeste respect faţ�ă de rugămintea de a executa solicitarea î�ntr-o formă concretă. Această regulă are ş� i excepţ�ii.
Autoritatea publică poate decide să nu respecte forma solicitată dacă ea „are motive” să furnizeze informaţ�ia î�n altă formă. De exemplu, informaţ�ia nu există î�n forma solicitată ş� i autoritatea publică nu o poate
transpune î�n forma solicitată. Î�n acest caz, autoritatea publică trebuie să explice motivele deciziei sale. Un
alt motiv poate fi că informaţ�ia a fost deja adusă la cunoş� tinţ�a publicului î�n altă formă. Î�n această situaţ�ie
este important să se ţ�ină cont de faptul că informaţ�ia a fost potenţ�ial accesibilă solicitantului.
1.4.1. Termene concrete

Autorităţ�ile publice sunt obligate să furnizeze informaţ�ia î�n termenele stabilite de lege.

!

Convenţ�ia de la Aarhus cere prezentarea informaţ�iei „î�n cel mai scurt timp”, precum ş� i „cel târziu
peste o lună” după depunerea solicitării.
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Convenţ�ia, î�n art. 4 alin. (2), stabileş� te termenele î�n care autoritatea publică trebuie să răspundă la solicitare ş� i să furnizeze informaţ�ia.
De regulă, autorităţ�ile publice trebuie să furnizeze informaţ�ia cât mai operativ. Î�n cazul î�n care solicitarea nu este complicată ş� i informaţ�ia deja există, conform practicii pozitive, răspunsul este furnizat imediat
sau î�n decurs de câteva zile.
Convenţ�ia de la Aarhus stabileş� te termenul-limită admisibil – o lună de la data depunerii solicitării. Se
admite prelungirea acestui termen până la două luni dacă acest lucru este justificat î�n virtutea volumului
ş� i a dificultăţ�ii informaţ�iei solicitate. Dacă prelungirea termenului este necesară, autoritatea publică este
obligată să î�nş� tiinţ�eze despre aceasta solicitantul.
RECOMANDARE
Legea privind accesul la informaţ�ie (art. 16) stabileş� te termenul de 15 zile lucrătoare, cu posibilitatea
prelungirii lui cu 5 zile lucrătoare, solicitantul fiind informat despre prelungirea termenului ş� i motivele
acestei prelungiri.
Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, prevede
posibilitatea prelungirii cu 5 zile a termenului de furnizare a informaţ�iei î�n cazuri dacă: cererea se referă
la un volum foarte mare de informaţ�ii care necesită selectarea lor; sunt necesare consultaţ�ii suplimentare
pentru a satisface cererea.
1.4.2. Controlul situaţiei cu privire la solicitarea de informație

Înştiinţarea solicitantului
Î�n corespundere cu art. 4 alin. (2), autoritatea publică este obligată să informeze solicitantul î�n scris
despre prelungirea termenului ş� i despre motivele acesteia.
Dacă autoritatea publică are nevoie de mai mult timp – fapt condiţ�ionat de volumul ş� i dificultatea informaţ�iei solicitate, atunci ea:
• este obligată să î�nş� tiinţ�eze solicitantul despre prelungirea termenului;
• să expedieze î�nş� tiinţ�area despre prelungirea termenului cât mai repede, î�n termen de cel mult o lună.
Deoarece Convenţ�ia admite prelungirea termenului, precum ş� i î�n virtutea faptului că solicitarea poate fi
respinsă, are o mare importanţ�ă existenţ�a î�ntr-un ş� ir de ţ�ări a cerinţ�ei de î�nş� tiinţ�are expresă despre situaţ�ia
cu privire la solicitare. Î�n alte ţ�ări, î�n cazul refuzului de a răspunde la solicitare este prevăzută o î�nş� tiinţ�are
specială, care se expediază î�n termen cât mai scurt .
EXEMPLU
Î�n Republica Moldova, autoritatea publică trebuie să prezinte răspuns la solicitare î�n decurs de 15 zile
ş� i să î�nş� tiinţ�eze solicitantul dacă informaţ�ia solicitată va fi eliberată, iar î�n caz de respingere a solicitării
– să indice motivele lui. Î�n cazul prelungirii termenului de executare a solicitării cu până la 5 zile, solicitantul trebuie să fie informat despre acest fapt cu cel tî�rziu 5 zile î�nainte de expirarea termenului. Astfel,
termenul general pentru prezentarea informaţ�iei solicitate nu poate depăş� i 20 de zile.
1.4.3. Plata pentru furnizarea informaţiei

Conform Convenţ�iei de la Aarhus, autoritatea publică care prezintă răspuns la solicitarea de informaţ�ie este
î�n drept să perceapă o plată de la solicitant pentru serviciile sale, al cărei cuantum trebuie să fie „rezonabil”.

Plată în mărime rezonabilă
Lăsând un ş� ir de aspecte la discreţ�ia autorităţ�ilor
publice, cum este descris mai sus, Convenţ�ia stabileş� te
următoarele prescripţ�ii:
• cuantumul plăţ�ii să nu depăş� ească limitele rezonabile;
• solicitanţ�ii să cunoască tarifele.
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„Mărime rezonabilă a plăţ�ii” î�nseamnă că plata pentru informaţ�ie nu trebuie să depăş� ească costul efectiv al lucrărilor de prezentare a ei, adică costul multiplicării ş� i expedierii prin poş� tă. Deoarece informaţ�ia trebuie să fie accesibilă publicului ş� i din punct de vedere al costului ei, mărimea plăţ�ii
nu trebuie să constituie o dificultate pentru furnizarea ei.

Convenţ�ia de la Aarhus oferă autorităţ�ilor publice posibilitatea de a scuti solicitanţ�ii de achitarea taxei
prevăzute î�n anumite condiţ�ii, de exemplu dacă solicitarea a fost primită de la o organizaţ�ie neguvernamentală sau de la persoane care se află î�n situaţ�ie socială sau economică dificilă.
Deseori prin „mărime rezonabilă a plăţ�ii” se î�nţ�elege costul purtătorilor pe care este furnizată informaţ�ia. Solicitantul este î�n drept să aleagă forma î�n care să-i fie prezentată informaţ�ia. De exemplu, solicitantul
poate aduce o dischetă ş� i să roage să-i fie furnizată informaţ�ia î�n formă electronică, î�n loc să plătească pentru o sută de pagini ale unui raport existent î�n formă electronică.
Conform practicii pozitive existente î�n multe ţ�ări europene, informaţ�ia se transmite gratuit î�n cazurile
când e vorba de câteva pagini de fotocopii. Î�n asemenea cazuri, pregătirea calculelor ş� i achitarea plăţ�ii pot
genera cheltuieli care depăş� esc profitul obţ�inut. Î�n multe servicii/instituţ�ii de stat sunt instalate aparate de
multiplicat, pe care solicitanţ�ii le pot folosi de sine stătător pentru copierea materialelor solicitate.
Articolul 20 al Legii privind accesul la informaţ�ie detaliază chestiunea despre plata pentru furnizarea
informaţ�iei oficiale. Astfel, pentru furnizarea informaţ�iilor oficiale pot fi percepute, î�n afara excepţ�iilor prevăzute de lege, plăţ�i î�n mărimile ş� i conform procedurii stabilite de organele reprezentative, acestea fiind
vărsate î�n bugetul de stat. Mărimile plăţ�ilor nu vor depăş� i mărimile cheltuielilor suportate de către furnizor
pentru facerea copiilor, expedierea lor solicitantului ş� i/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului, a
informaţ�iei, documentului. Plăţ�ile pentru furnizarea informaţ�iilor analitice, de sinteză sau inedite, executate la comanda solicitantului, se vor stabili conform contractului dintre solicitant ş� i furnizorul de informaţ�ii.
Vor fi puse, fără plată, la dispoziţ�ia solicitanţ�ilor, informaţ�iile oficiale care:
a) ating nemijlocit drepturile ş� i libertăţ�ile solicitantului;
b) sunt expuse oral;
c) sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţ�iei;
d) prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de transparenţ�ă a activităţ�ii instituţ�iei
publice ş� i corespunde intereselor societăţ�ii.
Î�n cazurile î�n care informaţ�ia pusă la dispoziţ�ia solicitantului conţ�ine inexactităţ�i sau date incomplete,
instituţ�ia publică este obligată să efectueze rectificările ş� i completările respective gratuit, cu excepţ�ia cazurilor î�n care completarea informaţ�iei implică eforturi ş� i cheltuieli considerabile care n-au fost prevăzute ş� i
taxate la eliberarea primară a informaţ�iilor.

!

Instituţ�ia publică va aduce la cunoş� tinţ�a solicitanţ�ilor î�ntr-un mod cât mai adecvat ş� i mai amănunţ�it posibil modalitatea de calculare a plăţ�ilor pentru furnizarea informaţ�iei.

RECOMANDARE
Autorităţ�ile publice trebuie să elaboreze ş� i să aducă la cunoş� tinţ�a publicului:
- tarifele pentru servicii;
- criteriile de percepere a plăț�ii;
- criteriile scutirii de plată;
- criteriile conform cărora plata î�n avans este o condiţ�ie pentru furnizarea informaţ�iei, dacă î�n legislaţ�ia naţ�ională există temei pentru cele enumerate mai sus.

Informaț�ia istorică î�n regulamentele despre preț�uri trebuie să fie separată de la informaț�ie care pot fi
realizată cu scopurile de business, spre exemplu, datele hidrometeorologice precedente ș� i cele de prognoze.
Lipsa unor reglementări de acest fel complică procedurile de furnizare a informaţ�iei.
Solicitanţ�ii trebuie să dispună de posibilitatea de a face cunoş� tinţ�ă î�n prealabil cu toate condiţ�iile enumerate mai sus, precum ş� i cu alte condiţ�ii ale accesului la informaţ�ie.
Astfel, această informaţ�ie trebuie să fie plasată pe purtători electronici de informaţ�ie sau pe alte mijloace de informare accesibile publicului, cum sunt web-site-urile, sistemele informative, băncile de date, registrele ş� i, î�n afară de aceasta, să fie adusă la cunoş� tinţ�a publicului prin alte mijloace tradiţ�ionale (anunţ�uri, foi
volante, broş� uri, î�ndrumare etc.).
Solicitanţ�ii de informaţ�ie trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa cu rugămintea de a anula plata pentru servicii. De regulă, această rugăminte se indică la depunerea cererii de informaţ�ie. Funcţ�ionarii publici
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trebuie să examineze aceste rugăminţ�i cu mare atenţ�ie. Î�n practică, poate fi de ajutor includerea î�ntrebării
respective î�n formularul cererii de informaţ�ie, dacă acesta există.

1.5. EXCEPŢII

1.5.1. Temeiuri pentru respingerea solicitărilor de informaţie

!

Trebuie să fie furnizat î�ntregul volum de informaţ�ie despre mediu, î�n afară de cea care cade sub
incidenţ�a excepţ�iilor.

Î�n unele cazuri se poate î�ntâmpla că doar faptul aducerii la cunoş� tinţ�a publicului a unui anumit volum
de informaţ�ie poate prejudicia anumite interese legitime. De exemplu, informaţ�ia despre formulele aplicate
î�n procesul de producţ�ie deseori se referă la sfera tehnologiilor ş� i concurenţ�ei. Î�n toate cazurile, accesul la
informaţ�ie este limitat ca excepţ�ie, dar nu ca regulă.

Lista exhaustivă a excepțiilor
Î�n Convenţ�ia de la Aarhus este expusă lista generală de excepţ�ii. Lista din art. 4 al Convenţ�iei este exhaustivă. Aceasta î�nseamnă că statele nu pot folosi alte temeiuri pentru aprecierea unei informaţ�ii despre
mediu ca informaț�ie confidenţ�ială.
Pe de altă parte, î�n conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) ș� i (6) din Convenț�ie, statele nu sunt obligate să aplice toate temeiurile expuse î�n art. 4 î�n legislaţ�ia lor naţ�ională: ele pot selecta unele din acestea
sau pot să renunţ�e la utilizarea lor. Mai mult ca atât, dacă, de exemplu, ţ�ara A a aplicat cinci temeiuri pentru
declararea confidenţ�ialităţ�ii informaţ�iei până la ratificarea Convenţ�iei, ea nu este obligată să le opereze pe
celelalte trei din simplul motiv că ele sunt prevăzute de Convenţ�ie.

Interpretare restrictivă
Conform art. 4 alin. (4) din Convenț�ie, interpretarea excepţ�iilor trebuie să fie restrictivă. Aceasta î�nseamnă că informaţ�ia care poate fi apreciată drept confidenţ�ială trebuie să fie examinată de fiecare dată
când este solicitată, caracterul ei confidenţ�ial fiind î�ntemeiat de fiecare dată la modul cuvenit.

Drept, nu obligaţie
Convenţ�ia nu impune obligaţ�ia de aplicare a prevederii despre confidenţ�ialitate faţ�ă de o informaţ�ie
concretă. Aceasta, mai degrabă, este o prerogativă a persoanei cu funcţ�ie de răspundere. Persoana cu funcţ�ie de răspundere poate decide de sine stătător că informaţ�ia concretă nu trebuie apreciată ca informaţ�ie
secretă.
Pentru autorităţ�ile publice este important să dispună de reguli, proceduri, indicaţ�ii concrete privitoare
la faptul când informaţ�ia nu poate fi descoperită ş� i cine trebuie să ia decizia privind refuzul de a furniza
informaţ�ie. Dacă autorităţ�ile publice nu pot adopta o decizie univocă privind refuzul cererii de informaţ�ie,
este oportun pentru ele să solicite consultaţ�ie juridică. Î�n caz de refuz la solicitarea de informaț�ie, motivele
trebuie să fie expuse î�n formă scrisă. Solicitantul trebuie să fie informat despre posibilităţ�ile de a contesta
această decizie sau de a acţ�iona î�n justiţ�ie (vezi compartimentul „Accesul la justiţ�ie”).
Î�n art. 4 al Convenţ�iei, temeiurile pentru respingerea solicitării sunt î�mpărţ�ite î�n două categorii:
• condiţ�iile care privează autoritatea publică de posibilitatea de a furniza informaţ�ie.
• interesele care pot fi lezate de dezvăluirea informaţ�iei.
1.5.2. Condiţiile care pot împiedica furnizarea de informaţie de către autoritatea
publică

Articolul 4 alin. (3) al Convenţ�iei nu obligă funcţ�ionarii publici să respingă solicitarea î�n cazul existenţ�ei
condiţ�iilor î�n cauză. Ea doar le oferă această posibilitate.
„(a) Autoritatea publică căreia îi este adresată solicitarea nu deține informaţia respectivă”
Autoritatea publică căreia î�i este adresată solicitarea este obligată să ofere accesul doar la acea informaţ�ie de care ea dispune. A dispune î�nseamnă că autoritatea publică:
• a alcătuit informaţ�ia (de exemplu informaţ�ia prelucrată de autoritatea publică);
• a primit informaţ�ia î�n cadrul activităţ�ii sale curente (de exemplu rapoartele despre emisiile de la
diferite obiective);
• deț�ine ş� i informaţ�ie care nu ţ�ine de competenţ�a sa.

Conform art. 4 alin. (5) al Convenţ�iei, dacă autoritatea publică a primit o cerere de furnizare a unei informaţ�ii de care ea nu dispune, ea este obligată:
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•

să informeze solicitantul despre faptul la care altă autoritate publică poate fi primită această informaţ�ie;
• să remită solicitarea acestei autorităţ�i, informând solicitantul despre acest fapt.
Î�n ambele cazuri, autoritatea publică este obligată să î�ntreprindă acţ�iunile specificate î�n termene maxim
restrânse. Aceasta î�nseamnă că funcţ�ionarul public care a primit solicitarea nu este î�n drept să aş� tepte expirarea termenului de treizeci de zile, ca să comunice că această informaţ�ie poate fi primită î�n alt loc.
Obligaţ�ia prevăzută la art. 5 alin. (1) al Convenţ�iei stabileş� te că refuzul de a prezenta informaţ�ia care
ţ�ine de atribuţ�iile autorităţ�ii î�n cauză este nelegitim.
Procedura î�n cauză trebuie să fie descrisă mai amănunţ�it î�n legislaţ�ia internă relevantă cu privire la
libertatea de acces la informaţ�ie ş� i/sau î�n codurile contravenţ�ionale.

„(b) Cererea este vizibil nerezonabilă sau este formulată într-o manieră prea generală”
Este extrem de dificil să stabileş� ti această condiţ�ie, deoarece criteriile au un caracter subiectiv. Unica indicaţ�ie ce poate fi oferită ţ�ine de aplicarea criteriilor bunului simţ� ş� i de cercetarea faptului dacă obiectul cererii ț�ine de competenţ�a autorităţ�ii î�n cauză. Proporţ�iile solicitării de asemenea au importanţ�ă î�n acest caz.
A se ţ�ine cont de faptul că volumul informaţ�iei ş� i complexitatea datelor nu fac solicitarea „vizibil nerezonabilă” sau prea generală. Este adevărat, solicitarea unei informaţ�ii prea complicate sau a unui volum mare
de informaţ�ie poate constitui temei pentru prelungirea termenului de prezentare a răspunsului (pentru
răspuns se oferă î�ncă o lună), dar nu poate constitui temei pentru refuz.

(c) Documente în curs de elaborare
Excluderea documentelor î�n curs de elaborare (nedefinitivate) din categoria celor obligatorii pentru
prezentare publicului constituie un pas care are menirea, î�n primul rând, să ofere autorităţ�ilor publice posibilitatea să lucreze eficient. Acest obiectiv poate fi atins cu succes, dacă există posibilitatea de a discuta
problemele dificile din diferite poziţ�ii tehnice ş� i politice, numai după aceasta fiind adoptate deciziile finale
sau fiind făcute concluziile definitive. Legislaţ�ia Republicii Moldova nu prevede asemenea momente restrictive (art. 7 al Legii privind accesul la informaţ�ie).
Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, prevede
astfel de restricț�ii î�n art. 10 alin. (1) lit. (c): autorităţ�ile publice resping cererea care priveş� te materiale î�n
curs de completare sau documente ori date nefinalizate. Prin documente nedefinitivate, de regulă, se î�nţ�eleg proiecte de scrisori, memorandumuri, note, protocoale, planuri, rapoarte etc. De exemplu, o scrisoare
pe adresa unei companii, perfectată dar neexpediată, trebuie considerată document nedefinitivat. Din moment ce aceasta este expediată, ea poate fi pusă la dispoziț�ia publicului. Este oportun să fie informat destinatarul scrisorii despre faptul că scrisoarea ce i-a fost trimisă a fost adusă la cunoş� tinţ�a publicului. Acest
fapt ar minimaliza posibilele neî�nţ�elegeri sau dezinformarea.
(d) Documente interne ale autorităţilor publice
Documente interne sunt documentele emise de autorităţ�ile publice î�n exclusivitate pentru uz intern.
Este imposibil să elaborezi o listă exhaustivă a documentelor care pot fi atribuite la categoria celor de uz
intern. Î�n caz de dubii, factorul determinant, de cele mai multe ori, î�l constituie faptul dacă documentul sau
partea lui principală conţ�ine elemente ale aprecierii proprii, de ordin intern, de către autoritatea publică
a proceselor de executare a funcţ�iilor sale sau de adoptare a deciziei pe marginea unei probleme concrete.

Exemple de documente interne:
procese-verbale de ş� edinţ�e sau note de serviciu ce conţ�in aprecierea dată de un anumit funcţ�ionar
cazului examinat sau, eventual, recomandările lui;
• scrisorile interne î�n cadrul unui organ, de exemplu scrisorile Ministerului Mediului către structurile
sale subordonate, conţ�inând comentarii referitor la cazurile dificile de respectare a legislaţ�iei de mediu;
• corespondenţ�a internă dintre ministru ş� i subordonaț�ii săi.
Nu trebuie considerate documente interne:
• documentele ce conţ�in informaţ�ii (fapte) noi, importante pentru elaborarea deciziei cu privire la un
caz concret (de altfel, această informaţ�ie nu se conţ�ine î�n alte documente ale cazului de faţ�ă), indiferent de forma documentului;
• documentele externe, adică orice documente emise de o autoritate publică concretă (de exemplu
orice document expediat altei autorităţ�i sau altei persoane care nu se referă la autoritatea î�n cauză).
Formele corespondenţei interne
Sub incidenţ�a noţ�iunii „corespondenţ�ă internă” cad atât documentele scrise, cât ş� i comunicările prin
poş� ta electronică, notele scrise de mână etc.
•
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Legislaţia
Legile cu privire la informaţ�ie sau privind confidenţ�ialitatea documentelor de stat pot conţ�ine prevederi
generale despre corespondenţ�a internă. Î�n majoritatea ţ�ărilor, de la agenţ�ii ş� i instituţ�ii se cere elaborarea
unor regulamente proprii pentru delimitarea documentelor ce constituie corespondenţ�ă internă.
1.5.3. Interesele care pot fi atinse în urma dezvăluirii informaţiei

Conform art. 4 alin. (4) al Convenţ�iei de la Aarhus:
•
autorităţ�ile publice pot respinge cererea de
prezentare a informaţ�iei de mediu;
•
cererea de informaţ�ie despre mediu poate fi
respinsă numai î�n cazul î�n care dezvăluirea informaţ�iei va afecta interesele legitime ale cuiva.
Este expusă lista exhaustivă a intereselor protejate ş� i a condiţ�iilor de confidenţ�ialitate. La ele se
referă:

Confidenţialitatea documentelor interne de
secretariat ale autorităţilor publice
De regulă, aceste documente nu se referă la
competenţ�ele de bază, ci la activitatea internă a autorităţ�ii publice (de exemplu documentele ce se referă la procesul de restructurare internă, la schimbul de informaţ�ie î�ntre diferite secţ�ii etc.) Acest temei al
confidenţ�ialităț�ii poate fi considerat raţ�ional, deoarece poate fi utilizat doar î�n cazul î�n care este prevăzut
expres de legislaţ�ia ţ�ării.
Relaţiile internaţionale, apărarea naţională sau securitatea statului
La relaţ�iile internaţ�ionale, printre altele, se raportă colaborarea internaţ�ională sau negocierile dintre
ţ�ări, care pot fi prejudiciate î�n cazul transmiterii informaţ�iei solicitate.
La domeniul apărării ţ�ării pot fi atribuite interesele militarilor pentru protecţ�ia activităţ�ilor sau a informaţ�iei secrete î�mpotriva tuturor formelor de acces public, pentru a preî�ntî�mpina reducerea nivelului
capacităţ�ii de apărare a ţ�ării.
Considerentele securităţ�ii statului presupun informaţ�ia care, î�n caz de dezvăluire, poate prejudicia statul sau poate să-l supună riscului.
Este necesară elaborarea unei proceduri stricte de atribuire a informaţ�iei la aceste categorii.

Procedura determinării informației care poate constitui secret de stat
De regulă, legea cu privire la secretul de stat prevede criterii generale ale informaţ�iei care poate constitui secret de stat.
Î�n baza acestor criterii, specialiş� tii î�n domeniul informaţ�iei confidenţ�iale pregătesc lista categoriilor de
informaţ�ii care pot fi examinate ca secret de stat.
Î�n Republica Moldova, î�n corespundere cu Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de
stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 45-46/123, 2009). Sunt stabilite patru grade de secretizare
a informaţ�iilor atribuite la secret de stat:
a) „Strict secret” – grad de secretizare atribuit informaţ�iilor a căror divulgare neautorizată poate aduce
prejudicii deosebit de grave intereselor ş� i/sau securităţ�ii Republicii Moldova (se stabileş� te un termen de
secretizare de până la 25 de ani);
b) „Secret” – grad de secretizare atribuit informaţ�iilor a căror divulgare neautorizată poate dăuna grav
intereselor ş� i/sau securităţ�ii Republicii Moldova (un termen de până la 15 ani);
c) „Confidenţ�ial” – grad de secretizare atribuit informaţ�iilor a căror divulgare neautorizată poate dăuna
intereselor ş� i/sau securităţ�ii Republicii Moldova (de până la 10);
d) „Restricţ�ionat” – grad de secretizare atribuit informaţ�iilor a căror divulgare neautorizată poate fi î�n
dezavantajul intereselor ş� i/sau securităţ�ii Republicii Moldova sau poate să conducă la divulgarea unei informaţ�ii secretizate cu parafa „Strict secret”, „Secret” sau „Confidenţ�ial” (de până la 5 ani).
Legea cu privire la secretul de stat stabileş� te temeiurile pentru secretizarea informaţ�iei. Se interzice
secretizarea informaţ�iilor ca faptele de î�ncălcare a drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului ş� i ale cetăţ�eanului;
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starea mediului î�nconjurător, calitatea produselor alimentare ş� i a obiectelor de uz casnic; accidentele, catastrofele, fenomenele naturale periculoase ş� i alte evenimente extraordinare care periclitează securitatea
cetăţ�enilor; starea sănătăţ�ii populaţ�iei, nivelul ei de trai, inclusiv alimentaţ�ia, î�mbrăcămintea, deservirea
medicală ş� i asigurarea socială, indicatorii socio-demografici; faptele de î�ncălcare a legii de către autorităţ�ile publice ş� i persoanele cu funcţ�ii de răspundere din cadrul acestora; starea reală de lucruri î�n domeniul
î�nvăț�ământului, culturii, comerţ�ului, agriculturii ş� i al ordinii de drept.
De exemplu, Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la exportul, reexportul, importul ş� i tranzitul
mărfurilor strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 137-138, 2008) permite secretizarea datei concrete a tranzitării prin ţ�ară a deş� eurilor nucleare, transportate din Bulgaria î�n Rusia, î�n conformitate
cu acordul internaţ�ional ratificat de Republica Moldova. Această secretizare poate fi considerată raţ�ională,
deoarece urmăreş� te prevenirea atacurilor teroriste. Dacă î�nsă î�n cadrul acestei transportări va avea loc un
accident pe linia de cale ferată, autorităţ�ile vor fi obligate să î�ntreprindă neî�ntârziat măsuri pentru î�nş� tiinţ�area populaţ�iei despre pericolul potenţ�ial ş� i să ofere, fără a ascunde, toată informaţ�ia disponibilă, luând
măsuri totodată pentru minimalizarea potenţ�ialului prejudiciu pentru sănătatea publică ş� i de mediu.
Exercitarea justiţiei
Noţ�iunea „exercitarea justiţ�iei” ţ�ine de desfăş� urarea dezbaterilor î�n cadrul sistemului judiciar ş� i presupune realizarea procesului judiciar, al cărui caracter obiectiv nu poate fi î�ncălcat. Î�ntr-un ş� ir de cazuri,
informaţ�ia poate fi strâns legată de acţ�iunea intentată î�n judecată sau care urmează a fi intentată î�n judecată
î�n viitor. Dacă aducerea la cunoş� tinţ�a publicului a acestei informaţ�ii poate aduce atingere rezultatelor examinării cauzei, e cazul să fie soluţ�ionată î�ntrebarea referitor la adoptarea unei decizii privind confidenţ�ialitatea temporară a informaţ�iei până la momentul clasării cauzei.
De menţ�ionat că acest motiv pentru exceptare nu poate fi extins asupra unor materiale numai din motivul că î�n decursul unei anumite perioade de timp ele făceau parte din pachetul de documente ale procesului
judiciar.
Autorităţ�ile publice, de asemenea, pot refuza dezvăluirea informaţ�iei î�n cazul î�n care acest fapt poate
avea urmări negative pentru dreptul persoanei la dezbateri judiciare echitabile.

Secretele comerciale sau industriale
Autorităţ�ile publice au dreptul să excludă din volumul general de informaţ�ie accesibilă publicului unele
tipuri limitate de informaţ�ie.
Pentru ca autoritatea publică să dispună de posibilitatea de a limita accesul publicului la informaţ�ie î�n
temeiul principiului „secret comercial”, această informaţ�ie trebuie să î�ntrunească câteva condiţ�ii.
Caracterul confidenţ�ial al acestei informaţ�ii trebuie să fie apărat strict de legislaţ�ia naţ�ională. Aceasta
î�nseamnă că informaţ�ia examinată trebuie să se conţ�ină nemijlocit î�n lista informaţ�iilor care constituie
secret comercial sau industrial.
Confidenţ�ialitatea trebuie să se ghideze de principiul protecţ�iei „intereselor economice legitime”. De
exemplu, dacă o anumită companie a depăş� it limita admisibilă de emisii ş� i a fost nevoită să plătească amendă, atunci nici informaţ�ia despre emisii, nici cea despre amendă nu pot fi considerate informaţ�ie secretă.

!

Informaţ�ia despre substanţ�ele poluante, referitoare la protecţ�ia mediului nu poate fi considerată informaţ�ie comercială secretă.

Legislaţ�ia unor ţ�ări prevede obligaţ�ia companiilor de a depune demersuri pentru a atribui la categoria
de informaţ�ie secretă anumite informaţ�ii, pe care acestea urmează să le transmită autorităţ�ilor publice.
Aceste demersuri trebuie să fie depuse î�mpreună cu informaţ�ia sau datele ş� i să conţ�ină temeiul secretizării.
După aceasta funcţ�ionarul public î�mputernicit din cadrul autorităţ�ii publice decide dacă acest demers este
argumentat. Chiar dacă a fost depusă o cerere pentru furnizarea acestei informaţ�ii, funcţ�ionarul de stat, ca
ş� i mai î�nainte, este obligat să stabilească dacă, î�n cazul concret, dezvăluirea informaţ�iei va aduce mai mult
folos decât menţ�inerea statutului ei de informaţ�ie secretă.
Legea cu privire la secretul comercial, nr. 110-XIII din 6 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 13, 1994) prevede că „informaţ�iile cu privire la poluarea mediului, […] nerespectarea regulilor de
protecţ�ie a muncii, comercializarea producţ�iei care dăunează sănătăţ�ii consumatorului, precum ş� i cu privire la alte î�ncălcări ale legislaţ�iei ş� i despre mărimea prejudiciului cauzat” nu pot constitui obiectul secretului
comercial. De aceea limitarea accesului la aceste informaţ�ii nu poate fi considerat legitim.
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Dreptul de proprietate intelectuală
Dreptul de proprietate intelectuală prevede două aspecte principale1:
• proprietatea industrială – la ea se referă, î�n principal, protecţ�ia invenţ�iilor, semnelor (mărcilor comerciale, mărcilor de serviciu) ş� i a proiectelor industriale, precum ş� i combaterea concurenţ�ei neloiale.
Afară de aceasta, la domeniul proprietăţ�ii industriale se referă protecţ�ia datelor geografice (indicarea
sursei ş� i atribuirea datelor privind originea).
• dreptul de autor – se extinde asupra operelor originale î�n domeniul literaturii ş� i artei. Forma de creare a acestor opere poate fi: verbală, simboluri, muzică, tablouri, obiecte tridimensionale sau î�mbinarea acestor metode (î�n cazul operei sau filmului de cinema).

!

Rapoartele ş� i cercetările pregătite ş� i efectuate de funcţ�ionarii publici î�n cadrul exercitării obligaţ�iilor de serviciu nu pot constitui obiect al protecţ�iei drepturilor de autor.

Problemele referitoare la dreptul de autor ş� i proprietatea intelectuală sunt reglementate, î�n temei, de
Codul civil, numeroasele acorduri internaţ�ionale î�n acest domeniu ş� i Legea privind dreptul de autor ş� i drepturile conexe, nr. 139 din 02.07.2010 (Monitorul Oficial, nr. 191-193/630 din 01.10.2010).

Datele personale
Autorităţ�ile publice au dreptul să î�nchidă accesul la această informaţ�ie, care poate leza dreptul persoanei la viaţ�a particulară.
Persoana ale cărei date cu caracter personal au fost solicitate poate renunţ�a la dreptul său de confidenţ�ialitate.
RECOMANDARE
Dacă pentru funcţ�ionarul public este evidentă importanţ�a dezvăluirii informaţ�iei, el trebuie să se
adreseze persoanei despre care este solicitată informaţ�ia cu rugămintea de a renunţ�a la dreptul de protecţ�ie a vieţ�ii particulare î�n privinţ�a acestor date concrete. Exemplu de situaţ�ie de acest fel pot fi datele
medicale ale persoanei î�n situaţ�ia î�n care se presupune că, î�n urma unei emisii de substanţ�e nocive, a fost
afectată sănătatea oamenilor.

Cu toate că excepţ�ia î�n cauză nu se extinde asupra persoanelor juridice, ea se aplică pentru protecţ�ia
informaţ�iilor despre angajarea, salariul ş� i sănătatea lucrătorilor. De regulă, confidenţ�ialitatea datelor ş� i/sau
dosarelor personale se află sub protecţ�ie.
La această categorie nu pot fi atribuite autorizaţ�iile ş� i licenţ�ele eliberate companiilor sau î�ntreprinzătorilor.

Interesele terţilor
De regulă, î�n legislaţ�ia naţ�ională se conţ�ine cerinţ�a, adresată persoanelor fizice ş� i juridice, de a prezenta
(de regulă, sistematic) anumite informaţ�ii (de exemplu datele despre emisii, dările de seamă, informaţ�ia
financiară etc.). Î�n unele cazuri, companiile, persoanele particulare sau organizaţ�iile transmit benevol informaţ�ia autorităţ�ilor publice.
Această informaţ�ie este confidenţ�ială numai î�n cazul î�n care:
• dezvăluirea ei poate avea consecinţ�e negative pentru interesele sursei î�nseş� i, precum ş� i
• sursa (de exemplu terţ�ul) nu este de acord să dezvăluie informaţ�ia.

Informaţia despre speciile biologice rare
Autorităţ�ile publice au dreptul să refuze punerea la dispoziț�ia publicului a informaţ�iei care poate avea
impact negativ asupra mediului. Această excepţ�ie permite guvernelor, chiar ş� i pe calea secretizării, asigurarea protecţ�iei anumitor zone protejate, cum ar fi locurile de î�nmulţ�ire a speciilor biologice rare. Legislaţ�ia
din Republica Moldova nu conţ�ine asemenea restricţ�ii.
Î�n legea de bază privind accesul la informaţ�ie ş� i î�n legislaţ�ia specială nu există restricţ�ii pentru informaţ�iile, de exemplu, despre locul de cuibărit al speciilor rare de păsări.
Proiectul Legii privind accesul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobat de Guvernul RM, prevede suplimentar cazul î�n care autorităţ�ile publice au dreptul de a refuza o cerere privind solicitarea accesului la informaţ�iile privind protecţ�ia mediului la care se referă astfel de informaţ�ii cum ar fi localizarea speciilor rare.
1

Vezi, de exemplu, www.wipo.org/eng/dgtext.htm.
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Exceptare de la excepţii (informaţia despre emisii)
Cum s-a scris mai sus, Convenţ�ia de la Aarhus dă o mare importanţ�ă informaţ�iei despre emisiile de
substanţ�e poluante. Pe lângă importanţ�a evidentă a acestei informaţ�ii, se poate aduce următorul argument:
emisiile provocate de o anumită instalaț�ie industrială, la drept vorbind, nimeresc î�n sfera ce aparţ�ine patrimoniului naţ�ional – aer, apă, sol, ce se află dincolo de amplasamentul instalaț�iei î�n cauză. Ele influenţ�ează
starea mediului, ceea ce se referă la orice persoană. Î�n fine, cu ajutorul unor echipamente speciale plasate
lî�ngă pereţ�ii instalaț�iei pot fi efectuate măsurările necesare.

!

De fiecare dată la primirea unei solicitări, trebuie de ţ�inut cont de importanţ�a informaţ�iei ş� i
caracterul ei social.

Informaţ�ia despre emisii, la care se referă prevederile Convenţ�iei, conţ�ine date despre următoarele tipuri de emisii:
• substanţ�e poluante (de exemplu produsele chimice);
• materiale poluante (de exemplu deş� eurile);
• factorii (de exemplu zgomotul sau radiaţ�ia) care influenţ�ează trei elemente ale mediului: apa, aerul,
solul.
1.5.4. Verificarea interesului public

Obligaţie – articolul 4 alineatul (5) al Convenţiei
La primirea fiecărei solicitări de informaţ�ie, autorităţ�ile publice sunt obligate să verifice dacă:
• decizia lor privind interpretarea excepţ�iilor are caracter restrictiv;
• dezvăluirea informaţ�iei va avea un efect negativ pentru anumite interese protejate de excepţ�ii, legate
de problema î�n cauză;
• interesele publice nu depăş� esc interesele concrete menţ�ionate.
Luarea î�n consideraţ�ie a intereselor publice deocamdată nu a devenit o practică general acceptată î�n
multe ţ�ări ale Parteneriatului Estic. Ca urmare, această regiune nu este bogată î�n exemple. Î�n alte regiuni
pot fi auzite declaraţ�ii concrete î�n această privinţ�ă. Î�n Irlanda, de exemplu, avocatul poporului a făcut o concluzie cu privire la faptul că rapoartele zilnice despre controlul calităţ�ii apei nu pot fi considerate informaţ�ie
internă. Avocatul poporului a mers mai departe ş� i a recunoscut că ş� i î�n cazul î�n care o anumită informaţ�ie
poate fi atribuită la corespondenţ�a personală, protecţ�ia fluxului informaţ�ional î�n interiorul autorităţ�ii publice (fapt declarat ca motiv pentru secretizarea informaţ�iei) nu poate constitui un temei suficient atunci
când se ţ�ine cont de interesul publicului pentru informaţ�ia despre calitatea apei potabile.
RECOMANDARE
La compararea interesului public şi a intereselor care pot fi atinse în urma dezvăluirii informaţiei, trebuie de răspuns la următoarele întrebări:
- Nu va aduce oare î�nsăş� i decizia de a nu divulga informaţ�ia un prejudiciu considerabil securităţ�ii statului, mediului sau terţ�ilor?
- Corespunde oare decizia de nu a divulga informaț�ia principiilor generale ale Convenţ�iei de la Aarhus
ş� i ale legislaţ�iei interne privind libertatea accesului la informaţ�ie? De regulă, scopul lor este asigurarea
caracterului deschis ş� i a transparenţ�ei activităţ�ii guvernului.
- Dacă răspunsurile sunt negative, există oare un temei vădit ş� i justificat pentru decizia î�n cauză?
1.5.5. Separarea informaţiei

Obligaţie – articolul 4 alineatul (6) al Convenţiei
Î�n toate cazurile când o autoritate publică consideră o anumită informaţ�ie secretă, ea trebuie, î�n măsura
î�n care este posibil, să separe această parte a informaţ�iei de părț�ile care nu sunt confidenţ�iale ş� i să pună la
dispoziț�ia solicitantului toate părț�ile nesecrete. Această prevedere este reflectată î�n art. 7 alin. (3) al Legii
privind accesul la informaţ�ie.
Autoritatea publică trebuie să comunice solicitantului faptul exceptării anumitei informaţ�ii ş� i motivele
secretizării ei. Pentru aceasta, art. 7 alin. (3) al Legii privind accesul la informaţ�ie prevede că părț�ile extrase
ale informaţ�iei trebuie să fie calificate de furnizorul de informaţ�ie drept secret de stat, comercial sau informaţ�ie confidenţ�ială despre o persoană particulară.
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1.5.6. Răspunderea pentru neexecutarea cerinţei de furnizare a informaţiei
despre mediu
Articolul 71 al Codului contravenţ�ional
al RM, nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial, nr. 3-6/15 din 16.01.2009),
prevede răspunderea pentru î�ncălcarea
intenţ�ionată a dispoziţ�iilor legale privind
accesul la informaţ�ie sau a celor cu privire la petiţ�ionare, care atrage după sine
sancț�ionarea cu amendă de la 15 la 25 de
unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei
fizice ș� i cu amendă de la 30 la 50 de unităţ�i
convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere. Prezentarea, la solicitarea de informaț�ie, a unui răspuns cu date
vădit eronate se sancţ�ionează cu amendă
de la 45 la 55 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere.
Articolul 72 „Î�mpiedicarea ilegală a accesului la documentele din Fondul arhivistic” prevede că î�mpiedicarea ilegală de către o persoană cu funcţ�ie de răspundere a accesului la documentele din Fondul arhivistic se sancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţ�i convenţ�ionale.
Articolul 98„Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţ�ii false ori î�nş� elătoare” prevede că utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţ�ii false ori î�nş� elătoare î�n scopul inducerii î�n eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, î�nsuş� iri, destinaţ�ie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării
serviciilor, precum ş� i privitor la producător ş� i la sediul acestuia se sancţ�ionează cu amendă de la 40 la 50 de
unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată
persoanei cu funcţ�ie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei
juridice.
Falsificarea informaţ�iei despre starea ş� i folosirea terenurilor, conform art. 115 alin. (4), se sancţ�ionează
cu amendă de la 50 la 100 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei juridice, cu amendă de la 200 la 300
de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere.
Articolul 119 „Î�ncălcarea modului de protecţ�ie ş� i de folosire a subsolului”, î�n alin. (3), prevede sancţ�iuni
pentru prezentarea de informaţ�ii neveridice privind cantitatea ş� i calitatea substanţ�ei minerale utile extrase, se sancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 50 la 100 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, î�n ambele cazuri,
de dreptul de a desfăş� ura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 145„Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentarea informaţ�iei despre starea mediului” prevede că î�mpiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor
ş� i refuzul de a acorda informaţ�ii, precum ş� i prezentarea unei informaţ�ii eronate despre starea mediului se
sancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la
300 la 400 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, î�n ambele cazuri, de
dreptul de a desfăş� ura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 154, î�n alin. (4), prevede sancţ�ionări pentru tăinuirea informaţ�iei sau prezentarea intenţ�ionată
de informaţ�ii false sau incomplete privind gestionarea deş� eurilor, privind evacuarea lor î�n caz de avarie.
Se sancț�ionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată î�n folosul comunităţ�ii de până la 60 de ore, cu amendă de la 300 la 500 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, î�n ambele cazuri, de dreptul de a desfăş� ura o anumită
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 155 „Î�ncălcarea regulilor de desfăş� urare a activităţ�ilor nucleare ş� i radiologice”, î�n alin. (5),
prevede sancț�ionare pentru tăinuirea cazurilor de depistare, de sustragere, de pierdere a surselor de radiaţ�ii ionizante, a materialelor nucleare, de distrugere a integrităţ�ii surselor radioactive sau neinformarea, î�n
termen de 24 de ore, a Agenţ�iei Naţ�ionale de Reglementare a Activităţ�ilor Nucleare ş� i Radiologice despre
aceste fapte. Se sancţ�ionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 75 la 100 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere, cu amendă de
la 200 la 400 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei juridice.
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Articolul 330 „Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate”
dispune că neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau comunicarea de date statistice
eronate ori î�n volum incomplet se sancţ�ionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţ�i convenţ�ionale.
Mai pe larg î�ntrebarea ş� i-a găsit reflectare î�n legislaţ�ia cu privire la răspunderea penală (articolele 180
ş� i 225 ale Codului penal al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129, 2002).
Astfel, articolul 180 „Î�ncălcarea intenţ�ionată a legislaţ�iei privind accesul la informaţ�ie” stabileş� te că
î�ncălcarea intenţ�ionată de către o persoană cu funcţ�ie de răspundere a procedurii legale de asigurare ş� i de
realizare a dreptului de acces la informaţ�ie, î�ncălcare ce a cauzat daune î�n proporţ�ii considerabile drepturilor ş� i intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţ�ii referitoare la ocrotirea sănătăţ�ii
populaţ�iei, la securitatea publică, la protecţ�ia mediului, se pedepseş� te cu î�nchisoare pe un termen de până
la 3 ani sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţ�ii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de până la 5 ani.
Iar articolul 225 „Tăinuirea de date sau prezentarea intenţ�ionată de date neautentice despre poluarea
mediului” prevede următoarele:
„(1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenţ�ionată de către o persoană cu funcţ�ie de răspundere ori
de către o persoană care gestionează o organizaţ�ie comercială, obş� tească sau altă organizaţ�ie nestatală,
precum ş� i de către o persoană juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului,
cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţ�a sau sănătatea
populaţ�iei, precum ş� i despre starea sănătăţ�ii populaţ�iei afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudenţ�ă:
a) î�mbolnăvirea î�n masă a oamenilor;
b) pieirea î�n masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave,

se pedepseş� te cu amendă î�n mărime de la 300 la 800 unităţ�i convenţ�ionale sau cu î�nchisoare de la 3 la 7
ani, î�n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţ�ii sau de a exercita o anumită activitate
pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseş� te cu amendă î�n mărime de la 1000 la 3000
unităţ�i convenţ�ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaş� i acţ�iuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane se pedepsesc cu î�nchisoare de la
5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseş� te cu amendă î�n mărime de la 3000 la 6000 unităţ�i convenţ�ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea î�ntreprinderii”.
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STUDII DE CAZ
I. Cauza Asociaţia Internațională Ecologică „Eco-TIRAS” versus Consiliul municipal Chişinău, intervenient „S.T.R Engineering Consulting” S.R.L. (Italia), privind declararea nulității deciziei (dosarul 3-860/2011)
[Este o cauză iniţ�iată pe motivul î�ncălcării dreptului la participarea publicului la procesul decizional,
prevăzut de articolul 6 al Convenţ�iei de la Aarhus.]

În fapt, prin Decizia Consiliului municipal Chiş� inău nr. 3/20 din 23 martie 2010 a fost decisă atribuirea unui lot de teren cu suprafaţ�a de 10,0286 ha din str. Lunca Bî�cului către „S.T.R Engineering Consulting” S.R.L. (Italia), î�n folosinţ�ă, cu drept de superficie, pentru proiectarea ş� i construcţ�ia uzinei de
termovalorificare a deş� eurilor solide ş� i a nămolului.
Legalitatea Deciziei nominalizate a fost contestată de Asociaţ�ia Internaţ�ională Ecologică „Eco-TIRAS”
prin depunerea unei cereri prealabile, î�n care s-a solicitat anularea acesteia pe motivul că contravine prevederilor legislaţ�iei naţ�ionale de mediu referitoare la dreptul publicului de a-ş� i exprima poziţ�ia pe marginea unor decizii (activităţ�i) care au tangenţ�ă la mediu, precum ş� i prevederilor Convenţ�iei de la Aarhus.
Petiţ�ionarul nu a primit răspuns î�n termenul de o lună, stabilit de art. 15 al Legii contenciosului administrativ, motiv pentru care a depus o cerere de chemare î�n instanţ�a de contencios administrativ, î�n
care s-a solicitat anularea deciziei. Î�n scopul asigurării acţ�iunii s-a solicitat, de asemenea, sistarea acţ�inii
actului administrativ contestat.

Î�n cererea de chemare î�n judecată au fost formulate următoarele motive:
1. Unul dintre principiile incluse î�n art. 3 lit. d) al Legii privind protecţ�ia mediului î�nconjurător prevede expres că proiectarea, amplasarea ş� i punerea î�n funcţ�iune a obiectivelor social-economice, realizarea
programelor ş� i activităţ�ilor care presupun schimbări ale mediului î�nconjurător sau ale unor componente
ale acestuia se admit numai cu condiţ�ia informării (de către autorităţ�ile administraţ�iei publice locale ş� i
beneficiari) ş� i cu acordul populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a obiectivului respectiv, în etapele de proiectare şi amplasare a acestuia, cu cel puţin 30 de zile înainte de
întocmirea materialelor de atribuire a terenului î�n conformitate cu legislaţ�ia.
Or, potrivit art. 30 lit. c) al aceleiaş� i legi, statul asigură cetăţ�enilor dreptul de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe economice sau de altă natură ce vizează direct sau indirect
protecţ�ia mediului ş� i folosirea resurselor naturale; dreptul la informare ş� i consultare asupra proiectelor
de amplasare ş� i construire a obiectelor cu efecte negative asupra mediului, de refacere ş� i amenajare a
teritoriului, a localităţ�ilor urbane ş� i rurale.
Autoritatea publică locală a ignorat prevederile legale citate.

2. Conform art. 6 pct. 2)al Convenţ�iei de la Aarhus, publicul interesat va fi informat, prin anunţ� public
ori î�n mod individual, când este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu
şi intr-o maniera adecvată, în timp util şi efectiv. Or, potrivit pct. 3) al aceluiaş� i articol, procedurile de
participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care să permită
timp suficient pentru informarea publicului, î�n concordanț�ă cu prevederile pct. 2), ş� i timp suficient
pentru ca acesta să se pregătească şi să participe efectiv în timpul procesului de luare a deciziei de
mediu.
Î�n mod ideal, autoritatea publică locală urma, conform pct. 1 lit. a) al art. 6 din Convenţ�ia de la Aarhus,
să aplice prevederile ce reglementează participarea publicului î�n cazul elaborării ş� i emiterii deciziilor
legate de orice activităț�i propuse pentru procedura de autorizare, enumerate î�n Anexa 1 la Convenţ�ie.
La rândul său, pct. 5 al Anexei 1 la Convenţ�ie include şi activitatea legată de gospodărirea deşeurilor,
iniţierea şi desfăşurarea căreia nu poate avea loc fără atragerea publicului la procesul decizional.
3. Conform art. 6 al Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţ�a î�n procesul decizional,cetăţ�enii,
asociaţ�iile constituite î�n corespundere cu legea, alte părţ�i interesate au dreptul:
a) să participe, î�n condiţ�iile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional;
b) să solicite ş� i să obţ�ină informaţ�ii referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească proiectele
de decizii î�nsoţ�ite de materialele aferente, î�n condiţ�iile Legii privind accesul la informaţ�ie;
c) să propună autorităţ�ilor publice iniţ�ierea elaborării ş� i adoptării deciziilor;
d) să prezinte autorităţ�ilor publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse discuţ�iilor.
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Aceste drepturi au fost lezate. Î�n plus, Consiliul a ignorat ş� i un ş� ir de cerinţ�e prevăzute de art. 8-11 ale
legii nominalizate.
Cum rezultă din prevederile legale citate, Consiliul nu a anunţ�at publicul despre intenţ�ia sa de a atribuie lotul de teren pentru construcţ�ia uzinei ş� i nu a pus î�n dezbateri publice oportunitatea atribuirii anume a acestui lot pentru desfăş� urarea activităţ�ii de gospodărire a deş� eurilor, nu a iniţ�iat audieri publice
etc. Prin urmare, considerăm că ignorarea prevederilor enunţ�ate a dus la lezarea dreptului de participare
al publicului larg.
Mai mult, adoptarea deciziei contestate a lipsit publicul de posibilitatea de a se pregăti pentru dezbateri ş� i/sau de a participa efectiv la dezbaterile care urmau să fie organizate.
Î�n drept, cererea a fost î�ntemeiată pe prevederile art. 3 lit. d) al Legii privind protecţ�ia mediului î�nconjurător, art. 6 al Legii privind transparenţ�a î�n procesul decizional, art. 14-17, 19, 21, 24 alin. (1) lit. b)
ale Legii contenciosului administrativ.
Prin hotărî�rea Curț�ii de Apel Chiș� inău din 13 decembrie 2011, acț�iunea a fost admisă integral, cu declararea nulităț�ii deciziei contestate.
Hotărârea instanț�ei a fost contestată cu recurs de către avocatul intervenientului la 28 iunie 2012,
Curtea Suprema de Justiţ�ie a examinat recursul intervenientului accesoriu „S.T.R. Engeneering Consulting” SRL (Italia) ş� i prin Decizia sa, a admis cererea de recurs, a casat integral Hotărârea Curţ�ii de Apel
Chiş� inău din 13 decembrie 2011 ş� i a respins, î�n consecinţ�ă, acţ�iunea reclamantului.
3. Nu este respectată legislaţ�ia cu privire la protecţ�ia mediului (art. 9 alin. 3):
- se contestă acţ�iunile sau inacţ�iunile persoanelor particulare ce î�ncalcă legislaţ�ia din domeniul protecţ�iei mediului;
- se contestă acţ�iunile sau inacţ�iunile autorităţ�ilor publice ce î�ncalcă legislaţ�ia din domeniul protecţ�iei mediului.
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CAPITOLUL II
Participarea publicului în luarea deciziilor de mediu
INTRODUCERE
Deciziile despre bunul mers al unei
comunităț�i, fie ea oraş� , comună sau chiar
ț�ară, trebuie luate de cei care guvernează
î�mpreună cu cei care locuiesc acolo. Atunci
când primarul cheamă la discuț�ii cetăț�enii
urbei să afle unde este mai bine să amenajeze piaț�a, iar un grup de oameni strânge
semnături pentru ca primăria să asfalteze
un drum mărginaş� , când un minister organizează dezbateri pe un proiect de raport
de Evaluare a Impactului de Mediu pe un
proiect de activitate economică planificată,
iar Parlamentul este urmărit de la etaj de
membrii organizaț�iilor de mediu care susț�in
proiectul de lege, atunci putem vorbi de participare publică.
Participarea publică este una din necesităț�ile unei bune funcț�ionări a societăț�ii, pentru că nimeni nu
deț�ine monopolul soluț�iilor bune ş� i nimeni nu este atotcunoscător. Credem că participarea este un obicei
care se î�nvaț�ă – atât de cei care iau decizii, cât ş� i de cei care sunt afectaț�i de ele.

Cine este publicul interesat?
Publicul interesat î�nseamnă un grup de cetăţ�eni sau de asociaţ�ii ale cetăţ�enilor, pe care î�i afectează sau
î�i vor afecta deciziile date sau care sunt interesate î�n procesul de luare a deciziilor, dar nu-s responsabile de
aceste decizii î�n virtutea î�ndatoririlor lor de serviciu.
Deciziile luate pot să afecteze: populaţ�ia locală, reprezentanţ�ii businessului local, organizaţ�iile municipale, ONG-urile etc.
Participarea oricărui doritor ar condiţ�iona tergiversarea considerabilă a procesului ş� i majorarea costului lui. Din aceste considerente procedura se limitează la acele persoane, pe care această decizie î�i va afecta
mai mult sau mai puţ�in, precum ş� i acele, care au manifestat interes vădit de participare: oricare ONG-uri
(având cel puţ�in un obiectiv de protecţ�ia mediului î�nconjurător), asociaţ�iile consumatorilor, cercurile ş� tiinţ�ifice ş� i tehnice care manifestă un interes profesional faţ�ă de orice proiect ș� i alț�ii.
Articolul 6.2 al Convenţ�iei obligă autorităț�ile publice să î�nş� tiinţ�eze publicul interesat despre procesul
de adoptare a deciziilor. Adiț�ional stabileș� te, cine anume poate fi considerat parte a publicului interesat
(Articolul 2.4-5.). Conform Convenţ�iei, aceasta poate fi orice persoană fizică sau juridică care:
• poate fi lezată de către decizia adoptată (nu numai populaţ�ia locală, dar ş� i î�ntreprinderile, organizaţ�iile comunităţ�ilor locale, ONG) sau care
• poate fi cointeresatăî�n procesul de adoptare a deciziei. Acestea pot fi oricare ONG-uri, unul din obiectivele activităţ�ii cărora, conform statutului, este protecţ�ia mediului. De exemplu, ONG dislocată î�n
altă localitate, dar activitatea căreia se referă la obiectul deciziei adoptate, trebuie să fie examinată
ca fiind interesată î�n procesul de adoptare a deciziei ş� i trebuie să fie atribuită la categoria publicului
interesat, respectiv, să participe la procesul adoptării deciziei.

Avantajele participării publicului
Protecţ�ia mediului î�nconjurător constituie un proces de colaborare care necesită eforturi susţ�inute din
partea instituț�iilor guvernamentale, ONG-urilor, persoanelor particulare ş� i î�ntreprinzătorilor. Î�n virtutea
acestui fapt, participarea la procesul de adoptare a deciziilor are importanţ�ă deosebită. Implicarea publicului la acest proces poate aduce avantaje fiecărei din aceste grupe ş� i societăţ�ii î�n ansamblu.
Participarea publicului la procesul de adoptare a deciziilor este un proces bilateral. Pe de o parte, aceasta este o obligaț�ie morală, deoarece autorităț�ile publice funcţ�ionează î�n interesele societăţ�ii. Pe de altă parExecutarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /
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te, datorită participării publicului, persoanele cu funcţ�ii de răspundere care iau decizii primesc informaţ�ii
privitoare la doleanţ�e ş� i aş� teptările publicului, precum ş� i la corespunderea acţ�iunilor ş� i deciziilor lor cu
aş� teptările expuse de societate.
Posibilitatea de a participa la procesul de adoptare a deciziilor oferă un ş� ir de avantaje publicului.

Pentru autorităţile publice avantajele pot fi următoarele:
• devin mai clare preferinţ�ele generale ale publicului;
• publicul face cunoş� tinţ�ă cu caracterul planurilor de dezvoltare ş� i problemele procesului de adoptare
a deciziilor;
• publicul capătă cunoş� tinţ�e privitor la faptul, cum se realizează elaborarea, implementarea planurilor
ş� i monitorizarea proiectelor;
• publicul dobândeș� te deprinderi pentru soluţ�ionarea problemelor;
• se î�mbunătăţ�esc capacităţ�ile reprezentanţ�ilor publicului care participă la viaţ�a politică a comunităţ�ii
locale;
• creş� te gradul de satisfacţ�ie faţ�ă de deciziile adoptate de autorităț�ile publice ş� i gradul de î�ncredere î�n
ele.
Implicând publicul la etapele timpurii ale procesului de elaborare a deciziei, informându-l despre acţ�iunile următoare, autorităţ�ile obţ�in reacţ�ia prealabilă a segmentului activ de populaţ�ie î�n privinţ�a conţ�inutului documentului discutat. Acesta poate deveni momentul de referinţ�ă pentru definitivarea proiectului
deciziei. Î�n unele cazuri, semnalând reacţ�ia negativă univocă, autoritatea executivă poate renunţ�a la ideea
adoptării acestei decizii.
Familiarizarea prealabilă a cetăţ�enilor cu prevederile proiectului de lege discutat, va oferi posibilitatea
de a pregăti segmentul interesat al societăţ�ii la modificările viitoare.
Consultarea publicului î�n deciziile importante ale administraţ�iei de stat, mai ales î�n cazurile care ating
interesele vitale ale cetăţ�enilor (tăierea arborilor ş� i arbuş� tilor, construcţ�ia obiectivelor periculoase pentru
mediu, reducerea zonelor de recreere etc.), luarea î�n considerare a opiniei lor vor permite evitarea unor
posibile conflicte î�ntre autorităţ�ile publice ş� i populaţ�ie.
Cu toate că majoritatea deciziilor sunt sânt elaborate de profesioniş� ti ş� i, s-ar părea, că pentru reprezentanţ�ii ONG-urilor, altor grupuri de cetăţ�eni ar fi dificil să aducă completări la ele, deseori se î�ntâlnesc ş� i
alte exemple. Un punct de vedere nou al unui nespecialist poate sugera o cale mai eficientă, mai raţ�ională
de atingere a scopului decât acel propus de autoritatea publică. Nivelul avansat al dezvoltării ONG-urilor,
existenţ�a unor experţ�i erudiț�i î�n rândul lor nu exclude generarea de către aceş� tia a unor idei remarcabile
privitor la faptul, cum este mai bine să formulezi decizia ş� i să fie atinse rezultate mai bune î�n viitor. Toate
aceste momente, î�n ansamblu, vor condiţ�iona î�mbunătăţ�irea calităţ�ii documentului discutat ş� i vor contribui
la adoptarea de către autoritatea publică a unor decizii mai î�ntemeiate.
Implicarea activă a publicului interesat de către autorităţ�i î�n procesul de adoptare a deciziilor are drept
urmare perceperea mai bună a activităţ�ii acestor organe, creş� terea prestigiului lor ş� i formarea unei imagini
pozitive, ceea ce constituie un aspect important î�n procesul de pregătire către alegeri ş� i alte acţ�iuni care
necesită sprijinul populaţ�iei.

Abordările generale ale participării publicului
Concepţ�ia participării publicului se î�ntemeiază pe două abordări de bază:
• cetăț�enii au dreptul să participe la elaborarea deciziilor principale, care vor avea influenţ�ă asupra
vieţ�ii lor;
• datorită participării active a publicului interesat, calitatea deciziilor politice ş� i administrative poate
fi majorată.
Participarea publicului deschide posibilităţ�i pentru adoptarea unor decizii mai reuş� ite ş� i mai durabile.
Decizii reuş� ite pot fi considerate acele decizii care corespund necesităţ�ilor majorităţ�ii, au termen de acţ�iune
mai lung ş� i sunt mai viabile. Deciziile reuş� ite au drept scop ameliorarea calităţ�ii vieţ�ii fiecărei persoane î�n
parte. La examinarea problemei î�n parametri globali apare posibilitatea de a asigura î�mbunătăţ�irea concomitentă a condiţ�iilor sociale, economice ş� i ecologice.
Cu cât mai multe persoane sunt antrenate î�n proces, cu atât mai vastă este experienţ�a pe care ele o propun. Totodată, sunt prezentate mai multe puncte de vedere, precum ş� i astfel de informaţ�ii despre condiţ�iile
locale, care pot să nu fie cunoscute pentru toţ�i. Dacă la adoptarea deciziilor se ţ�ine cont de un spectru mai
complex de experienţ�ă ş� i opinii personale, va exista o probabilitate mult mai mare că această decizie va fi
„corectă”, deoarece î�n acest caz s-a ţ�inut cont de mai multe aspecte ş� i au fost apreciaţ�i mai mulţ�i factori ai
riscului.
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2.1. EVENTUALELE DIFICULTĂŢI ŞI MOMENTE NEGATIVE ÎN CAZUL IMPLICĂRII
PUBLICULUI LA PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR
Primul lucru, pentru care trebuie să fie pregătite autorităţ�ile publice , este necesitatea de a mări intervalul de timp pentru stabilirea contactelor ş� i susţ�inerea dialogului cu publicul. Chiar dacă ele nu au servicii
care să răspundă pentru relaţ�ii cu publicul (asemenea instituţ�ii sunt forte puţ�ine), î�n orice caz conducătorii
trebuie să-ş� i facă rezerve destul de mult timp pentru diverse î�ntruniri ş� i discuţ�ii.
Î�n al doilea rând, va fi nevoie de mijloace suplimentare pentru informarea locuitorilor republicii, oraş� ului, satului, pentru colectarea ş� i prelucrarea datelor, plasarea materialelor î�n mass-media. Cel mai simplu
anunţ� , foaie volantă necesită cheltuieli, cu atât mai costisitoare sunt publicarea unor documente de politici
î�ntregi sau chiar efectuarea unui sondaj sociologic complet. E nevoie de implicarea specialiş� tilor calificaţ�i
care trebuie achitaţ�i. Pot să apară ş� i alte probleme, dar acest fapt nu trebuie să influenţ�eze intenţ�iile structurilor guvernamentale de a supune dezbaterii publice deciziile de mediu.
Participarea publicului nu constituie o garanţ�ie a faptului că decizia adoptată î�i va satisface pe toţ�i, deoarece diferite grupuri de persoane au diferite priorităţ�i ş� i necesităţ�i. Fără î�ndoială, este mai bine, ca unele
interese să fie luate î�n considerare la etapele iniţ�iale ale procesului de planificare, când este mai uş� or să
realizezi modificări, cât decât la etapele finale, când ş� i modificările nesemnificative pot genera cheltuieli
considerabile de mijloace financiare ş� i de timp. Î�nsă, chiar ş� i î�n cazul când o parte din persoane nu sunt de
acord cu decizia adoptată, există o probabilitate mult mai mare că ele vor î�nţ�elege motivele adoptării ei.
Diferite niveluri de implicare a publicului:
Gradul de implicare a publicului î�ntr-un proces concret depinde de un ş� ir de factori, printre care:
• rezultatul scontat;
• proporţ�iile;
• cine concret ş� i cât câte persoane vor fi implicate î�n proces;
• rezultatul va asigura reglementarea problemelor la nivel naţ�ional, regional sau local etc.
Persoanele pe care procesul de adoptare a deciziilor sau de elaborare a documentelor politice le va
afecta la maximum trebuie să dispună de mai multe posibilităţ�i de exercitare a influenţ�ei asupra acestui
rezultat.

Sindromul „NMP”
Î�n cadrul discuţ�iilor despre participarea publicului este imposibil să ocoleş� ti sindromul NMP - „Nu mă
priveş� te”. De cele mai multe ori acest sindrom poate fi semnalat î�n cartierele locative cu hotare strict delimitate. El ţ�ine, î�n primul rând, de î�mpotrivirea cetăţ�enilor faţ�ă de oricare planuri noi de dezvoltare ş� i apare î�n
cazurile î�n care oamenii consideră că proiectele, planurile, construcţ�iile de acest fel se pot răsfrânge asupra
costului proprietăţ�ii ş� i asupra securităţ�ii î�n zona lor.
Strategia care î�ş�i propune scopul să depăş� ească sindromul NMP constă î�n colaborarea cu oamenii, care
ar ridica gradul î�nţ�elegerii reciproce ş� i a ţ�ine cont de interesele legitime ale oamenilor la etapa elaborării
noilor proiecte.

2.2. PRINCIPIILE GENERALE ALE PARTICIPĂRII PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR
DE MEDIU

Indiferent de regiune sau localitate, principiile de bază ale participării publicului rămân neschimbate.
De aceea, aceste principii trebuie respectate la elaborarea procedurii de participare a publicului:
• publicul este implicat la etapa iniţ�ială, la care e posibil să influenţ�ezi procesul de luare a deciziei,
adică la stadiul elaborării proiectului deciziei;
• se stabilesc termene rezonabile pentru participare;
• este asigurată informarea eficientă a publicului despre posibilităţ�ile de participare;
• publicului i se oferă informaţ�ia de bază;
• publicului i se pune la dispoziţ�ie toată informaţ�ia accesibilă, folosită î�n procesul de luare a deciziei;
• publicului i se asigură posibilitatea prezentării propunerilor, comentariilor ş� i observaţ�iilor;
• deciziile se iau ț�inându-se cont de propunerile, comentariile ş� i observaţ�iile î�naintate;
• publicul este informat despre decizia definitivă ş� i despre ordinea anulării ei.
2.2.1. Implicarea publicului la etapa iniţială, când există posibilitatea de a influenţa decizia

Implicarea publicului la etapa iniţ�ială î�nseamnă posibilitatea lui de a participa la proces atunci, când
este posibilă alegerea oricărei variante ş� i această participare va fi eficientă. Acest fapt permite a evita discuţ�iile de lungă durată după adoptarea deciziei, deoarece toate divergenţ�ele de opinii deja au fost luate î�n
consideraţ�ie.
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Decizia adoptată va fi aprobată cu atât mai repede, cu cât mai deschis, mai onest ş� i mai responsabil a
fost procesul de adoptare a ei.
2.2.2. Termene rezonabile

Toate etapele de adoptare a deciziilor cu participarea publicului trebuie să presupună termene care vor
permite participarea eficientă a publicului, ț�inându-se cont de timpul necesar pentru:
• recepţ�ionarea informaţ�iei de bază de către public;
• solicitarea informaţ�iei suplimentare de la autorităţ�ile publice ;
• familiarizarea cu informaţ�ia oferită publicului;
• pregătirea pentru participare la audieri sau dezbateri;
• participare eficientă a publicului la toate procedurile menţ�ionate.
Stabilirea termenelor rezonabile va fi utilă ş� i pentru autorităţ�ile publice , deoarece î�n acest caz ele dispun de suficient timp pentru prelucrarea informaţ�iei oferite de public. Pentru diferite proceduri, diferite
vor fi termenele optime, dar este important a nu uita, că stabilirea unor termene prea mari poate genera
pasivitatea oamenilor.
2.2.3. Informarea eficientă a publicului despre posibilităţile de participare

Informaţ�ia despre participarea publicului trebuie să fie prezentată î�ntr-o formă accesibilă unui număr cât mai mare de persoane. Există două metode oficiale de informare a publicului:
•
Î�nş� tiinţ�area publică;
•
Î�nş� tiinţ�area individuală (mai amănunţ�it despre aceasta - î�n
punctul 2.3).

Înştiinţarea trebuie să fie:
•
completă, adică să conţ�ină toată informaţ�ia necesară pentru
asigurarea participării eficiente;
•
oportună, oferind timp pentru discutarea proiectului supus
dezbaterilor;
•
accesibilă - să fie pe î�nţ�elesul atât a publicului interesat, cât
ş� i a publicului larg.
Autorităț�ile publice pot folosi diverse căi, pentru ca informaţ�ia
despre posibilităţ�ile de participare să fie cât mai vizibilă pentru
grupurile sociale interesate. Î�n societatea modernă, saturată cu
informaţ�ie, atragerea atenţ�iei persoanelor, cărora vor să se adreseze autorităţ�ile publice , poate deveni o problemă extrem de dificilă. Pot fi folosite următoarele mijloace
de î�nş� tiinţ�are: publicaţ�ii î�n ziare, alte ediţ�ii de tipar difuzate pe larg, difuzarea î�nş� tiinţ�ărilor î�n mass-media
electronice, plasarea anunţ�urilor î�n locurile de circulaţ�ie intensă a transportului.
Plasarea unui anunţ� nu prea mare î�n ziar, printre sute de alte anunţ�uri, nu poate fi considerat un mijloc
eficient de î�nş� tiinţ�are.
2.2.4. Informaţia de bază

Pentru asigurarea participării eficiente trebuie de oferit toată informaţ�ia de bază.
Publicul trebuie să cunoască:
• ce activitate se preconizeazăş� i î�n baza cărei cereri va fi adoptată decizia;
• care va fi caracterul deciziilor posibile sau proiectul lor;
• care autoritate publica poartă răspundere pentru decizia adoptată;
• procedura participării publicului;
• dacă activitatea î�n cauză este supusă procedurii evaluării impactului asupra mediului î�nconjurător la
nivel naţ�ional sau transfrontalier.
2.2.5. Accesul la familiarizarea cu informaţia

Autorităț�ile publice sunt obligate să ofere publicului interesat, ca răspuns la solicitare ş� i î�n mod gratuit,
accesul la toată informaţ�ia de care dispun, referitor la decizia adoptată. Urmează să fie oferită toată informaţ�ia care se referă la î�ntrebarea î�n cauză, adică informaţ�ia î�n orice formă. Limitarea informaţ�iei furnizate
la rapoarte ş� i rezumate este inadmisibilă.
Se admite achitarea de către autorităț�ile publice î�n mărime rezonabilă, pentru anumite servicii, cum
ar fi confecţ�ionarea copiilor de pe documente. Mărimea plăţ�ii, î�nsă, trebuie să ţ�ină cont de costul copiei ca
atare, fără a include î�n sumă plata legată de munca pentru confecţ�ionarea ei.
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2.2.6. Posibilitatea prezentării comentariilor
Orice reprezentant al publicului este î�n drept, î�n cadrul
procedurii participării publice, să prezinte obiecţ�ii, informaţ�ii, date analitice, opinii. Posibilităţ�ile acestei prezentări sunt
condiţ�ionate de tipul procesului de adoptare a deciziilor ş� i
cerinţ�ele legislaţ�iei naţ�ionale. Aceste posibilităţ�i pot presupune adresarea obiecţ�iilor î�n formă scrisă sau orală, î�n cadrul
audierilor publice sau î�n decursul unei anumite perioade de
timp, rezervate dezbaterilor publice. Obiecţ�iile ş� i propunerile pot avea formă de note informative, propuneri, informaţ�ii
analitice, opinii, decizii de alternativă, recomandări oficiale
etc.

!

Autorităţ�ile publice nu sunt î�n drept să respingă
nici una din obiecţ�iile, informaţ�iile, datele analitice
sau opiniile prezentate, pe motiv că reprezentantul
publicului nu se referă la publicul interesat.

Răspunsurile la propunerile ş� i obiecţ�iile scrise trebuie să
fie prezentate, de asemenea, î�n scris. Î�n cazul î�n care autoritatea care adoptă decizia nu este de acord, î�n î�ntregime sau parţ�ial, cu obiecţ�ia sau propunerea, ea este obligată să aducă argumente î�n favoarea punctului
său de vedere ş� i să explice modalitatea ulterioară de soluţ�ionare a litigiului.
Autoritatea publică responsabilă pentru proces este obligată să ţ�ină evidenţ�a obiecţ�iilor ş� i propunerilor,
care urmează să fie incluse î�n materialele ce constituie temei pentru adoptarea deciziei.
Asigurarea posibilităţ�ii de prezentare a propunerilor ş� i obiecţ�iilor de către public este utilă chiar ş� i
atunci când acest fapt nu este prevăzut de legislaţ�ie. Această cale de studiere a opiniei publice este cea mai
reuş� ită. Afară de aceasta, ea poate fi de ajutor la căpătarea informaţ�iei utile pentru decizia elaborată.
2.2.7. Decizia care ţine cont, în mod adecvat, de obiecţiile / propunerile publicului

Autorităț�ile publice sunt obligate să examineze, î�n mod adecvat, comentariile prezentate de public î�n
procesul adoptării deciziei. „A ţ�ine cont î�n mod adecvat” î�nseamnă, că autorităț�ile publice sunt obligate:
• să studieze propunerile ş� i obiecţ�iile;
• să reacţ�ioneze la acele propuneri ş� i obiecţ�ii sau la elementele lor, care conţ�in temeri î�ntemeiate cu
privire la mediu sau la sănătatea publică;
• să elaboreze măsuri sau decizii care ar î�nlătura cauzele acestei î�ngrijorări.
Prezentarea separată a răspunsului la fiecare obiecţ�ie nu este o obligaţ�ie a autorităţ�ilor publice. Dacă
numărul total al propunerilor ş� i obiecţ�iilor nu este mare, se poate da răspuns la ele î�n ansamblu, î�n formă scrisă sau î�n cadrul adunării publice. Dacă î�nsă numărul propunerilor ş� i obiecţ�iilor este considerabil,
autorităț�ile publice trebuie să le analizeze, să le grupeze după conţ�inut ş� i să răspundă la ele la elaborarea
deciziei definitive.
2.2.8. Informarea operativă a publicului despre decizia adoptată

Autorităț�ile publice sunt obligate să î�nş� tiinţ�eze publicul despre decizia adoptată. Această obligaţ�ie
presupune nu numai informarea participanţ�ilor la procedură sau a publicului interesat, dar ş� i necesită î�nş� tiinţ�area (informarea) maselor largi ale publicului.

!

Publicului trebuie să-i fie oferit textul deciziei, conț�inând toate argumentele ş� i concluziile pe
care s-a î�ntemeiat această decizie.

La această etapă publicului trebuie să-i fie prezentată toată informaţ�ia necesară cu privire la posibilităţ�ile de contestare a deciziei adoptate de autoritatea publică.
2.2.9. Nivelurile participării publicului la adoptarea deciziilor

Indiferent de dificultatea problemei discutate, de cadrul temporal al acestui proces ş� i alţ�i factori, există
patru niveluri de participare a publicului la adoptarea deciziilor.
(a) Transmiterea informaţiei. Autoritatea publică sau organizaţ�ia nonguvernamentală formulează ş� i
difuzează pe toate canalele de care dispune volumul maxim de informaţ�ie despre intenţ�ia lor, conţ�inutul
proiectului deciziei ş� i modul de discutare a ei.
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lui.

Aceleaş� i acţ�iuni î�ntreprind companiile interesate î�n a primi avize pozitive de la reprezentanţ�ii publicu-

La acest nivel fluxul de informaţ�ie are direcţ�ie unilaterală - către populaţ�ie. Se î�ntâmplă, că autoritatea
publică se limitează la o simplă î�nş� tiinţ�are, considerând că astfel ş� i-a î�ndeplinit datoria. Î�n acest caz are de
suferit atât conţ�inutul deciziei, cât ş� i prestigiul instituț�iei.
(b) Consultarea publicului. Acest nivel presupune stabilirea ş� i susţ�inerea unui dialog viu î�ntre autorii
propunerii supuse discutării ş� i grupurile interesate de cetăţ�eni, experţ�ii independenţ�i, reprezentanţ�ii ONGurilor etc. Autorităţ�ile explică ş� i argumentează acţ�iunile propuse, iar cealaltă parte analizează informaţ�ia,
î�ş�i expune punctul de vedere, formulează propuneri concrete. Consultările pot fi directe (î�ntâlniri la locul
de trai, discuţ�ii cu experţ�ii, liderii ONG-urilor), cât ş� i indirecte (sondaj sociologic etc.)
(c) Colaborarea părţilor. Acest nivel presupune conlucrarea reprezentanţ�ilor autorităţ�ilor, businessului (atunci când sunt atinse interesele lui) ş� i ale publicului privind î�ntocmirea variantei finale a proiectului
deciziei. Este un moment extrem de important ş� i responsabil, î�n care este antrenat un număr mare de persoane, care cu adevărat pot î�mbunătăţ�i calitatea deciziei adoptate. Autorităț�ile publice rareori includ din
proprie iniţ�iativă reprezentanţ�ii publicului î�n grupurile pentru definitivarea proiectelor deciziilor.
Obiş� nuindu-se cu gândul că publicul trebuie să fie informat despre toate acţ�iunile sale, să fie consultată
opinia lui, autorităţ�ile trebuie să stabilească cu publicul relaţ�ii de parteneriat, inclusiv implicarea reprezentanţ�ilor lui la elaborarea planurilor ş� i programelor de activitate.
(d) Delegarea împuternicirilor. Acesta este nivelul superior de participare, când reprezentanţ�ii î�mputerniciţ�i ai publicului participă la ş� edinţ�ele consiliilor de diferite niveluri, organelor colegiale ale puterii,
având posibilitatea să ia cuvântul ş� i să expună opinia populaţ�iei, uneori chiar dispunând de drept de vot
deliberativ.
Evident, delegarea nu are loc pe fiecare î�ntrebare discutată, ci numai î�n caz de necesitate extremă.
Pentru asigurarea procesului neî�ntrerupt de participare, ONG-urile ş� i Guvernul pot î�ncheia acorduri de
colaborare pe termen lung, î�n care este prevăzut mecanismul de reprezentare, inclusiv calitatea de membru
î�n autorităţ�ile care adoptă decizii.
2.2.10. Etapele implicării publicului

Timpul folosit pentru implicarea publicului î�ntr-un proces concret poate fi divizat, î�n mod condiţ�ional,
î�n câteva etape.
Prima etapă — populaţ�ia este î�nş� tiinţ�ată despre proiectul deciziei prin scrisoare ş� i/sau prin aducerea
la cunoş� tinţ�ă publică a proiectului de decizie. Se creează toate posibilităţ�ile pentru familiarizarea publicului
cu proiectul ş� i alte materiale solicitate.
A doua etapă — publicul are posibilitatea să se expună asupra deciziei î�nainte de adoptarea ei: se organizează audieri publice, se expediază î�nş� tiinţ�ări personale, se desfăş� oară î�ntâlniri cu specialiş� tii respectivi
sau persoanele pe care le va leza decizia î�n cauză.
Autorităţ�ile pregătesc documentul (tabelul de divergenț�e) î�n care sunt totalizate obiecţ�iile / propunerile publicului, rezultatele participării lui, precum ş� i corectările operate î�n proiectul deciziei, ț�inându-se cont
de comentariile parvenite.
A treia etapă — publicul ajută la elaborarea deciziei: publicul î�n ansamblu, persoane aparte, specialiş� ti,
organizaţ�ii, autorităţ�ile publice locale formează grupuri de lucru, î�n care sunt incluş� i reprezentanţ�i ai persoanelor, grupurilor interesate etc., care elaborează propuneri pe marginea deciziei.
Durata etapelor se stabileş� te î�n funcţ�ie de sarcinile ş� i experienţ�a de organizare a procesului, î�nsă, î�n linii
generale, pentru fiecare din ele trebuie să fie rezervate intervale aproximativ egale de timp.

2.2.11. Ce posibilităţi oferă legislaţia Republicii Moldova pentru implicarea publicului în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul mediului

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenț�a î�n procesul decizional stabileș� te normele generale
aplicabile pentru asigurarea transparenţ�ei î�n procesul decizional din cadrul autorităţ�ilor administraţ�iei publice centrale ş� i locale, altor autorităţ�i publice ş� i reglementează raporturile lor cu cetăţ�enii, cu asociaţ�iile
constituite î�n corespundere cu legea, cu alte părţ�i interesate î�n vederea implicării acestora î�n procesul de
adoptare a hotărârilor î�n orice domeniu, inclusiv de mediu. Conform art. 6 al Legii respective, cetăţ�enii,
asociaţ�iile constituite î�n corespundere cu legea, alte părţ�i interesate au dreptul: să participe la orice etapă a procesului decizional; să solicite ş� i să obţ�ină informaţ�ii referitoare la procesul decizional, inclusiv să
primească proiectele de decizii î�nsoţ�ite de materialele aferente, î�n condiţ�iile Legii privind accesul la informaţ�ie; să propună autorităţ�ilor publice iniţ�ierea elaborării ş� i adoptării deciziilor; să prezinte autorităţ�ilor
publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse discuţ�iilor. Autorităţ�ile publice, la rândul lor
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sunt obligate, după caz, să î�ntreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţ�ilor de participare a
cetăţ�enilor, a asociaţ�iilor constituite î�n corespundere cu legea, a altor părţ�i interesate la procesul decizional,
inclusiv prin:
a) diseminarea informaţ�iei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţ�ii publice, prin afiş� area lor la sediul acesteia î�ntr-un spaţ�iu
accesibil publicului ş� i/sau prin difuzarea lor î�n mass-media centrală sau locală, după caz;
b) informarea, î�n modul stabilit, asupra organizării procesului decizional;   
c) instituţ�ionalizarea mecanismelor de cooperare ş� i de parteneriat cu societatea;
d) recepţ�ionarea ş� i examinarea recomandărilor cetăţ�enilor, asociaţ�iilor constituite î�n corespundere cu
legea, ale altor părţ�i interesate î�n scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;
e) consultarea opiniei tuturor părţ�ilor interesate de examinarea proiectelor de decizii.
Î�n Legea nr. Nr. 1515 din 16.06.1993 din privind protecţ�ia mediului î�nconjurător este consfinţ�it principiul luării obligatorii î�n considerare a opiniei populaţ�iei la proiectarea, amplasarea ş� i darea î�n exploatare
a obiectivelor social-economice, realizarea programelor ş� i activităţ�ilor care generează schimbări î�n mediul
î�nconjurător (art. 3 lit. d). Autorităţ�ile locale nu sunt î�n drept să adopte nici o decizie fără acordul populaţ�iei,
interesele căreia pot fi lezate î�n urma activităţ�ii obiectivelor menţ�ionate. Î�n art. 30 al aceleiaş� i legi este stipulat dreptul cetăţ�enilor de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe economice
sau de altă natură ce vizează direct sau indirect protecţ�ia mediului ş� i folosirea resurselor naturale; dreptul
la informare ş� i consultare asupra proiectelor de amplasare ş� i construire a obiectivelor cu efecte negative
asupra mediului. Tot aici este prevăzut dreptul de a organiza referendumuri naţ�ionale ş� i locale î�n probleme
majore de protecţ�ie a mediului. Legea privind expertiza ecologică nr. 851-XIII din 29.05.1996 (î�n vigoare 08.08.1996) Monitorul Oficial nr.52-53 art.494 din 08.08.1996 ş� i Legea privind evaluarea impactului
asupra mediului nr. 86 din 29.05.2014 (î�n vigoare 04.01.2015) Monitorul Oficial nr.174-177 art.393 din
04.07.2014 oferă o interpretare ş� i mai vastă a participării publicului interesat la adoptarea deciziilor cu
privire la problemele mediului.
Conform art. 6 al Legii privind expertiza ecologică, se extinde asupra proiectelor de acte legislative
ş� i de alte acte normative, instrucţ�iunilor, normativelor ş� i metodologiilor, regulamentelor ş� i standardelor
referitor la starea mediului ş� i/sau care reglementează activităţ�ile potenţ�ial periculoase pentru mediul
î�nconjurător, folosirea resurselor naturale ş� i protecţ�ia mediului. Î�n capitolul II al Legii menţ�ionate sunt
prevăzute practic toate aspectele efectuării expertizei ecologice. Astfel:
• î�n art. 9 este indicat modul de organizare ş� i efectuare a expertizei ecologice;
• la art. 10 sunt prevăzute drepturile cetăţ�enilor ş� i asociaţ�iilor obş� teş� ti î�n domeniul organizării expertizei;
• art. 11 - drepturile lor de efectuare a expertizei.
Conform acestor articole, ei au dreptul să solicite ş� i să primească pentru examinare orice documentaţ�ie
privitor la proiecte, să participe la efectuarea expertizei de stat;
• î�n art. 12 sunt indicate condiţ�iile de efectuare a expertizei obş� teş� ti, printre care se menţ�ionează
necesitatea depunerii cererii respective la autorităţ�ile publice locale ş� i informării publicului despre
efectuarea expertizei obş� teş� ti;
• conform art. 13, numai î�n cazuri aparte (când documentaţ�ia de proiect constituie secret, când statutele organizaţ�iilor nonguvernamentale nu prevăd această activitate etc.) autorităţ�ile locale pot respinge î�nregistrarea cererii de efectuare a expertizei ecologice obş� teş� ti;
• avizul expertizei ecologice obş� teş� ti are putere juridică numai după aprobarea rezultatelor ei de către
expertiza de stat ş� i poate fi publicat î�n presă sau prezentat autorităţ�ilor de stat competente (art. 14).
La fel de amănunţ�it este examinată participarea publicului î�n cadrul procesului de evaluare a impactului
asupra mediului reglementată de Legea cu privire la evaluarea impactului asupra mediului. Studii de acest
fel se efectuează î�n cazul unor proiecte de proporţ�ii, care pot avea influenţ�ă considerabilă asupra mediului.
Î�n art. 27 al Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului ş� i amenajării teritoriului
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12-13), este prevăzut că consultarea populaţ�iei se face
anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice ş� i de planuri de amenajare a teritoriului. Se
prevede (art. 29) consultarea populaţ�iei î�n mod diferenţ�iat, î�n funcţ�ie de volumul ş� i de importanţ�a documentaţ�iei, î�n conformitate cu regulamentul elaborat de autoritatea administraţ�iei publice centrale pentru
urbanism ş� i amenajarea teritoriului ş� i aprobat de Guvern.
Majoritatea actelor legislative de mediu, î�n diferită măsură, prevăd dreptul participării populaţ�iei la
procesul de adoptare a deciziilor. Î�n Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţ�iile verzi
ale localităţ�ilor urbane ş� i rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134), (art. 29 alin. 4)
este prevăzut dreptul cetăţ�enilor ş� i organizaţ�iilor obş� teş� ti să participe la elaborarea ş� i examinarea deciExecutarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /
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ziilor privind dezvoltarea ş� i protecţ�ia spaţ�iilor verzi, să iniţ�ieze î�n aceste scopuri consultări ale populaţ�iei,
inclusiv referendumuri locale. Legea î�n cauză prevede î�n art.20 alin. 3 interzicerea efectuării construcţ�iilor
î�n spaţ�iile verzi fără avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat ş� i obş� teş� ti ş� i fără acordul populaţ�iei din
zonele limitrofe.
Descrierea amănunţ�ită a unor proceduri de implicare a publicului la elaborarea ş� i adoptarea deciziilor
ecologice se conţ�ine î�n Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 72 din 25
ianuarie 2000. Î�n acest document sunt specificate cazurile de implicare benevolă ş� i obligatorie a publicului la adoptarea deciziilor, instituţ�iile de stat care asigură acest proces (autoritatea centrală pentru mediu),
precum ş� i instituţ�iile responsabile pentru discutarea proiectelor documentelor î�mpreună cu publicul (autorităţ�ile locale ş� i serviciile teritoriale de protecţ�ie a mediului).
Regulamentul prevede că cheltuielile pentru desfăş� urarea procedurii dezbaterilor sunt asumate de
persoanele juridice ş� i cele fizice, interesate î�n construcţ�ia unui sau altui obiectiv, iar î�n cazul î�n care e vorba
de programe naţ�ionale mijloacele pot fi alocate din Fondul Ecologic Naţ�ional.
Regulamentul examinează trei niveluri ale participării publicului la procesul de adoptare a deciziilor:
• elaborarea proiectelor de legi, programe, regulamente, alte acte normative;
• deciziile de activitate la nivel local;
• dezbaterea proiectelor de amploare naţ�ională (programe ale dezvoltării social-economice, care prevăd utilizarea resurselor naturale ş� i un impact considerabil asupra mediului).
Unele autorităț�i publice locale dispun de proprii acte normative care reglementează transparenț�a procesului de implicare a publicului î�n actul decizional. Consiliul municipal Chiș� inău, prin hotărârea 1/4 din
22 ianuarie 2008, a aprobat Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţ�ei decizionale î�n cadrul autorităţ�ilor administraţ�iei publice locale. Documentul dat conț�ine prevederi privind formele ș� i etapele de
asigurare a transparenț�ei, modul de informare despre proiectele de decizii ș� i de consultare a cetăț�enilor,
precum ș� i asigurarea transparenț�ei procesului de adoptare a deciziilor ș� i monitorizarea transparenț�ei decizionale.

2.3. DEOSEBIREA DINTRE DECIZIILE PARTICULARE ŞI CELE STRATEGICE

Căile de organizare a participării publicului depind î�n mare măsură de caracterul deciziei discutate. Î�n
legătură cu aceasta, atât Convenţ�ia, cât ş� i majoritatea legislaţ�iilor naţ�ionale stabilesc trei tipuri de decizii:
• decizii privitoare la lucrări concrete, legate de realizarea unor proiecte concrete sau a altor activităţ�i
(de exemplu, primirea autorizaţ�iei pentru lucrări de construcţ�ie, pentru volumul de emisii, primirea
licenţ�elor pentru lucrări de abataj etc.);
• decizii strategice, cum ar fi planurile, programele ş� i directivele politice ce completează prevederile
legislative î�n domeniu. Ele sunt elaborate de autorităţ�ile executive (de exemplu, planul urbanistic
stabileş� te modul dezvoltării zonelor urbane ş� i obiectivele ei). Pentru majoritatea deciziilor strategice
este stabilit cadrul temporal (1 an, 3 ani, 5 ani);
• decizii legislative care stabilesc norme de aplicare generală - legi, regulamente normative.
2.3.1. Adoptarea deciziilor privind activităţi concrete

Ce fel de decizii?
Există patru categorii principale de decizii asupra cărora pot sau trebuie să se extindă prevederile despre participarea publicului ale Articolului 6 al Convenţ�iei ş� i ale legislaţ�iei naţ�ionale:
• Perfectarea deciziilor î�n domeniile stipulate expres ca fiind supuse procedurii EIM (Articolul 6.1.a al
Convenţ�iei de la Aarhus ş� i Legii privind EIM (de exemplu, primirea autorizaţ�iilor pentru amenajarea
obiectului de plasare a deş� eurilor nepericuloase î�n volum de peste 50 tone pe zi).
• Perfectarea deciziilor pentru desfăş� urarea activităţ�ii cu impact potenţ�ial considerabil asupra mediului, asupra căreia cerinţ�ele pentru EIM se aplică î�n mod direct de către autoritatea care adoptă
decizia (Articolul 6.1.b al Convenţ�iei de la Aarhus ş� i Legii privind EIM ) (de exemplu, primirea autorizaţ�iilor pentru amenajarea obiectului pentru plasarea deş� eurilor nepericuloase î�n volum de peste
40 tone pe zi).
• Perfectarea deciziilor pentru desfăş� urarea activităţ�ii cu impact potenţ�ial asupra mediului, faţ�ă de
care cerinţ�ele pentru EIM nu se aplică (deciziile pentru emisii î�n atmosferă).
• Perfectarea licenţ�elor pentru prestarea anumitor servicii (licenţ�a generală pentru desfăş� urarea lucrărilor de extragere ).
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Articolul 6 se aplică î�n mod obligatoriu procesului de adoptare a deciziilor, ce se referă la categoriile (a)
ş� i (b) ş� i poate fi aplicat unor proceduri de adoptare a deciziilor, ce se referă la categoriile (c) ş� i (d), î�n funcţ�ie
de cerinţ�ele legislaţ�iei interne ş� i practica existentă.
Î�n Republica Moldova implicarea cetăţ�enilor la procesul de adoptare a deciziilor la nivel local este prevăzută î�n următoarele cazuri:
• Proiectarea ş� i construcţ�ia obiectivelor social-economice cu impact negativ asupra mediului.
• Elaborarea schemelor, programelor ş� i planurilor teritoriale ale dezvoltării fizice.
• Elaborarea planului local de acţ�iuni pentru protecţ�ia mediului.
• Autorizaţ�ii pentru activităţ�i periculoase de mediu, pentru emisii ş� i deversări, folosirea resurselor
naturale.
Răspunderea pentru implicarea publicului la adoptarea deciziilor revine autorităţ�ilor locale (consiliile
municipale, orăş� eneş� ti, săteş� ti ş� i organele lor executive) ş� i subdiviziunile regionale sau raionale ale Inspectoratului Ecologic de Stat (Agenţ�iile Ecologice Teritoriale, Inspecț�iile Ecologice Raionale).
Pentru a asigura participarea eficientă a publicului la etapa iniţ�ială, î�nsuş� i investitorul trebuie să creeze
condiţ�ii pentru informare ş� i discutarea oportună a proiectului prezentat.
2.3.2. Adoptarea deciziilor strategice

Conform Articolului 7 al Convenţ�iei de la Aarhus, autorităț�ile publice sunt obligate să prevadă măsuri
respective de participare a publicului la pregătirea documentelor de politice legate de mediu î�n cadrul unei
proceduri transparente ş� i judicioase, cu condiţ�ia oferirii î�ntregului volum de informaţ�ie necesară publicului.

Despre ce fel de documente de politici e vorba?
Vorbind despre documentele de politice legate de mediu, Convenţ�ia î�n nici un caz nu limitează cadrul
acestei obligaţ�ii la politicile cu privire la protecţ�ia mediului. Deja expresia „legate de” presupune că această obligaţ�ie este mult mai vastă ş� i se referă la pregătirea oricăror documente de politici care î�ntr-un fel
sau altul pot influenţ�a asupra mediului. Cu alte cuvinte, deş� i Articolul 7 se referă la elaborarea Planurilor
de Acţ�iuni de mediu ş� i a altor programe ecologice, el ţ�ine ş� i de unele decizii strategice, cum sunt planurile dezvoltării regională, de construcţ�ii, folosinţ�e funciare, dezvoltare a reţ�elei transporturilor ş� i reţ�elei
energetice, precum ş� i multe alte decizii strategice î�n domeniul transportului, energeticii, industriei grele ş� i
uş� oare, resurselor acvatice, ocrotirii sănătăţ�ii, securităţ�ii sanitaro-epidemiologice etc. la toate nivelurile de
conducere.
La această categorie pot fi atribuite iniţ�iativele guvernamentale, care î�ş�i propun drept scop realizarea
anumitor documente de politice legate de mediu, de exemplu, un program î�n care sunt stabiliţ�i indicatori
concreţ�i de reducere a emisiilor care trebuie atinş� i.
Documentele de politici poate fi definită ca „principiu, plan sau mod de acţ�iune” care, de regulă, are caracter general, î�n comparaţ�ie cu planurile ş� i programele.1 Î�n conformitate cu Hotărârea guvernului cu privire la regulile de elaborare ş� i cerinţ�ele unificate faţ�ă de documentele de politici nr. 33 din 11.01.2007 (î�n
vigoare 19.01.2007) Monitorul Oficial nr.6-9 art.44 din 19.01.2007 stabileş� te că „documentele de politici
descriu ş� i analizează problemele existente, identifică obiectivele aferente problemei vizate, definesc instrumentele de soluţ�ionare a acestei probleme ş� i impactul aş� teptat asupra statului ş� i societăţ�ii. Adiţ�ional, documentele de politici trebuie să identifice riscurile posibile ale implementării acestor politici.” Documentele
de politici reprezintă: a) concepţ�ia; b) strategia; c) programul; d) planul.
Adoptarea cadrului legislativ
Î�n Republica Moldova, Constituţ�ia ş� i Legea cu privire la protecţ�ia mediului î�nconjurător prevăd, că fiecare persoană are dreptul de a participa la discutarea proiectelor de legi, a proiectelor economice ş� i a altor
proiecte legate, î�n general sau parţ�ial, de protecţ�ia mediului ş� i folosirea resurselor naturale.
Convenţ�ia, î�n principiu, nu cere de la statele Părţ�i elaborarea obligatorie a acestor prevederi legislative.
Cu toate acestea, ea CERE existenţ�a:
•
•
•

mijloacelor practice de participare a publicului;
standardelor pentru această participare;
situaţ�iei, î�n condiţ�iile căreia, î�n spiritul Convenţ�iei, această participare ar fi eficientă.
Exemple de astfel de mijloace practice pot servi indicaţ�iile stricte, emise de autorităţ�ile de planificare,
cu privire la faptul, î�n ce mod trebuie să fie implicat publicul, ş� i principiile politice de notorietate publică
sau indicaţ�iile referitor la faptul, cine ş� i î�n ce mod poate participa la aceste procese.
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Un alt element, destul de răspândit, este elaborarea ş� i publicitatea amplă a planului de participare a
publicului pentru fiecare decizie strategică, ț�inând cont de domeniul aplicării acestei decizii, caracterul ei ş� i
părţ�ile interesate implicate (de exemplu, Planul Local de Acţ�iuni î�n domeniul Mediului - PLAM - se va deosebi de politica dezvoltării reţ�elei transnaţ�ionale de transport î�n ceea ce priveş� te elementele lor, precum ş� i
î�n ceea ce priveş� te gradul de participare a publicului).
RECOMANDARE
Cu toate că nu există cerinţ�e obligatorii de elaborare a normelor legislative cu privire la participarea
publicului la procesul de adoptare a deciziilor strategice, existenţ�a prevederilor legislative de aplicare
generală poate facilita considerabil atât viaţ�a publicului, cât ş� i activitatea autorităţ�ilor de stat. La pregătirea unui document de politică funcţ�ionarii publici oricum, probabil, vor fi nevoiţ�i să elaboreze planul de
participare a publicului, dar reglementările legislative deja existente le vor fi de ajutor la stabilirea succesiunii etapelor ş� i le vor oferi un set de standarde î�n acest domeniu. Pe de altă parte, publicul va î�nţ�elege,
cu ce trebuie să î�nceapă. Graţ�ie acestui fapt, va fi micş� orat volumul de informaţ�ie căutată ş� i de explicaţ�ii
privitor la proceduri.

Baza procedurală transparentă şi echitabilă
Acest element al obligaţ�iei presupune că autorităț�ile publice trebuie să aducă foarte explicit la cunoş� tinţ�a fiecărei persoane implicate, î�n ce mod ea poate participa la elaborarea documentelor de politici sau a
altei decizii strategice. Pentru aceasta, î�n primul rând, este necesară existenţ�a unei proceduri strict determinate ş� i aducerea la cunoş� tinţ�a publicului a documentului de politică concret. Î�n al doilea rând, aceasta
presupune, că la nivel general trebuie să fie stabilite anumite reguli î�n privinţ�a tuturor deciziilor strategice.
Bineî�nţ�eles, cea mai bună variantă de implementare a acestor reguli ar fi reflectarea lor î�n actele legislative
sau alte acte normative. La momentul de faţ�ă, Ministerul Mediului este î�n proces de elaborare a proiectului
de lege privind Evaluarea Strategică de Mediu

Informaţia necesară
Pe lângă elaborarea unor proceduri clare, autorităț�ile publice la pregătirea fiecărei decizii strategice
concrete trebuie să ofere publicului informaţ�ia necesară participării lui eficiente la procesul de adoptare a
deciziilor:
• informaţ�ia despre procesul î�nsuş� i, fapt care, de regulă, se face prin î�nş� tiinţ�ări, similare î�nş� tiinţ�ărilor
despre procedura EIM (vezi informaţ�ia mai amănunţ�ită î�n exemplele de mai jos);
• informaţ�ia necesară pentru prezentarea obiecţ�iilor ş� i comentariilor sau pentru alte moduri de participare: materiale introductive, proiecte de documente de politici, alte date ş� i materiale relevante.

Cine este publicul interesat?
Pentru a se adresa către toate persoanele care pot participa la proces, autorităț�ile publice responsabile
pentru asigurarea acestei participări urmează să determine toate persoanele sau grupurile de persoane, pe
care le poate influenţ�a această decizie sau care pot fi cointeresate î�n adoptarea ei. Î�ntr-un anumit sens, acest
proces este similar procedurilor EIM ş� i de eliberare a autorizaţ�iilor. Î�n cazul dat, î�nsă, publicul interesat va
fi altul: raza de influenţ�ă ş� i modul de acţ�iune a deciziilor strategice sunt mult mai vaste. Afară de aceasta,
implementarea acestora ş� i chiar elaborarea lor necesită mult mai mult timp. Î�nsă, ca ş� i î�n cazul EIM , cu cât
mai devreme sunt implicate î�n proces publicul ş� i diferite părţ�i interesate, cu atât mai uş� or ş� i mai eficient
va decurge procesul î�nsuş� i.

Încheiere: două căi de participare a publicului
1. Participarea publicului la elaborarea documentelor de politici se extinde asupra î�ntregului proces de
elaborare a proiectului documentului de politici, î�ncepând cu etapele iniţ�iale.
2. Documentele de politici de ramură, ca ş� i toate celelalte decizii, de regulă, sunt supuse Evaluării de
Mediu (EM).
Î�n prezent aceasta se face pe două căi: fie se efectuează Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), fie se
efectuează Expertiza Ecologică (EE), î�n funcţ�ie de cadrul juridic î�nvigorare. ESM ş� i EE constituie doar una
din etapele de pregătire a documentelor de politici. Î�nsă ele pot conţ�ine cerinţ�e suplimentare referitor la
participarea publicului.
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2.4. ADOPTAREA DECIZIILOR PRIVITOARE LA ACŢIUNILE CONCRETE:
DECIZII BAZATE PE EVALUAREA DE MEDIU
2.4.1. Evaluarea (de mediu) şi experti za ecologică
Pe plan internaț�ional, participarea publicului –
î�mpreună cu transparenț�a ș� i calitatea informaț�iei – a
fost considerată ca reprezentând unul dintre pilonii
de bază ai unei proceduri de EIM eficiente.
Evaluarea de mediu (EM) este un proces care caută să asigure luarea î�n considerare a impactului asupra
mediului î�n elaborarea propunerilor de dezvoltare la
nivel de politica sau proiect î�nainte de luarea deciziei
finale î�n legătura cu promovarea acestora. Ca atare,
EM este un instrument pentru factorii de decizie, care
î�i ajută să pregătească ş� i să adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul
negativ asupra mediului ş� i se î�ntăresc aspectele pozitive. Evaluarea mediului este astfel, î�n esenţ�ă, o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor cu privire
la promovarea unei politici sau unui proiect de activitate planificată.
Există numeroase definiţ�ii ale participării publicului î�n cadrul EIM. Una dintre ele este următoarea:
„un mecanism prin care anumite persoane emit păreri/idei sau iau măsuri î�n ceea ce priveş� te planurile, proiectele, activităţ�ile ş� i situaţ�iile care le afectează sau le vor afecta, atât pozitiv cât ş� i negativ.” Cu
toate acestea, î�n toată lumea, participarea publicului este percepută diferit ş� i putem vorbi despre diferite
stadii de dezvoltare, î�n legătură cu cele două elemente cheie: „public” ş� i „participare”.
Cine este publicul î�n „participare publică”:
Locuitori (persoane individuale) ş� i comunităţ�i (săteș� ti) afectate pozitiv sau negativ de activitatea respectivă;
• Beneficiarii proiectului (pot fi, î�n egală măsură, beneficiari din alte părţ�i ale ţ�ării sau chiar dintr-o altă
ţ�ară);
• ONG-urile locale, naţ�ionale sau internaţ�ionale care activează î�n zonă;
• “Publicul larg” interesat din ţ�ară; ș� i
• Agenţ�iile guvernamentale naţ�ionale ş� i locale, oficial responsabile pentru protecţ�ia mediului ş� i
bunăstarea socială.
•

Cine este responsabil pentru participarea publicului?
Autorităț�ile publice sunt responsabile pentru asigurarea participării publicului la procesul de adoptare
a deciziilor pe genuri concrete de activităţ�i î�n trei forme posibile:
• Î�nsăş� i autoritatea care adoptă decizia (de exemplu, Consiliul raional).
• O altă autoritate publică ce ia parte la proces (de exemplu, î�ntr-un ş� ir de ţ�ări filiala regională a ministerului adoptă decizia, iar autorităţ�ile publice locale răspund pentru implicarea publicului î�n acest
proces).
• Pentru ca participarea publicului să se soldeze cu rezultate, ea trebuie să se desfăş� oare la etapa iniţ�ială , de aceea î�n multe ţ�ări î�nsuş� i investitorul este obligat să asigure participarea publicului la nivel
cuvenit ş� i desfăş� urarea consultărilor.
Indiferent de faptul, care din cele trei părţ�i nominalizate trebuie să asigure procedura participării publicului, statul (organele lui) este obligat să garanteze, cel puţ�in, respectarea prevederilor Convenţ�iei. Astfel,
de exemplu, î�n ţ�ările î�n care responsabil pentru participarea publicului este investitorul, autorităţ�ilor de
stat, cu toate acestea, le revine obligaţ�ia de a asigura informarea oportună, cuvenită ş� i eficientă a publicului
î�n fiecare caz, prezenţ�a î�n î�nş� tiinţ�ări a punctelor enumerate î�n Articolul 6.2 ş� i respectarea altor prevederi
ale Articolului 6.
Aceste obiective pot fi realizate cu succes î�n cazul operării î�n legislaţ�ia internă a dispoziţ�iilor detaliate
respective (de exemplu, prevederile despre EIM ).
Cu toată importanţ�a asigurării posibilităţ�ilor pentru persoanele care locuiesc î�n apropierea viitoarei
uzine farmaceutice sau auto-magistralei de a influenţ�a asupra deciziilor cu privire la mărimea exactă a
acestor obiective, locul definitiv de amplasare a lor ş� i alţ�i parametri tehnici, este ş� i mai important, ca părerea acestor persoane să fie ascultată la etapele primare ale acestor proiecte. Î�n realitate, o bună parte a
Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

61

procesului de adoptare a deciziilor cu privire la eliberarea autorizaţ�iilor se va simplifica considerabil, dacă
părţ�ile interesate deja la etapele iniţ�iale au avut posibilitatea de a exercita influenţ�ă asupra planurilor dezvoltării regionale sau creării unei reţ�ele de transport, î�n care se stabilesc procedurile primirii autorizaţ�iilor
ş� i locurile desfăş� urării proiectelor viitoare.
Î�n Convenţ�ia de la Aarhus se conţ�ine cerinţ�a univocă potrivit căreia orice ţ�ară, indiferent de faptul cum
sunt stabilite î�n legislaţ�ia ei procedurile de adoptare a deciziilor, trebuie să asigure participarea eficientă a
publicului la aceste proceduri î�n toate cazurile, când e vorba de problemele de mediu.
Participarea publicului este oportună cu precădere î�n situaţ�ii controversate ş� i pentru activităţ�i cu un
sever impact social ş� i asupra mediului. Î�n plus, participarea publicului ar trebui să fi organizată când:
i) proiectul nu este î�ncă definitivat, iar participarea publicului poate avea un rol î�n modificarea lui;
ii) există o idee clară despre ceea ce se cere publicului; ş� i/sau
iii) este statuată obligativitatea de a lua î�n considerare comentariile publice î�n procesul de luare a deciziilor

Excepț�iile de la punerea î�n practică a procesului de participare a publicului se pot face pentru:
• Decizii de rutină;
• Situaţ�ii confidenţ�iale î�n relaţ�ii internaţ�ionale, apărare naţ�ională, siguranţ�ă publică, noi tehnologii
confidenţ�iale; ș� i
• deciziile privind situaţ�iile de urgenţ�ă (inundaţ�ii, cutremure, etc.).
Î�n toate ţ�ările există cerinţ�a de apreciere a impactului pe care î�l poate exercita asupra mediului proiectul
propus. Î�n diferite ţ�ări această evaluare se desfăş� oară î�n mod diferit. Pot fi evidenţ�iate două indicii de bază
ale acestor proceduri î�n douăsprezece ţ�ări membre ale Parteneriatului Estic ş� i î�n celelalte ţ�ări europene.
Î�n majoritatea ţ�ărilor europene EIM este prevăzută pentru proiecte ş� i ESM pentru documentele de politici. Aceeaş� i abordare se aplică ş� i î�n Republica Moldova.
Totodată, unele principii de bază ale participării publicului se aplică procesului de adoptare a deciziilor
atât cu privire la acţ�iunile particulare, cât ş� i cu privire la cele strategice: obligaţ�ia de î�nş� tiinţ�are, prezentarea informaţ�iei de bază, luarea î�n consideraţ�ie a propunerilor ş� i obiecţ�iilor, implicarea publicului interesat.
Forma ş� i metodele de aplicare pot fi diferite.
Ca rezultat al participării publicului î�n cadrul EIM , sunt de aş� teptat următoarele efecte:
• 	Î�mbunătăţ�irea calităţ�ii deciziilor luate;
• Greş� eli mai puţ�ine, costuri reduse ş� i mai puţ�ine î�ntârzieri;
• O mai bună î�nţ�elegere a impactului potenţ�ial;
• Identificarea de amplasamente sau soluţ�ii tehnice alternative sau de măsuri de atenuare a impactului;
• Identificarea problemelor controversate ş� i organizarea unui posibil cadru pentru a le rezolva;
• Evaluarea necesităţ�ilor compensatorii pentru grupurile afectate;
• Clarificarea aspectelor valorice ş� i comerciale asociate cu diverse alternative;
• Proceduri transparente care să contribuie la o mai bună acceptare a deciziilor; ș� i
• Creș� terea gradului de î�ncredere a publicului î�n autorităț�i.
Obiectivele ş� i avantajele implicării publicului î�n ESM:
 Determină conş� tientizarea problemelor de mediu prin informarea publicului afectat ş� i interesat cu
privire la propunere ş� i efectele sale probabile.
 Este un mijloc de culegere a informaţ�iilor valoroase de la toate tipurile de factori interesaţ�i cu privire
la:
•
Formele semnificative de impact potenţ�ial asupra mediului ale Documentului de politică propus;
•
Măsuri potenţ�iale de atenuare, care pot fi adoptate pentru a reduce efectele negative asupra mediului
ale implementării Documentului de politică propus;
•
Identificarea ş� i selectarea alternativelor la opţ�iunile propuse iniţ�ial de echipa Documentului de
Politică. Alte preocupări ale publicului afectat, neprevăzute iniţ�ial.
 Facilitează acceptarea ş� i sprijinirea de către public a implementării Documentului de politică, prin
identificarea ş� i prevenirea conflictelor care ar putea apărea ulterior, î�n faza î�n care sunt elaborate
proiectele.
 Î�mbunătăț�eș� te transparenţ�a ESM ş� i a procesului democratic de luare a deciziei.
 Î�mbunătăț�eș� te calitatea ş� i relevanţ�a Documentului de politică, ca urmare a luării î�n calcul a vederilor,
preocupărilor ş� i informaţ�iilor oferite de toţ�i factorii interesaţ�i.
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Articolul 6.2 al Convenţ�iei obligă autorităț�ile publice să î�nş� tiinţ�eze publicul interesat despre procesul
de adoptare a deciziilor. Afară de aceasta, î�n ea este stabilit, cine anume poate fi raportat la publicul interesat (Articolul 2.4-5.). Conform Convenţ�iei, aceasta poate fi orice persoană fizică sau juridică care:
• poate fi lezată de către decizia adoptată (nu numai populaţ�ia locală, dar ş� i î�ntreprinderile, organizaţ�iile
comunităţ�ilor locale, ONG) sau care
• poate fi cointeresatăî�n procesul de adoptare a deciziei. Acestea pot fi oricare ONG-uri, unul din
obiectivele activităţ�ii cărora, conform statutului, este protecţ�ia mediului î�nconjurător. De exemplu,
ONG dislocată î�n altă localitate, dar activitatea căreia se referă la obiectul deciziei adoptate, trebuie
să fie examinată ca fiind interesată î�n procesul de adoptare a deciziei ş� i trebuie să fie atribuită la
categoria publicului interesat, respectiv, să participe la procesul adoptării deciziei.
Dacă î�ntruniţ�i una din condiţ�iile de mai sus, definiţ�ia î�n cauză se extinde ş� i asupra Dvs., deci, puteţ�i participa la procesul adoptării deciziei.
Participarea publicului este adesea identificată cu evaluarea de mediu. Domeniul de aplicare al pilonului doi al Convenț�iei de la Aarhus este, î�nsă, diferit ș� i mai larg decât domeniul de aplicare a evaluării de
mediu. Articolul 7 se aplică planurilor ș� i programelor „privind mediul” care este un concept mult mai larg
decât documentelor de politici „care pot avea efecte semnificative asupra mediului”, ș� i care sunt, de obicei,
supuse ESM. Astfel, se poate concluziona că î�n timp ce participarea publicului este, de fapt, o parte obligatorie a evaluării de mediu, evaluare de mediu nu este o parte obligatorie a unei proceduri de participare a
publicului î�n conformitate cu Convenț�ia de la Aarhus. Î�n cele din urmă, toate instrumentele internaț�ionale
referitoare la evaluarea de mediu, indiferent dacă acestea implică EIM sau ESM, face participarea publicului un element esenț�ial al procedurii de evaluare. Cu toate acestea, evaluarea de mediu este un instrument
foarte util î�n asigurarea participării efective a publicului la luarea deciziilor: fără documentaț�ia de evaluare
a mediului, publicul nu are acces uş� or la rapoartele sau studiile de evaluare a riscurilor de mediu ș� i de
sănătate ale unei activităț�i. De aceea, o astfel de documentaț�ie ajută publicul să dezvolte ș� i să-ș� i exprime
propriile opinii bazate pe ș� tiinț�ă cu privire la activitatea propusă, documente de politici.

Sistemele care aplică EIM
Î�n legislaţ�ia cu privire la EIM dintr-un ş� ir de ţ�ări există anumite cerinţ�e cu privire la măsurile pe care
trebuie să le î�ntreprindă investitorul la etapa EIM , î�n scopul asigurării participării publicului. Cerinţ�a principală, totuş� i, rămâne a fi reflectarea opiniei publice î�ntr-un document aparte, depus î�mpreună cu alte documente. Există ş� i cerinţ�a participării publicului î�n cadrul realizării EE.
Trăsătura caracteristică de bază a sistemelor EE este posibilitatea efectuării expertizei ecologice obş� teş� ti procedură de alternativă, pe care o pot iniţ�ia organizaţ�iile nonguvernamentale sau persoane aparte
ş� i care se desfăş� oară î�n paralel cu EE de stat. Î�nsă pentru persoanele care adoptă decizii rezultatele EE obş� teş� ti au doar caracter de recomandare.

Cine trebuie să fie implicat?
Tipul ş� i proporţ�iile deciziei depind î�n mod direct de numărul de persoane pe care î�i va atinge sau care
sunt cointeresate î�n adoptarea ei. Aceste aspecte trebuie să fie supuse analizei de către autoritatea publică
responsabilă sau investitor. Cea mai bună metodă este elaborarea Planului de participare a publicului, concomitent cu emiterea î�nş� tiinţ�ării despre intenţ�ii sau î�ndată după emiterea ei.
RECOMANDARE
Cea mai reuş� ită soluţ�ie ar fi aplicarea atât a metodei pasive, cât ş� i a celei active de diseminare a informaţ�iei de mediu.

Editarea unui press-release sau organizarea î�ntâlnirii cu publicul la tema proceselor ş� i intenţ�iilor examinate pentru perspectiva apropiată va fi avantajoasă la etapa iniţ�ială, deoarece aceste măsuri:
•
•
•

denotă transparenţ�a ş� i caracterul deschis al procesului;
ajută la difuzarea informaţ�iei prealabile;
asigură datele despre reacţ�ia iniţ�ială a publicului, ajutând astfel la determinarea părtaş� ilor,
adversarilor ş� i altor părţ�i interesate.
La determinarea tuturor părţ�ilor interesate potenţ�iale ş� i la difuzarea informaţ�iei va fi util ajutorul autorităţ�ilor locale.
Organizaţ�iile obş� teş� ti locale vor simţ�i că sunt antrenate î�n proces ş� i vor fi mai constructive, dacă vor fi
antrenate la etapa iniţ�ială, va fi solicitat sfatul ş� i ajutorul lor î�n procesul aducerii informaţ�iei la cunoş� tinţ�a
populaţ�iei.
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EXEMPLU
Să examinăm exemplul organizării unui depozit de deş� euri municipale î�n municipalitatea А.

1. Cei care vor fi atinş� i î�n mod considerabil chiar de la bun î�nceput:
● Persoanele, care locuiesc î�n vecinătate nemijlocită a amplasamentului depozitului.

2. Cei pe care decizia î�i priveş� te nemijlocit:
● Alţ�i locuitori ai municipalităţ�ii А;
● Locuitorii din municipalităţ�ile vecine B ş� i C, aflate î�n vecinătatea nemijlocită a depozitului de deş� euri;
● Businessul local, care potenţ�ial poate fi lezat (atât î�n municipalitatea A, cât ş� i î�n municipalităţ�ile B ş� i
C), inclusiv hotelurile, restaurantele, fermierii;
● Proprietarii particulari de terenuri (ei pot să nu locuiascăî�n acest raion, având aici terenuri î�n posesie);
● ONG-urile de mediu din localitatea dată ;
● Alte organizaţ�ii locale.
3. Părţ�ile interesate:
● ONG-urile care se ocupă cu problema deş� eurilor î�n ţ�ară.

4. Cei care vor fi atinş� i î�n mod indirect:
● Locuitorii ţ�ărilor vecine (dacă, de exemplu, municipalitatea A se află nu departe de frontieră).

Căile de aducere a informaţiei la cunoştinţa părţilor interesate
Publicul are dreptul de a solicita informaţ�ii. Autorităţ�ile publice competente au obligaţ�ia de a furniza
informaţ�iile.
Este important, ca informaţ�ia despre decizie ş� i despre posibilităţ�ile de participare la procesul de adoptare a ei să fie adusă la cunoş� tinţ�a, după posibilităţ�i, tuturor părţ�ilor interesate. Din păcate, este evident,
că î�n fiecare caz concret absolut toţ�i nu pot fi î�nş� tiinţ�aţ�i. Cu toate acestea, este importantă deja î�ncercarea
de a contacta publicul anume î�n aceste proporţ�ii. Modul de primire a informaţ�iei de către părţ�ile potenţ�ial
interesate, volumul informaţ�iei ş� i etapa procesului, la care se prezintă informaţ�ia, constituie factorii decisivi
ai reuş� itei procesului de participare a publicului la procesul de adoptare a deciziilor.
2.4.2. Informaţia care trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului

Există cel puţ�in trei categorii de informaţ�ie, care trebuie adusă la cunoş� tinţ�a persoanelor ce o vor solicita:
1. Î�nş� tiinţ�area despre procesul adoptării deciziei;
2. Informaţ�ia pe care oamenii o pot solicita î�n cadrul procedurii;
3. Informaţ�ia care trebuie să fie accesibilă pentru studiere î�n timpul î�ntregului proces.

Înştiinţarea despre procedură şi informaţia care trebuie adusă la cunoştinţă
Să examinăm obligaţ�iile stabilite la Articolul 2 al Convenţ�iei de la Aarhus. Aici este î�naintată cerinţ�a
privitor la faptul CUM trebuie să fie informat publicul:

!

Publicul interesat trebuie să fie î�nş� tiinţ�at la modul cuvenit, oportun ş� i eficient fie prin î�nş� tiinţ�are
publică, fie prin î�nş� tiinţ�are individuală, î�n funcţ�ie de situaţ�ie, la etapele iniţ�iale ale procedurii de
adoptare a deciziilor î�n domeniul mediului.

Aceasta î�nseamnă, că organizatorul este obligat să stabilească, care este cea mai potrivită metodă de
adresare către diferite grupuri interesate.
Modalitatea î�nş� tiinţ�ării depinde de raza de acţ�iune, obiectul ş� i proporţ�iile deciziei, tradiţ�iile locale ş� i alte
momente. De aceea, î�n exemplul nostru despre depozitul de deş� euri î�n municipalitatea А (la fel ca ş� i î�n majoritatea cazurilor, când este vorba de EIM ş� i eliberarea autorizaţ�iilor) va fi insuficient, dacă organizatorul
va afiş� a un aviz î�n holul clădirii municipalităţ�ii. Acest aviz nu va putea fi cunoscut de majoritatea persoanelor ş� i organizaţ�iilor care pot manifesta interes pentru decizia adoptată. Deoarece el nu va fi cunoscut de
majoritatea persoanelor interesate, el nu este corespunzător.
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RECOMANDARE
Î�n cazul efectuării EIM , unele din căile posibile de aducere a informaţ�iei la cunoş� tinţ�a maselor largi
pot fi următoarele.
Pentru î�nş� tiinţ�area publicului:
• Anunţ�uri î�n presa locală;
• Adunarea populaţ�iei locale (este aplicabilă, de regulă, numai î�n cazul î�n care adunările populaţ�iei
locale se desfăş� oară sistematic ş� i numai î�n localităţ�ile mici);
• Anunţ�în
� biserică sau î�n alt loc vizitat intens, de exemplu, piaţ�a (î�n Polonia deseori por fi văzute
anunţ�uri despre EIM pe tablele de anunţ�uri î�n bisericile catolice. Deoarece majoritatea oamenilor
frecventează cel puţ�in serviciile divine de duminică, există o mare probabilitate a faptului că
informaţ�ia va fi cunoscută de un număr mare de enoriaş� i).

Î�nş� tiinţ�area individuală deseori este cea mai bună variantă î�n cazul î�n care activitatea propusă va exercita influenţ�ă asupra unui teritoriu nesemnificativ. Î�ncă un avantaj al acestei metode este contactul personal,
posibilitatea de a explica personal unele momente.
Iată câteva variante:
• 	Î�nş� tiinţ�are individuală prin poş� tă sau poș� tă electronică;
• Expedierea foilor volante cu î�nş� tiinţ�area ş� i, posibil, cu informaţ�ie mai detaliată;
• Vizitarea persoanelor la domiciliu.
Î�nş� tiinţ�area trebuie să conţ�ină toată informaţ�ia care comunică publicului despre procedură:
Tabelul 7. Conţinutul înştiinţării
Activitatea propusă (de exemplu, organizarea sistemului de gestionare a deş� eurilor);
Cererea î�n baza căreia va fi adoptată decizia (aici poate fi folosită declaraţ�ia despre intenţ�ii);
Esenţ�a posibilei decizii sau proiectul deciziei (de exemplu, autorizaţ�ia);
Autoritatea responsabilă pentru adoptarea deciziei (de exemplu, o subdiviziune concretă a
ministerului sau autorităţ�ile locale);
• Procedura examinării, inclusiv, î�n ce mod ş� i când trebuie să fie furnizată această informaţ�ie (dacă
informaţ�ia lipseş� te la momentul emiterii î�nş� tiinţ�ării, ea trebuie să fie oferită î�n acelaş� i mod ca ş� i cea
precedentă);
• Î�nceputul procedurii (când î�ncepe procedura, momentul desfăş� urării diferitor etape (aprecierea
proiectelor pentru adoptarea deciziilor despre necesitatea evaluării ecologice, stabilirea cadrului,
adoptarea deciziei etc.);
• Posibilitatea participării publicului (î�n ce mod persoanele pot fi implicate î�n procesul de luarea a
deciziilor:
• grupuri de lucru, adunări, î�ntâlniri organizate, prezentarea comentariilor etc.);
• Timpul ş� i locul desfăş� urării tuturor audierilor publice prevăzute;
• Indicarea autorităţ�ii, de la care poate fi primită informaţ�ia relevantă ş� i a locului î�n care această
informaţ�ie este plasată pentru studiere de către populaţ�ie;
• (a) Autoritatea care poate prezenta mai multă informaţ�ie î�n cazul î�n care va fi solicitată ş� i care
poate să răspundă la î�ntrebări (de regulă, autorităţ�ile locale sau autorităţ�ile care adoptă decizii);
• (b) unde poate fi examinată informaţ�ia amănunţ�ită ş� i documentele referitor la proiect (de exemplu,
autorităţ�ile locale, biblioteca locală etc.);
• Indicarea autorităţ�ii competente sau a altui organ oficial la care pot fi depuse comentariile ş� i
î�ntrebările, precum ş� i termenele pentru depunerea comentariilor ş� i î�ntrebărilor (adică, până când
pot fi depuse comentariile ş� i când acestea vor fi apreciate);
• Indicarea informaţ�iei de mediu existente, referitor la activitatea propusă (lista documentelor ş� i a
altor materiale oferite publicului pentru examinare); precum ş� i
• Indicarea faptului, dacă activitatea este supusă procedurii EIM la nivel naţ�ional sau transfrontalier
(nu pentru toate deciziile este necesară EIM , de aceea î�n î�nş� tiinţ�are trebuie să fie indicat concret,
dacă ea se referă la cazul de faţ�ă).
•
•
•
•
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RECOMANDARE
Ca ş� i î�n oricare alt lucru î�n domeniul informării, cu cât mai multă informaţ�ie este oferită, cu atât
mai puţ�ine î�ntrebări vor fi adresate ş� i mai puţ�ine detalii aflate î�n cursul procedurii.
• Trebuie să fie clar sensul î�nş� tiinţ�ării, î�n ea trebuie să fie incluse toate explicaţ�iile de rigoare, ce nu
ţ�in de ordin tehnic î�ngust, pentru ca informaţ�ia de bază să fie î�nţ�eleasă atât pentru specialiş� ti, cât
ş� i pentru nespecialiş� ti.
• Indiferent de tipul informaţ�iei care apare mai târziu î�n cadrul procesului, ea de asemenea trebuie să
fie oferită persoanelor interesate.
•

Informaţia care trebuie să fie oferită în cursul procedurii

De ce?
Dacă oamenii trebuie să prezinte comentarii semnificative ş� i propuneri, atunci informaţ�ia ce se conţ�ine
î�n î�nş� tiinţ�are nu este suficientă pentru aceasta. Scopul î�nş� tiinţ�ării este atragerea atenţ�iei la proces ş� i furnizarea informaţ�iei de bază. Persoanele care î�n temeiul acestei informaţ�ii vor decide să ia parte la proces vor
trebui să cunoască mai multe amănunte despre proiectul planificat, mai cu seamă - despre consecinţ�ele lui
asupra mediului ş� i sociale.
Avantajul pe care î�l oferă prezentarea informaţ�iei foarte amănunţ�ite ş� i depline este:
• Stabilirea dialogului ş� i prezentarea comentariilor constructive;
• Primirea unui volum mai mare de informaţ�ie pentru planificare î�n urma dialogului;
• Mai multăî�ncredere faţ�ă de proces.

Cine furnizează?
Informaţ�ia amănunţ�ită cu privire la proiect trebuie să fie furnizată de investitor. Î�nsă, ca ş� i î�n privinţ�a
altor obligaţ�ii, rolul autorităţ�ilor constă î�n asigurarea accesului nelimitat al publicului la informaţ�ie, explicarea clară a faptului, unde poate fi cunoscută această informaţ�ie, precum ş� i volumul cât mai amplu al
furnizării informaţ�iei.

Care informaţie?
Î�n legislaţ�ia naţ�ională privind EIM /EE deseori este descris volumul minim de informaţ�ie, care trebuie
să fie adusă la cunoş� tinţ�a publicului î�n procesul planificării. Aici vom examina, î�n principal, obligaţ�iile prevăzute la Articolul 6.6 al Convenţ�iei.

Obligaţiune/Articolul 6.6.
Principala obligaţ�iune constă î�n asigurarea accesului la TOATĂ� informaţ�ia, care se referă la decizia ce se
adoptă. Î�n cazul prezentării cererii de scutire de anumite proceduri, informaţ�ia poate fi prezentată î�n baza
listei expuse î�n Articolul 4 al Convenţ�iei.

Obligaţiune / Articolul 6.6
Convenţ�ia stabileş� te lista minimă a documentelor care trebuie aduse la cunoş� tinţ�ă. Î�n principiu, această
obligaţ�ie presupune prezentarea î�ntregului volum de informaţ�ie, prin urmare, această listă trebuie să conţ�ină:
1) Descrierea locului de amplasare, precum ş� i a parametrilor fizici ş� i tehnici ai activităţ�ii planificate,
inclusiv aprecierea resturilor preconizate de substanţ�e ş� i emisii.
• Descrierea locului de amplasare este descrierea locului unde se va desfăş� ura activitatea planificată.
• Descrierea parametrilor tehnici a fost deja solicitatăî�n calitate de element al cererii la autoritatea
publică.
• Aprecierea resturilor de substanţ�e ş� i emisii preconizate î�n urma activităţ�ii planificate. Ea reprezintă
legătura dintre parametrii fizici ş� i tehnici, pe de o parte, ş� i influenţ�a potenţ�ială a activităţ�ii planificate,
pe de altă parte.
2) Descrierea impactului considerabil al activităţ�ii planificate asupra mediului.
• Această descriere este depusă deja î�n calitate de parte componentă a documentaţ�iei la autorităţ�ile
publice .
3) Descrierea măsurilor prevăzute pentru prevenirea ş� i/sau reducerea impactului, inclusiv a emisiilor:
• Afară de studierea ş� i aprecierea impactului posibil al activităţ�ii asupra mediului, solicitantul ş� i/sau
autoritatea publică competentă trebuie să ia măsuri pentru prevenirea acestui impact sau, î�n caz dacă
acesta nu poate fi evitat, pentru diminuarea lui la maximum.
Aceasta se referă la emisii ş� i alte influenţ�e considerabile.
4) Descrierea succintă a celor expuse mai sus sub alt aspect, afară de cel tehnic.
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•

Bineî�nţ�eles, că descrierea locului de amplasare a parametrilor tehnici, a impactului ş� i a altor aspecte
constituie informaţ�ie tehnică ş� i ş� tiinţ�ifică detaliată care, de regulă, este examinată de specialiş� ti cu
studii tehnice. Î�nsă opiniile ş� i temerile persoanelor interesate, de asemenea, pot fi extrem de valoroase.
Expunerea succintă sub alt aspect, decât cel tehnic, va permite oamenilor de rând să î�nţ�eleagă esenţ�a
ş� i consecinţ�ele proiectului planificat.
5) Descrierea variantelor de bază, studiate de solicitant.
• De regulă, procesul adoptării deciziilor privitor la activitatea planificată cu impact potenţ�ial asupra
mediului presupune cercetarea diferitor variante de alternativă ale desfăş� urării activităţ�ii planificate.
Aceasta se face cu scopul de a demonstra, că varianta propusă va avea un impact mai mic asupra
mediului, î�n comparaţ�ie cu alte variante posibile (de exemplu, altă amplasare, altă tehnologie, altă î�mbinare
a câtorva factori).
6) Asupra rapoartelor ş� i recomandărilor de bază, prezentate autorităţ�ilor publice î�n perioada informării publicului interesat, se extinde cerinţ�a î�nş� tiinţ�ării.
• Primind rapoartele sau recomandările referitor la proiect ş� i aspectele de mediu, autorităț�ile publice
trebuie să le plaseze î�n “dosarul pentru public”. Deoarece acţ�iunea cerinţ�ei de î�nş� tiinţ�are a publicului
nu se limitează la primul aviz, î�nş� tiinţ�ările suplimentare ale publicului trebuie efectuate pe măsura
apariţ�iei acestor rapoarte, î�n orice moment, pe toată durata procedurii de participare a publicului.
Altă informaţ�ie, prezentarea căreia este cerută de EM, poate fi de mare ajutor pentru persoanele interesate la î�nţ�elegerea proiectului.
RECOMANDARE
Nu toată informaţ�ia este disponibilă la î�nceputul procesului: analiza variantelor de alternativă, avizele
despre eventualul impact de mediu ş� i social ş� i, tot ce-i posibil, informaţ�ia despre beneficiul proiectului toate aceste informaţ�ii pot să apară la etapele mai avansate ale procesului. O importanţ�ă colosală are nu
numai plasarea acestei informaţ�ii î�n mapa pentru public, dar ş� i anunţ�area faptului existenţ�ei ei. Dacă se
formează impresia că unele documente ale dosarului au fost plasate î�n el î�ntâmplător, atunci neî�ncrederea ş� i suspiciunea generată de acest fapt se poate răsfrânge negativ atât asupra planificării proiectului,
cât ş� i asupra existenţ�ei lui.
Termene

Obligaţiune / Articolul 6.6
Materialele sunt elaborate pe parcursul î�ntregului proces al evaluării de mediu. Toate documentele sau
materialele noi trebuie să fie date publicităţ�ii, î�ndată ce au apărut. Astfel, dacă î�n cadrul procesului apare
un nou studiu cu privire la anumite influenţ�e sau, după studierea materialelor de alternativă, un alt loc de
amplasare este considerat mai reuş� it, această informaţ�ie trebuie î�ndată să fie plasată î�n dosarul destinat
publicului. Prezentarea materialelor pentru examinare presupun furnizarea neî�ntârziată a lor.

Obligaţiune / Articolul 6.6
Toată informaţ�ia trebuie să fie furnizată publicului î�n mod gratuit. Aceasta î�nseamnă, că orice persoane
interesate, atât fizice, cât ş� i juridice, pot veni la locul indicat î�n î�nş� tiinţ�are, pentru a consulta “dosarul pentru public”: culegerea tuturor materialelor referitor la proiect (unele din ele sunt enumerate mai jos). Afară
de aceasta, publicul, bineî�nţ�eles, dispune de dreptul de a adresa î�ntrebări privitor la proiectul ş� i a solicita
informaţ�ie.
Atât procesele de EIM, EE ş� i ESM cât ş� i cel al participării publicului sunt limitate î�n timp. Dacă la autoritatea publică a fost depusă o î�ntrebare sau o solicitare a informaţ�iei cu privire la activitatea planificată î�n
cadrul procedurii EIM , nu e cazul să fie rezervat termenul maxim de o lună pentru prezentarea răspunsului. Ar părea o tratare formală a problemei. Mai mult ca atât , se poate crea impresia că autorităţ�ile publice
ascund ceva.
RECOMANDARE
Cea mai bună soluţ�ie ar fi multiplicarea materialelor î�n cât ceva exemplare ş� i plasarea lor î�n mape diferite, care se vor afla î�n diferite locuri: de exemplu, sediul autorităţ�ii publice locale, fără î�ndoială, este un
loc minunat pentru păstrarea acestor materiale, î�nsă programul ei de lucru este limitat. Biblioteca, ş� i ea
este un loc destul de reuş� it. Î�n sfârș� it, dacă investitorul se află î�n această zonă, atunci î�n oficiul companiei,
de asemenea, se poate păstra un exemplar pentru publicul interesat.
Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

67

2.4.3. Etapele, termenele şi metodele implicării publicului în proces
Procedura EIM , de regulă, se compune din câteva etape, strict delimitate. Î�n diferite ţ�ări ale lumii aceste
etape au multe afinităţ�i. Totodată, există ş� i multe deosebiri, î�n ceea ce priveş� te metodele de implicare a publicului î�n acest proces la diferite etape î�n diferite ţ�ări. Î�n Ț� ările de Jos guvernează următorul principiu: ”un
proces de participare simplu dacă se poate ș� i un proces de participare amplu dacă este nevoie.”

Obligaţiune/Articolul 6.3
Autorităţ�ile publice de resort trebuie să asigure:
• Existenţ�a unei proceduri stricte de participare a publicului;
• Stabilirea unor termene rezonabile pentru diferite etape ale procedurii participării publicului la EIM
Aceasta î�nseamnă că la toate fazele ş� i etapele EIM :
a. publicul dispune de suficient timp pentru examinarea informaţ�iei existente la această etapă;
b. publicul dispune de suficient timp pentru formularea punctului său de vedere ş� i a propunerilor referitor la această etapă, până la finisarea executării sarcinilor acestei etape;
c. publicul dispune de suficient timp pentru prezentarea propunerilor, planurilor sale, expunerea temerilor până la finalizarea acestei etape.
Pentru a aprecia, dacă a fost rezervat suficient timp pentru participarea publicului la fiecare etapă a
EIM, Convenţ�ia propune efectuarea testului următor: va fi oare participarea publicului la procesul adoptării
deciziilor nu numai posibilă, dar ş� i eficientă, dacă se va limita la termenul stabilit pentru î�ntreaga ţ�ară sau
regiune?
Elemente de reţ�inut privind participarea publicului la procesul EIM
• Autorităţ�ile publice de protecţ�ia mediului ş� i/sau titularul de proiect, după caz, trebuie să notifice din
timp că o decizie urmează a fi luată pentru ca publicul să poată să se pregătească/informeze pentru a
participa î�n procesul EIM
• Membrii publicului trebuie să aibă ocazia de a depune comentarii, informaţ�ii ş� i analize
• Deciziile trebuie făcute î�n scris ş� i trebuie să specifice motivul pentru care au fost luate
• Comentariile justificate ale publicului trebuie analizate ş� i, după caz, luate î�n considerare î�n decizia
finală
I-a ETAPĂ – EIM – DE ÎNCADRARE A PROIECTULUI
efectuată de investitor
Investitorul sau iniţ�iatorul, consultant al acestuia, pregăteş� te documentaţ�ia proiectelor aferente
activităț�ilor listate in Anexa 1 ş� i 2 a Legii ş� i are scopul sa stabilească daca procesul de evaluarea impactului asupra mediului este obligatoriu pentru proiectul supus autorizării.
Faza 1 - aprecierea proiectului pentru adoptarea deciziei privind necesitatea EIM (screening)

Aprecierea proiectului pentru adoptarea deciziei privind necesitatea evaluării de mediu constituie prima etapă a EIM . Î�n funcţ�ie de sistemul ţ�ării î�n cauză, fie investitorul, fie autoritatea publică decid
asupra necesităţ�ii efectuării EIM pentru proiectul î�n cauză sau, î�n unele cazuri, decid î�n ce formă se va
efectua EIM.

 Ce decizii se adoptă la faza 1?
Dacă activitatea planificată este specificatăî�n lista domeniilor de activitate pentru care, conform Legii
cu privire la EIM, efectuarea EIM este necesară, atunci EIM constituie o cerinţ�ă obligatorie.
• Dacă activitatea î�n cauză nu este prevăzutăî�n lista menţ�ionată, atunci se examineazăî�ntrebarea, dacă
aceasta va avea impact semnificativ asupra mediului.
• Dacă răspunsul este afirmativ, atunci este necesară efectuarea EIM î�n temeiul deciziei autorităţ�ii
publice.

•

 De ce publicul trebuie să fie antrenat pentru a participa la această fază?
Dacă autoritatea publică urmează să decidă ş� i dacă activitatea î�n cauză este supusă EIM , atunci gradul
de î�ngrijorare sau de interesare a publicului de a participa la proces poate fi unul din motivele efectuării
EIM.
Afară de aceasta, faptul va permite a stabili, ce cred oamenii referitor la această î�ntrebare ş� i care momente trebuie examinate mai detaliat î�n discuţ�iile viitoare din cadrul EIM.
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Î�n fine, aceasta va permite publicului să-ş� i expună opinia asupra problemei la faza iniţ�ială, ceea ce poate
fi de ajutor la formularea variantelor sau soluţ�iilor de alternativă care sunt examinate la faze mai avansate.
Implicarea publicului ar fi mult mai eficace dacă s-ar afla sub î�ndrumarea sau cu asistenţ�a unui ONG cu
profil de protecţ�ia mediului, sănătate, dezvoltarea democraţ�iei, drepturile omului etc. Acestea pot solicita
asistenţ�ă de la alte ONG, sunt pregătite teoretic ş� i practic î�n problemele de participare publică, cunosc care
este starea mediului î�n zona etc.

 Care forme de implicare a publicului în proces sunt cele mai reuşite?
Mai î�ntâi de toate, î�n această perioadă este util a pregăti Planul de participare a publicului. Acest fapt
va asigura executarea cerinţ�ei de participare timpurie ş� i eficientă a publicului, corespunzător î�nş� tiinţ�ării
(Articolul 6 al Convenţ�iei de la Aarhus).
La faza iniț�ială, trebuie să fie asigurat accesul nelimitat al persoanelor cointeresate la documentele
proiectului supus evaluării, preponderent cu utilizarea Internetului, cu informarea publicului cointeresat
conform registrului persoanelor cointeresate. Î�n aceasta fază, organul central de mediu pot fi util pentru
distribuirea informaț�iei despre iniț�ierea procesului.
La aceeaş� i fază trebuie să se desfăş� oare consultări prealabile, î�n scopul stabilirii persoanelor interesate
(atât pentru cei vizaţ�i, cât ş� i pentru cei care manifestă interes). Acest lucru poate fi făcut cel mai bine î�mpreună cu ONG-urile cunoscute î�n această regiune sau î�n acest domeniu.
O altă formă de implicare a publicului - î�ntâlnirile cu experţ�ii, care lucrează î�n domeniul proiectului sau
î�n acel domeniu al protecţ�iei mediului, asupra căruia va fi exercitat impactul.
 Ce probleme pot să apară şi cum pot fi soluţionate acestea?
Problema concretă de participare a publicului la această fază este legată de stabilirea locului de aflare a
activităţ�ii planificate. Dacă î�ncă nu a fost adoptată decizia cu privire la locul amplasării, va fi dificil de stabilit, care public trebuie să fie implicat. La această î�ntrebare se poate răspunde î�n felul următor: desfăş� uraţ�i
consultări, î�ntâlniri, antrenaţ�i publicul din toate raioanele propuse. Ulterior, aceasta va fi de ajutor la selectarea celei mai bune decizii ş� i pentru a concluziona, unde va fi acceptat cu mai multă bunăvoinţ�ă proiectul.
O altă problemă - lipsa materialelor ş� i informaţ�iei care pot fi discutate cu publicul. Î�nsă, stabilirea clară
a obiectivelor ş� i a aş� teptărilor de la participarea publicului (de exemplu, stabilirea necesităţ�ii efectuării EIM
a proiectului, stabilirea cercului de persoane care trebuie să fie antrenate î�n proces la fazele mai avansate,
identificarea momentelor vulnerabile ş� i a temerilor) vor oferi suficient material pentru discuţ�ii.

 Responsabilităţile / Articolul 6.4
Articolul 6.4 al Convenţ�iei de la Aarhus obligă guvernele să asigure participarea publicului la faze preliminară, când toate variantele sunt deschise ş� i participarea publicului este eficientă.
Î�n proporţ�iile ţ�ării această fază a procedurii este reglementată de actele normative privind EIM .
Articolul 13 alin. (5) din Legea EIM: Termenul de examinare, de efectuare a consultărilor publice ş� i de
prezentare a avizului la documentaţ�ia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru partea afectată
este de cel mult 50 de zile. La cererea părţ�ii afectate, autoritatea competentă a părţ�ii de origine, cu acordul
iniţ�iatorului, poate prelungi termenul de examinare a documentaţ�iei privind evaluarea impactului asupra
mediului cu cel mult 30 de zile.
II-a ETAPĂ – EIM – DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUARII
Faza 2 - Determinarea volumului
Cea de-a doua fază a procesului EIM presupune stabilirea volumului ş� i obiectivelor ei. La această
fază este stabilit impactul potenţ�ial asupra mediului ş� i variantele de alternativă principale ale activităţ�ii
planificate.
 Ce decizii se adoptă la faza 2?
• Se determină impactul potenţ�ial negativ asupra mediului (deocamdată, nu se evaluează);
• Se determină obiectivele EIM pentru proiectul î�n cauză;
• Se determină variantele de alternativă ale amplasării ş� i ale activităţ�ii î�nsăş� i;
• Se elaborează sarcina tehnică pentru EIM
• La această fază, de regulă, se pregăteş� te Planul de participare a publicului. Î�n caz contrar, procesul de
participare a publicului nu poate da rezultate. Deseori el este parte a sarcinii tehnice.
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 De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
● Determinarea publicului interesat ajută la definirea influenţ�ei potenţ�iale ş� i a riscului ş� i oferă posibilitatea de a li se acorda atenţ�ie prioritară.
● De la părţ�ile interesate locale poate fi primită informaţ�ia suplimentară privitor la problemele mediului î�nconjurător ş� i situaţ�ia locală.
● O importanţ�ă enormă pentru elaborarea planului de participare a publicului (a sarcinii tehnice) o are
determinarea grupurilor interesate principale, precum ş� i alte date parvenite de la acestea.
● Datele primite î�n cadrul consultărilor cu populaţ�ia locală ş� i grupurile interesate principale au importanţ�ă enormă pentru determinarea corectă a variantelor de alternativă, mai cu seamă referitor la locul
amplasării.

 Care forme de implicare a publicului la proces sunt cele mai reuşite?
Unele metode pot fi: î�ntâlnirile cu publicul, sondarea opiniei publice, uneori chiar ş� i formarea grupurilor de lucru, la activitatea cărora participă experţ�ii - reprezentanţ�ii diferitor grupuri interesate.
Faza 3 - Aprecierea importanţei impactului potenţial

Faza 4 - Determinarea măsurilor pentru reducerea impactului potenţial
La această fază sunt apreciate consecinţ�ele potenţ�iale ale activităţ�ii planificate ş� i importanţ�a lor pentru mediu referitor la toate variantele de alternativă propuse. Sunt propuse ş� i sunt elaborate măsuri
pentru diminuarea impactului potenţ�ial.

 Ce decizii se adoptă la fazele 3 şi 4?
Aprecierea viitoarelor emisii î�n mediul î�nconjurător;
Pronosticul eventualelor modificări ale mediului î�n urma activităţ�ii planificate (inclusiv, interacţ�iunea
elementelor,analiza unor sisteme complexe, cum ar fi ecosistemul);
• Eventualul impact asupra sănătăţ�ii oamenilor, iar uneori ş� i asupra mediului social;
• Î�n temeiul rezultatelor analizei se elaborează măsurile pentru reducerea riscurilor ş� i impactului.
•
•

De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
Procedura evaluării impactului are un caracter bilateral. Pe de o parte, se efectuează evaluarea
tehnică ş� i calculele, iar pe de altă parte, se evaluează impactul asupra factorului social ş� i altor factori,
inclusiv aprobarea ş� i opinia publicului;
• Opinia publicului este importantă mai ales î�n cazul î�n care se face analiza comparativă a diferitor
variante (amplasarea, procesele tehnologice);
• Populaţ�ia locală poate cunoaş� te foarte bine ce măsuri trebuie de î�ntreprins, pentru a reduce riscul;
• 	Î�n sfârș� it, consultarea publicului la aceste faze ş� i la cele precedente demonstrează cu prisosinţ�ă,
dacă proiectul va genera apariţ�ia opunerii sociale ş� i dacă el poate fi aplicat î�n locul î�n cauză. Acest
fapt poate influenţ�a asupra variantelor de alternativă, dar este mai mare posibilitatea, că aceasta va
permite ca proiectul să fie realizat cu mai puţ�ine probleme.

•



 Care forme ale implicării publicului sunt cele mai reuşite?
● O parte din informaţ�ia colectată la fazele precedente poate fi folosită la acest moment pentru stabilirea raportului dintre impactul presupus ş� i valorile sociale;
● Implicarea experţ�ilor obş� teş� ti, specialiş� ti î�n probleme tehnice, la activitatea î�n grupurile de lucru poate fi utilă ş� i interesantă. Î�n momentul de faţ�ă experţ�ii ONG-urilor ş� i specialiş� tii tehnici locali constituie principalele segmente de auditoriu, care trebuie antrenate la acest proces;
● Cu ajutorul municipalităţ�ilor ş� i pe calea efectuării adunărilor î�n deplasare pe teren pot fi organizate
consultări cu populaţ�ia.
III-a ETAPĂ – EIM – DE REALIZARE A RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI
Faza 5 - Pregătirea Studiului de EIM
Este o fază de scurtă durată, î�n cadrul căreia investitorii sau experţ�ii care lucrează î�n baza contractului
fac totalurile lucrului efectuat la fazele 1-4. Dacă publicul a fost antrenat la activitatea desfăş� urată î�n cadrul
fazelor precedente, î�n raport sunt reflectate rezultatele acestei activităţ�i. Comentariile publicului vor fi prezentate iniţ�iatorului î�n termen de 30 de zile de la asigurarea accesului publicului, copii de pe acestea fiind
transmise totodată autorităţ�ii competente. (Legea EIM, art.21, alin. 4)
70

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

Este important, ca documentul să fie î�nţ�eles ş� i să conţ�ină o parte din descrierea generală a proiectului,
exceptând descrierea tehnică.
Faza 6 - Discutarea Studiului de EIM
Proiectul sau varianta finală a Studiului cu privire la impactul asupra mediului se remite pentru consultare publicului ş� i autorităţ�ilor publice.

 Ce decizii se adoptă la faza 6:
• 	Î�n funcţ�ie de prevederile legislaţ�iei ţ�ării, spre examinarea publicului este prezentat proiectul sau
versiunea finală a Studiului cu privire la impactul asupra mediului î�nconjurător;
• Conform Legii EIM, Studiul este depus către Autoritatea competentă ş� i aceasta timp de o examinează
î�n termen de 60 de zile de la data prezentării acesteia.

 De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
Dezbaterile publice î�n temeiul EIM ş� i î�ntregul set de materiale pentru EIM care trebuie să fie
prezentate pentru studiere, au un rol decisiv î�n implicarea publicului;
• La această fază există materiale concrete ş� i complete, asupra căror pot să-ş� i expună comentariile nu
doar experţ�ii, dar ş� i oamenii de rând;
• EIM constituie un mijloc suplimentar pentru a ajuta publicului săî�nţ�eleagă, ce reprezintă proiectul ş� i
ce impact va avea el asupra mediului;
• Informaţ�iile primite de la părţ�ile interesate la această fază sunt cele mai ample ş� i sunt cele mai
importante. Dacă publicul deja a participat la fazele anterioare, faza 6 nu va prezenta mari dificultăţ�i.
•

•
•

 Care forme ale implicării publicului sunt cele mai reuşite?
Dezbaterile publice - formă obiş� nuită de participare a publicului la această fază;
Mesele rotunde ş� i alte forme de organizare a î�ntâlnirilor, de asemenea, sunt posibile.

IV-a ETAPĂ – EIM – ANALIZA CALITĂŢII RAPORTULUI / DECIZIA

 Luarea în consideraţie, în mod adecvat. Obligaţiune / Articolul 6.7
La adoptarea deciziei autorităț�ile publice trebuie să ţ�ină cont, la modul cuvenit, de propunerile ş� i obiecţ�iile parvenite.
Î�n practică aceasta î�nseamnă, cel puţ�in:
• 	Î�nregistrarea minuţ�ioasă a tuturor comentariilor publicului;
• Studierea amănunţ�ită a tuturor comentariilor parvenite (inclusiv, a celor î�nregistrate î�n procesulverbal al audierilor publice);
• Aprecierea posibilităţ�ii de aplicare ş� i realizare a tuturor comentariilor î�n contextul proiectului;
• Necesitatea identificării soluţ�iei pentru temerile î�ntemeiate, expuse î�n comentariile publicului;
• Dacă numărul comentariilor nu este mare, la fiecare din ele trebuie de răspuns separat;
• Dacă numărul comentariilor este mare, ele pot fi clasificate î�n grupuri, răspunsul la toate fiind reflectat
î�n argumentarea deciziei;
• Decizia publicată trebuie să fie î�nsoţ�ită de o argumentare î�n favoarea adoptării deciziei;
• Comentariile pot fi rezumate ş� i oferite pentru studiere până la adoptarea deciziei.
• Tot mai multe ţ�ări aplică metoda electronică de colectare a comentariilor ş� i de prezentare a răspunsului
la ele. Acest fapt va permite economisirea timpului ş� i a mijloacelor. Afară de aceasta, va fi asigurată
reacţ�ia promptă la ele.
 Publicarea deciziei. Responsabilități / Articolul 6.9
Autorităț�ile publice sunt obligate să informeze neî�ntârziat publicul despre decizia adoptată.
Funcţ�ionarii publici care lucrează la această decizie trebuie să stabilească metodele furnizării
informaţ�iei.
• Motivele ş� i considerentele pe care se î�ntemeiază decizia trebuie să fie publicate odată cu decizia.
•
•

 Neîntârziat
Informarea neî�ntârziată despre decizie ş� i motivele adoptării ei constituie nu doar o simplă informare,
ci ş� i o reacţ�ie la comentariile publicului. Dacă decizia sau motivele adoptării ei nu vor fi clare, participanţ�ii la
proces vor fi decepţ�ionaţ�i. Acest fapt poate pune la î�ndoială executarea proiectului ş� i procedurile similare î�n
viitor. Informarea neî�ntârziată î�nseamnă, că informaţ�ia este oferită cât mai repede după adoptarea deciziei
ş� i cu mult î�nainte de î�nceputul unor acţ�iuni.
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 Mijloacele respective
De regulă, cele mai potrivite mijloace de familiarizare a persoanelor interesate cu decizia sunt aceleaş� i
mijloace, care au fost folosite la publicarea î�nş� tiinţ�ărilor î�n cadrul procesului î�n cauză.

 Motive şi considerente
Doar decizia adoptată aparte nu este suficientă. Î�n î�nş� tiinţ�are trebuie să fie explicat faptul, că decizia
nu a fost arbitrară. Este extrem de important să se explice, de ce a fost aleasă anume această variantă, care
sunt avantajele ei ş� i laturile pozitive. Î�ntr-o decizie argumentată principalul este faptul, cum au fost luate î�n
consideraţ�ie comentariile publicului, inclusiv:
• Tipurile comentariilor primite;
• Modul de primire a comentariilor;
• Cum s-a lucrat cu ele;
• Cum au fost reflectate comentariile î�n decizie.

2.5. ADOPTAREA DECIZIILOR LA ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR

Procedurile de eliberare a licenţ�elor ş� i a autorizaţ�iilor de mediu, deş� i sunt diferite î�n esenţ�ă, se caracterizează prin tratarea similară a momentului participării publicului.
Distincţ�iile ş� i asemănările sunt specificate î�n tabelul de mai jos.
Autorizaţii
Licenţe
Cine adoptă decizia?
Autoritatea de mediu sau altă autorita- Autoritatea de mediu sau altă
te publică, autoritatea publică locală
autoritate publică, autoritatea
publică locală
Care este obiectul deciziei?
Funcţ�iile de exploatare ale obiectivului Folosirea resurselor naturale
sau a componentelor naturii
Exemple de activităţ�i pentru • folosirea resurselor naturale, inclu- Î�n corespundere cu art. 8 al Lecare este necesară licenţ�a sau siv tăierea copacilor î�n locurile publi- gii nr. 451-XY din 30 iulie 2001
autorizaţ�ia?
ce urbane
privind licenţ�ierea unor genuri
• autorizaţ�iile pentru emisiile de opera- de activitate (Monitorul Oficitori î�n apă, aer, sol
al al Republicii Moldova, 2001,
• autorizaţ�iile pentru folosinţ�a apei sau nr.108-109).
a resurselor naturale
• autorizaţ�iile pentru obiectivele de
î�nhumare a deş� eurilor nepericuloase

Autorizaţ�iile de mediu, de regulă, sunt necesare pentru exercitarea unor funcţ�ii de exploatare ale resurselor (de exemplu, autorizaţ�ia specială de apă, pentru construcţ�ie, autorizaţ�iile cu privire la volumul de
emisii).
Licenţ�ele se eliberează î�n cazul î�n care este desfăş� urată o activitate ce presupune extragerea substanţ�elor minerale utile ş� i/sau î�mbutelierea apelor minerale ş� i naturale potabile; colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum ş� i exportul resturilor ş� i deş� eurilor de metale feroase ş� i neferoase, de
baterii de acumulatoare uzate, inclusiv î�n stare prelucrată; importul ş� i/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţ�elor ş� i materialelor chimice toxice, a articolelor ş� i produselor chimice de menaj, î�n conformitate cu Lege privind reglementarea prin licenţ�iere a activităţ�ii de î�ntreprinzător nr.451XV din 30.07.2001 (î�n vigoare 06.03.2002). Licenţ�ele sunt necesare pentru activitatea industrială sau
serviciile care, din motivul folosirii anumitor tehnologii, resurse sau substanţ�e pot exercita impact asupra
mediului î�nconjurător sau sănătăţ�ii oamenilor, pot provoca situaţ�ii de avarie etc.
Actele permisive de mediu ş� i de altă natură, eliberate pentru desfăş� urarea anumitor lucrări, pot fi acordate pentru activităţ�i, care:
• 	sunt pasibile procedurii evaluării impactului asupra mediului;
• 	sunt pasibile obţ�inerii autorizaţ�iei de mediu unice pentru activitate, eliberate î�n cadrul procedurii
IPPC (î�n ţ�ările-membre ale UE ş� i î�n ţ�ările candidate);
• 	sunt pasibile auditului ecologic sau aprecierii caracteristicilor;
• nu sunt atribuite la categoriile pasibile procedurii eliberării autorizaţ�iei unice pentru activitate sau
EIM;
• nu se referă la nici una din categoriile enumerate mai sus, î�nsă pentru desfăş� urarea cărora este
necesară autorizaţ�ia autorităţ�ii pentru mediu sau autorizaţ�ia unei alte autorităţ�i.
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Î�n cazul de faţ�ă am supus examinării doar procedura participării publicului la eliberarea licenţ�elor ş� i
autorizaţ�iilor, pentru care nu este necesară efectuarea EIM .
2.5.1. Cine poate participa?

Publicul interesat
La fel ca ş� i la adoptarea deciziilor privind EIM , la procedura participării publicului la adoptarea deciziilor de eliberare a licenţ�elor ş� i autorizaţ�iilor poate fi antrenat publicul interesat. Î�n procesul de eliberare de
către autorităț�ile publice a licenţ�elor ş� i autorizaţ�iilor, ce nu ţ�in de mediu, participă doar părţ�ile care sunt
vizate nemijlocit.
De regulă, părţ�ile care sunt vizate nemijlocit sunt :
• 	solicitantul (investitorul);
• municipalităţ�ile vizate nemijlocit;
• posesorii proprietăţ�ii sau locuitorii din zonă etc.
Părţ�ile sunt î�nş� tiinţ�ate î�n mod individual ş� i sunt invitate la audieri, î�n cadrul cărora ele pot să-ş� i prezinte comentariile. După adoptarea deciziei pe marginea cererii, aceasta se expediază tuturor părţ�ilor aparte,
indicându-se motivele ş� i considerentele adoptării ei. Părţ�ile beneficiază de dreptul de a depune apel la autoritatea publică ierarhic superioară sau să acţ�ioneze î�n justiţ�ie.
Cu alte cuvinte, licenţ�ele ş� i autorizaţ�iile se eliberează î�n baza procedurii administrative, conform căreia
pentru participare la acest proces este necesară determinarea strictă a statutului administrativ: cine este
vizat nemijlocit (solicitantul, autoritatea publică, persoanele pe care aceasta le va privi nemijlocit, de exemplu, vecinii).
RECOMANDARE
Pe de altă parte, î�n cazul eliberării autorizaţ�iilor de mediu, potenţ�ial, acest fapt poate atinge multe
persoane, î�n afară de solicitant ş� i autoritatea locală.
De aceea, persoanele trebuie să fie antrenaţ�i mai activ î�n procesul de participare.
Acest fapt este cu atât mai mult î�ndreptăţ�it î�n cazul eliberării autorizaţ�iilor de mediu generale (de
exemplu, autorizaţ�ii pentru lucrul cu deş� euri periculoase, pentru emisii nocive ş� i alte genuri de activităţ�i
periculoase).

Un model reuş� it există î�n Ungaria la nivelul municipalităţ�ilor, unde sunt organizate audieri publice până
la adoptarea deciziei municipalităţ�ii privind problema lucrului cu deş� eurile sau privind organizarea unei
gunoiş� ti de deş� euri, indiferent de faptul efectuării EIM . Publicul interesat trebuie să fie invitat la audieri
publice î�n conformitate cu prevederile normative despre audierile publice î�n cazul efectuării EIM (inclusiv
notificarea, prezentarea comentariilor etc.).
Să examinăm exemplul menţ�ionat mai sus din Polonia cu privire la eliberarea autorizaţ�iei pentru construcţ�ie:
Cei vizaţi nemijlocit:
• funcţ�ionarii municipalităţ�ii;
• investitorul;
• populaţ�ia locală.
Cei vizaţi indirect sau cei care sunt interesaţi, într-un fel sau altul:
• comercianţ�ii locali;
• populaţ�ia care locuieş� te la o anumită depărtare
de la obiectul proiectului investiţ�ional.
Conform legii, procedura este deschisă doar
pentru cei vizaţ�i nemijlocit. Î�nsă, după ce populaţ�ia
locală a exprimat protestul î�mpotriva proiectului,
oraş� ul a decis să o recunoască parte a procedurii.
Au fost desfăş� urate patru î�ntâlniri î�n vederea consultărilor, cu sprijinul considerabil al primarului
oraş� ului. La î�ntâlniri veneau cât e 200-300 persoane. Toate discuţ�iile au fost fixate î�n procese-verbale.
Consultările suplimentare ş� i schimbul de informaţ�ii avea loc o dată la două săptămâni.
Deseori această participare neobligatorie, dar eficientă a publicului permite a evita confruntările de
proporţ�ii ş� i a găsi soluţ�ii constructive.
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2.5.2. Informaţia disponibilă
Înştiinţarea
Î�n majoritatea ţ�ărilor europene există cerinţ�a de î�nş� tiinţ�are î�n cazul eliberării deciziilor, î�nsă ea, de regulă, se aplică î�n privinţ�a părţ�ilor pe care faptul le priveş� te (adică, cei vizaţ�i nemijlocit).

Cine înştiinţează?
Obligaţ�ia î�nş� tiinţ�ării ţ�ine de competenţ�a municipalităţ�ii sau autorităţ�ii publice respective, î�n temeiul
documentaţ�iei disponibile (cererea, descrierea succintă a activităţ�ii, comunicarea oficială).

Cine trebuie să fie înştiinţat?
Dacă eliberarea autorizaţ�iei este reglementată de normele administrative generale, atunci,
conform legii, urmează să fie î�nş� tiinţ�ate doar acele părţ�i, care sunt vizate nemijlocit (de exemplu,
solicitantul, vecinii vizaţ�i etc.).
• Dacăî�n cadrul procedurii se desfăş� oară consultări de amploare, atunci locuitorii ş� i alte părţ�i interesate
pot fi notificaţ�i prin î�nş� tiinţ�are oficială.
•
•

Conţinutul înştiinţării
Î�nş� tiinţ�area oficială trebuie să cuprindă:
• locul aflării ş� i descrierea succintă a activităţ�ii, conform cererii;
• informaţ�ia despre faptul, unde ş� i când se poate lua cunoş� tinţ�ă de conţ�inutul cererii;
• 	termenul limită pentru depunerea comentariilor pe marginea cererii ş� i evaluării prealabile.

Modul de înştiinţare
Părţ�ile vizate nemijlocit, de regulă, sunt î�nş� tiinţ�ate î�n mod individual, prin expedierea î�nş� tiinţ�ării
personale.
• Cerinţ�ele pentru î�nş� tiinţ�area oficialăî�n această situaţ�ie au multe tangenţ�e comune cu cerinţ�ele pentru
efectuarea EIM . Deoarece influenţ�a deciziilor de eliberare a autorizaţ�iilor fără EIM , de obicei, este
mai mică, modul de î�nş� tiinţ�are trebuie să fie adaptat la situaţ�ia concretă.

•

•
•

Altă informaţie, pasibilă prezentării la efectuarea acestei proceduri:
Cererea pentru primirea autorizaţ�iei;
Descrierea succintă a activităţ�ii.

Cererea trebuie să conţină:
Descrierea activităţ�ii;
Măsurile legate de folosirea materialelor sau deş� eurilor periculoase sau cele mai bune metode tehnice
existente;
• Descrierea zonei care va fi supusă impactului;
• Impactul preconizat asupra mediului ş� i sănătăţ�ii oamenilor;
• Metodele de control al emisiilor;
• Măsurile orientate spre prevenirea accidentelor sau, î�n caz de accidente, măsurile pentru reducerea
prejudiciului pentru mediul î�nconjurător ş� i sănătatea oamenilor .
Este oportună, de asemenea, solicitarea descrierii măsurilor planificate sau î�ntreprinse pentru informarea publicului.
Publicului interesat trebuie să-i fie oferită posibilitatea de a se familiariza gratuit cu documentele enumerate î�n oficiul municipalităţ�ii respective.
Afară de aceasta, informaţ�ia trebuie să fie prezentată oricărei persoane, la cerere.
•
•

Termene acceptabile
• 	Î�n conformitate cu procedura administrativă generală, comentariile pot fi depuse de către părţ�i î�n
cadrul audierilor.
• 	Î�n cazul î�nş� tiinţ�ării publicului trebuie să fie prevăzute 15-30 de zile din momentul emiterii î�nş� tiinţ�ării
pentru prezentarea comentariilor de către public.

2.6. EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU/ EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR (ESM/EIM )

Evaluarea strategică a impactului asupra mediului î�nconjurător este evaluarea acţ�iunii asupra mediului
î�nconjurător - planuri ale localităţ�ii, planuri de dezvoltare, programe ş� i proiecte. Î�n acest domeniu există
Protocolul CEE/ONU cu privire la evaluarea strategică a mediului î�nconjurător, aprobat î�n anul 2003 ş� i
semnat de mai multe ţ�ări ale Parteneriatului Estic la Conferinţ�a “Un mediu pentru Europa”. Protocolul dat
stabileş� te detaliile evaluării strategice de mediu (ESM) la nivel naţ�ional.
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Evaluarea strategică de mediu a documentelor trebuie efectuată î�n timpul elaborării proiectului ş� i, deopotrivă cu planurile ş� i programele, ea trebuie prezentată publicului spre a lua cunoş� tinţ�ă de ea.
Principalele deosebiri dintre evaluarea strategică de mediu ş� i evaluarea impactului asupra mediului
sunt:
ESM estimează, dacă soluţ�iile strategice preconizate pentru documentele de politici corespund scopurilor ş� i sarcinilor propuse de către strategia î�n domeniul mediului ş� i dezvoltării durabile. De asemenea, ESM
apreciază, î�n măsura posibilităţ�ilor, acţ�iunea asupra mediului a unor genuri de activităţ�i ş� i proiecte aparte,
care reprezintă latura practică a realizării planurilor strategice. EIM estimează acţ�iuni concrete asupra mediului a proiectelor de activităţ�i economice planificate î�n domeniul dezvoltării
Î�n timpul efectuării ESM se folosesc unele etape ş� i elemente ale EIM , inclusiv:
• estimarea proiectelor pentru adoptarea deciziei despre necesitatea evaluării ecologice;
• determinarea acţ�iunii;
• pregătirea dării de seamă.
Toate părţ�ile protocolului trebuie să asigure posibilităţ�i:
• 	timpurii,
• prompte,
• eficiente pentru participarea publicului, când toate variantele sunt accesibile.
Antrenarea ESE în planificarea intervenţiei strategice

Planificarea
intervenţiei strategice

Evaluarea ecologică
strategică

Supravegherea
procesului

Volumul de compe- Volumul de competenţ�ă pen- Comentariile cu privire
tenţ�ă (VC) pentru in- tru evaluarea strategică a la VC pentru intervenţ�ia
tervenţ�ia strategică mediului î�nconjurător
strategică ş� i pregătirea comună a VC pentru ESE
Analiza problemelor- Examinarea investigaţ�iilor Interacţ�iunea tuturor părcheie cu privire la in- asupra mediului î�nconjură- ţ�ilor ş� i comentariile î�n catervenţ�ia strategică tor, ce au legătură cu dome- drul ESE
niul/ regiunea, î�n care se va
produce intervenţ�ia
Determinarea obiec- Evaluarea
variantelor Interacţ�iunea tuturor părtivelor ş� i sarcinilor conceptuale de alternativă ţ�ilor ş� i comentariile î�n castrategice î�n scopul ale intervenţ�iei strategice î�n drul ESE
intervenţ�iei strategice raport cu sarcinile î�n domeniul
mediului

Elaborarea măsurilor Evaluarea acţ�iunii concrete Interacţ�iunea tuturor părcare necesită a fi rea- asupra mediului a măsurilor ţ�ilor ş� i comentariile î�n calizate ş� i monitorizarea propuse pentru intervenţ�ia drul ESE
strategică ş� i elaborarea unui
sistem de monitorizare a
influenţ�ei asupra mediului
Evaluarea
facultativă
externă a raportului EES ş� i a
comentariilor publicului
Decizia cu privire la
intervenţ�ia strategică
Monitorizarea traduVerificarea
rapoartelor
cerii î�n viaţ�ă a interpe marginea monitorizării
venţ�iei strategice
de traducere î�n viaţ�ă a intervenţ�iei strategice

Participarea
publicului
Informarea ş� i comentariile vizavi de proiectul
VC pentru intervenţ�ia
strategică ş� i ESE
Accesul la informaţ�ie,
dreptul de a prezenta
comentarii de care se
va ţ�ine cont Consultări
oficiale
Interacţ�iunea tuturor
părţ�ilor ş� i comentariile
î�n cadrul ESE
Consultări oficiale
Accesul la informaţ�ie,
dreptul de a prezenta
comentarii de care
se va ţ�ine cont.
Consultări oficiale

Acces la justiţ�ie

Accesul la dările de
seamă pe marginea
monitorizării

Autorităţ�ile, folosind mass-media electronice sau alte mijloace corespunzătoare, trebuie să asigure informarea la timp a publicului privind proiectul documentului politic ş� i raportul despre mediul. Autorităţ�ile
sunt obligate, de asemenea, să asigure determinarea publicului, interesele căruia sunt vizate, inclusiv ONGurile respective.
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Î�n tabelul de mai jos este examinată folosirea ESM î�n planificarea intervenţ�iei strategice. Exigenţ�ele cu
privire la participarea publicului rămân aceleaş� i ca ş� i pentru efectuarea EIM .
Exemple de teste pentru determinarea echilibrului mediului pentru evaluarea strategică a acestuia vizând propunerile cu privire la direcţ�iile politice.
Principiile stabilităţii.
Aplicarea în cadrul EIM

Pentru utilizarea resurse- Recolta la hectar sau utilizarea resurselor renovabile
lor renovabile nu trebuie să depăş� ească
capacitatea renovabilă a sistemelor naturale care le generează.
Pentru utilizarea resur- Ritmul epuizării resurselor nerenovaselor
bile trebuie să corespundă cu cel al elanerenovabile
borării de substituenţ�i renovabili prin
intermediul invenţ�iilor ş� i investiţ�iilor

Pentru deş� euri, emisii ş� i Cantitatea: a determina acţ�iunea asupra
deversări poluante
spaţ�iului utilizat ş� i a funcţ�iilor existente ale acestuia (utilizarea pământului,
coridoarelor destinate animalelor sălbatice). Calitatea: se aplică prevederile
Convenţ�iei ONU cu privire la biodiversitate.

2.7. PREGĂTIREA LEGILOR ŞI ACTELOR NORMATIVE

Principiile stabilităţii.
Aplicarea în cadrul ESM

A determina acţ�iunea asupra utilizării
resurselor renovabile (de exemplu, pădurile, peş� tele)

A determina acţ�iunea asupra resurselor nerenovabile (energia, mineralele,
materia primă). Totodată, a descrie acţ�iunea asupra consumului de energie
ş� i a mobilităţ�ii.
A determina acţ�iunea asupra calităţ�ii ş� i
cantităţ�ii deversărilor ş� i emisiilor de deş� euri î�n sol, apă ş� i atmosferă. De asemenea, a descrie acţ�iunea asupra calităţ�ii
producţ�iei ş� i procesului de producere, inclusiv asupra duratei utilizării ş� i
conţ�inutului articolelor

Deoarece participării publicului la elaborarea planurilor, programelor ş� i directivelor politice i se acordă
tot mai multă atenţ�ie î�n scopul unei concordanţ�e mai bune la nivel de decizii concrete, nu mai puţ�in importantă se dovedeş� te a fi ş� i asigurarea evidenţ�ei opiniei publice î�n cursul elaborării actelor legislative de
aplicare comună.
 Obligaţiune / Articolul 8
Î�n Convenţ�ie este î�naintată cerinţ�a privitor la faptul că autorităț�ile publice sunt obligate să contribuie
la participarea eficientă a publicului la procesul pregătirii de către autorităț�ile publice a legilor ş� i actelor
normative, să stabilească procedura concretă de participare a publicului ş� i să asigure o cât mai amplă evidenţ�ă a rezultatelor participării publicului.
Convenţ�ia dispune aplicarea următoarelor măsuri:
• 	se stabilesc termenele privind asigurarea participării eficiente;
• 	se publicăî�n presă sau se informeazăî�n alt mod publicul asupra regulilor existente cu privire la
elaborarea proiectelor; precum ş� i
• publicului i se oferă posibilitatea de a prezenta comentariile (observaţ�iile) independent sau prin
autorităţ�ile consultative reprezentative.
 Care sunt deciziile vizate?
Proiectele actelor legislative elaborate de către autorităţ�ile executive (î�naintea depunerii lor î�n
Parlament). De exemplu, proiectul Legii cu privire la protecţ�ia mediului î�nconjurător la etapa
elaborării sale la Ministerul Mediului.
• Proiectele de decizii elaborate ş� i aprobate de către Guvern, ministere, alte autorităţ�i de stat
(regulamente, ordine, dispoziţ�ii etc.).

•

EXEMPLU
Reglementările acestui compartiment nu se extind asupra proiectelor de legi care se află î�n Parlament,
î�ntrucât î�nsăş� i Convenţ�ia nu reglementează procesul adoptării deciziilor de către autorităţ�ile legislative.
Cu toate acestea, î�ntr-un ş� ir de ţ�ări s-a î�nrădăcinat minunata tradiţ�ie, când comisiile parlamentare oferă
publicului posibilităţ�i foarte mari, î�n scopul de a obţ�ine de la el observaţ�iile privind proiectele de legi elaborate de către aceste comisii.

Î�n unele ţ�ări ale Parteneriatului Estic î�n Parlament au loc dezbateri publice ale proiectelor de legi. De
exemplu, Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova permite ca reprezentanţ�ii societăţ�ii civile să ur76

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

mărească desfăş� urarea sesiunilor parlamentare deschise, să prezinte comentarii scrise ş� i să ia cuvântul,
conform î�nregistrării preliminare.
Desigur, o astfel de practică va da roade bune doar atunci când persoanele, interesate î�n participarea la
dezbaterile publice, vor dispune de suficient timp pentru a-ş� i pregăti comentariile, iar informaţ�ia necesară
le va fi pusă la dispoziţ�ie ş� i mai din timp.
2.7.1. Invitaţie la comentarii

Indiferent de faptul ce se discută - un proiect de lege sau un act normativ, experienţ�a demonstrează că
autorităț�ile publice stimulează opinia publicului:
(1) publicând proiectele de legi î�n Internet sau anunț�ând despre posibilitatea de a lua cunoş� tinţ�ă de ele
î�n presa centrală - pentru publicul larg;
(2) difuzându-le î�n rândul grupurilor interesate.

 Publicarea proiectului în Internet şi/sau în organele centrale ale mass-media
Deoarece actele normative ş� i legislaţ�ia au o aplicare comună, proiectele lor trebuie prezentate pentru a
fi examinate de public integral. Mai curând, comentariile vor parveni din partea acelor persoane, care sunt
î�ntr-un fel sau altul antrenate î�n domeniul vizat de proiect (de exemplu, regulamentele cu privire la protecţ�ia biodiversităţ�ii î�i vor interesa, î�n special, pe specialiş� ti ş� i ONG-urile care activează î�n sfera dată, precum
ş� i pe autorităţ�ile locale ş� i conducerea zonelor protejate). Î�nsă, î�ntrucât legile î�i vizează pe toţ�i, toată lumea
trebuie să aibă posibilitatea să se pronunţ�e pe marginea lor. Chiar dacă î�n timpul determinării grupurilor
interesate unele părţ�i au fost trecute cu vederea, oricum, ş� i ele vor beneficia de posibilitatea de a lua act de
acest proiect de lege.
Deosebit de avantajos î�n acest sens se dovedeş� te publicarea proiectelor de legi î�n Internet. Internetul
permite colectarea celor mai diverse opinii î�ntr-o perioadă scurtă de timp. Accesul la comentarii poate fi
deschis chiar pe aceeaş� i pagină.
 Difuzarea proiectului de lege în rândul grupurilor interesate
Un moment important î�l reprezintă determinarea părţ�ilor interesate, mai numeroase ale domeniului
dat. De regulă, acestea vor fi doar ONG-urile, dar î�n majoritatea cazurilor se au î�n vedere multe din grupurile sus-menţ�ionate. Dacă se va proceda astfel referitor la fiecare proiect î�n parte, problema aceasta va deveni
una foarte dificilă.
EXEMPLU
Ministerul Mediului al Ungariei a elaborat o procedură de informare foarte rezonabilă. Ministerul difuzează proiectele actelor sale normative prin reţ�eaua electronică a ONG-urilor ecologice pentru a culege
comentariile respective. O altă metodă, care poate fi folosită cu eficacitate î�n ţ�ările mari, este crearea listei
diferitor ONG-uri ş� i persoane particulare care au anumite interese î�n domeniul dat (de exemplu, chestiuni
legate de ramura energeticii, transport, de protecţ�ia naturii, de calitatea aerului, securitatea chimică etc.).
Acele proiecte care vizează un anumit domeniu sunt răspândite printre destinatarii listei corespunzătoare. Când o atare practică este deja folosită, orice persoană poate ruga să fie inclusă î�ntr-o listă anume sau
î�n mai multe liste.

 Termene
Î�n Republica Moldova proiectul de lege ş� i acte normative este prezentat pentru examinare publicului la
etapa desfăş� urării consultaţ�iilor interministeriale. Avantajul de la o astfel de participare rezidă î�n faptul că
aceasta contribuie la economisirea timpului, î�ntrucât procedurile sunt desfăş� urate î�n paralel. Acest lucru,
de asemenea, oferă publicului mai mult timp pentru prezentarea observaţ�iilor sale. Imperfecţ�iunea acestei
metode, î�nsă, constă î�n faptul că, î�n consecinţ�ă, apare necesitatea de a informa publicul despre schimbările
introduse deja după consultaţ�iile avute cu alte ministere.
De exemplu, Ministerul Mediului poate difuza prin Internet pentru comentarii î�ntregul proiect al legii î�n acelaş� i moment, când acesta este expediat pentru dezbaterile interministeriale. Legea RM privind
transparenț�a î�n procesul decizional stabileș� te că proiectele de decizii se publică cu cel puț�in 15 zile până la
examinarea acestuia.
2.7.2. Procedura de coordonare

Oferirea posibilităţ�ii de a comenta proiectul legii este doar una din acţ�iunile, ş� i nu tocmai cea iniţ�ială, de
implicare a publicului î�n procesul elaborării unui proiect.
Funcţ�ionarii publici, î�mpreună cu politicienii ş� i ONG-urile, trebuie să determine principiile colaborării,
sarcinile ş� i obligaţ�iunile. Se impune necesitatea elaborării unei proceduri constante de informare vizavi
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de procesul legislativ, de implicare î�n el a grupurilor interesate ş� i de evidenţ�ă a observaţ�iilor expuse de
acestea.
Drept argument forte, prezentăm, pentru autorităţ�ile publice , modelul de participare a publicului la
procesul de elaborare a legilor.

2.8. REFERENDUMUL

Referendumul este o modalitate de participare a cetăţ�enilor la procesul adoptării deciziilor pe calea
punerii la vot a proiectelor de lege ş� i altor decizii de importanţ�ă locală sau naţ�ională.
Ce se poate hotărî în modul acesta?
Referendumul naţ�ional poate adopta decizii cu privire la:
• Constituţ�ie ş� i amendamentele la ea;
• Adoptarea legilor sau a amendamentelor la ele;
• Regulamentele privind interpretarea Constituţ�iei sau a legilor;
• Alte chestiuni care ţ�in de competenţ�a statului.

•

Referendumul local sau regional poate adopta decizii cu privire la:
Chestiunile privind competenţ�a organelor puterii locale sau regionale.

Cine poate convoca?
Referendumul naţional:
Preş� edintele;
Guvernul
Un anumit număr de alegători (200.000 î�n Republica Moldova), care reprezintă un anumit număr
de regiuni (raioane), de obicei, o jumătate.
Un anumit număr de deputaţ�i (1/3).
• Referendumul local/regional:
de 1/2 din numărul consilierilor aleş� i, iar î�n cazul revocării primarului prin vot secret – de 2/3 din
numărul consilierilor aleş� i;
de primarul satului (comunei), sectorului, oraş� ului (municipiului), cu excepţ�ia cazului când se iniţ�iază referendum pentru revocarea primarului;
de autoritatea reprezentativă a unităţ�ii administrativ-teritoriale cu statut special;
de 10 la sută din numărul cetăţ�enilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unităţ�ii administrativ-teritoriale respective.
•

În ce mod publicul poate convoca un referendum?
Publicul poate iniţ�ia un referendum, folosindu-se de două posibilităţ�i:
• Prin Parlament - apelând la un deputat ales de el sau la partidul din care face parte;
• Colectând semnăturile unui număr necesar de alegători.

Cine plăteşte desfăşurarea referendumului?
Din momentul iniţ�ierii (iar î�n cazul iniţ�ierii de către public, din momentul prezentării unui număr necesar de semnături), toate cheltuielile sunt achitate, respectiv, din bugetul de stat sau local.

Avantaje:
Rezultatele obţ�inute sunt absolut competente ş� i definitive: e unicul proces de adoptare a deciziilor,
î�n care opinia publicului poartă un caracter obligatoriu;
• Procesul de adoptare a deciziilor este de sine stătător;
• Deseori, e unicul mod de a influenţ�a direct procesul de adoptare a deciziilor;
• Hotărârile adoptate la referendum, de regulă, beneficiază de o susţ�inere unanimă mai mare decât
atunci, când sunt adoptate doar de autorităţ�i.
•

•
•
•
•

Restricţii:
E foarte dificil de convocat un referendum, folosind mecanismul iniţ�iativei publicului;
Deseori, la fel ca ş� i la alegeri, sistemul de votare poate fi manipulat;
Referendumurile sunt totdeauna costisitoare;
Posibil, ca folosul economic să pară mai important decât pericolul de mediu.

Referendumul pe probleme de mediu
Î�n foarte puţ�ine ţ�ări este prevăzut a supune unui referendum chestiunile legate de mediul î�nconjurător.
Totuş� i, astfel de probleme sunt soluţ�ionate indirect, prin caracterul general al subiectelor supuse unui referendum. De exemplu, populaţ�ia poate î�nainta la referendum chestiunea privind adoptarea sau introducerea
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amendamentelor la legislaţ�ia î�n domeniul protecţ�iei mediului . Dar cu ajutorul unui referendum pot fi, mai
curând, soluţ�ionate problemele locale concrete.
EXEMPLU
Î�n Ungaria, unde legislaţ�ia cu privire la referendumuri prevede examinarea chestiunilor legate de mediul î�nconjurător, referendumurile locale, deş� i nu au loc î�n fiecare zi, nu reprezintă, totuş� i, ceva ieş� it din
comun. Unul din exemplele recente priveş� te amplasarea locului de depozitare a deş� eurilor slab radioactive ale staţ�iei atomice. Atunci când autorităţ�ile au propus cât eva variante de amplasare a locului de
depozitare î�n una din regiuni, locuitorii de aici au convocat un referendum care a interzis depozitarea. La
fel a fost soluţ�ionată problema ş� i cu al doilea loc de depozitare, propus de autorităţ�i. Ş� i, î�n sfî�rş� it, la a treia
propunere similară, locuitorii au votat pentru amplasarea depozitului dat, dar au convenit cu guvernul
asupra î�nlesnirilor economice, măsurilor stricte de securitate ş� i de supraveghere a depozitării.

2.9. PLANUL DE IMPLICARE A PUBLICULUI

O condiţ�ie preliminară obligatorie pentru participarea mai bună la proces a publicului este nivelul suficient de pregătire.
Procesul participării publicului trebuie să fie deschis ş� i cinstit, să inspire multă î�ncredere ş� i să demonstreze dreptatea deciziei adoptate. Cel mai mult dăunează procesului impresia că hotărârea a fost deja
adoptată. Dacă publicul va considera că decizia a fost deja adoptată, nu mai are rost să sperăm la participarea lui la referendum.
Deş� i elaborarea planului joacă un rol decisiv, atingerea cu orice preţ� a scopului propus î�n el ar fi o
gafă. Periodic, comparaţ�i mersul evenimentelor cu planul ş� i verificaţ�i, dacă nu cumva sunt necesare careva
schimbări ale planului, schimbări ce vor favoriza realizarea obiectivelor propuse.
Participarea publicului poate fi:
(a) oficială, când autorităţ�ile implică, î�n calitate de
partener, o organizaţ�ie nonguvernamentală sau un alt
grup de persoane interesate, pentru î�ndeplinirea unui
lucru anume î�n cadrul dezbaterii unui proiect concret;
(b) neoficială, î�n cazul când ONG-ul ia, de sine stătător sau la rugămintea populaţ�iei, o decizie, conform
căreia dezbaterea proiectului se va face î�n limitele
normelor juridice.
Î�n primul caz iniţ�iativa aparţ�ine autorităţ�ilor, care
pot î�nş� tiinţ�a, printr-o scrisoare oficială, ONG-ul despre intenţ�ia de a o antrena î�n dezbaterea proiectului.
Sunt delimitate obligaţ�iunile fiecăreia dintre părţ�i,
este elaborat planul participării, care urmează a fi tradus î�n viaţ�ă cu eforturile comune ale ambelor părţ�i.
Dacă ONG-ul decide să desfăş� oare de sine stătător campania de discutare a proiectului, ea trebuie să
dispună de un plan propriu al participării. Planul va
î�ncepe cu anunţ�ul despre intenţ�ia dezbaterii deschise
a proiectului de hotărâre, a planului, programului sau
altui document. Deseori autorităţ�ile nu reacţ�ionează
la iniţ�iativele publicului, fapt care nu trebuie să aibă, î�nsă, un efect descurajator.

2.9.1. Pregătirea planului pentru procesul de participare a publicului
Există o mulţ�ime de căi de pregătire a planului de participare a publicului. Una dintre metode este folosirea î�n proces a elementelor următoare:
• Segmentele de auditoriu ş� i analiza lor;
• Stabilirea obiectivelor, a măsurilor, resurselor ş� i funcţ�iilor;
• Graficul participării publicului;
• Lista de control cu privire la realizarea acţ�iunilor de participare a publicului (conform legislaţ�iei î�n
vigoare).
Segmentele de auditoriu şi obiectivele lor
Deş� i procesul adoptării unei decizii trebuie să fie deschis pentru toţ�i cei care vor fi vizaţ�i de această
decizie (inclusiv cei care au poziţ�ii ş� i păreri diferite de cele ale autorităţ�ilor), e mai rezonabil de î�nceput
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elaborarea planului de participare a publicului cu stabilirea segmentelor de auditoriu ş� i cu crearea î�n aceste
grupuri a unei atmosfere de î�ncredere.
Î�ntrebarea principală, pe care trebuie să ş� i-o pună î�n acest caz funcţ�ionarul public este, cum s-ar putea de
asigurat includerea î�n proces a tuturor părţ�ilor interesate ş� i posibilităţ�ile acestora de a-ş� i face auzită opinia.
De exemplu, segmentele de auditoriu ş� i grupurile interesate pot fi stabilite, reieş� ind din:
• 	specificul locului, localităţ�ii (interesele de nivel local, regional, de stat sau de rang internaţ�ional);
• faptul, î�n ce mod î�i vizează acest proces (direct sau indirect);
• interesul comun sau profesional;
• 	tipul sectorului (particular sau de stat, ONG sau persoane particulare).
Schema stabilirii segmentelor de auditoriu:
1. Cei, pe care procesul î�i vizează nemijlocit:
a) populaţ�ia comunităţ�ii , care este afectată de o decizie;
b) populaţ�ia care locuieş� te î�n apropierea căii de acces î�n zona activităţ�ii planificate;
c) locuitorii care vor suporta costuri adiţ�ionale din cauza deciziei;
d) birourile locale de turism, hotelurile mici, organizatorii odihnei î�n localităţ�ile rurale, care ar
putea să-ş� i piardă turiş� tii, clienţ�ii din cauza deciziei planificate.
2. Cei pe care procesul î�i vizează î�n mod indirect:
a) locuitorii comunităţ�ii ş� i comunităţ�ilor vecine;
b) municipalităţ�ile vecine.
3. Interesul profesional:
a) specialiş� tii î�n protecţ�ia mediului;
b) ONG-urile;
c) specialiş� tii î�n domeniul relevant deciziei planificate.
4. Interesul comun:
a) districtele vecine.
Din punctul de vedere al sectoarelor, grupurile interesate pot fi prezentate astfel:
1. Sectorul public:
a) Ministerul Mediului;
b) Autoritatea locală;
c) Autorităţ�ile municipale;
d) Autorităţ�ile publice desconcentrate / descentralizate ;
e) Organele elective.
2. Sectorul privat:
a) Operatorii economici din domenii relevante;
b) Investitorii locali;
c) Î�ntreprinzătorii din sfera turismului.

3. ONG-urile.

4. Persoane particulare, populaţia locală.

O problemă dificilă va fi ş� i cea a î�ncrederii populaţ�iei, fapt care va influenţ�a nivelul de participare al
acesteia la proces. Î�n plan ar trebui să fie prevăzută o etapă (o perioadă) de creare a unor relaţ�ii de î�ncredere dintre public ş� i autorităţ�ile locale, ONG-uri ş� i î�ntreprinzători. Una din posibilităţ�ile de creare a acestor
relaţ�ii ş� i de elucidare a temerilor ş� i speranţ�elor populaţ�iei vizavi de acţ�iunile planificate poate fi organizarea discuţ�iilor neformale cu liderii asociaţ�iilor locale - aş� a-numitele persoane-cheie. Informaţ�ia obţ�inută î�n
urma acestor convorbiri poate sta la baza elaborării planului de participare a publicului, mai cu seamă, când
e vorba de un grup concret de persoane.
Important e ca ONG-urile locale ş� i cele de rang naţ�ional să nu fie lăsate la o parte, deoarece ele joacă un
rol deosebit î�n acest proces. Î�n caz că evenimentele vor evolua pozitiv, ONG-urile nu vor reprezenta, negreş� it, opoziţ�ia faţ�ă de administraţ�ia locală; activitatea lor mai presupune:
• mobilizarea păturilor largi ale populaţ�iei;
• creş� terea competenţ�ei publicului ş� i a atitudinii lui conş� tiente î�n folosul planului ş� i al planului
preliminar;
• propunerea ş� i introducerea de noi amendamente la deciziile ş� i schimbările privind proiectul planului;
• rolul de mijlocitor dintre populaţ�ia localăş� i municipalitate;
• acordarea de ajutor autorităţ�ilor, prin organizarea unor î�ntâlniri cu publicul ori a unor acţ�iuni comune,
conform tematicii diferitor chestiuni legate de planificare.
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De regulă, oamenii constituie un izvor nesecat de propuneri ş� i opinii diferite, care deseori se contrazic.
Toate aceste propuneri trebuie ascultate, notate ş� i la toate de dat răspuns. Cei pe care î�i ignoraţ�i mai mult
ca sigur, pe viitor, vă vor da bătaie de cap.

Stabilirea obiectivelor, acţiunilor, resurselor şi a funcţiilor
Se recomandă de examinat:
• acţ�iunile,
• 	sarcinile, precum ş� i
• funcţ�iile, care trebuie î�ndeplinite î�n procesul de participare a publicului.
La etapa aceasta e necesar de determinat nivelul de participare a publicului (se presupune schimbul
reciproc de informaţ�ii sau o implicare mai serioasă a lui la procesul de adoptare a deciziilor), precum ş� i
problemele-cheie, care necesită un număr mai mare de consultaţ�ii ş� i dezbateri.
O mare importanţ�ă are ş� i prognozarea acelui domeniu de activitate (economic, ecologic, politic sau alt
aspect social), care va interesa mai mult ca orice publicul. Când planificăm o activitate economică, trebuie
atrasă atenţ�ia nu doar asupra schimbărilor din viaţ�a de zi cu zi, ci ş� i asupra unui ş� ir î�ntreg de probleme de
ordin economic ş� i social. De obicei, entuziasmul ş� i participarea oamenilor e cu mult mai mare atunci, când
ei văd că viaţ�a lor e î�n pericol. Î�n acelaş� i timp, oamenii trebuie î�ndemnaţ�i, mobilizaţ�i să participe la anumite
procese chiar ş� i atunci, când viaţ�a lor nu e ameninţ�ată de nimeni ş� i nimic.

Resursele existente
De existenţ�a volumului suficient de resurse, necesare pentru asigurarea procesului de participare a publicului, răspund autorităţ�ile publice . Deoarece resursele niciodată nu ajung, autorităț�ile publice trebuie
să aleagă astfel de metode de participare a publicului, pentru care resursele reale vor fi suficiente. Un mijloc
bun de sporire a resurselor î�l constituie crearea relaţ�iilor de parteneriat cu alte organizaţ�ii, de exemplu,
cu ONG-urile. Printre altele, cei mai activi reprezentanţ�i din rândul publicului pot fi mobilizaţ�i la formarea
grupurilor ş� i consiliilor administrative. Apropo, dacă se va organiza studierea nivelului de cunoş� tinţ�e ecologice, ar fi bine să se recurgă la ajutorul elevilor din ş� colile locale.
Un rol important va avea aprobarea bugetului pentru finanţ�area procesului de participare a publicului.
Acest buget trebuie să prevadă mijloacele necesare de acoperire a cheltuielilor reale, de exemplu, imprimarea diferitor materiale, arenda î�ncăperilor pentru î�ntruniri etc.
Elaborarea planului definitiv privitor la informarea ş� i participarea publicului necesită circa 5-7% din
suma totală a bugetului. Î�n caz de nu ajung bani, se poate recurge la alte metode mai puţ�in costisitoare.

Termene
Uneori termenele minime de prezentare a proiectului planului, a deciziei luate de public ş� i cele pentru
colectarea comentariilor, de regulă, sunt stabilite prin lege. Î�n caz de lipsă a unui normativ anume, perioada
minimă de timp, î�n care populaţ�ia trebuie să prezinte comentariile sale vizavi de proces, pentru fiecare etapă î�n parte constituie trei-patru săptămâni. Astfel, publicului i se oferă timp destul pentru a face cunoş� tinţ�ă
cu materialele pe care se va baza decizia viitoare, pentru a le analiza ş� i a-ş� i expune opinia.
2.9.2. Demararea procesului de participare a publicului prin realizarea planului

Important e ca de la bun î�nceput să i se explice publicului următoarele:
prin cât e faze trece procesul de adoptare a deciziilor ş� i care sunt posibilităţ�ile de participare la el la
fiecare fază;
• care sunt funcţ�iile diferitor părţ�i interesate (cine adoptă hotărâri, cine elaborează planul de
participare, sau care organ este responsabil de perfecţ�ionarea lui), care este rolul ş� i obligaţ�iile acestor
părţ�i din punctul de vedere al legislaţ�iei.
Î�n unele cazuri publicului î�i vine greu să fie de acord cu decizia, care a fost adoptată î�nainte ca el să fie
antrenat î�n proces ş� i care a devenit punctul de plecare pentru toate acţ�iunile următoare.
Î�n procesul de implementare practică a planului de participare trebuie de evitat un ş� ir de greş� eli ş� i imperfecţ�iuni tipice ca:
• Documentele au fost pregătite fără participarea nemijlocită a publicului ş� i sunt prezentate doar
pentru a fi comentate.
• Unele comentarii ale publicului n-au fost prezentate persoanei care ia decizia.
• Materialele propuse publicului pentru comentarii nu conţ�in date grafice pe î�nţ�elesul tuturor ş� i nici
explicaţ�ii atotcuprinzătoare.
• 	Î�n materialele ce oglindesc opinia publicului, deseori lipseş� te expunerea referativă a chestiunilor care
interesează cel mai mult publicul.
•
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•

•

•

Publicul nu vede reacţ�ia corespunzătoare. Dacă cetăţ�enii nu au o î�nchipuire clară privitor la
comentariile sau opiniile lor, data următoare nu vor mai dori să participe.
Aroganţ�a specialiş� tilor. Î�n multe cazuri specialiş� tii î�n planificare manifestă doar un interes formal faţ�ă
de participarea publicului. Ei nu doresc să dea explicaţ�iile de rigoare, iar purtarea lor nu î�nseamnă
nici pe departe, că ei ţ�in cont de opiniile publicului.
Termenele acţ�iunilor planificate sunt alese greş� it. Pentru a garanta o participare reală a publicului la
procesul de adoptare a deciziilor, toate acţ�iunile prevăzute î�n acest scop trebuie să aibă loc î�n ziua ş� i
la ora care convine tuturor. Desfăş� urarea acţ�iunii (o discuţ�ie publică) î�ntr-un oraş� ori sat, care nu au
comunicaţ�ie auto ş� i nici feroviară suficientă, sau chiar î�n orele dimineţ�ii, când majoritatea oamenilor
se află la serviciu, va fi o eroare.

2.9.3. Evidenţa şi analiza rezultatelor procesului de participare a publicului

Evidenţ�a ş� i analiza rezultatelor participării publicului e un element de o importanţ�ă deosebită al acestui
proces.
Raportul despre participarea publicului trebuie să conţ�ină neapărat lista cu numele de familie a tuturor
persoanelor care au prezentat opinii ş� i comentarii (observaţ�ii). Dacă au avut loc audieri publice, trebuie
să se facă descrierea lor amănunţ�ită, lista participanţ�ilor, expunerea referativă a dezbaterilor, inclusiv a
comentariilor.
La î�ntocmirea raportului autorităţ�ile negreş� it trebuie să compare comentariile ş� i opiniile propuse de
public cu proiectul deciziei propus. E necesar de expus motivele, î�n baza cărora au fost făcute schimbări î�n
proiectul deciziei. Aceste motive trebuie să fie strict argumentate din punct de vedere profesional, politic
ş� i practic.
Autorităţ�ile trebuie să explice clar publicului modalităţ�ile de prezentare a comentariilor, precum ş� i procesul de prelucrare a lor.
EXEMPLU
● Toate comentariile sunt transmise persoanei care elaborează planul, iar răspunsurile la î�ntrebări publicului, î�n formă scrisă;
● Comentariile publicului pot fi î�nregistrate pe calea analizei de matriţ�ă, când părerile sunt sortate
conform problemelor ecologice concrete, cu indicarea caracterului lor pozitiv sau negativ, cât ş� i a gradului de importanţ�ă.

Î�n caz dacă adoptarea deciziei î�ntârzie, e mai bine de explicat publicului situaţ�ia. Iar î�n acele cazuri,
când autorităţ�ile adoptă decizii ce contravin opiniei publice, comentariile publicului pot fi/trebuie luate î�n
consideraţ�ie, reflectând î�ndoielile exprimate/obiecţ�iile î�n planul sau programul următor.
2.9.4. Comunicarea rezultatelor procesului de participare a publicului

Procesul de participare a publicului nu poate fi considerat terminat/definitiv până când rezultatele
lui ş� i decizia finală nu vor fi comunicate publicului î�n î�ntregime, precum ş� i persoanelor, organizaţ�iilor etc.,
care au primit î�nş� tiinţ�ări î�n mod individual ş� i părerea cărora a fost luată î�n calcul, fiecare î�n parte, î�n cursul
desfăş� urării procesului. De informat publicul asupra variantei finale a planului sau programului e mai bine,
totuş� i, dacă e posibil, imediat după adoptarea deciziei. Textul integral al deciziei poate fi publicat î�n presă.
Concomitent cu î�nş� tiinţ�area publicului referitor la rezultatele participării publicului ş� i decizia finală, autorităţ�ile sunt obligate să informeze publicul despre drepturile sale privind accesul la informaţ�ie, precum
ş� i asupra posibilităţ�ilor contestării deciziei.
Astfel de î�nş� tiinţ�ări trebuie adresate atât publicului, î�n general, cât ş� i expediate î�n mod individual.
Î�n acest scop pot fi folosite aceleaş� i mijloace, care au fost aplicate pentru implicarea publicului î�n dezbateri (avize î�n presă, scrisori, anunţ�uri î�n locuri publice etc.).

Menţinerea relaţiilor cu publicul
Menţ�inerea relaţ�iilor deja stabilite cu publicul interesat este folositoare din punctul de vedere al proceselor de participare a publicului, care vor avea loc î�n viitor. Publicul poate fi antrenat atât î�n analiza planului
sau programului, cât ş� i î�n procesele aplicării lor. Î�n acest scop pot fi fondate organizaţ�ii ş� i consilii obş� teş� ti.
2.9.5. Evaluarea procesului de participare

Pentru cizelarea ş� i perfecţ�ionarea procesului participării publicului, autorităţ�ile trebuie să efectueze
evaluarea lui. O astfel de evaluare va contribui la î�mbunătăţ�irea calităţ�ii proceselor de participare a publicului î�n viitor.
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Autorităţ�ile trebuie să se gândească la iniţ�ierea unor discuţ�ii deschise ale utilizatorilor obiectivului, de
la care se pot primi comentariile necesare.
Iată unele î�ntrebări-cheie care trebuie puse î�n timpul evaluării reuş� itei procesului:
• Au fost oare puse la curent toate păturile populaţ�iei, la care se referea planul/programul, cu elaborarea
lui?
• Au avut oare ele posibilitatea să participe la elaborarea lui?
• Poate fi participarea publicului considerată drept satisfăcătoare? De ce - da sau de ce - nu?
• Poate fi publicul î�ncrezut că părerea sa va fi luată î�n consideraţ�ie?
• 	Î�nţ�elege oare publicul motivele, î�n baza cărora persoanele responsabile au elaborat acest plan sau
program?
• Au existat oare resurse suficiente pentru realizarea practică respectivă a planului participării?
• Ce se poate de î�ntreprins pentru desăvârș� irea procesului de participare a publicului?
Privitor la î�ntrebările care au obţ�inut răspunsuri negative, va trebui de ales, pentru ameliorarea situaţ�iei, măsurile corespunzătoare.

2.10. METODELE ŞI MIJLOACELE DE INFORMARE ŞI DE PARTICIPAREA PUBLICULUI

Există trei niveluri de participare a publicului la acţ�iunile consultative, fiecare dintre ele necesitând o
tratare specială.
Sub aspect practic, planul participării publicului la proiectele mari va include î�n sine, mai curând, toate
cele trei niveluri. Elaborarea unui proiect de anvergură presupune:
• furnizarea informaţ�iei pe tot parcursul existenţ�ei proiectului;
• colectarea părerilor diferitor părţ�i la diverse etape ale proiectului ş� i, de asemenea • concentrarea eforturilor î�n scopul obţ�inerii unui consens general privitor la modul de acţ�iune.
După cum se arată, fiecărui nivel i se potrivesc metodele, procedeele ş� i mijloacele specifice doar lui.
Dacă metodele deja testate la etapa î�ncepătoare nu s-au î�ncununat de succes, ş� i rezultatele mai lasă de dorit, se cuvine să procedaţ�i la combinarea lor sau să folosiţ�i un ş� ir de alte mijloace.
La alegerea metodicii trebuie să ţ�ineţ�i cont de următorii factori decisivi:
• Tipurile ş� i numărul părţ�ilor interesate (studiile, cunoş� tinţ�ele tehnice, nivelul de informare î�n domeniul
ecologiei, statutul social etc.);
• Natura proiectului, complexitatea ş� i caracterul tehnic al informaţ�iei ce urmează a fi transmisă;
• Situaţ�ia organizatorică, existenţ�a posibilităţ�ilor profesionale ş� i financiare pentru î�ndeplinirea
proiectului.
De exemplu, dacă intenţ�ionaţ�i să alegeţ�i diferite variante de soluţ�ionare, î�n baza cărora poate fi elaborat
planul dezvoltării turismului î�n zonele cu cerinţ�e de mediu deosebite, o să aveţ�i, posibil, nevoie de consultaţ�iile a cel puţ�in trei grupuri:
• un număr nu prea mare de persoane, care locuiesc î�n zona dată sau traiul cărora e legat de acest loc
ş� i pe care î�i vor viza nemijlocit deciziile adoptate;
• o grupă ceva mai numeroasă de specialiş� ti î�n domeniul protecţ�iei naturii, turismului sau resurselor
acvatice, specialiş� ti din ministere, institute de cercetări, ONG-uri de rang naţ�ional ş� i internaţ�ional,
cărora va trebui să le furnizaţ�i o informaţ�ie amplă de ordin tehnic ş� i ş� tiinţ�ific;
• o grupă ş� i mai numeroasă de reprezentanţ�i ai industriei, fermieri, exponenţ�i ai comunităţ�ilor locale,
căreia î�i este caracteristic un interes mai general pentru problemele influenţ�ei potenţ�iale a deciziilor
adoptate î�n domeniul mediului asupra activităţ�ilor lor curente, precum ş� i pentru acele posibilităţ�i
care pot apărea î�n timpul realizării noului proiect.

Se poate de prevăzut:
discuţ�ii, seminare, simularea situaţ�iilor î�n grupurile vizate î�n modul cel mai nemijlocit de deciziile
potenţ�iale, cu scopul de a le demonstra consecinţ�ele diferitor soluţ�ii, precum ş� i pentru a le î�nţ�elege
mai bine preferinţ�ele;
• dezbateri publice pentru un auditoriu mult mai numeros alcătuit din specialiş� ti, pentru a stabili
î�ntrebările existente ş� i a forma lista variantelor ce vor fi supuse analizei;
• o conferinţ�ă pentru un auditoriu larg, la care să se sistematizeze ş� i să se aducă la un numitor comun
toate opiniile.
Pentru toate metodele menţ�ionate este prevăzută participarea activă a unor specialiş� ti bine pregătiţ�i î�n
probleme de comunicare cu auditoriul.
Costul fiecărei dintre aceste metode va depinde de mărimea ş� i numărul grupurilor, de durata seminarelor/ î�ntrunirilor, precum ş� i de acea parte a cheltuielilor pe care este gata s-o achite investitorul.
•
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Î�n tabelul de mai jos sunt ilustrate avantajele ş� i insuficienţ�ele diferitor modalităţ�i de informare a publicului, ascultându-i părerile ş� i implementându-l la procesul de adoptare a deciziilor.
Metoda

Descrierea şi folosirea

Avantaje

Carenţe

Nivelul 1. Oferirea informaţiei
Video

Montarea unui film video,
pentru
familiarizarea cu
informaţ�ia. Poate conţ�ine
ş� i grafică de computer, alte
imagini.

Deplasarea la faţ�a Examinarea organizată a
locului (sat, oraş� ) chestiunilor pe calea desfăş� urării adunărilor î�n localităţ�i, pentru a pune la
dispoziţ�ie informaţ�ia din
prima sursă despre un gen
concret de activitate sau
despre problema examinată.
Expoziţ� i i/prezen- Expoziţ�ii sau treceri î�n revistări publice
tă organizate î�n localuri publice î�n scopul informării, cu
concursul specialiş� tilor care
pun la dispoziţ�ie informaţ�ia
ş� i răspund la î�ntrebări.
Linii telefonice
Numărul de telefon la care
oamenii pot suna pentru
informaţ�ii utile ş� i pot pune
î�ntrebări sau să-ş� i expună
comentariile pe marginea
propunerilor ş� i problemelor
abordate.
Internetul
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Un web-site î�n Internet
folosit pentru furnizarea
informaţ�iei sau pentru asigurarea legăturii inverse. E
necesar să se ţ�ină cont de
reî�nnoirea permanentă a
informaţ�iei. Pot fi elaborate,
de asemenea, niş� te forme
mai interactive de participare î�n Internet, de exemplu,
forurile on-line ş� i grupurile
pentru dezbateri.

Se află la î�ndemâna producătorului. Poate fi vizionat la dorinţ�a spectatorilor.

Poate fi perceput ca un
mijloc de propagandă tendenţ�ioasă. Costă relativ
scump, dacă se turnează
un film plauzibil ş� i profesional.
Problemele sunt prezen- Deseori e greu de găsit o
tate prin exemple concre- localitate î�n care să existe
te.
toate problemele examinate. Nu e acceptabil pentru
un grup mare de oameni.
Oamenii pot vizita expoziţ�ia î�n timpul liber. Grafica folosită le ajută să-ş� i
imagineze viu despre ce e
vorba.

E un mod comod de a obţ�ine niş� te comentarii de la
părţ�ile interesate. Oamenii
nu se tem ş� i de aceea le
este mai uş� or să participe
ş� i să-ş� i exprime comentariile. Se creează impresia
că e o metodă accesibilă.
Auditoriul este potenţ�ial
global. Cheltuielile se micş� orează, pentru că nu trebuie de plătit expedierea
prin poş� tă ş� i publicarea. E
o variantă comodă de participare pentru persoanele
care au acces la Internet.

Se iroseş� te mult timp din
programul colaboratorilor. Poate atrage un număr
neî�nsemnat de reprezentanţ�i ai terţ�ei părţ�i.

Dezbaterile la telefon pot
fi mai puţ�in eficiente decât î�ntrunirile personale.
Personalul de serviciu ar
putea să nu posede cunoş� tinţ�ele speciale, necesare pentru a răspunde la
î�ntrebări.
Nu toate părţ�ile interesate vor avea acces la Internet, de aceea e necesar
de folosit, de asemenea,
modalităţ�ile alternative de
difuzare a informaţ�iei.
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Î�ntrunirile publicului

Nivelul 2. Audierea opiniilor publicului
Î�ntrunirea părţ�ilor intereÎ�n cazul unei organizări
sate ş� i a părţ�ilor pe care
reuş� ite, poate deveni un
le vizează tema dată sunt
mod foarte bun de a găsi
organizate pentru a pune la noi părţ�i interesate. Dedispoziţ�ie informaţ�ia ş� i pen- monstrează, că persoana
tru schimbul de informaţ�ii ş� i care a ridicat problema e
de păreri referitor la cuta- gata să se î�ntâlnească ş� i
re sau cutare propunere.
cu alte persoane interesate.

Cercetări, interviuri Include un ş� ir de procedee
ş� i chestionare
de colectare a informaţ�iei ş� i
a părerilor. Anchetele pot fi
completate chiar de persoanele audiate, poate fi făcută o audiere personală sau
una la telefon, prin poş� tă.

Deş� i metoda pare la prima vedere foarte simplă,
totuş� i, ea este complexă
ş� i imprevizibilă. Iniţ�iativa
poate fi preluată de grupurile interesate sau de
niş� te oameni gălăgioş� i. Se
poate finaliza nu cu desfăş� urarea consultaţ�iilor,
ci cu o banală informare
a publicului.
Î�n aş� a mod poate fi coRăspunsurile pot fi insulectată informaţ�ia de
ficiente. Răspunsurile pot
la persoanele care nu
fi nereprezentative ş� i să
vor frecventa adunările reflecte o părere provizopublicului sau nu vor
rie, de moment. Părerile
participa la alte forme
se pot schimba. Elaboorganizatorice. Audierile rarea ş� i realizarea unei
confidenţ�iale pot obţ�ine
cercetări, audieri, pot
răspunsuri sincere. Se
necesita multe cheltuieli
poate de stabilit, ce cuş� i risipă de timp. Pentru
noaş� te deja publicul ş� i
pregătirea chestionarelor
care î�i sunt temerile.
se cere o experienţ�ă specială. Organizarea unor
Aflăm ş� i părerea majori- audieri serioase din
tăţ�ii care, de regulă, tace punct de vedere statistic
î�n timpul dezbaterilor.
costă foarte scump, dacă
î�n organizaţ�ie lipseş� te un
Rezultatele audierii pot
personal calificat ş� i exisfi calculate după indicii
tă necesitatea de a angaja
cantitativi, pot fi examispecialiş� ti din afară.
nate din punct de vedere statistic, ele pot fi,
de asemenea, folosite
mai târziu la adoptarea
deciziilor cu privire la
problemele care stârnesc
neî�nţ�elegere.
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Nivelul 3. Implicarea în activitate şi consultaţiile
Seminarele

Adunări organizate pentru un număr limitat de
participanţ�i, care pot fi
folosite î�n procesul iniţ�ierii î�n informaţ�ia esenţ�ială, pentru dezbaterea
detaliată a î�ntrebărilor ş� i
soluţ�ionarea problemelor.

Focus-grupuri ş� i
forurile

Pot asigura un schimb
de idei mai deschis, mai
vioi ş� i pot contribui la
stabilirea î�nţ�elegerii reciproce. E o metodă utilă
de examinare a chestiunilor tehnice complicate;
pot contribui la efectuarea
unei analize mai profunde.
Pot viza un grup concret
de persoane interesate.
E vorba de î�ntrunirea
E o metodă rapidă de
persoanelor invitate; sco- determinare a eventualei
pul î�ntrunirii este de a
reacţ�ii a publicului la
le determina reacţ�ia la ac- cutare sau cutare propuţ�iunile propuse ş� i de a le nere.• Grupurile-focus nu
pune la curent mai deta- reprezintă rezultatul unei
liat cu opiniile, valorile ş� i analize importante din
interesele oamenilor.
punct de vedere statistic a
reacţ�iei publicului la o idee
concretă, ele nu sunt costisitoare ş� i sunt o metodă
operativă, care permite
realizarea unei evaluări
aproximative a viitoarei
reacţ�ii a publicului larg.

Ca această metodă să fie
eficientă, la seminare poate lua parte un număr
neî�nsemnat de persoane,
de aceea multe interese
rămân, pur ş� i simplu,
trecute cu vederea.

Î�n urma selectării participanţ�ilor pentru grupa
dată, unele sectoare ale
comunităţ�ii locale pot rămâne neprezentate; grupurile trebuie susţ�inute,
ajutate ş� i deservite, aceasta necesită mult timp.

• Grupurile-focus nu
sunt atât de obiective ş� i
importante din punct de
vedere statistic î�n comparaţ�ie cu alte metode de
cercetare; ele pot reflecta
î�n special părerea mode• Grupurile-focus pot ajuta ratorului.
la stabilirea contactului
• Moderatorul trebuie să
cu grupele marginale ş� i
cu grupele care preferă să aibă o calificare î�naltă,
ce î�i va permite să obocupe o poziţ�ie modestă.
serve, să desprindă din
context cele mai valoroase comentarii. Deci,
va fi nevoie de invitat
un consultant din afară.
Grupurile-focus ajută la
prezicerea reacţ�iei, dar
ele nu pot î�nlocui dezbaterile cu participarea
principalelor grupuri interesate.
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CAPITOLUL III

Accesul la justiţie în probleme de mediu

INTRODUCERE
Pentru a asigura accesul la informaţ�ie, participarea publicului la luarea deciziilor, precum ş� i dreptul
la un mediu î�nconjurător sănătos, este nevoie de un
puternic sistem de aplicare a legii.
Legitimitatea unei decizii este verificată pe baza
unei doctrine vechi, dar sigure despre separarea puterilor, care se practică î�n toate societăţ�ile democratice.
Ea garantează că niciuna din cele trei ramuri ale puterii – legislativă, executivă ş� i judecătorească – nu-ş� i
poate depăş� i atribuţ�iile ş� i nu-ş� i poate asuma î�ntregul
proces de administrare.
Legile sunt adoptate de organele legislative (parlamente), ele când elaborate ş� i realizate de puterea
executivă (guvern), iar aplicarea lor este asigurată
de puterea judecătorească (instanţ�a de judecată).
Aceste trei ramuri trebuie să fie independente una de
alta. Desigur, nu î�ntotdeauna lucrurile decurg tocmai
astfel. Deseori se î�ntâmplă să ne ciocnim cu corupţ�ia,
cu influenţ�a abuzivă asupra puterii judecătoreş� ti din
partea puterii executive sau a unor structuri private.
Accesul liber la justiţ�ie este un drept fundamental al fiecărui om de a accede la instanţ�a de judecată
atunci când interesele, drepturile si libertăţ�ile acestuia sunt violate. Odată cu declararea independenţ�ii ș� i
suveranităţ�ii Republicii Moldova, necesitatea asigurării unui acces efectiv la justiţ�ie se realizează prin proclamarea acestui drept esenţ�ial î�n textul Constituţ�iei.

Î�n conformitate cu art. 20 alin. (1) din Constituţ�ia Republicii Moldova „orice persoană are dreptul
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor de judecată competente împotriva actelor care violează
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”. Dispoziț�ia dată este aplicată î�n cazul oricărei atingeri
adusă drepturilor, libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime ale tuturor persoanelor.
Acest articol trebuie aplicat ş� i î�n cazul î�ncălcării art. 37 (dreptul la un mediu î�nconjurător sănătos), art.
52 (dreptul de petiţ�ionare) ş� i art. 34 (dreptul la informaţ�ie) din Constituț�ia Republicii Moldova.
Art. 20 alin. (2) al Constituţ�iei dispune că „nicio lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”, iar art. 26
garantează fiecărui cetăţean dreptul să reacţioneze „independent prin mijloace legitime la încălcarea
drepturilor şi libertăţilor sale”.
Necesitatea de a solicita instanţ�ei judecătoreş� ti apărarea drepturilor ș� i intereselor legitime este determinată, î�n fond, de imprecizia actelor normative sau de lipsa acestora ori de necesitatea interpretării lor
judiciare. Anume lipsa unor dispoziţii clare, precum şi contradicţiile dintre diferite acte normative şi
legi pot genera incapabilitatea funcţ�ionarului public de a-ş� i exercita î�n modul cuvenit obligaţ�iile. Aceasta, la
rândul său, poate duce la intentarea unui proces de judecată ori la depunerea unei contestaţ�ii administrative î�mpotriva deciziei adoptate de funcț�ionarul î�n cauză.
Una dintre modalităţ�ile de a evita procesele judiciare e să fie elaborate un ş� ir de proceduri şi standarde clare. Dacă standardele pe care se bazează decizia sunt transparente ş� i dacă s-au făcut explicaţ�iile
necesare pentru public, acesta nu va contesta decizia. Ş� i, din contra, dacă decizia e concisă, iar explicaţ�iile
nesatisfăcătoare, probabilitatea intentării unui proces de judecată creş� te pe măsură ce publicul va realiza
că singura modalitate de a i se respecta drepturile e contestarea deciziei, ca fiind o desconsiderare ş� i un act
de samavolnicie.
Orice drept ș� i/sau interes necesită un mecanism de apărare. Ultimul, la rândul său, va funcţ�iona doar
dacă se va aplica în mod regulat. Acest lucru nu se î�ntâmplă, de obicei, din cauza unor proceduri de lungă
durată î�n instanţ�ele de judecată, care sunt supraî�ncărcate, precum ş� i pentru că lipseş� te încrederea î�n sistemul judiciar. Un alt obstacol î�l constituie cheltuielile legate de judecată, î�n special când trebuie de recurs
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la experţ�i ori când e vorba de o despăgubire importantă. Î�n plus, judecătorii, î�n majoritatea lor, din lipsa
unei practici suficiente, nu cunosc perfect legislaţ�ia cu privire la protecţ�ia mediului î�nconjurător, ş� i deciziile
adoptate de dânș� ii î�n sfera dată nu î�ntotdeauna corespund celor mai bune standarde.
Cu toate acestea, î�n instanţ�ele de judecată parvin tot mai multe dosare (cauze) ce conţ�in litigii administrative legate de contestarea deciziilor autorităț�ilor publice. Avantajul unor atare procese constă î�n faptul
că judecarea lor decurge mai repede, iar cheltuielile sunt mult mai mici.
Motivele adresării publicului î�n instanț�a de judecată pot fi î�mpărţ�ite î�n două categorii principale:
a) procedurale, când reclamantul depune o contestaţ�ie pe motiv că a fost încălcată procedura ş� i astfel
i-a fost lezat dreptul său (de exemplu, e imposibil să aibă acces la documentele legate de procesul
EIM).
b) materiale, când reclamantul contestă decizia judecătorească sau actul administrativ î�n baza faptului
că acesta ar leza drepturile sale de mediu ori contravine legislaţ�iei de mediu. Drept motiv material
poate servi ş� i faptul cauzării de prejudicii adus sănătăţ�ii sau vieț�ii, patrimoniului de către terţ�e persoane care nu respectă prevederile legislaţ�iei de mediu.
Î�n ambele cazuri, e foarte important ca funcţ�ionarul public ori autoritatea competentă care a adoptat
decizia ş� i a adus-o la cunoş� tinţ�a publicului să dea indicaţ�ii clare î�n ce mod aceasta poate fi contestată administrativ și/sau judiciar.
Există trei categorii de situaţii când o decizie, o acţ�iune ori o inacţ�iune poate fi contestată, conform art.
9 al Convenţ�iei de la Aarhus:
-

1. Î�ncălcarea dreptului de acces la informaţii despre mediu [art. 9 alin. (1) al Convenț�iei]:
răspunsul a fost oferit, dar informaț�ia nu este completă ş� i/sau nu are nici o legătură cu solicitarea;
	solicitarea de informaţ�ie a fost respinsă;
răspunsul la solicitare a sosit mai târziu de termenul stabilit prin lege (o lună de zile).

2. Î�ncălcarea dreptului de participarela luarea deciziilor în probleme de mediu [art. 9 alin. (2) al
Convenț�iei]:
- publicul nu a fost informat cu privire la „demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu”;
- mijloacele de informare sunt insuficiente pentru ca î�nş� tiinţ�area să ajungă la destinatari;
- î�nş� tiinţ�area a fost publicată la o etapă avansată a procedurii;
- î�nş� tiinţ�area nu conţ�ine minimul necesar de informaţie;
- este imposibil de obţ�inut o informaţie mai detaliată despre proiect, program sau plan;
- procedura de luare a deciziei de mediu nu prevede prezentarea comentariilor din partea publicului interesat;
- nu se ţine seama de comentarii în modul cuvenit, de aceea:
• persoana care ia decizia nu poate să explice clar motivele ce au determinat neglijarea unei obiecţ�ii
concrete î�n timpul adoptării deciziei;
• decizia nu este făcută publică;
• decizia dată publicităţ�ii nu conţ�ine nici o motivare.

3. Legislația de mediu nu este respectată [art. 9 alin. (3) al Convenț�iei]:
acţ�iunile sau inacţ�iunile persoanelor particulare care î�ncalcă legislaţ�ia î�n domeniul mediului pot fi
contestate;
- acţ�iunile sau inacţ�iunile autorităţilor publice care î�ncalcă legile î�n domeniul protecţ�iei mediului î�nconjurător pot fi contestate.
Articolul 9al Convenţ�iei acordă ONG-urilor care au ca obiect de activitate protecția mediului un statut special, recunoscând interesul lor î�n procesele judiciare cu privire la accesul la justiţ�ie î�n baza dreptului
de acces la informaț�ie ș� i/sau de participare la adoptarea deciziilor î�n probleme de mediu.
Prin urmare, Principiul accesului liber la justiț�ie din Convenț�ia de la Aarhus garantează dreptul publicului: 1) de a se adresa justiț�iei î�n cazul î�n care este î�ncălcat dreptul publicului de a avea acces la informaț�ia
de mediu ș� i dreptul publicului de a participa la luarea deciziilor, 2) de a se adresa justiț�iei î�n cazurile î�n care
legislaț�ia de mediu este î�ncălcată. Pot fi urmate proceduri administrative ş� i/sau judiciare pentru contestarea legalităţ�ii oricăror decizii sau acţ�iuni ale persoanelor private ş� i ale autorităţ�ilor publice î�n legătură cu
î�ncălcarea legislaţ�iei de mediu.
Acolo unde niciunul dintre mijloacele naț�ionale de acces la justiţ�ie nu poate fi folosit cu succes, există
câteva proceduri din dreptul internaţional, inclusiv mecanismul adoptat pentru executarea Convenţ�iei ş� i
posibilitatea de a te adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (după epuizarea tuturor căilor de
atac la nivel naț�ional).
-
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3.1. PROCEDURILE EXTRAJUDICIARE
Printre cele mai răspândite posibilităţ�i de a contesta decizia adoptată î�n probleme de mediu se numără
contestaţ�iile administrative ş� i contestaţ�iile adresate ombudsmanului (avocatul poporului) sau procurorului. Adresarea î�n judecată necesită deseori mult timp ş� i mulț�i bani. O metodă mai operativă, mai puţ�in costisitoare ş� i mai simplă poate deveni contestarea deciziei sau a procedurii î�n ordine extrajudiciară. Există
patru căi extrajudiciare pentru care poate opta o persoană î�n vederea apărării drepturilor sale lezate:
1. contestaț�ia adresată unei autorităț�i publice ierarhic superioare celei care a adoptat decizia;
2. contestaț�ia adresată ombudsmanului (avocatului poporului);
3. recurs adresat procuraturii;
4. medierea conflictelor de mediu.
3.1.1. Contestaţia prealabilă adresată autorității publice care a înfăptuit „actul sau omisiunea”
sau autorităţii publice ierarhic superioare.

Dacă membrii publicului (persoanele fizice ș� i juridice, precum ș� i asociaț�iile, grupurile ș� i organizaț�iile
acestor persoane) nu sunt satisfăcuț�i de o decizie î�n probleme de mediu adoptată, atunci ei au dreptul de
a o contesta prin depunerea unei cereri prealabile autorităţ�ii publice ce a luat decizia respectivă. Dacă organul care a adoptat decizia se supune unui organ ierarhic superior, cererea preliminară poate fi depusă la
organul ierarhic superior.
Procesul examinării contestaţ�iilor cetăţ�enilor este reglementat de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994
cu privire la petiţ�ionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8), î�n care sunt stabilite procedurile depunerii contestaţ�iilor ş� i termenele adoptării deciziei de către autorităţ�ile ierarhic superioare. Î�n
sensul acestei legi, petiţie î�nseamnă orice cerere, contestaţ�ie, propunere, adresare depusă î�n adresa organelor competente, inclusiv cererea preliminară î�n care se contestă un act administrativ sau neexaminarea
unei cereri î�n termenele prevăzute de lege.
Scopul examinării administrative a contestaţ�iei este dublu:
• î�n primul rând, î�i oferă reclamantului un mijloc de apărare eficient ş� i ieftin.
• î�n al doilea rând, autorităț�ii publice i se oferă ş� ansa să-ş� i repare greş� eala ş� i să evite mediatizarea
cazului.
Avantaje: se asigură legitimitatea examinării contestaţ�iei de către funcţ�ionarul sau autoritatea publică, oricât de neplăcut ar fi faptul că cineva de la birou a comis o greş� eală. Dacă această greş� eală este reparată
repede ş� i î�n cadrul organului ce a adoptat decizia contestată, se va face economie de timp, lucru care nu
s-ar fi î�ntâmplat î�n sălile de judecată. Dar efectul principal este creş� terea încrederii şi respectului faţă de
organul administrativ.
Dezavantaje: deş� i contestaţ�ia administrativă conţ�ine o serie de avantaje, în esenţă ea nu reprezintă o
analiză imparţială, despre care este vorba î�n art. 9 alin. (1) al Convenţ�iei de la Aarhus. Unul din factorii ce
ar putea determina autoritatea publică emitentă să nu-ş� i schimbe decizia este abuzul de putere.
Alte prevederi legale privind contestația prealabilă
Î�n afară de Legea cu privire la petiț�ionare, î�n Republica Moldova procedura depunerii contestaţ�iei este
reglementată de:

- Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11 mai 2000. Conform art. 22, î�n cazul î�n care
persoana consideră că drepturile sau interesele legitime î�n ceea ce priveş� te accesul la informaţ�ii i-au fost
lezate, ea poate contesta acţ�iunea sau inacţ�iunea furnizorului de informaţ�ii la conducerea acestuia ş� i/sau
la organul ierarhic superior al furnizorului î�n termen de 30 de zile de la data când a aflat sau trebuia să afle
despre î�ncălcare.
Conducerea furnizorului de informaţ�ii ş� i/sau organul ierarhic superior al acestuia va examina contestările solicitanţ�ilor de informaţ�ii î�n decurs de 5 zile lucrătoare ş� i va informa î�n mod obligatoriu petiţ�ionarul
despre rezultatele examinării î�n decurs de 3 zile lucrătoare.

- Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. Potrivit art. 14, persoana
care se consideră vătămată î�ntr-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita,
printr-o cerere prealabilă, autorităţ�ii publice emitente, î�n termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, î�n tot sau î�n parte, a acestuia, î�n cazul î�n care legea nu dispune altfel.
Î�n cazul î�n care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la
alegerea petiţ�ionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislaţ�ia nu prevede
altfel. Termenul de 30 de zile specificat la alin. (1) nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter
normativ.
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Potrivit art. 15 din aceeaș� i lege, cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic
superior î�n termen de 30 de zile de la data î�nregistrării ei, decizia urmând, a fi comunicată de î�ndată petiţ�ionarului dacă legislaţ�ia nu prevede altfel.
Organul emitent este î�n drept:
a) să respingă cererea prealabilă;
b) să admită cererea prealabilă ş� i, după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ.
Organul ierarhic superior este î�n drept:
a) să respingă cererea prealabilă;
b) să admită cererea prealabilă ş� i să anuleze actul administrativ î�n tot sau î�n parte, să oblige organul
ierarhic inferior să repună î�n drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis
cu acordul său.
Persoana care consideră că vreunul din drepturile sale legitime a fost lezat prin actul administrativ ş� i
nu este satisfăcută de răspunsul primit la cererea sa preliminară sau nu a primit niciun răspuns î�n termenul prevăzut de lege este în drept să se adreseze î�n instanţ�a de contencios administrativ competentă cu o
cerere de chemare în judecată privind anularea actului dat, totală sau parţ�ială, ş� i să ceară compensarea
pagubelor cauzate. Specificul examinării cauzelor î�n contencios administrativ va fi descris î�n pct. 3.2.1. Î�n
cazul Asociaţia Internațională Eco-Tiras versus Consiliul municipal Chișinău, intervenient S.T.R. Engineering
Consulting SRL (Italia), privind declararea nulității deciziei discutat î�n cadrul Capitolului I (Acces la informaţ�ia de mediu) a fost aplicat contestarea î�n contenciosul administrativ.
3.1.2. Contestaţia adresată ombudsmanului (avocatului poporului)

Care este originea acestei instituţii?
Instituţ�ia ombudsmanului î�ş�i are izvoarele î�n tradiț�ia juridică din ț�ările scandinave ş� i î�n traducere î�nseamnă „reprezentantul poporului”. Ombudsmanul reprezintă interesele poporului î�n faţ�a instituţ�iilor de
stat. Î�n Republica Moldova activitatea ombudsmanului este reglementată de Legea nr. 52 din 03.04.2014
cu privire la Avocatul Poporului (î�n Monitorul Oficial Nr. 110-114, art Nr : 278)

Instituţia
Ombudsmanul se ocupă cu investigaţ�ia presupuselor încălcări ale drepturilor omului, ca rezultat al
acţ�iunii sau inacţ�iunii autorităţ�ilor publice ş� i face cunoscută publicului părerea sa cu privire la astfel de
î�ncălcări. Cu toate acestea, părerea ombudsmanului nu este obligatorie pentru a fi executată.
Activitatea avocaţ�ilor poporului este î�ndreptată î�ntru asigurarea garanţiilor respectării drepturilor
constituţ�ionale ş� i a libertăţ�ilor omului de către organele centrale ş� i locale ale autorităţ�ii publice, instituţ�ii,
organizaţ�ii ş� i î�ntreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, precum ş� i de către persoanele oficiale de
toate nivelurile.
Ombudsmanul este numit de parlament, se subordonează acestuia ş� i este independent de puterea
executivă. Parlamentul desemnează o persoană concretă, care este cetăţ�ean al Republicii Moldova, licenţ�iat
î�n drept, are o î�naltă competenţ�ă profesională, o vechime de cel puţ�in 10 ani ş� i o activitate notorie î�n domeniul apărării ş� i promovării drepturilor omului precum ş� i o reputaţ�ie ireproş� abilă.
Parlamentul numeş� te doi Avocaţ�i ai Poporului autonomi unul faţ�ă de celălalt, dintre care unul este specializat î�n problemele de protecţ�ie a drepturilor ş� i libertăţ�ilor copilului.Avocatul Poporului este numit î�n
funcţ�ie pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reî�nnoit. Mandatul î�ncepe la data depunerii jurământului.

Sarcinile
Avocatul Poporului exercită următoarele atribuţ�ii:
a) recepţ�ionează ş� i examinează cererile cu privire la î�ncălcarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului ş� i remite, î�n termenele stabilite, răspunsuri î�n scris î�n privinţ�a cererilor depuse;
b) prezintă autorităţ�ilor ş� i/sau persoanelor responsabile propuneri ş� i recomandări privind repunerea
î�n drepturi a persoanelor î�n privinţ�a cărora s-a constatat î�ncălcarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului;
c) contribuie la soluţ�ionarea pe cale amiabilă a conflictelor î�ntre autorităţ�ile publice ş� i persoanele fizice;
d) contribuie la perfecţ�ionarea legislaţ�iei î�n domeniul drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului;
e) prezintă propuneri ş� i recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele internaţ�ionale î�n domeniul drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului ş� i acordă suport metodologic pentru asigurarea implementării lor;
f) sesizează Curtea Constituţ�ională ş� i î�naintează acţ�iuni î�n instanţ�ele judecătoreş� ti, prezintă puncte de
vedere la cererea Curţ�ii Constituţ�ionale;
g) angajează salariaţ�i ş� i exercită dreptul de autoritate disciplinară î�n conformitate cu legea;
h) promovează drepturile omului î�n societate;
i) î�ndeplineş� te alte atribuţ�ii prevăzute de lege.
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Subordonarea şi independenţa
Ombudsmanul î�ş�i prezintă anual darea de seamă în faţa parlamentului, privind concluziile vizavi de
dosarele examinate ş� i anchetele desfăş� urate. Î�ntrucât ombudsmanul examinează dosarele legate de activitatea puterii executive, această instituţ�ie trebuie să fie independentă de Executiv.

Ordinea depunerii cererii în adresa avocatului parlamentar
Cererea poate fi depusă î�n adresa avocatului parlamentar cel târziu în termen de un an din ziua presupusei î�ncălcări a drepturilor ş� i libertăţ�ilor constituţ�ionale ale reclamantului sau din ziua când reclamantul a
aflat despre aceasta. Cererea trebuie să fie semnată de reclamant ş� i să conţ�ină numele, prenumele ş� i adresa
de domiciliu. Cererea care nu conţ�ine aceste date este considerată anonimă ş� i nu este examinată.
Cererile sunt depuse personal sau prin poş� tă, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare. Cererea poate fi
depusă ş� i de către un reprezentant al persoanei lezate î�n drepturi, de către organizaţ�ii nonguvernamentale,
sindicate ş� i alte organizaţ�ii reprezentative î�n numele acesteia. Cererile adresate Avocatului Poporului sunt
scutite de taxa de stat.
Avocatul Poporului examinează ş� i cereri orale, parvenite î�n cadrul audienţ�elor organizate nu mai rar
decât o dată pe lună conform regulamentului aprobat de Avocatul Poporului.
Avocatul parlamentar, în termen de 10 zile, î�l informează pe reclamant despre acceptarea cererii lui
pentru examinare sau respingerea ei.
Î�n cazul î�n care cererea este restituită fără examinare, se indică î�n mod obligatoriu motivele restituirii.
Decizia de restituire a cererii nu poate fi atacată. Cererea repetată poate fi depusă după î�nlăturarea cauzelor
care au servit drept temei pentru restituire, sau î�n cazul apariţ�iei unor circumstanţ�e noi.
Î�n timpul examinării cererii ş� i al controlului din oficiu al semnalelor parvenite cu privire la lezarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului, avocatul poporului este î�n drept:
• să viziteze în mod nestingherit toate organele centrale şi locale ale autorităţii publice, să asiste
la ş� edinţ�ele lor sau la ş� edinţ�ele organelor lor colegiale;
• să viziteze în mod nestingherit instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile, indiferent de tipul de
proprietate, asociaţiile obşteşti;
• să solicite şi să i se ofere de autorităţ�ile centrale ş� i locale ale administraţ�iei publice, de persoanele
oficiale de toate nivelurile informaţ�iile, documentele ş� i materialele necesare pentru examinarea cererii ş� i efectuarea controlului;
• să i se ofere, de către persoanele oficiale de toate nivelurile, explicaţ�ii cu privire la problemele ce
urmează a fi elucidate î�n cursul examinării cererii ş� i efectuării controlului;
• să încredinţeze instituţ�iilor respective de stat desfăş� urarea expertizei ş� i a investigaţ�iilor legate de ea,
precum ş� i pregătirea concluziilor la î�ntrebările care urmează a fi elucidate î�n cursul examinării cererii
ş� i efectuării controlului.
Persoanele oficiale de toate nivelurile sunt obligate să pună la dispoziţ�ia avocatului parlamentar materialele ş� i documentele solicitate, altă informaţ�ie necesară pentru executarea î�mputernicirilor sale în termen de cel mult 10 zile de la data primirii cererii, dacă î�n cerere nu este indicat un alt termen.
Î�n cazul stabilirii faptului î�ncălcării drepturilor reclamantului, avocatul poporului expediază autorităț�ii
publice sau persoanei oficiale ale cărei decizii, acţ�iuni sau omisiuni au condus la î�ncălcarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului un aviz ce va conţ�ine recomandări privind măsurile necesare pentru restabilirea imediată
a drepturilor ş� i libertăţ�ilor violate, fapt despre care î�l pune la curent pe reclamant. Dacă avocatul poporului
nu este de acord cu măsurile luate, el are tot dreptul să se adreseze î�n organul ierarhic superior î�n vederea
luării măsurilor necesare pentru î�ndeplinirea recomandărilor din concluzia sa.Organul ierarhic superior
este obligat să comunice despre măsurile luate î�n termen de 45 de zile.

!

Autoritatea publică sau persoana oficială căreia i-a fost expediată avizul cu recomandări, este
obligată î�n termen de o lună să o examineze ş� i să comunice î�n scris avocatului poporului despre
măsurile luate.

Reieş� ind din rezultatele examinării contestaţ�iei, avocatul poporului este î�n drept:
a) să adreseze î�n instanţ�a de judecată o cerere î�n apărarea intereselor petiţ�ionarului ale cărui drepturi
ş� i libertăţ�i fundamentale au fost î�ncălcate;
b) să intervină pe lângă autorităţ�ile competente cu un demers pentru intentarea unei proceduri disciplinare sau penale î�n privinţ�a persoanei cu funcţ�ie de răspundere care a comis î�ncălcări ce au generat
lezarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului;
c) să sesizeze procurorul referitor la săvârș� irea contravenţ�iei prevăzute la art. 320 din Codul contravenţ�ional al Republicii Moldova;
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d) să sesizeze persoanele cu funcţ�ii de răspundere de toate nivelurile asupra cazurilor de neglijenţ�ă î�n
serviciu, de î�ncălcare a eticii de serviciu, de tergiversare ş� i birocratism.
e) poate interveni î�n proces pentru a pune concluzii î�n vederea apărării drepturilor, libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime ale persoanelor.
f) să sesizeze Curtea Constituţ�ională î�n vederea controlului constituţ�ionalităţ�ii legilor ş� i hotărârilor
Parlamentului, al decretelor Preş� edintelui Republicii Moldova, al hotărârilor ş� i ordonanţ�elor Guvernului,
precum ş� i al tratatelor internaţ�ionale la care Republica Moldova este parte
Avocatul Poporului este î�n drept să î�nainteze o acţ�iune î�n instanţ�a de judecată î�n legătură cu faptele
depistate de î�ncălcare î�n masă sau gravă a drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului. Cererea de chemare î�n judecată
depusă de Avocatul Poporului este scutită de taxa de stat.
Avocatul poporului nu reprezintă un organ judiciar. Cu toate că deseori concluziile lui se aseamănă cu
hotărârile ş� i dispoziţ�iile judecătoreş� ti, ele nu sunt obligatorii pentru a fi executate.
Dacă avocatul parlamentar î�ş�i prezintă concluzia cu privire la o cauză anume, părţ�ile nu sunt obligate să
execute o astfel de concluzie. Î�nsă, datorită naturii acestei instituţ�ii, aceste concluzii ş� i hotărâri sunt de obicei luate în consideraţie şi executate. Mai mult ca atât, î�n caz dacă această cauză este transmisă î�n instanţ�a
de judecată, este posibil ca ea să emită o hotărâre î�n baza concluziei avocatului parlamentar.
3.1.3. Contestaţiile adresate procurorului

Î�n Republica Moldova î�mputernicirile procuraturii sunt reglementate de Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 55-56 din 17.03.2009).
Sarcinile procuraturii care pot fi corelate cu î�ndeplinirea prevederilor din art. 9 al Convenţ�iei de la Aarhus
sunt:
- anchetarea crimelor, apărarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor omului î�mpotriva atentatelor criminale;
- apărarea drepturilor ş� i intereselor cetăţ�enilor î�n urma examinării ş� i soluţ�ionării cererilor ş� i reclamaţ�iilor lor.
Acţ�iunea î�n apărarea drepturilor, libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime poate fi intentată de către procuror
numai la cererea scrisă a persoanei interesate, dacă aceasta nu se poate adresa î�n judecată personal din
cauză de sănătate, vârstă î�naintată, incapabilitate sau din alte motive î�ntemeiate. Î�n cazul apărării intereselor persoanei incapabile, procurorul poate intenta o acţ�iune î�n instanţ�a de judecată indiferent de existenţ�a
cererii persoanei interesate sau a reprezentantului ei legal.
Procurorul:
• examinează reclamaţ�iile publicului referitor la orice încălcare a legii;
• poate chema prin citaţ�ie orice persoană oficială sau cetăţ�ean ş� i cere de la el explicaţ�ii orale sau î�n
scris î�n legătură cu lezarea drepturilor ş� i libertăţ�ilor fundamentale ale omului;
• intentează, î�n limitele competenţ�ei sale, acţ�iuni civile î�n instanţ�ele judecătoreş� ti î�ntru apărarea drepturilor ş� i intereselor statului ş� i societăţ�ii, care se referă la:
- recunoaş� terea ca fiind nevalabile, î�n conformitate cu legea, a actelor normative ale autorităţ�ilor publice, ale altor organe ş� i organizaţ�ii, persoane oficiale sau funcţ�ionari publici;
- protecţia mediului înconjurător, inclusiv compensarea daunelor cauzate mediului;
• contestă, la cererea cetăţ�enilor ş� i î�n conformitate cu legea, actele nelegitime adoptate de autorităţ�ile
administraţ�iei publice centrale sau locale, de către conducătorii unor î�ntreprinderi ş� i de alte persoane juridice, precum ş� i actele ş� i acţ�iunile persoanelor oficiale;
• analizează respectarea de către diferite organe de stat a legilor cu privire la lucrul cu reclamaţ�iile
publicului.
Exercitându-ș� i funcţ�ia de control asupra respectării legii, procurorul are drept de acces liber î�n localurile instituţ�iilor publice, ale agenţ�ilor economici, ale altor persoane juridice, precum ş� i la documentele ş� i
materialele lor.
Î�n caz de examinare a plângerilor depuse la procuratură de către persoane fizice ş� i juridice, precum ş� i î�n
caz de autosesizare, procurorul, î�n limita competenţ�ei sale, face investigaț�ii pentru a constata existenţ�a sau
inexistenţ�a î�ncălcării de lege care atrage răspundere penală, a identifica persoanele vinovate ş� i, î�n funcţ�ie
de rezultate, decide cu privire la pornirea unei urmăriri penale sau la alte măsuri de reacţ�ionare la î�ncălcările de lege depistate.
3.1.4. Medierea conflictelor de mediu

Evoluț�ia actuală a societăț�ii umane face ca interacț�iunile dintre indivizi, dintre persoane ș� i organizaț�ii,
dintre sfera publică ș� i sfera privată, dintre interesul public ș� i interesul privat, să fie din ce î�n ce mai intense.
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Disputele permanente dintre dreptul la dezvoltare economică ș� i dreptul de a trăi î�ntr-un mediu sănătos, au
generat conflictele de mediu.
Conflictele de mediu, de regulă, sunt complexe, iar soluţ�ionarea acestora pe cale judiciară necesită mult
timp ş� i resurse. Conform opiniilor unor savanț�i, conflictele de mediu apar atunci când una din părț�ile implicate î�n procesul decizional nu este de acord cu o acț�iune care ar putea avea impact asupra mediului. Apariț�ia
conflictelor nu reprezintă o situaț�ie de anormalitate, ci mai degrabă un aspect firesc al vieț�ii actuale. Î�n
aceste condiț�ii, managementul conflictelor ș� i medierea conflictelor pot contribuie la crearea consensului
ș� i bunăstarea societăț�ii. Mai mult ca atât, practica internaţ�ională demonstrează că rezolvarea alternativă a
conflictelor, cum ar fi medierea, este o opţ�iune eficientă care devine tot mai populară î�n toată lumea.
Potrivit legii Republicii Moldova cu privire la mediere, medierea reprezintă o modalitate alternativă de
soluţ�ionare a conflictului dintre părţ�i pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţ�e persoane.
Avantajele principale a aplicării medierii constă î�n degrevarea instanț�elor de judecată supraaglomerate, soluț�ionarea rapidă a disputelor ș� i caracterul confidenț�ial al acesteia. Astfel, potrivit legii cu privire la
mediere, mediatorul are drept obligaț�ie de a depozita secretele părț�ilor implicate î�n procedura medierii,
respectând secretul oricărei informaț�ii confidenț�iale de care ia cunoș� tinț�ă î�n cadrul activităț�ii sale profesionale. Această obligaț�ie nu este supusă limitării î�n timp.
Dat fiind faptul că medierea este o procedură de soluț�ionare a conflictelor relativ nouă, există foarte
puț�ine organizaț�ii sau instituț�ii specializate pe medierea conflictelor de mediu. Obstacolul cel mai mare pe
care le î�ntâlnesc ONG-urile î�n participarea cu succes la un număr din ce î�n ce mai mare de procese de mediere constă î�n lipsa unor experț�i bine pregătiț�i ș� i cheltuielile băneș� ti pe care le suportă acestea î�n acest sens.
Iată de ce este foarte important ca î�n orice stat ce se consideră democratic, să existe instituț�ii specializate
care să ofere servicii de instruire viitorilor mediatori, pe diverse teme cum ar fi conflictele de familie, cele
î�ntre vecini, medierea interculturală ș� i de mediu.
Avantajele existenț�ei unui Centru de Mediere sunt incontestabile, î�n ceea ce urmează enumerăm câteva
dintre ele:
•
restrângerea resurselor financiare ș� i umane î�n vederea soluț�ionării disputelor;
•
degrevarea instanț�elor de judecată supraaglomerate (î�n special î�n contencios administrativ), evitându-se parcurgerea unor proceduri judiciare de lungă durată;
•
creș� terea credibilităț�ii î�n proceselor de mediere;
•
eficientizarea dialogului dintre instituț�iile publice ș� i cetăţ�eni.
EXEMPLU
Î�n Austria, primele proceduri care conţ�ineau elemente de mediere î�n domeniul protecț�iei mediului au
fost implementate la î�nceputul anilor ʼ90, î�n conflicte privind:
1) managementul deș� eurilor
2) depozitarea deș� eurilor
3) incineratoarele de deș� euri
4) construirea unei linii ferate pentru trenuri de marfă.
Prima procedură de mediere din Austria a î�nceput î�n 1996 ș� i a abordat un conflict privind o fabrică de
ciment î�n zona Salzburg. De atunci, au avut loc numeroase procese de mediere î�n domeniul conflictelor
de mediu.
Î�n Germania, istoria medierii conflictelor de mediu a î�nceput mai devreme. Î�n 1984 a avut loc prima
procedură de mediere î�n oraș� ul Bielefeld ș� i a abordat conflictele privind trei depozite de deș� euri. De la
sfârș� itul anilor ʼ80, medierea a devenit din ce î�n ce mai folosită. Până î�n 1996 (î�n primii 12 ani de utilizare
a medierii), î�n Germania au avut loc 64 de proceduri de mediere, din care 24% au abordat probleme
legate de managementul deș� eurilor. Conform unui studiu, alte 86 de cazuri de mediere au avut loc î�ntre
1996 ș� i 2002. Acum medierea abordează un spectru larg de subiecte, care sunt diferite de chestiunea
deș� eurilor, pe care s-a pus accentul la î�nceput î�n istoria medierii.
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STUDIU DE CAZ
Extinderea aeroportului internaţional din Viena
Odată cu dezvoltarea traficului aerian, administraţ�ia aeroportului de la Viena a preconizat că
capacităț�ile celor două piste existente la moment vor fi depăş� ite. Prin urmare s-a planificat extinderea
aeroportului prin construirea unei piste adiţ�ionale.
Conform calculelor, cea de a treia pistă urma să fie construită, î�n mod ideal, la o distanț�ă de 2220
de metri de la pistele existente, pentru a contribui la creş� terea frecvenț�ei de aterizări ș� i crearea de noi
capacităț�i.
Planul respectiv a stârnit reacț�ii negative ş� i puternice din partea publicului ș� i mass-mediei. Populaț�ia
din comunităț�ile din jur deja suferea de la poluarea fonică ca urmare a traficului aerian ş� i era categoric î�mpotriva extinderii aeroportului prin crearea unei noi piste. Astfel, populaţ�ia indignată a semnat numeroase
rezoluţ�iuni solicitând interzicerea zborurilor pe timp de noapte ș� i interdicţ�ia de a construi a treia pistă.
Î�n vederea aplanării conflictului respectiv, s-a purces la mediere. Procedura de mediere a fost salutată
ș� i susț�inută de toate părț�ile interesate. Procedură a fost î�ncredinț�ată unei echipe de mediatori care au servit î�n mod egal interesele tuturor părț�ilor.
Procesul de mediere a fost unul foarte complicat deoarece de la bun î�nceput, mediatorii au avut de a
face cu o rezistenț�ă serioasă din partea populaţ�iei. Totodată, persistau imagini stereotipe ale adversarului
dominat („managerii nu le pasă de sănătatea noastră”versus „aceş� ti oameni nu î�nț�eleg nimic”).
Provocarea specifică î�n procedura respectivă a fost numărul enorm de partide ș� i interese contradictorii. Fiecare comunitate a fost î�n conflict cu toate comunităț�ile vecine î�n timp ce discutau distribuirea de
aeronave. Procedura de asemenea a avut ş� i o nuanţ�ă politică, deoarece au fost implicate toate partidele
politice din Viena ș� i Austria Inferioară. Pentru provinciile din Viena ș� i Austria Inferioară, zgomotul produs
de aeronave reprezenta o problemă politică, dar, î�n acelaș� i timp, ambele provincii erau acț�ionari ai Aeroportului Internaț�ional din Viena, fiecare dintre ele deț�ine 20% din acț�iuni. Prin urmare, exista un interes
eminent î�n modernizarea aeroportului deoarece acest fapt presupunea o dezvoltare economică considerabilă (turism dezvoltat, locuri de muncă, venituri, etc.)
Astfel, scopul iniţ�ierii medierii a fost de a găsi un echilibru î�ntre interesul economic ș� i interesele ecologice care erau puse la mijloc.
Î�n cadrul medierii, participanț�ii au dezvoltat următoarele principii:
1. Cooperare – a da ș� i a lua sunt inseparabile.
2. Cea mai mare povară merită cea mai mare atenț�ie.
3. Soluț�ia trebuie să ia î�n considerare interesul general ş� i nu pe cel individual.
Astfel, î�n procesul de mediere s-a convenit că problemele cele mai urgente care urmează a fi puse î�n
discuţ�ie sunt:
1.Planul de expansiune a Aeroportul din Viena
2.Problema poluării fonice.
Această procedură de mediere pentru expansiunea Aeroportului Internaţ�ional Viena a fost una dintre
cele mai mari medieri realizate vreodată. După o perioadă de cinci ani de muncă, participanț�ii au ajuns la
un consens cu privire la dezvoltarea viitoare a aeroportului ș� i distribuirea zgomotului produs de aeronave.
Reprezentanț�ii aeroportului au mers la un compromis ş� i au acceptat anumite limitări cum ar fi:
• Interzicerea aterizărilor pe timp de noapte.
• Redistribuirea zborurilor î�n zonele mai puț�in afectate.
• S-au făcut acorduri cu privire la noile rute de aterizare ș� i decolare.
• Asigurarea sprijinului financiar pentru diminuarea zgomotului fonic (ex. instalarea geamurilor moderne care reduc zgomotul fonic)
Avantajul medierii este incontestabil. Î�n primul rând autorizaț�ia de construcț�ie pentru a treia pista a
fost aprobată mai repede precum ș� i rezistenț�a politică î�mpotriva acestei construcţ�ii a fost semnificativ mai
slabă.
Avantajul pentru comunitățile implicate şi populația afectată este faptul că prin intermediul medierii au ajuns la concesii, au contribuit la reducerea impactului negativ ş� i la obț�inerea unor beneficii.
Este remarcabil faptul că iniț�iativele cetăț�enilor s-au bucurat de un statut î�nalt de la bun î�nceput. Pe
de o parte, ei au fost forț�a motrice î�n acest proces, fiind strâns implicaţ�i î�n ea, pe de altă parte un rol deosebit l-a jucat ş� i Aeroportul Internaţ�ional Viena, care a fost gata să plătească pentru costurile procedurii
ș� i nu a exercitat presiuni asupra procedurii î�n sine. Astfel, participanț�ii au avut suficient timp pentru a
ridica toate problemele, de a le discuta î�n detaliu ş� i a duce tratative, ajungând la un consens.
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3.2. PROCEDURILE JUDICIARE
Conform alin. (1) al art. 5 din Codul de procedură civilă, orice persoană interesată este î�n drept să se
adreseze î�n instanţ�a judecătorească, î�n modul stabilit de lege, pentru a-ş� i apăra drepturile î�ncălcate sau
contestate, libertăţ�ile ş� i interesele legitime. Procedura contestării î�n instanţ�ele de judecată a actelor
autorităţ�ilor publice contrare legislaţ�iei î�n domeniul
mediului este reglementată de Legea contenciosului
administrativ.
3.2.1. Contestaţie în instanţa de contencios
administrativ

Instanţ�a de contencios administrativ ca instanţ�ă
de judecată are drept scop contracararea abuzului de
putere ş� i a depăş� irii atribuţ�iilor de serviciu de către
autorităţ�ile publice, apărarea drepturilor persoanelor
î�n conformitate cu legea, reglementarea activităţ�ii autorităţ�ilor publice, asigurarea ordinii legale.
Conform art. 1 alin. (2) al Legii contenciosului
administrativ, orice persoană care se consideră lezată î�n unul din drepturile sale legale de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluț�ionarea î�n termenul legal a unei cereri, are dreptul să se adreseze î�n instanţ�a de contencios administrativ competentă pentru a obț�ine anularea actului, recunoaş� terea dreptului pretins ş� i repararea daunei
ce i-a fost cauzată.
Obiecte ale acţiunii î�n instanţ�a de contencios administrativ sunt actele administrative cu caracter normativ ş� i individual care lezează vreun drept legitim al persoanei, inclusiv al terţ�ei părţ�i, ş� i sunt emise:
а) de către autorităţile publice şi de alte organe egalate lor prin legea dată;
b) de subdiviziunile autorităţilor publice;
с) de către funcţionarii autorităţilor prevăzute la punctele а) şi b).
Obiect al acţ�iunii pot fi, de asemenea, cererile care nu au fost examinate î�n termenele stabilite de lege ş� i
care se referă la dreptul legitim al reclamantului.

Cine examinează acţiunile privind caracterul ilegal al actelor administrative?
Examinarea acţ�iunilor cu privire la caracterul ilegal al actelor administrative ţ�ine de competenţ�a:
a) judecătoriilor, care examinează litigiile ce ţ�in de nesoluţ�ionarea î�n termenul legal a cererilor ş� i de
verificarea legalităţ�ii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţ�ile publice care sunt constituite
ş� i activează pe teritoriul satului, comunei sau oraş� ului pentru promovarea intereselor ş� i soluţ�ionarea problemelor colectivităţ�ilor locale, de serviciile publice descentralizate organizate î�n mod autonom î�n unitatea
administrativ-teritorială respectivă, de funcţ�ionarii publici din cadrul organelor ş� i serviciilor menţ�ionate ş� i de
persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autorităţ�ilor publice, care prestează servicii publice;
b) curţilor de apel, care examinează î�n primă instanţ�ă litigiile ce ţ�in de nesoluţ�ionarea î�n termenul
legal a cererilor ş� i de verificarea legalităţ�ii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţ�ile publice
care sunt constituite ş� i activează pe teritoriul raionului, municipiului, unităţ�ii teritoriale autonome cu statut
juridic special pentru promovarea intereselor ş� i soluţ�ionarea problemelor populaţ�iei unităţ�ii administrativ-teritoriale, de serviciile publice descentralizate organizate î�n mod autonom î�n unitatea administrativteritorială respectivă, de serviciile publice desconcentrate, de funcţ�ionarii publici din cadrul organelor ş� i
serviciilor menţ�ionate, precum ş� i de persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autorităţ�ilor
publice, care prestează servicii publice.
Î�n afară de litigiile enumerate mai sus, Curtea de Apel Chiş� inău ca instanţ�ă de contencios administrativ
judecă î�n primă instanţ�ă litigiile ce ţ�in de nesoluţ�ionarea î�n termenul legal a cererilor ş� i de verificarea legalităţ�ii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţ�ile de specialitate ale administraţ�iei publice
centrale, de autorităţ�ile publice autonome constituite de către autorităţ�ile publice centrale ş� i de funcţ�ionarii publici din cadrul acestor organe.
Ca instanţ�e de recurs, curţ�ile de apel judecă recursurile declarate î�mpotriva hotărârilor pronunţ�ate de
judecătorii.
Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

95

c) Curţii Supreme de Justiţie, care exercită controlul asupra legalităţ�ii actelor administrative cu caracter individual adoptate ş� i/sau emise de Parlament, preş� edintele Republicii Moldova ş� i Guvern, prin care
sunt lezate drepturile ş� i interesele legitime ale persoanelor fizice ş� i juridice, î�n afara actelor exceptate de
controlul judecătoresc.
Procedura de examinare a acţiunii în instanţa de contencios administrativ
Conform art. 16 din Legea contenciosului administrativ, persoana care se consideră vătămată î�ntr-un
drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ ş� i nu este mulţ�umită de răspunsul primit la
cererea prealabilă sau nu a primit niciun răspuns î�n termenul prevăzut de lege este î�n drept să sesizeze
instanţ�a de contencios administrativ competentă pentru anularea, î�n tot sau î�n parte, a actului respectiv ş� i
repararea pagubei cauzate.
Totodată, acţ�iunea poate fi î�naintată nemijlocit instanţ�ei de contencios administrativ î�n cazurile expres
prevăzute de lege ş� i î�n cazurile î�n care persoana se consideră vătămată î�ntr-un drept al său prin nesoluţ�ionarea î�n termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaş� terea dreptului pretins ş� i
repararea pagubei cauzate.
Cererea de chemare î�n judecată cu privire la anularea actului administrativ sau recunoaş� terea dreptului
său se depune de către reclamant în termen de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel.
Acest termen î�ncepe să curgă:
• din ziua primirii răspunsului la cererea preliminară sau a expirării termenului prevăzut de lege pentru examinarea cererii;
• din ziua primirii î�nş� tiinţ�ării despre respingerea cererii reclamantului cu privire la recunoaş� terea
dreptului său sau a expirării termenului prevăzut de lege pentru examinarea unor astfel de petiţ�ii;
• din ziua luării cunoş� tinţ�ei cu actul administrativ, dacă legea nu prevede o procedură preliminară.

Persoana ale cărei drepturi au fost lezate poate revendica î�n cererea de chemare î�n judecată cu privire
la anularea actului administrativ compensarea daunei cauzate. Î�n acest caz, termenul pentru depunerea
acestei cereri î�ncepe să curgă din ziua î�n care reclamantul a aflat sau trebuia să afle mărimea daunei cauzate.
Cererea de chemare î�n instanț�a de contencios administrativ se depune în formă scrisă. Concomitent,
reclamantul prezintă copia cererii preliminare cu probele expedierii sau ale primirii ei de către organul
respectiv, actul administrativ contestat sau, după î�mprejurări, răspunsul organului autorităţ�ii publice la
cererea preliminară ori î�nş� tiinţ�area despre respingerea ei, dacă cea din urmă a fost primită de acesta.

!

Acţ�iunea poate fi intentată ş� i î�mpotriva funcţ�ionarului public din autoritatea publică respectivă
(î�n cazul dat, pârâtul) – cel care a elaborat actul contestat sau care a respins contestaţ�ia, dacă î�n acţ�iune este indicată cererea de compensare a daunei cauzate, î�n cazul satisfacerii acţ�iunii instanţ�a de
contencios administrativ poate obliga funcţ�ionarul public să compenseze dauna cauzată î�mpreună
cu autoritatea publică. Dacă la examinarea dosarului funcţ�ionarul public declară că a elaborat actul
respectiv sau a respins petiţ�ia din ordinul superiorului, cel din urmă este antrenat î�n proces î�n calitate de terţ� .

Concomitent cu depunerea cererii de chemare î�n judecată, î�n instanț�a de contencios administrativ poate fi depusă cererea cu privire la întreruperea executării actului administrativ contestat.
Dacă există suficiente probe ale inevitabilităţ�ii prejudiciului, atunci, pentru a evita cauzarea lui, instanţ�a
de contencios administrativ poate pronunţ�a din oficiu sistarea executării actului administrativ.

!

Pârâtul (funcţ�ionarul sau autoritatea publică) este obligat să prezinte documentele cerute de
judecată chiar la prima prezentare î�n faţ�a instanţ�ei. Î�n caz contrar, i se aplică o amendă judiciară î�n
mărime de 10 salarii minime pentru fiecare zi de î�ntârziere fără motive temeinice. Aplicarea amenzii
judiciare nu-l scuteş� te pe pârât de prezentarea documentelor solicitate.

Cât priveş� te termenele de examinare a dosarului de instanţ�a de judecată, legea stabileş� te următoarea
regulă: termenul î�ncepe să curgă chiar de la prima prezentare î�n faţ�a instanţ�ei a ambelor părţ�i, dacă ele declară că sunt gata pentru procesul de judecată. Î�n alte cazuri, instanţ�a de contencios administrativ stabileş� te
data judecării cauzei î�n fond î�n termene rezonabile (deş� i legea nu spune nimic despre „caracterul rezonabil”
al termenelor). Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de judecare sunt următoarele: complexitatea
cazului, comportamentul părţ�ilor la proces, miza (interesul) pentru reclamant.
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Î�n timpul examinării cererii de chemare î�n judecată cu privire la contestarea unui act administrativ,
pârâtul (reprezentantul autorităţii publice, funcţionarul) este obligat să prezinte probele, iar la examinarea cererii despre compensarea prejudiciului cauzat probele trebuie prezentate de ambele părţ�i.
Î�n urma examinării cererii de chemare î�n judecată, instanţ�a de contencios administrativ poate adopta
una din următoarele decizii:
a) a respinge acţ�iunea ca fiind nefondată sau î�naintată cu î�ncălcarea termenului de prescripţ�ie;
b) a satisface acţ�iunea ş� i de a anula î�n î�ntregime ori parţ�ial actul administrativ contestat;
c) a-l obliga pe pârât să emită actul administrativ solicitat de reclamant sau să elibereze un certificat, o
adeverinţ�ă, orice alt extras ori să î�nlăture î�ncălcările comise de pârât, precum ş� i să compenseze dauna adusă reclamantului î�n cazul î�n care aceasta a avut loc din cauza executării cu î�ntârziere a hotărârii instanţ�ei de
contencios administrativ.
La satisfacerea acţ�iunii instanţ�a de contencios administrativ poate, î�n baza cererii, să ia o decizie privitor la compensarea pagubei morale ş� i materiale cauzate reclamantului prin actul administrativ sau prin
î�ncălcarea termenelor prevăzute de lege pentru examinarea cererii preliminare. Î�n acest caz, mărimea pagubei morale este stabilită de instanţ�a de contencios administrativ, indiferent de dauna materială, cu luarea
î�n calcul a caracterului ş� i gravităţ�ii suferinţ�elor psihologice ş� i fizice cauzate, a gradului de culpabilitate a
pârâtului, dacă vinovăţ�ia este o condiţ�ie a responsabilităţ�ii, precum ş� i a circumstanţ�elor î�n care a fost cauzată dauna ş� i, nu î�n ultimul rând, a statutului social al victimei.

Actul administrativ, anulat î�n î�ntregime sau parţ�ial, î�ncetează de a avea vreo consecinţă juridică din
momentul intrării î�n vigoare a deciziei instanţ�ei de contencios administrativ. Ț� inând cont de circumstanţ�ele
concrete ş� i de posibilitatea producerii unor urmări juridice negative, instanţ�a de contencios administrativ
poate, prin decizia sa, să anuleze urmările juridice ale normelor anulate ale actului administrativ din ziua
emiterii acestui act.

Ordinea contestării
Hotărârea instanţ�ei de contencios administrativ cu privire la cererea de chemare î�n judecată, examinată
î�n fond, poate fi contestată prin apel î�n termen de 30 de zile de la data pronunţ�ării dispozitivului hotărârii.
Î�n cazul î�n care persoana contestă legalitatea deciziei Curţ�ii de Apel aceasta este î�n drept să atace respectiva decizie cu recurs. Recursul se declară î�n termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei
integrale.

Executarea deciziei
Instanţ�a de contencios administrativ care a emis o hotărâre, î�n termen de 3 zile de la intrarea ei î�n vigoare, expediază pârâtului copia acestei hotărâri, pentru executare, ş� i instanţ�ei de drept comun de la locul
aflării pârâtului, pentru controlul executării hotărârii de către acesta, iar î�n caz de necesitate – pentru executarea ei forţ�ată. Hotărârea se execută î�n termenul fixat î�n ea, iar, dacă un astfel de termen lipseş� te, î�ntr-un
termen care nu depăşeşte 30 de zile de la data intrării î�n vigoare a hotărârii.

!

Î�n cazul neexecutării hotărârii î�n termenul fixat, conducătorul autorităț�ii publice căreia i-a fost
î�ncredinţ�ată executarea ei poate fi tras la răspundere conform legislaţ�iei î�n vigoare.

Acţiunea în regres
Conducătorul autorităţ�ii publice are dreptul să intenteze î�n instanţ�a de drept comun o acţ�iune de regres
î�mpotriva funcţ�ionarului public vinovat de neexecutarea hotărârii instanţ�ei de contencios administrativ.
3.2.2. Judecarea pricinilor privind încălcarea legislaţiei de mediu

Unul dintre temeiurile de adresare a publicului î�n instanţ�ă de judecată este nerespectarea legislaț�iei cu
privire la protecţ�ia mediului (Articolul 9.3). Î�n astfel de situaţ�ii publicul are câteva opţ�iuni cum ar fi:
1. Solicitarea reparării prejudiciului material (sau periclitării vieţ�ii, sănătăţ�ii oamenilor) cauzat prin
î�ncălcarea legislaţ�iei de mediu.
2. Contestarea acţ�iunilor sau inacţ�iunilor persoanelor particulare ce î�ncalcă legislaţ�ia din domeniul
protecţ�iei mediului.
3. Contestarea acţ�iunilor sau inacţ�iunilor autorităţ�ilor publice ce î�ncalcă legislaţ�ia din domeniul protecţ�iei mediului.
Modalitatea de judecare a cauzelor civile ce rezultă din raporturi juridice î�n domeniul mediului este
stabilită de legislaţ�ia procedurală civilă.
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Cine poate depune o contestaţie în instanța de judecată?
Atunci când cineva intentează un proces, el trebuie să ţ�ină cont de condiț�iile de admitere a unei cereri,
de exemplu competenţ�a teritorială a instanţ�elor judecătoreş� ti sau competenț�a materială (î�n dependenț�ă de
obiectul litigiului). Problema principală care-l vizează pe reclamant este cea cu privire la dreptul intentării
procesului judiciar î�n fiecare caz concret. Pătrunderea î�n sensul acestei probleme poate ajuta autoritatea
publică a cărei decizie, acţ�iune ori omisiune este contestată să determine dacă cererea formulată va fi acceptată spre examinare de instanţa de judecată.
Conform dispoziț�iilor generale ale Codului de procedură civilă, instanţ�a de judecată intentează acţ�iunea
civilă la cererea persoanei care solicită apărarea dreptului său î�ncălcat sau contestat, a libertăţ�ii sau interesului său legitim.
Î�n cazurile prevăzute î�n art. 73 al Codului de procedură civilă, autorităţ�ile publice, organizaţ�iile, persoanele fizice pot adresa î�n judecată acţ�iune (cerere) î�n apărarea drepturilor, libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime
ale unor alte persoane, la cererea acestora, sau î�n apărarea drepturilor, libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime
ale unui număr nelimitat de persoane fizice. Acţ�iunea î�n apărarea intereselor unei persoane incapabile
poate fi intentată independent de existenţ�a cererii unei persoane interesate sau a reprezentantului ei legal.
Organele, organizaţ�iile, persoanele fizice care au intentat proces î�n apărarea intereselor unor alte persoane au drepturi ş� i obligaţ�ii procedurale de reclamant, cu excepţ�ia dreptului de a î�ncheia tranzacţ�ie ş� i a
obligaţ�iei de a achita cheltuielile de judecată.
Această regulă generală este aplicabilă ș� i cazurilor ce se referă la apărarea drepturilor ș� i intereselor î�n
domeniul mediului.

Capacitatea de procedură a persoanelor fizice
Pentru a intenta un proces î�n orice instanţ�ă de judecată, reclamantul va trebui să-l convingă pe judecător că el este interesat î�n această cauză (că i-au fost încălcate unul sau mai multe drepturi şi interese legitime). Aici din nou standardele se deosebesc î�n dependenț�ă de faptul dacă acţ�iunea se referă la procedura
civilă sau la cea de contencios administrativ. Criteriile de bază ce ţ�in de dreptul unei persoane de a acț�iona
î�n judecată, î�n mare măsură, depind de faptul care procedură sau acţ�iune este contestată.
Reamintim că, potrivit Legii contenciosului administrativ, î�n instanț�ă se pot adresa persoanele ale căror drepturi ş� i libertăţ�i au fost lezate, adică orice persoană fizică sau juridică dacă se consideră lezată
în drepturile sale legitime de către o autoritate publică prin intermediul unui act administrativ sau prin
nesatisfacerea cererii î�n termenul prevăzut de lege.
Codul de procedură civilă stabileş� te de asemenea că oricare persoană interesată este î�n drept să se
adreseze, î�n termenul prevăzut de lege, î�ntr-o instanţ�ă de judecată pentru a i se apăra drepturile, libertăţ�ile
ş� i interesele legitime lezate sau contestate.
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STUDIU DE CAZ
Un caz clasic de aplicare a prevederilor legale referitoare la î�ncasarea prejudiciului patrimonial, cauzat
î�n rezultatul acţ�iunilor ilegale ale terţ�ilor, constituie Cazul Victor Jaloba ş� i Iurii Volociuc î�mpotriva Fabricii
de Zahăr din Glodeni privind î�ncasarea prejudiciului patrimonial cauzat prin poluarea bazinului de apă.
Î�n fapt, reclamanţ�ii V. Jaloba ş� i Iurii Volociuc s-au adresat î�n Judecătoria r-l Glodeni cu cerere de chemare î�n judecată către Fabrica de zahăr din Glodeni privind recuperare prejudiciului material î�n mărime de
176 994 lei RM, cauzat prin poluarea apelor ş� i pieirea rezervelor de peş� te î�n lacul arendat.
Î�n procesul dezbaterilor s-a constatat că î�n lunile decembrie 1998 – ianuarie 1999 Fabrica de zahăr din
or. Glodeni, a deversat, ocolind sistemul de epurare, o cantitate enormă de ape reziduale, poluând accidental râuleț�ul Căldăruş� a care se scurge î�n lacul „Obş� teasca”, arendat de către reclamanţ�i. Î�n rezultatul poluării
apelor iazului cu ape reziduale ce conţ�in formalină (sau î�n formă de formaldehidă) a pierit o cantitate de
circa 20 tone de peş� te, estimat la suma de 176 994 lei, ş� i cauzat prejudiciu mediului î�n mărime de 1245
lei RM.
Reclamanţ�ii ş� i-au probat poziţ�ia prin următoarele:
1. Materialele dosarului, precum ş� i concluziile experţ�ilor date î�n ş� edinţ�ă au probat cert legătura cauzală dintre activitatea Fabricii de zahăr din Glodeni ş� i poluarea râului Căldăruş� a, a lacului „Obş� teasca” ş� i
pieire, î�n consecinţ�ă, a peş� telui (Acte de control, preluare a probelor, de atestare a pieirii peş� telui î�ntocmite
de organele de resort cu participarea reprezentanţ�ilor pârâtului).
2. Concluziile Centrului de diagnostică veterinară din 1 aprilie 1999, conform cărora” î�n probele de
peş� te s-a depistat formaldehidă î�n concentraţ�ie de 50 mg/kg ş� i nu este exclusă prezenţ�a ei î�n apă, care la
temperaturi joase se poate transforma î�n paraformaldehidă, care se depune la fundul lacului”.
3. Avizul Staţ�iunii de Cercetări Ş� tiinţ�ifice î�n domeniul Pisciculturii din 1 iunie 2001 potrivit căreia,
„existenţ�a formaldehidei î�n peş� te atestă existenţ�a acesteia î�n apă. Pieirea peş� telui î�n rezultatul î�năduş� irii
nu este posibilă”.
4. Avizul expertizei din 2 mai 2001, care demonstrează cu certitudine, „că î�n perioada an.1998-1999
la Fabrica de zahăr din Glodeni au fost prelucrate 351 mii tone de sfeclă ş� i utilizate circa 60 tone de formalină .Deversarea directă a deş� eurilor a poluat apa iazului ş� i a provocat intoxicarea peş� telui”. Acest lucru a
fost confirmat ş� i de experţ�ii audiaţ�i î�n ş� edinţ�a de judecată.
5. Expertiza nr.1527 din 25 noiembrie 2001, care atestă prezenţ�a formaldehidei î�n apa iazului, concentraţ�ia căreia depăş� eş� te limita admisibilă de 1.6 ori.
Î�n drept, au fost invocate nerespectarea prevederilor art.32 lit. d) ş� i f), din Legea privind protecţ�ia
mediului î�nconjurător, fapt care a adus la cauzarea prejudiciului î�n formă de pieire a peş� telui ş� i art. 475
Cod civil (red. 1964).
Astfel, instanţ�a de fond a admis integral acţ�iunea ş� i a î�ncasat suma pretinsă. Această hotărâre a fost
contestată la Curtea de Apel Bălţ�i, care a respins apelul ş� i a menţ�inut hotărârea instanţ�ei de fond. Ulterior
decizia Curţ�ii de Apel a fost contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţ�ie. Colegiul lărgit al Curţ�ii Supreme prin Decizia sa din 23 decembrie 2004 a respins recursul ș� i a menţ�inut deciziile adoptate anterior.
Accesul la justiţie în legătură cu accesul la informaţie
Practic, orice persoană carea solicitat să i se pună la dispoziţ�ie vreo informaţ�ie, dar a primit un refuz
(sub formă de refuz oficial ori de lipsă a răspunsului) sau o informaţ�ie insuficientă, poate contesta acest
„act sau omisiune” î�n judecată. Mai mult, orice persoană poate contesta î�ncălcarea dreptului său de acces la
informaț�ie (de exemplu, când informaţ�ia trebuie să fie adusă la cunoș� tinț�a publicului î�n legătură cu o situaţ�ie excepţ�ională, dar aceasta nu s-a făcut).
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STUDII DE CAZ
Cauza Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” versus Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” (dosarul 3-2039/2008)
În fapt, la 9 ianuarie 2008, Asociaţ�ia „Eco-TIRAS” a adresat Agenţ�iei „Moldsilva” o scrisoare î�n care a
solicitat prezentarea tuturor contractelor de arendă a parcelelor din Fondul Silvic, î�ncheiate de Agenţ�ie
cu diverse persoane fizice ş� i/sau juridice ş� i valabile la 1 ianuarie 2008.

Prin răspunsul din 31 ianuarie 2008, Agenţ�ia a informat solicitantul că trebuie să prezinte o motivaţ�ie
pentru care are nevoie de copiile actelor solicitate, precum ş� i o listă a preferinţ�elor ş� i urgenţ�elor de prezentare a documentelor. Ulterior, la 21 februarie 2008, petiţ�ionarul a depus, repetat, o interpelare prin
care a solicitat furnizarea aceeaş� i informaţ�ii. Prin scrisoarea nr. 01-07/362 din 14 martie 2008, cu referire la pct. 48 din Regulamentul privind arenda fondului forestier î�n scopuri de gospodărire cinegetică
ş� i/sau de recreere, aprobat prin Hotărî�rea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008, autoritatea silvică a
informat că nu este î�n stare să soluţ�ioneze legitim demersul prezentat. Pct. 48 din Regulamentul privind
arenda fondului forestier î�n scopuri de gospodărire cinegetică ş� i/sau de recreere prevede, î�n special, că
arendatorul este obligat să asigure confidenţ�ialitatea informaţ�iei.
Astfel, Agenţ�ia „Moldsilva” ş� i-a î�ntemeiat refuzul pe următoarele motive:
-

necesitatea prezentării unei motivaţ�ii pentru obţ�inerea copiilor de pe contracte;
depunerea listei preferinţ�elor ş� i urgenţ�elor de prezentare a documentelor;

informaţ�ia solicitată este confidenţ�ială.

Considerând refuzul de a prezenta informaţ�ia solicitată neî�ntemeiat ş� i contrar legislaţ�iei naţ�ionale ş� i
internaţ�ionale, petiţ�ionarul a depus î�n Curtea de Apel Chiş� inău o cerere de chemare î�n instanţ�a de contencios administrativ, î�n care a solicitat declararea ilegalităţ�ii refuzului î�n oferirea informaţ�iei cu obligarea pârâtului să prezinte copiile tuturor contractelor de arendă a parcelelor din Fondul Silvic din RM î�ncheiate î�ntre Agenţ�ia „Moldsilva” cu diverse persoane fizice ș� i/sau juridice ş� i valabile la 1 ianuarie 2008;

Î�n motivarea cererii, reclamantul a invocat î�ncălcarea dreptului la informaţ�ie ecologică, prevăzut de
legislaţ�ia naţ�ională, î�n special:
-

-

-

art. 34 ş� i art. 37 alin. (2) din Constituţ�ia Republicii Moldova;

art. 4 alin. (1), art. 7 pct. (3), art. 11 al Legii cu privire la informaţ�ie;

art. 30 lit. (a) a Legii cu privire la protecţ�ia mediului î�nconjurător.

De asemenea, î�n opinia reclamantului, refuzul de oferire a informaţ�iei solicitate contravine totalmente prevederilor art. 4 al Convenţ�iei de la Aarhus.

Î�n special, art. 4 pct. (1) lit. a)al Convenţ�iei recomandă Părţ�ilor oferirea informaţ�iei solicitate, fără a fi
necesară declararea interesului.

Pct. (4) lit. d) a art. 4 din Convenţ�ie prevede, î�n calitate de temei de refuz î�n satisfacerea solicitării,
„confidenţ�ialitatea” informaţ�iei cerute. Caracterul confidenţ�ial al acestei informaţ�ii trebuie să fie strict
apărat de legislaţ�ia naţ�ională. Aceasta î�nseamnă că informaţ�ia examinată trebuie să se conţ�ină nemijlocit
î�n lista informaţ�iilor care constituie secret comercial sau industrial. Î�nsă informaţ�ia solicitată de ONG-ul
„Eco-TIRAS” nu este prevăzută de Legea cu privire la secretul comercial. Totodată, dacă deţ�inătorul de informaţ�ii a stabilit totuş� i că anumite informaţ�ii se atribuie, conform excepţ�iilor de publicitate, la categoria
„confidenţ�ială”, aceasta nu î�nseamnă că urma să refuze oferirea î�ntregului document solicitat. Prin urmare,
î�n cazul când numai unele aspecte (un segment) ale informaţ�iei solicitate cad sub incidenţ�a restricţ�iilor
enumerate mai sus, cealaltă informaţ�ie urma a fi separată,fără a se aduce un prejudiciu confidenţ�ialităţ�ii
informaţ�iei exceptate, divulgată ş� i pusă la dispoziţ�ia solicitantului. Această excepţ�ie este stabilită î�n pct. 6
al art. 4 din Convenţ�ie.
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Conform pct. 7 al art. 4din Convenţ�ie, refuzul trebuia să cuprindă motivele acestuia ş� i să ofere informaţ�ii privind accesul la procedura de recurs care este asigurată î�n concordanţ�ă cu prevederile art. 9 din
Convenţ�ie.

De asemenea, î�n cererea de chemare î�n judecată, reclamantul a mai indicat că referinţ�a pârâtului la
pct. 48 din Hotărârea Guvernului nr. 187, care, î�n lit. e), obligă arendatorul de a asigura confidenţ�ialitatea informaţ�iei, prezentată de arendaş� , nu are nici o atribuţ�ie la solicitare, deoarece această obligaţ�iune
vizează numai părţ�ile contractului, iar î�n al doilea rând, contractele de arendă ale căror copii au fost solicitate se atribuie la categoria„informaţ�ie de mediu”, prevăzută de art. 1 pct. 3 al Convenţ�iei.

În drept, cererea de chemare î�n judecată a fost î�ntemeiată pe prevederile art. 4 alin. (1), art. 7 pct. 3),
art. 11, art. 21, art. 25 ale Legii cu privire la informaţ�ie ş� i art. 5, art. 14, art. 16, art. 24, art. 25 alin. (1) lit.
b) ale Legii contenciosului administrativ a RM.
Prin hotărârea din 23 iunie 2008, instanţ�a de contencios administrativ a Curţ�ii de Apel Chiş� inău a admis integral cererea Asociaţ�iei Internaţ�ionale Ecologice „Eco-TIRAS” î�mpotriva Agenţ�iei pentru Silvicultură
„Moldsilva” ş� i a obligat pârâtul să prezinte copiile tuturor contractelor de arendă a parcelelor din Fondul Silvic din RM, î�ncheiate de Agenţ�ia „Moldsilva” cu diverse persoane fizice ş� i/sau juridice ş� i valabile la 1 ianuarie
2008.
De asemenea, instanţ�a a î�ncasat de la pârât cheltuielile de judecată pentru asistenţ�a juridică.

Hotărârea nu a fost contestată cu recurs de către pârât.
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Accesul la justiţie în legătură cu participarea publicului
Pentru a avea acces la procedurile administrative sau juridice î�n vederea contestării actelor sau omisiunilor persoanelor private si autorităţ�ilor publice, care contravin prevederilor legislaţ�iei naţ�ionale cu referire la mediu publicul trebuie să demonstreze că face parte din categoria „public interesat”. Convenț�ia de la
Aarhus defineș� te „publicul interesat” drept „publicul afectat sau care poate fi afectat ori care are un interes
î�n deciziile de mediu” [art. 2 alin. (5)] (de exemplu domicilierea pe teritoriul pentru care se eliberează o
autorizaţ�ie sau pe care se va realiza planul adoptat).
Este foarte importantă dispoziț�ia din Convenț�ie care precizează: „…organizaț�iile neguvernamentale
care promovează protecț�ia mediului ș� i î�ndeplinesc cerinț�ele legii naț�ionale vor fi considerate ca avî�nd un
interes” [art. 2 alin. (5)].

Executarea legislaţiei de mediu
Art. 9 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhus indică unele posibilităţ�i de intentare a acţ�iunii î�n procesele
care se referă la executarea legislaţ�iei de mediu. Practica demonstrează că instanţ�ele de judecată decid că
orice persoană fizică este interesată î�n protecţ�ia mediului î�nconjurător î�n virtutea atât a dreptului constituţ�ional la un mediu înconjurător sănătos, cât ş� i a obligaţiei de a apăra acest mediu.
Î�n multe ţ�ări, orice persoană poate să aducă la cunoş� tinţ�ă procurorului cauza sa. De obicei, procurorul
decide de sine stătător să intenteze sau nu o acţ�iune. Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
î�n cazurile prevăzute de lege, procurorul este î�n drept să se adreseze î�n instanț�ă î�n apărarea drepturilor,
libertăţ�ilor ş� i intereselor legitime ale unui număr nelimitat de persoane. Procurorul este î�n drept să depună
î�n instanț�a de judecată o cerere î�n apărarea drepturilor ş� i intereselor statului ş� i societăţ�ii ce ţ�in de protecţ�ia
mediului î�nconjurător.

Accesul la justiţie în scopul apărării drepturilor ecologice sau civile
Cauzele ce se referă nemijlocit la compensarea prejudiciului sau la alte chestiuni legate de dreptul civil
vor necesita dovezi privitor la faptul că î�n urma acţ�iunilor pârâtului au fost lezate sănătatea, drepturile
materiale şi de proprietate ale reclamantului. Acestea sunt cazurile când e vorba de plata compensaţ�iilor
sau de restabilirea stării iniț�iale (de exemplu când emisiile de la o î�ntreprindere depăş� esc limitele stabilite
ș� i dăunează sănătăţ�ii umane, ceea ce duce la cheltuieli suplimentare pentru serviciile medicale).
De regulă, procedura judiciară î�n procesele civile se bazează pe principiul contradictorialităț�ii ș� i al
egalităț�ii î�n drepturi a părţ�ilor. Contradictorialitatea î�n procesul civil constă î�n posibilitatea acordată părţ�ilor de a participa î�n mod activ la prezentarea ş� i argumentarea drepturilor lor î�n cursul desfăş� urării judecăţ�ii (părţ�ile pot să formuleze cereri, să propună, să administreze probe ş� i să pună concluzii cu privire la toate
problemele de fapt ş� i de drept de care depinde corecta soluţ�ionare a procesului). Cât priveş� te egalitatea
părţ�ilor î�n proces, ea este garantată de lege ş� i asigurată de instanţ�a de judecată prin crearea posibilităţ�ilor
egale, suficiente ş� i adecvate pentru folosirea tuturor mijloacelor procedurale de apărare a poziţ�iei privitor
la circumstanţ�ele de fapt ş� i de drept, î�n aş� a mod î�ncât niciuna din părţ�i să nu se afle î�ntr-o situaţ�ie mai puţ�in
avantajoasă decât cealaltă.

Accesul la justiție în legătură cu încălcarea dreptului de acces la justiție în probleme de mediu
Accesul liber la justiț�ie î�n probleme de mediu este un drept fundamental care î�i oferă oricărei persoane
dreptul de a se adresa instanţ�elor judiciare competente, î�n vederea apărării drepturilor sale ecologice.
Potrivit prevederilor legale consfinț�ite î�n Convenț�ia Aarhus, art 9, persoana are dreptul deplin la o procedură de acces la justiţ�ie echitabilă, obiectivă, gratuită sau î�n limita unor cheltuieli minore, iar î�n cazul î�n
care petiț�ionarul nu dispune de resurse financiare, el e î�n drept să beneficieze de asistenţ�ă juridică gratuită
î�n vederea reducerii obstacolelor privind accesul la justiţ�ie.
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STUDIU DE CAZ

Un caz ce merită a fi menț�ionat î�n acest sens este cauza Dansk Ornitologick Foering-BirdLife Danemarca.
Pe parcursul anilor 2007- 2010, au fost î�naintate câteva mii de cazuri faț�ă de NEAB (Nature and Environmental Appeal Board), dintre care un număr mare erau î�n legătură cu activităț�ile dăunătoare mediului.
S-a constatat că aproximativ 20 % din toate cazurile î�nainte faț�ă de NEAB au fost iniț�iate de către ONG-uri
care de cele mai multe ori aveau câș� tig de cauză( rata de succes a Ong-urilor a fost de aproximativ 95 %).
Î�n vederea reducerii numărului mare de cazuri, guvernul Danez a î�ntreprins un ș� ir de măsuri dintre
care ș� i creș� terea substanț�ială a taxei de plată de către cei care , doreau să î�nainteze cereri faț�ă de NEAB.
Prin urnare, taxa pentru o persoană privată a fost de aproximativ 67 €, iar pentru ONG-uri, autorităț�i publice , î�ntreprinderi, a fost stabilit la 400 € .
La 26 ianuarie 2011, organizaț�ia non-guvernamentală Dansk Ornitologick Foering-BirdLife Danemarca a depus o cerere către Comitetul de conformitate a Convenț�iei de la Aarhus, invocând eș� ecul Danemarcii de a se conforma prevederilor legale prevăzute de art. 9 a Convenț�iei Aarhus, la care este parte.
Birdlife Danemarca a susț�inut că, noua lege prevede un regim de taxe exagerat de mare pentru accederea la instanț�a de judecată î�n vederea contestării legalităț�ii acț�iunilor/inacț�iunilor î�n materie de mediu.
Prin urmare, statul î�ncalcă prevederile art. 9 al convenț�iei Aarhus ș� i totodată limitează efectiv capacitatea ONG-urilor de a se adresa î�n judecată î�n cazul problemelor de mediu.
Î�n baza consideraț�iilor de mai sus, Comitetul consideră că taxa impusă ONG-urilor pentru a contesta
cu apel la NEAB reprezintă o î�ncălcare gravă a prevederilor convenț�iei. Aceasta a constatat că potrivit
Convenț�iei Aarhus, statul are obligaț�ia pozitivă de a reduce orice obstacol î�n ceea ce priveș� te accesul la
justiț�ie, iar guvernul Danez a omis prevederile legale a convenț�iei, acț�ionând ilegal.

Dreptul unui ONG de a acționa în judecată
Articolul 9 alin. (2) lit. b) al Convenţ�iei de la Aarhus investeş� te organizațiile neguvernamentale cu
dreptul excepţional de a se adresa în judecatăî�n cazurile legate de accesul la justiţ�ie î�n probleme de mediu. Conform acestei prevederi, orice organizaț�ie neguvernamentalăeste recunoscută drept reprezentant al
„publicului interesat”, indiferent de faptul dacă au fost lezate nemijlocit interesele sale sau ale membrilor
săi, cu condiţia să corespundăurmătoarelor criterii.
1. ONG-ul este o organizaţ�ie î�nregistrată oficial. Vorbind despre definiţ�ia organizaț�iei neguvernamentale, Convenţ�ia face referinţ�ă la legislaţ�ia internă a statelor semnatare. Aceasta î�nseamnă că î�n Republica
Moldova, o astfel de organizaţ�ie trebuie î�nregistrată î�n conformitate cu Legea nr. 837 din 17 mai 1996 cu
privire la asociaţ�iile obş� teş� ti.
RECOMANDARE
Pentru a î�nregistra o organizaț�ie neguvernamentală, e necesar:
de a elabora regulamentul (statutul),
de a organiza adunarea de constituire ş� i de a î�ntocmi procesul-verbal al adunării,
de a prezenta statutul, procesul-verbal al adunării de constituire ş� i cererea de î�nregistrare la autoritatea publică competentă (Ministerul Justiţ�iei sau primărie, î�n funcţ�ie de statutul naţ�ional sau local al
organizaţ�iei).

După î�nregistrare, organizaț�ia neguvernamentală obţ�ine certificatul de î�nregistrare, statutul de contribuabil, ş� tampila, antetul ş� i statutul de persoană juridică.
Cerinţ�a de î�nregistrare a organizaț�iei neguvernamentale uneori poate deveni un obstacol î�n calea participării eficiente a publicului ş� i a accesului său la justiţ�ie.
2. ONG-ul are drept unul dintre obiectivele sale de activitate protecţ�ia mediului. De exemplu, î�n regulamentul organizaţ�iei, protecţ�ia mediului î�nconjurător este determinată ca una dintre sarcinile ei principale. Pentru a demonstra dreptul de adresare î�n judecată î�n cazurile legate de participarea publicului la
procesul de adoptare a deciziilor, e suficient de a prezenta copia statutului ş� i a procurii.
Î�n acelaş� i timp, poate apărea problema legată de referirea Convenţ�iei la legislaţ�ia naţ�ională. Astfel, art.
9 alin. (2) ş� i art. 2 alin. (5) ale Convenţ�iei determină ONG-urile care pot fi recunoscute drept „public interesat”: organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de protecţia mediului înconjurător şi care corespund cerinţelor legislaţiei naţionale. Pentru ca ONG-ul să posede capacitate de procedură ş� i să fie
recunoscut drept public interesat, Convenţ�ia de la Aarhus nu prevede î�nregistrarea oficială a ONG-ului. Î�nsă
î�n definiţ�ia ONG-ului Convenţ�ia face trimitere la legislaţ�ia internă a statelor. Î�n practică acest lucru denotă
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faptul că î�n Republica Moldova organizaţ�ia î�n cauză trebuie să fie î�nregistrată conform Legii nr. 837-XIIIdin
17 mai 1996 cu privire la asociaţ�iile obş� teş� ti.
De obicei, î�nregistrarea unei organizaț�ii neguvernamentale e condiţ�ionată de existenţ�a a cel puţ�in trei
fondatori, de existenţ�a unui proiect de statut cu indicarea obiectivelor ş� i sarcinilor organizaţ�iei, de lipsa
contradicţ�iilor cu prevederile Constituţ�iei, precum ş� i de caracterul non-profit al organizaţ�iei.
Dacă guvernul sau instanţ�a de judecată î�naintează niş� te pretenţ�ii de neî�ndeplinit, î�nregistrarea se complică î�n mod considerabil ş� i poate să nu corespundă scopurilor Convenţ�iei, care se referă la accesul la informaţ�ie ş� i la justiţ�ie ş� i la participarea publicului. Î�n particular, se are î�n vedere necorespunderea cu art. 9 alin.
(2) î�n acea parte a sa, unde recunoaş� terea gradului suficient de cointeresare este legat de scopul acordării
unui acces mai larg la informaţ�ie publicului interesat.

Neprezentarea în judecată
Uneori se î�ntâmplă că după intentarea unui dosar, î�ndeosebi care contestă decizia unei autorităţ�i publice, avocatul sau un alt reprezentant al acestei autorităţ�i nu se prezintă la proces. Deseori aceasta are loc din
cauza că personalul este, î�ntr-adevăr, prea ocupat, uneori î�nsă acesta nu-i decât un procedeu de a amâna
cauza ş� i, se prea poate, de a o tărăgăna sau de a o „î�ngropa”. Oricare ar fi cauza, neprezentarea la judecată
este nelegitimă, dacă î�nainte de audiere instanț�ei nu i-au fost prezentate niş� te motive temeinice.
Părţ�ile î�n proces pot cere instanţ�ei de judecată să examineze cauza î�n lipsa lor ş� i să le expedieze copia
hotărârii judecătoreș� ti. Dacă una din părţ�i solicită demonstrarea revendicărilor ş� i protestelor sale prin audierea celeilalte părţ�i, instanţ�a cere prezentarea ultimei la judecată.
Dacă nimeni din personalul autorităţ�ii publice nu poate reprezenta interesele ei î�n instanț�ă î�n ziua dezbaterilor, atunci autoritatea dată trebuie să comunice instanţei de judecată cauzele neprezentării ş� i să
solicite amânarea procesului. Este important de ţ�inut minte că judecătorul se conduce de principiul examinării cauzei î�ntr-un termen rezonabil.
Î�n cazul neprezentării pârâtului, care a fost, î�n condiţ�iile legii, informat despre locul, data ş� i ora ş� edinţ�ei de judecată, dacă el nu a comunicat instanţ�ei motivele neprezentării sale sau dacă motivele sale sunt
considerate de instanţ�ă drept nefondate ş� i dacă pârâtul nu a solicitat î�n scris examinarea cauzei î�n lipsa lui,
atunci instanţ�a găseş� te de cuviinţ�ă să examineze cauza î�n lipsa lui.
Î�n cazul neprezentării la ş� edinţ�a de judecată a ambelor părț�i (reclamant ş� i pârât) din motive nefondate
ş� i dacă niciuna dintre părţ�i nu a solicitat î�n scris examinarea cauzei î�n lipsa ei, instanţ�a amână dezbaterea
cauzei. Neprezentarea repetată implică scoaterea cererii de pe rol.
Neprezentarea la ş� edinţ�a de judecată a avocatului (reprezentantului) autorităţ�ii publice nu î�mpiedică
examinarea cauzei. Î�n baza demersului motivat al participantului la proces, instanţ�a poate să amâne examinarea cauzei o singură dată, doar î�n cazul î�n care reprezentantul autorităţ�ii publice nu s-a prezentat î�n
judecată dintr-un motiv î�ntemeiat.
Î�n cazul neprezentării fără motive la ş� edinţ�a de judecată a avocatului sau a altui reprezentant (inclusiv,
al autorităţ�ii publice), al neî�ndeplinirii de către acesta a obligaţ�iilor sale stabilite de lege ş� i dacă, î�n consecinţ�ă, s-a amânat examinarea cauzei, atunci, la rugămintea părţ�ii interesate, instanţ�a poate obliga persoana
vinovată să compenseze dauna cauzată de amânarea judecăț�ii.

Forma şi conținutul cererii de chemare în judecată
Oricine pretinde un drept î�mpotriva unei alte persoane ori are un interes pentru constatarea existenţ�ei
sau inexistenţ�ei unui drept trebuie să depună î�n instanţ�a competentă o cerere de chemare î�n judecată. Cererea trebuie să corespundă, după formă ș� i conț�inut, prevederilor art. 166-167 din Codul de procedură civilă
(CPC). „Cererea de chemare î�n judecată sau cererea de exercitare a unei căi de atac este valabil făcută chiar
dacă poartă o denumire incorectă” [art. 166 alin. (6) din CPC].
„(1) Judecătorul refuză să primească cererea de chemare î�n judecată dacă:
a) cererea nu urmează a fi judecată î�n instanţ�ă judecătorească î�n procedură civilă;
b) există o hotărâre judecătorească irevocabilă cu privire la un litigiu î�ntre aceleaş� i părţ�i, asupra aceluiaş� i obiect ş� i având aceleaş� i temeiuri sau o î�ncheiere judecătorească prin care se admite î�ncetarea procesului î�n legătură cu faptul că reclamantul a renunţ�at la acţ�iune sau că î�ntre părţ�i s-a î�ncheiat o tranzacţ�ie;
c) cererea este depusă de un organ, o organizaţ�ie sau o persoană î�n apărarea drepturilor, libertăţ�ilor ş� i
intereselor legitime ale unei alte persoane, fără ca prezentul cod sau o altă lege să le delege dreptul adresării î�n judecată î�n acest scop;  
d) există o hotărâre a judecăţ�ii arbitrale, obligatorie pentru  părţ�i, cu privire la litigiul dintre aceleaş� i
părţ�i, asupra aceluiaş� i obiect ş� i având aceleaş� i temeiuri, cu excepţ�ia cazurilor î�n care judecata a respins
cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii judecăţ�ii arbitrale sau a desfiinţ�at hotărârea
arbitrală;
e) reclamantului ş� i/sau pârâtului î�i lipseş� te capacitatea de folosinţ�ă […].
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(2) Î�n decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare î�n judecată, judecătorul dispune, printr-o î�ncheiere motivată, refuzul de primire a cererii ş� i remite reclamantului î�ncheierea ş� i cererea cu toate
documentele anexate. Î�ncheierea poate fi atacată cu recurs.
Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare î�n judecată exclude posibilitatea adresării repetate î�n judecată a aceluiaş� i reclamant, cu aceeaş� i acţ�iune î�mpotriva aceluiaş� i pârât, cu acelaş� i obiect ş� i aceleaş� i  temeiuri” (art. 169 din CPC).

Asigurarea acțiunii
Aplicarea interdicţ�iei judiciare temporare (î�n cele mai dese cazuri, numită „asigurarea acţ�iunii”) este un
instrument foarte important care poate fi folosit î�n cauzele legate de probleme de mediu, mai ales atunci
când este contestată eliberarea unor autorizaţ�ii ş� i licenţ�e.
Judecătorul aplică interdicţ�ia judiciară temporară la cererea reclamantului. Î�n litigiile privind probleme
de mediu, aceasta î�nseamnă, de obicei, decizia cu privire la interdicţia unei acţiuni anume cu scopul asigurării executării viitoarei hotărâri judecătoreşti. Asigurarea acţ�iunii se poate solicita fie concomitent
cu î�naintarea cererii de chemare î�n judecată, fiind î�nserată î�n conţ�inutul acesteia, fie printr-un act separat,
anexat la aceasta sau depus ulterior.
Î�n scopul asigurării acţ�iunii, judecătorul sau instanţa de judecatăeste în drept:
a) să pună sechestru pe averea sau sumele de bani care aparţ�in pârâtului, inclusiv cele aflate la alte
persoane;
b) să interzicăpârâtului anumite acţ�iuni;
c) să interzică altor persoane să efectueze anumite acţ�iuni faţ�ă de obiectul disputei, inclusiv să transmită averea către pârât sau să î�ndeplinească faţ�ă de el alte obligaţ�iuni.
Î�n cazul î�ncălcării interdicţ�iilor indicate, vinovaţ�ii sunt supuş� i unei amenzi î�n mărime de la 10 la 20 unităţ�i convenţ�ionale (o unitate convenţ�ională egalează cu 20 de lei). Î�n afară de aceasta, reclamantul este în
drept să ceară compensarea de către persoanele vinovate a daunelor cauzate prin neî�ndeplinirea hotărârii
instanţ�ei de judecată privitor la asigurarea acţ�iunii.
Cererea cu privire la asigurarea acţ�iunii este soluţ�ionată de judecător sau de instanţ�a de judecată care
examinează cauza î�n ziua depunerii ei, fără a-l informa pe pârât ş� i pe alţ�i participanţ�i la proces, despre care
fapt judecătorul sau instanţ�a de judecată emite o decizie aparte. Decizia instanţ�ei de judecată cu privire la
asigurarea acţ�iunii este executată imediat. Î�n baza ei, judecătorul sau instanţ�a de judecată emite titlul executoriu.
Conform legii, pârâtul este în drept, după intrarea î�n vigoare a deciziei de respingere a acţ�iunii, să
intenteze î�mpotriva reclamantului o acţ�iune cu privire la compensarea daunelor cauzate lui (pârâtului) de
măsurile de asigurare a acţ�iunii î�ntreprinse la solicitarea reclamantului.

Argumente contra: î�n urma aplicării interdicţ�iei judiciare temporare, decizia contestată nu poate fi
executată imediat. Dacă a fost eliberată o autorizaţ�ie, reclamantul va trebui să aş� tepte până când judecata
va hotărî� dacă procedura dată a fost justă sau dacă condiţ�iile au corespuns legii. Î�n acest caz, pârâtul poate
cere ca reclamantul să depună o cauţ�iune. Altă variantă este ca beneficiarul autorizaţ�iei să intenteze o acţ�iune reconvenţ�ională.
Argumente pro: partea pozitivă este că aplicarea interdicţ�iei judiciare temporare vă va scuti de dificultăţ�i î�n cazul î�n care decizia va fi, dintr-un motiv sau altul, recunoscută greş� ită. Ce trebuie de î�ntreprins dacă
instanț�a va hotărî� că condiţ�iile de acordare a autorizaţ�iei trebuie reexaminate, î�nsă beneficiarul autorizaţ�iei
deja a î�ndeplinit condiţ�iile prezentate? Aceasta va crea probleme suplimentare ş� i beneficiarului autorizaţ�iei.
RECOMANDARE
Î�nainte ca dvs. sau beneficiarul să cereţ�i obligaţ�ia de garanţ�ie, trebuie să fiţ�i sigur că veţ�i cî�ş�tiga procesul. Trebuie, de asemenea, de ţ�inut minte că beneficiarul autorizaţ�iei, posibil, este o companie care î�ş�i
poate permite să aş� tepte până când situaţ�ia se va rezolva, î�n timp ce reclamantul (cetăţ�ean de rî�nd sau
organizaţ�ie necomercială) nu-ş� i poate permite să depună o cauţ�iune mare.

O formă specifică de asigurare a acţ�iunii este sistarea executării actului administrativ contestat, dacă
cererea de sistare a fost depusă î�n instanț�a de contencios administrativ î�mpreună cu cererea de chemare î�n
judecată.

!

Dacă aveţ�i suficiente dovezi ale inevitabilităţ�ii cauzării unui prejudiciu, atunci, pentru a-l evita,
instanț�a administrativă poate adopta o decizie cu privire la î�ntreruperea executării actului administrativ din propria ei iniţ�iativă.
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Obstacolele în calea acţionării în judecată
Articolul 9 alin. (5) al Convenţ�iei cere ț�ărilor semnatare să instituie mecanisme corespunzătoare de
î�nlăturare a obstacolelor î�n calea accesului la justiţ�ie. Două probleme esenţ�iale ale acestui domeniu sunt
lipsa de independenţă a instanţelor de judecată ş� i lipsa încrederii î�n sistemul judiciar. Un mijloc eficient
de a depăş� i ambele probleme este perfecţionarea profesională a judecătorilor î�n domeniul legislaț�iei
mediului ş� i crearea precedentelor.
La nivelul practic există alte câteva obstacole.

Cheltuielile
Deş� i pentru cauzele examinate î�n procedura contenciosului administrativ nu se percep taxe (taxa de
stat), totuş� i cheltuielile pentru intentarea unei acţ�iunii sunt o problemă acolo unde sunt examinate dosarele privind apărarea drepturilor civile (de mediu).
La cheltuielile legate de examinarea cauzei se referă:
а) sumele ce urmează a fi achitate martorilor, experţ�ilor ş� i specialiş� tilor;
b) cheltuielile pentru realizarea cercetării pe teren;
с) cheltuielile pentru î�nş� tiinţ�area ş� i citarea părţ�ilor î�n instanţ�a de judecată;
d) cheltuielile pentru deplasare ş� i cazare, suportate de către părţ�i ş� i alţ�i participanţ�i la proces î�n legătură cu prezentarea î�n instanţ�a de judecată;
е) cheltuielile pentru achitarea serviciilor prestate de către traducători, interpreţ�i, suportate de către
cetăţ�enii străini ş� i apatrizi, î�n cazul î�n care acordurile internaţ�ionale la care Republica Moldova este parte
nu prevăd altfel;
f) cheltuielile pentru căutarea pârâtului;
g) cheltuielile pentru efectuarea expertizei;
h) cheltuielile pentru executarea actelor judiciare;
i) cheltuielile pentru asistenţ�ă juridică;
k) alte cheltuieli necesare, suportate de instanţ�a de judecată ş� i participanţ�ii la proces.
Prima problemă apare î�n acele cazuri când se cere acoperirea pagubelor (cauzate î�n urma unei contravenţ�ii civile) – î�n astfel de cauze taxa judiciară constituie un procent anumit din costul total al acţiunii
(costul acţ�iunii).
A doua problemă se referă la cheltuielile legate de remunerarea experţilor, specialiştilor, iar uneori
– de asistenț�a juridică. Aceste cheltuieli, î�ntr-adevăr, pot fi foarte mari, mai ales dacă e vorba de o cauzăcomplexă, care cere o anchetare detaliată.
STUDIU DE CAZ
Cazul Sosnivka este un exemplu tipic î�n această privinţ�ă ş� i demonstrează î�n ce mod cheltuielile pot
deveni obstacolul principal î�n accesul la justiţ�ie. Î�n or. ucrainean de mineri Sosnivka medicii au depistat,
la sfârș� itul anilor ‘80, un nivel considerabil de hipoplazie ş� i fluoroză la copii. Investigaţ�iile ulterioare ş� i
testele au demonstrat că această problemă a fost cauzată de concentraţ�ia î�naltă a fluorului î�n apa potabilă
din localitate. Problema se agravase, î�ntrucât au fost semnalate cazuri de î�mbolnăvire ş� i printre maturi,
î�n special la femei gravide ş� i oameni î�n etate. Guvernul a demarat un program de livrare de containere cu
apă potabilă din raionul vecin ş� i de distribuire a apei locuitorilor din oraș� . Problema consta î�n faptul că,
î�n pofida caracterului evident al daunelor, cauza rămânea necunoscută. Au fost î�naintate câteva versiuni:
scurgeri de la fabrica de concentrare a cărbunelui, de la depozitul de combustibil de rachete, rămas de la
o fostă bază militară sovietică desfiinţ�ată ș� .a. Locuitorii au vrut să intenteze o acţ�iune, ca să le fie compensate parţ�ial cheltuielile pentru serviciile medicale ș� i ca să fie restabilită calitatea apelor subterane. Dar
această iniț�iativă a î�ntâmpinat un obstacol: evaluarea financiară a arătat că suma cheltuielilor judiciare
va constitui circa 5 000 euro, ceea ce era costisitor pentru locuitorii unei regiuni cu un nivel î�nalt al ş� omajului.

Factorul social
Acolo unde deciziile se referă la sistarea activităţ�ii sau la î�ntreruperea ei pe un termen nelimitat ori la
contestarea deciziilor cu privire la eliberarea autorizaţ�iilor pentru folosirea terenurilor ş� i utilajelor, factorul
profitului social deseori prevalează asupra grijii pentru protecţ�ia mediului î�nconjurător. Astfel, locuitorii,
majoritatea cărora lucrau la aceste î�ntreprinderi, trebuiau să aleagă î�ntre un venit minim stabil ş� i un eventual faliment al fabricii, î�ntrucât anume ea trebuia să plătească despăgubirile ş� i să-i asigure cu apă potabilă
pe copiii lor. E o alegere grea, mai ales dacă la toate acestea se adaugă ş� i factorul neî�ncrederii î�n justiţ�ie,
precum ş� i tehnica complicată a anchetării acestei cauze.
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Cauţiunile de garanţie
Depunerea unei cauţ�iuni de garanţ�ie î�n cazul când se presupune asigurarea acţ�iunii deseori î�mpiedică
reclamanţ�ii să obţ�ină mijloace eficiente de apărare a dreptului lor de acces la justiţ�ie. Dacă, totuş� i, consideraţ�i că aveţ�i măcar cea mai mică ş� ansă ca decizia să poată fi schimbată de hotărârea judecăţ�ii, atunci nu
solicitaţ�i fixarea cauţ�iunii de garanţ�ie. Î�ntreruperea acţ�iunii deciziei poate, î�n cele din urmă, să vă ajute să
executaţi dispoziţ�ia judecăţ�ii.

Termenele
Una dintre sarcinile de bază î�n activitatea instanţ�elor judecătoreş� ti este respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzelor. De aceasta depinde posibilitatea cetăţ�enilor de a-ş� i realiza dreptul constituţ�ional
privind satisfacţ�ia efectivă din partea instanţ�elor judecătoreş� ti competente î�mpotriva actelor care violează drepturile, libertăţ�ile ş� i interesele lor legitime. Î�n conformitate cu
prevederile art. 6 din Convenţ�ia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului ş� i a libertăţ�ilor fundamentale, orice
persoană are dreptul la judecarea î�n mod echitabil, î�n mod
public ş� i î�ntr-un termen rezonabil a cauzei sale de către o
instanţ�ă independentă ş� i imparţ�ială. Convenţ�ia Aarhus reiterează această garanţ�ie procedurala care derivă din dreptul la un proces echitabil ş� i anume, respectarea termenului
rezonabil î�n examinarea cauzelor ş� i evitarea tergiversării
procedurii judiciare. Tergiversarea se î�ntâmplă din cauza
mai multor factori: amânarea excesivă a ş� edinţ�elor de judecată; abuzul î�n utilizarea căilor de atac de către părţ�ile î�n
proces; efectuarea actelor de expertiză pe perioade î�ndelungate etc. Orice persoană fizică sau juridică ce consideră
că i-a fost î�ncălcat dreptul la judecarea î�n termen rezonabil
a cauzei sau dreptul la executarea î�n termen rezonabil a hotărârii judecătoreş� ti poate adresa î�n instanţ�ă de judecată o cerere de chemare î�n judecată privind constatarea unei astfel de î�ncălcări ş� i repararea prejudiciului cauzat prin această î�ncălcare, î�n condiţ�iile stabilite de
prezenta lege ş� i de legislaţ�ia procesuală civilă.

3.3. ACŢIUNI STRATEGICE CONTRA PARTICIPĂRII PUBLICULUI (ASCPP)1

Î�n timp ce publicul (persoane fizice sau ONG-uri) poate intenta acţ�iuni î�mpotriva autorităţ�ilor publice ş� i
companiilor particulare privind î�ncălcarea dreptului la participare a publicului ş� i a legislaţ�iei î�n materie de
mediu, unele î�ntreprinderi particulare sau chiar autorităţ�ile publice folosesc instanţ�ele de judecată pentru
a î�mpiedica procesul de participare activă a publicului.
Un exemplu de ASCPP poate fi găsit î�n Ghidul cu privire la problemele accesului la justiţie. Î�n Kazahstan,
un laborator care a efectuat EIM î�n cadrul unui proiect l-a acţ�ionat î�n judecată pe un membru ONG care a
contestat rezultatele î�n cursul unei dezbateri publice. Acest laborator a intentat o acţ�iune bazată pe faptul
că, declarând despre inexactitatea investigaţ�iilor, activistul a adus prejudiciu reputaţ�iei ş� i daune materiale
laboratorului dat. Dosarul a fost transmis instanţ�ei de judecată ş� i, după examinări î�ndelungate, a fost clasat
fără soluţ�ionarea conflictului pentru niciuna dintre părţ�i. Cu toate acestea, pârâta a cheltuit o anumită sumă
de bani pentru a plăti avocatul ş� i a pierdut mult timp ca să-ş� i apere î�n proces dreptul la opinie. Acest caz
este o ASCPP tipică. Scopul acestor dezbateri judiciare este nu atât perceperea compensaţ�iei, cât:
а) î�mpovărarea reprezentanţ�ilor publicului care participă la judecată cu proceduri judiciare lungi, demoralizatoare ş� i alambicate, sustrăgându-le, de fapt, atenţ�ia de la procesul de adoptare a deciziilor la care
intenţ�ionau să ia parte;
b) crearea efectului de panică – a atmosferei î�n care cei care doresc să participe la procesul dat sau la
altul să se gândească foarte bine dacă are rost să facă acest lucru, deoarece există temeri că î�mpotriva lor va
fi intentat un dosar pentru curajul de aş� fi expus părerile proprii ş� i de a contesta anumite decizii ş� i propuneri.
Ce poate întreprinde Guvernul?
Deş� i ASCPP î�ncă nu au căpătat o răspândire atât de largă î�n ţ�ările Parteneriatului Estic, î�n alte regiuni
ele sunt mai frecvente. De fapt, ele reprezintă niş� te î�ncercări imorale de a zădărnici participarea publicului
ş� i de a strangula opinia publică. Toate ţ�ările trebuie să elaboreze o legislaţie cu directive precise. Aceasta

1
Î�n varianta engleză, abrevierea termenului Strategic Lawsuits against Public Participation corespunde cuvî�ntului „palmă” (SLAPP).
Respectiv, acţiunile reconvenţionale (a se vedea mai jos) pot fi traduse ca „o palmă drept răspuns” (SLAPP back).
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le va ajuta judecătorilor să ia, la primele etape ale dezbaterilor judiciare, decizii privitor la inadmisibilitatea
intentării unei acţ�iuni – din cauza că se face abuz de normele procedurale ş� i de lipsa argumentărilor necesare.

Ce poate face publicul?
Unica metodă efectivă î�mpotriva ASCPP este o ASCPP reconvenţională: intentarea unei acţ�iuni reconvenţ�ionale (acţ�iunea pârâtului contra reclamantului) cu afirmarea că scopul principal al ASCPP rezidă î�n
zădărnicirea participării publicului ş� i cu cererea de recuperare a cheltuielilor (de exemplu remunerarea
experţ�ilor ş� i a asistenţ�ei juridice).

Ce pot întreprinde instanţele de judecată?
Instanţ�ele de judecată dispun de mai multe posibilităţ�i pentru a î�mpiedica părţ�ile î�n proces (persoane
particulare sau, î�n anumite cazuri, autorităţ�i publice) să facă abuz de sistemul judiciar ş� i să î�mpiedice participarea publicului. ASCPP reprezintă o acţ�iune care abuzează de sistemul judiciar ş� i denotă o lipsă totală de
respect faţ�ă de instanţ�a de judecată. Dacă acest fapt va fi clar recunoscut şi reflectat în deciziile judiciare
care se referă la ASCPP, atunci astfel de practici nu vor mai căpăta amploare ş� i răspândire.
3.4. OBLIGAŢIE ŞI RESPONSABILITATE

Legislaţ�ia oricărei ţ�ări care se vrea a fi o societate democrată î�i tratează pe funcţ�ionarii publici ca pe
niş� te slugi ale poporului. Ei poartă răspundere pentru acţ�iunile lor, î�ndeplinind atribuț�iile ce le-au fost
î�ncredinţ�ate. Deci, î�n ce priveş� te acţ�iunile lor, „slugile poporului” trebuie să fie subordonate acestui popor.
Această subordonare este asigurată datorită existenţ�ei procedurilor de reexaminare ş� i formării responsabilităţii personale şi colective a funcţ�ionarilor publici ş� i autorităţ�ilor publice.

Prevederile naţionale privind obligaţiile şi responsabilităţile funcționarilor publici
Legislaţ�ia despre drepturile ş� i obligaţ�iile funcţ�ionarilor publici se constituie din: Legea serviciului public, nr. 158 din 04.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232), Legea nr. 436 din
28 decembrie 2006 cu privire la administraţ�ia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 32-35), actele normative corespunzătoare, care determină obligaţ�iile concrete ale funcţ�ionarilor publici.
Unele dintre legile respective sunt formulate drept legi anticorupţie. Acestea ş� i altele constituie mijloace
sigure de asigurare a funcţ�ionării impecabile a serviciului public.
Î�n cazul î�n care funcţ�ionarul public poartă răspundere pentru exercitarea unor î�ndatoriri de serviciu
specifice ş� i nu face faţ�ă acestora sau le î�ndeplineş� te î�n mod neregulat ş� i neglijent, ş� eful lui, organul ierarhic
superior, instanţ�a de judecată sau toate î�mpreună pot lua măsuri pentru restabilirea ordinii corecte a lucrurilor ş� i, dacă e necesar, să asigure sancţ�ionarea funcţ�ionarului î�n cauză.
De obicei, legislaţ�ia care reglementează aceste chestiuni prevede răspunderea disciplinară sau administrativă, precum ş� i civilă, iar î�n cazuri excepţ�ionale – răspunderea penală.
3.4.1. Răspunderea contravenţională

Acţ�iunile sau inacţ�iunile funcţ�ionarilor publici pot fi reexaminate conform procedurii prealabile î�n
contenciosul administrativ. Dacă activitatea a fost recunoscută ca fiind incorectă, organul care efectuează
reexaminarea (autoritatea ierarhic superioară sau instanţ�a de judecată) trebuie să restabilească starea
inițială a lucrurilor ş� i, de asemenea, poate dispune tragerea la răspundere contravențională a funcţ�ionarului ale cărui acţ�iuni sau inacţ�iuni au fost contestate.
Astfel, funcţ�ionarul public care refuză să ofere informaţ�ia solicitată poate fi tras la răspundere
contravenț�ională. Astfel, art. 71 al Codului contravenț�ional stabileş� te răspunderea persoanei cu funcţ�ie de
răspundere pentru î�ncălcarea intenţ�ionată a dispoziţ�iilor legale privind accesul la informaţ�ie sau a celor cu
privire la petiţ�ionare. Această faptă se sancţ�ionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere. Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se
sancţ�ionează cu amendă de la 45 la 55 de unităţ�i convenţ�ionale aplicată persoanei cu funcţ�ie de răspundere.
3.4.2. Răspunderea disciplinară

Sancţ�iunile (sau măsurile) disciplinare sunt reglementate de actele normative cu privire la funcţ�ionarii
publici ş� i de legislaţ�ia muncii. Î�n ele se dispune clar când anume funcţ�ionarul poate fi tras la răspundere
administrativă (de exemplu, î�n caz de neî�ndeplinire î�n mod repetat a obligaţ�iilor de serviciu, de î�ncălcare
conş� tientă a legii ş� i a î�ndatoririlor sale), cine poate să-l sancţ�ioneze (administraţ�ia sau persoana oficială
ierarhic superioară) ş� i ce măsuri pot fi luate î�mpotriva lui (de exemplu mustrarea, retrogradarea sau, î�n
cazuri excepţ�ionale, concedierea).
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Orice sancţ�iune disciplinară poate fi contestată de funcţ�ionarul public ş� i poate fi anulată (de exemplu,
de persoana oficială ierarhic superioară persoanei care a aplicat sancţ�iunea sau de instanţ�a de judecată).
3.4.3. Răspunderea civilă

Funcţionarul sau autoritatea publică care a adoptat decizia poate fi trasă la răspundere civilă pentru orice daună cauzată de acţ�iunea sau inacţ�iunea sa. Răspunderea civilă poate însoţi orice măsură
contravenț�ională, disciplinară sau penală. Există două tipuri de motive care determină tragerea la răspundere civilă:
1. dauna fizică şi materială cauzată – de exemplu, î�ntr-o situaţ�ie neprevăzută, populaţ�iei sinistrate
nu i-a fost oferită la moment informaţ�ia necesară, aceasta condiț�ionând cauzarea de prejudicii sănătăţ�ii sau
averii; î�n acest caz, victimele pot intenta o acţ�iune civilă, cerând compensarea prejudiciilor;
2. dauna morală – prejudiciu care e greu de demonstrat ş� i de evaluat, dar care poate fi mai grav
pentru reclamant decât orice daune materiale. Drept exemplu poate servi interdicț�ia (î�mpiedicarea) unei
persoane fizice de a participa la procedura de luare a deciziilor din prejudecăţ�i etnice, rasiale sau sociale.
Această persoană poate depune o contestaţ�ie cu privire la î�ncălcarea drepturilor sale procedurale, precum
ș� i la faptul că i-au fost cauzate daune morale. Dacă instanț�a va lua o decizie î�n favoarea reclamantului, el
poate primi ş� i o compensaţ�ie pentru prejudiciul „nematerial”, dar real, adus demnităţ�ii sale de om.
Reclamantul, de obicei, numeş� te din timp suma compensaț�iei cerute, dar mărimea finală a sumei se
stabileş� te de către judecător (instanț�a poate decide achitarea sumei solicitate, a unei sume mai mici sau, î�n
unele cazuri, a unei sume mai mari).
Cine plăteşte?
De regulă, dacă dauna a fost cauzată ca urmare a acţ�iunii sau a inacţ�iunii funcţ�ionarului public, răspunderea o poartă autoritatea pe care el o reprezintă. De exemplu, dacă dauna a fost cauzată pe motiv că
funcţ�ionarul, lucrător de răspundere la minister, nu a î�ntreprins măsurile de rigoare ş� i nu a informat publicul despre situaţ�ia de avarie, acest minister va fi obligat să plătească compensaţ�ia. Ulterior, ministerul are
dreptul să intenteze o acţiunereconvenţională (de regres) î�mpotriva funcţionarului vinovat ş� i să ceară
ca aceste cheltuieli să fie reţinute din veniturile lui. Mai mult, autoritatea publică î�i poate aplica acestui
funcţ�ionar sancţ�iuni disciplinare sau de altă natură.
3.4.4. Răspunderea penală

Infracț�iunile ecologice sunt faptele ce prezintă un pericol social, săvârş� ite cu vinovăţ�ie ş� i prevăzute de
legea penală la capitolul „Infracţ�iuni Ecologice”. Conform practicii judiciare cele mai dese infracţ�iuni ecologice sunt: vânătoarea ilegală, tăierea ilicită a pădurilor sau pescuitul practicat î�n perioadele ș� i zonele de
prohibiț�ie. Există cazuri când o acț�iune penală poate fi intentată î�mpotriva unui funcţ�ionar public. De exemplu, articolul 225 al Codului penal (Monitorul Oficial, nr. 128-129, 2002) stabileş� te răspunderea pentru tăinuirea intenţ�ionată de către o persoană cu funcţ�ie de răspundere sau de către o persoană care gestionează
o organizaţ�ie comercială, obş� tească ori altă organizaţ�ie nestatală ori de către o persoană juridică a datelor
sau prezentarea intenţ�ionată a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică ş� i bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru sănătatea ş� i viaţ�a populaţ�iei,
precum ş� i pentru tăinuirea datelor despre starea sănătăţ�ii populaţ�iei afectate de poluarea mediului, dacă
aceste acţ�iuni au provocat din imprudenţ�ă:
a) î�mbolnăvirea î�n masă a oamenilor;
b) pieirea î�n masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave.
Această faptă se pedepseş� te cu o amendă î�n mărime de la 300 la 800 unităţ�i convenţ�ionale sau cu î�nchisoare pe un termen de la 3 la 7 ani cu privarea, î�n ambele cazuri, de dreptul de a ocupa anumite funcţ�ii
ş� i de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică este pedepsită cu o
amendă î�n mărime de la 1000 la 3000 unităţ�i convenţ�ionale, cu privarea de dreptul de a exercita anumite
activităţ�i.
Cauza penală poate fi intentată numai de procuror sau de organele de drept î�n numele statului. Procurorul poate intenta un astfel de dosar:
- din oficiu sau
- î�n legătură cu o contestaţie depusă de o instituţ�ie de stat sau de către o persoană particulară.
Î�n realitate, cauzele penale care se referă la protecţ�ia mediului î�nconjurător sunt la moment extrem de
rare, pe motiv că daunele cauzate de acţ�iunile ilegale trebuie să fie foarte grave ş� i acuzarea trebuie să dispună
de probe materiale (sau de altă natură) suficiente pentru a demonstra culpa persoanei (persoanelor) î�nvinuite.
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10 zile

1 lună

2 luni din momentul comunicării hotărârii
integrale dispozitivului

30 zile din momentul pronunţării dispozitivului

Contestaţia depusă în instanţa de
judecată

Contestaţia administrativă pe
numele instanţei ierarhic
superioare

Drept de Recurs

Drept de Apel

Hotărârea

Audierea
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1 lună

Încălcarea dreptului prin actul
administrativ

1 lună

Schema 2. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor organelor de stat

3.5. PROCESUL INTERNAŢIONAL
La nivel internaţ�ional, de asemenea, există
o serie de mecanisme judiciare de contestare.
Activitatea lor obligă guvernele să execute cerinţ�ele Convenţ�iei. Mai mult, ele acordă posibilitatea alegerii mijloacelor de apărare î�n caz dacă
mecanismele interne ale accesului cetăţ�enilor la
justiţ�ie nu funcţ�ionează.
Măsurile din cadrul mecanismului de conformitate al Convenț�iei de la Aarhus capătă, de
regulă, forma unor recomandări pentru ameliorarea situaţiei. Influenţ�a lor se intensifică datorită recunoaşterii internaţionale a faptului
că statul semnatar al Convenț�iei nu-ş� i onorează
obligaţ�iile asumate. Î�n afară de aceasta, deciziile
cu privire la drepturile omului sunt obligatorii
pentru a fi executate de către guvernele statelor.

3.5.1. Mecanismul de conformitate al Convenției de la Aarhus

Menirea Convenț�iei de la Aarhus este stabilirea de către părț�i a unor standarde minime, comune, privind accesul la informaț�ie, participarea publicului î�n procesul decizional ș� i accesul la justiț�ie î�n probleme de
mediu. Scopurile ș� i obiectivele convenț�iei pot fi atinse doar dacă fiecare parte va respecta aceste prevederi.
Î�n vederea respectării dreptului de acces la informaț�ie î�n materie de mediu, accesul la justiț�ie î�n probleme
de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu, convenț�ia Aarhus a prescris implementarea
unui mecanism de revizuire a conformităț�ii. Potrivit mecanismului de Conformitate, publicul are posibilitatea de a sesiza direct un comitet de juriş� ti experț�i, abilitaţ�i să examineze fondul cauzei, precum ș� i toate
preocupările legate de respectarea prevederilor legale consfinţ�ite î�n convenţ�ia Aarhus.
Modalităț�ile de revizuire a conformităț�ii trebuie să fie stabilite prin consens de către toate părț�ile.
Convenț�ia prevede ca aceste măsuri să fie extrajudiciare ș� i cu caracter consultativ. Scopul implementării
unui mecanism eficient de verificare a conformităț�ii nu este de a arăta cu degetul la părț�ile care au î�ncălcat
prevederile Convenț�iei, ci să depisteze erorile comise de către părț�i, pentru a le corecta. Comparativ cu regimurile de conformitate care au existat la momentul î�n care Convenț�ia a fost adoptată, una dintre cele mai
inovatoare elemente a fost cerinț�a de implicare a publicului.
De obicei, monitorizarea conformităț�ii î�n temeiul unei convenț�ii se efectuează de către părț�i, fie prin
î�ntâlnirile lor sau organismele lor subsidiare, sau de către organizaț�iile internaț�ionale. Astfel, instituț�iile
internaț�ionale nu se limitează la un rol pasiv î�n calitate de beneficiari de informaț�ii. Î�n multe cazuri, acestea
sunt î�ndreptăț�ite să se ocupe de constatarea faptelor sau de cercetare, furnizând o bază ș� tiinț�ifică esenț�ială
pentru adoptarea de măsuri ș� i formularea politicilor. Ele pot oferi, de asemenea, o măsură de verificare
independentă a informaț�iilor furnizate de către părț�i.

Comitetul de conformitate
Comitetul de conformitate a Convenț�iei de la Aarhus este un organism extrajudiciar ș� i consultativ creat
pentru a î�ndeplini cerinț�a de la articolul 15 din Convenț�ia Aarhus, ș� i anume, examinarea ş� i verificarea conformării cu prevederile prezentei Convenţ�ii.
Mecanismul de conformitate al Convenţ�iei de la Aarhus a fost elaborat ş� i adoptat la prima Conferinţ�ă a
Reprezentanţ�ilor Părţ�ilor (anul 2002). Acest mecanism este foarte progresist ş� i constructiv. Parţ�ial, aceasta
se datorează caracterului deosebit al Convenţ�iei î�nseş� i. Pentru părţ�ile acordurilor internaţ�ionale e tipic
faptul că ele se conduc de anumite standarde după care apreciază conformarea cu prevederile asumate. De
aceea a fost nevoie de un mecanism de examinare a conformării activităţ�ii lor cu prevederile Convenț�iei.
Drept instrumente de evaluare a conformităț�ii pot fi: raportarea, constatarea faptelor, cercetarea ș� i
plângerea.
Raportarea are menirea de a permite părț�ilor ș� i publicului de a revizui ș� i a evalua impactul tratatului ș� i
a monitoriza progresul.
Constatarea faptelor ș� i cercetarea permite colectarea de informaț�ii atunci când acestea sunt necesare.
Plângerea are menire de a permite părț�ilor ș� i î�n unele cazuri, publicului de a ridica probleme de neconformitate.
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Desemnarea membrilor Comitetului pentru problemele conformităţii
Cine poate desemna?
Comitetul este compus din opt experţ�i numiţ�i de părţ�i, precum ş� i de ONG-urile de mediu. Guvernul sau
ONG-ul de mediu, trebuie să corespundă cerinţ�elor prevăzute de Convenţ�ia de la Aarhus. Astfel, ONG-ul trebuie să prevadă ca obiect de activitate protecţ�ia mediului ș� i să fie recunoscut î�n conformitate cu legislaţ�ia
naţ�ională (î�n majoritatea ţ�ărilor, se cere ca organizaţ�ia neguvernamentală să fie î�nregistrată).

Cine poate fi desemnat?
Î�n calitate de membru al Comitetului de conormitate poate fi desemnat cetăţ�eanul unui stat semnatar al
Convenţ�iei de la Aarhus. Candidatul trebuie să aibă o reputaţ�ie impecabilă î�n domeniul acoperit de Convenţ�ie. E de dorit, deş� i nu este obligatoriu, ca acest candidat să aibă experienţ�ă juridică.

Cum poate fi înaintată candidatura?
Pentru î�naintarea candidaturii, CV-ul candidatului (circa 600 de cuvinte) ş� i materialele anexate relevante trebuie prezentate la Secretariatul Convenţ�iei cu trei luni î�naintea următoarei conferinţ�e a părţ�ilor.
Mecanismul existent poate fi divizat în două părţi principale:

I. Dările de seamă despre conformitate
Î�n baza criteriilor binedefinite, fiecare stat parte trebuie să autoaprecieze rezultatele executării Convenţ�iei. Ulterior, rezultatele evaluării efectuate sunt prezentate la fiecare conferinţ�ă a părţ�ilor ş� i este comunicată tuturor părţ�ilor, publicului ş� i tuturor persoanelor interesate.

II. Implicarea publicului
Există două modalităţ�i de participare a publicului la î�ntocmirea dărilor de seamă despre conformitate.
1) Cea mai eficientă modalitate pentru autorităţ�ile publice care trebuie să raporteze î�n faţ�a adunării
părţ�ilor (de regulă – ministerele mediului, prin punctele de contact ale Convenţ�iei de la Aarhus) sunt consultaţ�iile cu publicul. Aceasta se face î�n felul următor:
a)	stimularea acordării posibilităţ�ii publicului de a face comentarii cu privire la faptul î�n ce măsură
legislaţ�ia ş� i practica naţ�ională corespund cerinţ�elor Convenţ�iei;
b) prezentarea proiectului dării de seamă oficiale î�n faţ�a publicului, pentru ca acesta să-ş� i expună părerea.
2) Dacă este imposibil de asigurat legătura inversă sau de obţ�inut comentarii la darea de seamă oficială sau dacă concluziile formulate î�n darea de seamă nu sunt satisfăcătoare, publicul poate pregăti (de obicei,
prin procesul organizat de ONG-uri) aş� a-numita „dare de seamă alternativă”, care evaluează rezultatele activităţ�ii ţ�ării din punctul de vedere al publicului. Mai apoi această dare de seamă este transmisă conferinţ�ei
părţ�ilor, prin Secretariatul Convenţ�iei, la oficiul CEE/ONU din Geneva.

Cine pregăteşte darea de seamă?
Darea de seamă despre conformitate e pregătită de Guvernul ţ�ării. De regulă, acest proces este coordonat cu Centrul de coordonare (coordonatorul) pentru problemele Convenţ�iei de la Aarhus de pe lângă
Ministerul Mediului. Se recomandă ca acest coordonator să culeagă informaţ�ia necesară nu numai î�n cadrul
ministerului propriu-zis, dar să apeleze ş� i la experienţ�a altor ministere ş� i autorităț�i publice care adoptă decizii î�n probleme de mediu (Ministerele Sănătăţ�ii, Industriei, Agriculturii, precum ş� i alte ministere, filialele lor
regionale, autorităţ�ile administraţ�iei publice locale ş� i sistemul judiciar). Din motivele sus-menţ�ionate, dar ş� i
pentru obţ�inerea unei dări de seamă obiective ş� i ample, care să reflecte situaţ�ia reală, se recomandă de antrenat organizaţ�iile obş� teş� ti care au ca obiect de activitate protecț�ia mediului la alcătuirea acestei dări de seamă.
Unde se prezintă?
Darea de seamă despre conformitate , prin intermediul Secretariatului Convenţ�iei, se prezintă Conferinţ�ei Părţ�ilor pentru a fi supusă examinării de Comitetul pentru problemele concordanţ�ei. Pentru a primi
informaţ�ia necesară despre datele exacte de prezentare a dărilor de seamă, adresaţ�i-vă pe site-ul www.
unece.org/env/pp, î�n cadrul Mecanismului de conformitate .
Prezentarea sistematică a dărilor de seamă despre conformitate ş� i publicarea lor sunt destinate stimulării părţ�ilor î�ntru executarea prevederilor Convenţ�iei. Fiecare parte trebuie să ia măsurile legislative
necesare î�n vederea asigurării unei concordanţ�e dintre legislaţ�ia naţ�ională cu standardele Convenţ�iei de la
Aarhus.
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Mecanismul de conformitate poate fi sesizat în patru moduri:
1. O parte poate depune o cerere cu privire la respectarea de către o altă parte; Î�n conformitate
cu punctele 15 ș� i 16 din anexa la Decizia I / 7 din prima sesiune a Reuniunii Părț�ilor la Convenț�ia de la
Aarhus, o cerere poate fi adusă î�n faț�a Comitetului de una sau mai multe părț�i care au rezerve cu privire
la respectarea unei alte părț�i a obligaț�iilor asumate î�n temeiul Convenț�iei. O astfel de cerere se adresează
î�n scris secretariatului î�nsoț�ită de toate informaț�iile relevante. Secretariatul, î�n termen de două săptămâni
de la primirea cererii, trimite o copie a acesteia, părț�ii a cărei conformitate este î�n discuț�ie. Orice răspuns
ș� i informaț�ii de sprijin se depun la secretariat ș� i la părț�ile implicate î�n termen de trei luni sau un termen
mai lung î�n dependenț�ă de circumstanț�ele unui caz, dar î�n nici un caz mai târziu de ș� ase luni. Secretariatul
va transmite Comitetului cererea ș� i răspunsul, precum ș� i toate informaț�iile adiț�ionale. Comitetul, va lua î�n
considerare problema cât mai curând posibil.

2. O parte poate depune o cerere cu privire la propria sa conformitate; (Î�n cazul respectiv, secretariatul informează Comitetul cu privire la cererea dată ș� i o pune la dispoziț�ia Comitetului fără î�ntârziere,
chiar ș� i î�n cazul î�n care se consideră că cererea nu este completă ș� i lipsesc informaț�ii esenț�iale. Î�n unele cazuri, Comitetul poate să-ș� i bazeze deliberările numai pe informaț�iile incluse î�n cerere; î�n altele, acesta poate
decide să adune informaț�ii de la alte surse, î�n conformitate cu punctul 25 a anexa la Decizia I / 7. Partea
care a depus cererea este notificată cu privire la orice reuniune a Comitetului la care problema respectivă
va fi discutată ș� i a dreptului său de a fi reprezentată la astfel de reuniuni, î�n conformitate cu punctul 32 din
anexa la Decizia I /

3. Secretariatul poate face o sesizare la Comisie; (Atunci când există î�ndoieli cu privire la situaț�ia
dintr-o anumită ț�ară, secretariatul poate solicita informaț�ii de la partea î�n cauză. Totodată, secretariatul
poate consulta Comitetul î�nainte de a solicita informaț�ii de la o parte, î�n contextul mecanismului de conformitate, î�n cazul care consideră că acest lucru este util. Î�n unele cazuri, acest lucru poate duce la faptul
că Comitetul va solicita secretariatului să caute informaț�ii de la partea î�n cauză. Secretariatul poate deveni
conș� tient de o posibila nerespectare a prevederilor legale consfinț�ite î�n Convenț�ia de la Aarhus î�n diverse
moduri, (de exemplu, prin corespondenț�ă, conversaț�ii, ziar, etc), sesizările oficiale de către secretariat se
bazează numai pe informaț�ii care sunt publicate sau transmise î�ntr-o formă scrisă.

4. Membrii publicului pot face comunicări privind respectarea convenției de către părți. (Orice
membru al publicului, adică orice persoană fizică sau juridică, poate depune o comunicare către Comisie.
Persoana care depune o cerere (denumit î�n continuare comunicantul), nu este necesar să fie cetăț�ean al
statului parte î�n cauză, sau, î�n cazul unei organizaț�ii, să se bazeze pe partea î�n cauză. Cererea trebuie să furnizeze informaț�ii de bază - numele ș� i datele de contact - privind identitatea comunicantul, dacă acesta este
un individ sau o organizaț�ie. Î�n cazul î�n care comunicantul reprezintă o organizaț�ie î�nregistrată, cererea ar
trebui să fie semnată de către o persoană care este autorizată legal să semneze pentru organizaț�ia respectivă. Î�n cazul î�n care cererea este depusă de către un grup de persoane, trebuie să fie ales un reprezentant al
grupului indicându-se datele sale personale. Comitetul nu va lua î�n considerare comunicările anonime. Nu
este necesar ca comunicantul să fie reprezentat de un avocat sau să aibă studii juridice. Totuș� i, deț�inerea
de către comunicant a unor cunoș� tinț�e juridice, poate î�mbunătăț�i calitatea comunicării ș� i facilita, astfel,
activitatea Comitetului.
Totodată, comitetul poate examina din propria iniț�iativă problemele de conformitate făcând careva recomandări. Pe lângă toate, la cererea Reuniunii părț�ilor, comitetul este î�mputernicit să î�ntocmească rapoarte cu privire la respectarea sau punerea î�n aplicare a prevederilor Convenț�iei ș� i să monitorizeze, să
evalueze ș� i să faciliteze punerea î�n aplicare ș� i respectarea cerinț�elor de raportare prevăzute la articolul 10,
paragraful 2, din Convenț�ie.

Excepţie: orice ț�ară semnatară poate informa Depozitarul (instituţ�iile centrale ale ONU din New York)
despre faptul că ea nu este de acord ca Comitetul să supravegheze gradul concordanţ�ei sale cu cerinţ�ele î�n
decurs de cel mult 4 ani. Acest aş� a-numit „regulament despre exceptare” este creat pentru ca ț�ările semnatare să aibă posibilitatea să-ş� i armonizeze legislaţ�ia ş� i măsurile practice de respectare a acesteia cu cerinţ�ele Convenţ�iei. Pentru aceasta, lor li se oferă o anumită perioadă de timp. De fapt, e o prevedere de excepţ�ie,
î�ntrucât ea recunoaş� te de facto că statul nu respectă cerinţ�ele Convenț�iei. Î�nş� tiinţ�area despre retragerea
temporară dintr-un acord trebuie prezentată oficial î�n scris la Secţ�ia acorduri a ONU (New York) – e secţ�ia
unde sunt depuse documentele despre ratificare, adoptare sau aprobare. Partea î�ş�i poate retrage î�nş� tiinţ�area de exceptare î�n orice moment.
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Ce trebuie să conțină o cerere
O cerere trebuie să fie î�ntocmită î�n scris ș� i cât mai concis posibil. Comunicantul ar trebui să evite
informaț�iile care nu sunt necesare pentru a stabili existenț�a ș� i natura neconformităț�ii invocate. Î�n cazul
î�n care datorită complexităț�ii problemei ș� i volumului de informaț�ii legate de problema respectivă comunicarea este excesiv de lungă, se recomandă ca comunicantul să includă trei pagini rezumat (maximum),
cu principalele fapte ale cauzei. Cererea trebuie să conț�ină toate informaț�iile esenț�iale, necesare pentru a
stabili presupusa neconformitate, precum ș� i să fie clar precizat modul î�n care faptele prezentate constituie un caz de neconformitate cu Convenț�ia. Î�n cererea respectivă trebuie să fie menț�ionat care prevederi
ale Convenț�iei partea î�n cauză nu le-a respectat, ș� i să fie demonstrată o legătură î�ntre faptele prezentate
ș� i prevederile Convenț�iei. Î�n cerere trebuie să fie precizat dacă au fost luate măsuri pentru a folosi căile
de atac disponibile î�n ț�ara respectivă î�n vedere obț�inerii de despăgubiri î�n cazul respectiv (de exemplu
proceduri administrative sau judiciare sau procedurile de apel operate de autorităț�ile publice, instanț�ele
judecătoreș� ti, tribunale, ombudsman, etc), ș� i dacă da, care măsuri au fost luate, când au fost luate ș� i care au
fost rezultatele. Î�n cazul î�n care nu au fost luate măsuri, trebuie să se explice de ce nu (de exemplu, pentru
că nu există căi de atac; nu au fost disponibile sau pentru că au fost prea scumpe). Î�n mod similar, î�n comunicare ar trebui să fie indicat dacă problema a fost prezentată către alte organe internaț�ionale (măsurile
luate, atunci când acestea au fost luate ș� i care au fost rezultatele). Comunicările trebuie să fie prezentate
î�ntr-una din limbile oficiale ale Convenț�iei, ș� i anume limba engleză, franceză sau rusă. Î�n cazul î�n care o comunicare este făcută î�n limba rusă sau franceză, secretariatul va aranja pentru traducerea î�n limba engleză.
Comunicantului i se va oferi posibilitatea de a comenta cu privire la exactitatea traducerii î�n cazul î�n care
el sau ea î�ș�i doreș� te acest lucru.
Î�n conformitate cu punctul 17 din anexa la Decizia I / 7 din prima sesiune a Reuniunii Părț�ilor la
Convenț�ia de la Aarhus, î�n cazul î�n care secretariatul, î�n special pe analiza rapoartelor prezentate î�n conformitate cu cerinț�ele de raportare ale Convenț�iei, devine conș� tient de posibil nerespectarea de către o parte
a obligaț�iilor sale î�n temeiul Convenț�iei, ea poate cere părț�ii î�n cauză să furnizeze informaț�iile necesare cu
privire la această chestiune. Î�n cazul î�n care nu există nici un răspuns sau problema nu este rezolvată î�n termen de trei luni, sau un termen mai lung î�n dependenț�ă de circumstanț�ele unui caz, dar î�n nici un caz mai
târziu de ș� ase luni, secretariatul va aduce problema î�n atenț�ia Comitetului, care trebuie să ia î�n considerare
problema cât mai curând posibil.
Î�n cazul î�n care Comitetul a primit răspuns a la cerere, comunicare sau sesizare din partea î�n cauză,
sau, î�n cazul î�n care nici un răspuns nu a fost primit, sau î�n cazul î�n care termenul limită pentru a primi un
astfel de răspuns a expirat, aceasta va verifica dacă sunt disponibile suficiente informaț�ii pentru ca acesta
să fie î�n măsură să ia î�n considerare fondul cauzei, iar dacă nu, să identifice ce informaț�ii suplimentare sunt
necesare.
Î�n cazul î�n care există suficiente informaț�ii, se va organiza o ş� edinţ�ă publică î�n vederea punerii î�n discuţ�ie a cauzei propriu zise. După finalizarea discuţ�iei, Comitetul de Conformitate va adopta un ş� ir de măsuri
ș� i recomandări, luând î�n considerare orice observaț�ii primite de la părț�ile interesate ș� i / sau comunicant.
Î�n cazul î�n care Comitetul stabileș� te că datele prezentate de părț�i nu oferă informaț�ii suficiente pentru
ca comitetul să ia î�n considerare toate aspectele legate de această problemă, Comisia poate lua una sau mai
multe dintre următoarele măsuri:
a) Poate solicita de la comunicant, partea care a depus cererea, secretariat, partea î�n cauză, informaț�ii
suplimentare .
b) Cu acordul părț�ii î�n cauză, poate proceda la colectarea de informaț�ii;
c) Poate solicita serviciile experț�ilor ș� i a altor consilieri;
d) Dacă este cazul, decide să organizeze o audiere sau o discuț�ie.

Comitetul poate determina, î�n orice etapă a procesului care informaț�ii suplimentare ar trebui să fie
colectate, chiar ș� i până la recipț�ionarea unui răspuns de către partea î�n cauză. Pentru a evita furnizarea de
informaț�ii î�n ultimul minut, Comitetul poate impune un termen limită până la care informaț�iile trebuie să
fie furnizate.
Î�n general, orice informaț�ie nouă, substanț�ială, ar trebui să fie prezentată Comitetului cu cel puț�in două
săptămâni î�nainte de reuniunea la care se va discuta problema respectivă. Comitetul nu este obligat să ț�ină
seama de informaț�iile transmise după acest termen. Cu toate acestea, comitetul este liber să facă acest lucru, î�n cazul î�n care consideră că activitatea sa ar fi altfel î�mpiedicată.
114

Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /

Discutarea și pregătirea concluziilor
De regulă, Comitetul î�ș�i propune să î�nceapă discuț�ia oficială cu privire la o cerere, sesizare sau comunicare de la prima î�ntâlnire care are loc după două săptămâni de la primirea fie a unui răspuns la cerere,
sesizare sau comunicarea de la partea interesată sau la expirarea termenul limită (termenul de ș� ase luni) î�n
cazul î�n care nici un răspuns nu a fost primit de atunci.
Comitetul nu va î�ncepe discuț�ia oficială pe o cerere, sesizare sau comunicare î�n cadrul î�ntâlnirilor care
vor avea loc î�nainte de recepț�ionarea răspunsului de la partea î�n cauză sau î�nainte de expirarea termenului
aplicabil.
Când se ș� tie că Comitetul va discuta fondul cererii, sesizării sau comunicării la o anumită î�ntâlnire, secretariatul va notifică partea î�n cauză, ș� i, după caz, partea care a depus cererea ș� i / sau comunicantul, despre faptul că problema va fi discutată ș� i despre dreptul lor de a participa la discuț�ii î�n conformitate punctul
32 din anexa la Decizia i / 7.

Discuția/Analiza a oricărei cereri, sesizări sau comunicări are, în general, următoarea formă:
a) Introducere de către preș� edinte ș� i deschiderea discuț�iei (de preș� edintele sau raportorul pentru cazul
î�n cazul acesta a fost desemnat);
b) Prezentări de către partea care a depus cererea, secretariat (î�n cazul unei sesizări) sau comunicantului, ș� i de către partea î�n cauză, inclusiv posibilele propuneri comune;
c) Î�ntrebările din cadrul Comitetului, răspunsurile din partea părț�ii î�n cauză ș� i, după caz a părț�ii care a
depus cererea, a secretariatului ș� i / sau ale comunicantului;
d) Comentarii de la observatori, la invitaț�ia preș� edintelui;
e) Comentarii finale de către Partea care a depus cererea, secretariat sau comunicant;
f) Observaț�iile finale ale părț�ii î�n cauză.
Discuț�ia poate fi î�ncheiată î�ntr-o singură ș� edinț�ă, sau poate continua pe parcursul a două sau mai multe
î�ntâlniri, de exemplu, î�n cazul î�n care este nevoie ca mai multe informaț�ii să fie colectate.

Pregătirea și adoptarea concluziilor
Î�n cazul î�n care Comitetul consideră că aceasta are o imagine suficient de completă a situaț�iei, se va trece
fără î�ntârziere la elaborarea proiectelor de constatări, măsuri sau recomandări. Î�n măsura î�n care este posibil, î�ncheierea discuț�iei ș� i elaborarea proiectelor de constatări, măsuri sau recomandări ar trebui să aibă
loc î�n cadrul aceleiaș� i reuniuni. Î�n practică, din cauza numărului crescut al cererilor pe care Comitetul le
primeș� te, î�n vederea elaborării proiectelor de constatări pot fi î�ncheiate una sau două ș� edinț�e, după discutarea cazului. Î�n conformitate cu punctul 33 din anexa la Decizia I / 7 ș� i a deciziei anterioare ale Comitetului
, Comitetul î�ntocmeș� te proiectul de constatări, măsuri sau recomandări î�n ș� edinț�ă î�nchisă .
Care sunt funcţiile Conferinţei Părţilor?
Î�n baza dării de seamă sau a recomandărilor Comitetului pentru problemele concordanţ�ei, Conferinţ�a
Părţ�ilor poate lua faţ�ă de respectiva Parte următoarele măsuri:
•	să dea sfaturi, ajutor, recomandări;
•	să roage Partea să prezinte la Comitetul pentru problemele concordanţ�ei propria strategie de respectare a cerinţ�elor;
•	să recomande măsurile ce sânt necesare de î�ntreprins î�n fiecare caz concret;
•	să declare despre î�ncălcarea cerinţ�elor de către una dintre Părț�i;
•	să avertizeze Partea;
•	să anuleze privilegiile pe care i le-a acordat Părţ�ii Convenţ�ia (aceasta e, mai curî�nd, o prevedere standard, care nu va exercita mare influenţ�ă asupra Părţ�ilor. Dar î�n plan neoficial această procedură se
poate extinde asupra asistenţ�ei tehnice oferite de Convenţ�ie Părţ�ii, de exemplu finanţ�area proiectelor).
Deş� i toate aceste măsuri nu sunt de natură judiciară sau conflictuală, necorespunderea cerinţ�elor este o
problemă serioasă, care trebuie luată î�n consideraţ�ie de către state. Mecanismul concordanţ�ei este, î�n felul
acesta, un instrument eficient de organizare î�n cadrul Convenţ�iei.

!

Comitetul de conformitate nu poate emite decizii cu caracter obligatoriu, ci mai degrabă face
recomandări reuniunii părț�ilor. De la î�nființ�area sa, Comitetul a atins o serie bogată de constatări cu
privire la respectarea de către părț�i a Convenț�iei Aarhus. Practica demonstrează că de cele mai multe
ori, părț�ile î�ncearcă să se conformeze cu recomandările Comitetului de Conformitate.
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3.5.2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) nu se ocupă nemijlocit de drepturile de mediu ş� i de
dreptul de participare a publicului la luarea deciziilor. Analiza textului Convenţ�iei Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) ş� i al Protocoalelor sale denotă lipsa noţ�iunilor „mediu î�nconjurător” ş� i „drept la un mediu
sănătos”. Prin urmare, dreptul la un mediu sănătos (ca ş� i alte drepturi de mediu) nu face parte din categoria drepturilor ş� i libertăţ�ilor pe care aceasta le garantează ca atare. Î�nsă CtEDO extinde sfera de aplicare a
prevederilor CEDO ș� i deseori ataș� ează unui drept garantat un drept străin Convenț�iei. Astfel, CtEDO recunoaş� te „prin ricoș� eu” drepturile de mediu î�n virtutea consecinț�elor pe care le pot avea asupra drepturilor ș� i
libertăț�ilor garantate: dreptul la viaţ�ă (art. 2); dreptul la respectarea vieț�ii private ș� i de familie (art. 8); dreptul la un proces echitabil ş� i acces la justiţ�ie (art. 6); dreptul la un recurs efectiv (art. 13); dreptul la proprietate (art. 1 din Protocolul adiţ�ional nr. 1).Î�n vederea asigurării protecț�iei dreptului mediului, jurisprudenț�a
C.E.D.O a fixat o serie de garanț�ii, dintre care menț�ionăm: dreptul la informare privind calitatea mediului;
dreptul la un proces echitabil; dreptul la participare a cetăț�enilor î�n luarea deciziilor de mediu.
Dacă ne referim la protecţ�ia mediului, atunci art. 2 al CEDO se aplică atunci când anumite acţ�iuni (inacţ�iuni) care pun î�n pericol mediul sunt atât de periculoase, î�ncât pun sub ameninţ�are reală viaţ�a omului.
Hotărî�rea CtEDO din 30 noiembrie 2004, emisă î�n cauza Öneryildiz vs Turcia (plângerea nr. 48939/99)
[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en], a dat o nouă abordare a sintagmei „degradarea mediului” din punctul de vedere al art. 2 al CEDO.

STUDIU DE CAZ

Fabula acestei cauze este următoarea: la un poligon de deş� euri abandonat a avut loc o explozie de
metan, care a provocat moartea a 39 de persoane (dintre care 9 membri ai familiei reclamantului), domiciliate ilegal î�n zona respectivă. Deş� i un raport al experţ�ilor, î�ntocmit cu circa 2 ani î�naintea producerii
incidentului, atenţ�iona autorităţ�ile locale asupra pericolului exploziei metanului acumulat î�n chiuveta
poligonului, acestea nu au reacţ�ionat. Î�n această cauză CtEDO a constatat violarea art. 2 al CEDO prin
faptul că autorităţ�ile locale, care cunoş� teau (sau erau obligate să cunoască) despre riscul real ş� i nemijlocit pentru viaţ�ă ş� i sănătatea oamenilor domiciliaț�i (chiar ș� i illegal) î�n zona, erau obligate, î�n virtutea
prevederilor art. 2 al CEDO, să î�ntreprindă măsuri de prevenț�ie a accidentelor ş� i de protecţ�ie a oamenilor.
Curtea, de asemenea, a reproş� at autorităţ�ilor faptul că nu au informat populaţ�ia despre riscurile la care
se expun locuind î�n apropiere de poligon.
Cauza care a făcut ca dreptul la un mediu sănătos să fie admis î�n câmpul de aplicare al art. 8 a fost
Lopez-Ostra vs Spania [CEDO, Lopez-Ostra c. Spaniei, Publications de la Cour européenne des droits de
lʼHomme, seria A, vol. 303-C, 9 dec. 1994, Editura Karl Heymanns Verlag,].
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STUDIU DE CAZ
Fabula: Î�n anii ’80, oraș� ul Lorca cunoș� tea o dezvoltare fabuloasă a industriei de prelucrare a pielii.
Astfel, î�n anul 1988 la o distanț�a de câț�iva metri de domiciliul d-nei Lopez Ostra a fost construită o staţ�ie
de epurare a apelor uzate ş� i a deş� eurilor. Această staț�ie funcț�iona î�n lipsa unui permis din partea municipalităţ�ii (licencia), î�n conformitate cu articolul 6 din Regulamentul 1961 referitor la activităţ�ile clasificate drept perturbatoare, insalubre, nocive ş� i periculoase („Regulamentul din 1961”), ş� i respectarea
procedurii legale, stabilite î�n acest scop.
Pe lângă faptul că staț�ia respectivă a fost dată î�n exploatare î�n lipsa unei licenț�e corespunzătoare,
ea funcț�iona incorect, emanând gaze ș� i mirosuri neplăcute. Toț�i aceș� ti factori au avut un impact negativ
asupra mediului î�nconjurător, provocând imediat probleme de sănătate ş� i neplăceri mai multor locuitori
din Lorca, î�n special, celor din cartierul reclamantei. Situaț�ia tensionantă a determinat Consiliul să ia o
decizie cu privire la evacuarea locuitorilor acestui cartier, mutându-i gratuit î�n centrul oraş� ului, î�n lunile
iulie, august ş� i septembrie 1988. Î�n luna octombrie, reclamanta î�mpreună cu familia sa s-au î�ntors î�n
apartamentul lor, unde au locuit până î�n luna februarie 1992.
La data de 9 septembrie 1988, î�n urma numeroaselor plângeri ş� i a rapoartelor autorităţ�ilor sanitare
ş� i ale Agenţ�iei pentru Mediu ş� i Natură (Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza) din regiunea
Murcia, Consiliul local a dispus î�ncetarea uneia dintre activităţ�ile staţ�iei, de decantare a reziduurilor
chimice ş� i organice î�n bazinele de apă, menţ�inând-o î�nsă pe aceea de epurare a apelor reziduale contaminate cu crom. Î�n pofida faptului că a fost sistată parț�ial activitatea staț�iei, au continuat să persiste unele
tulburări care puneau î�n pericol sănătatea locuitorilor.
D-na Lopez Ostra a invocat î�n cererea sa o î�ncălcare a articolului 8 din Convenţ�ie, criticând o situaţ�ie
care s-a prelungit din cauza pasivităţ�ii municipalităţ�ii ş� i a celorlalte autorităţ�i competente. Potrivit acesteia, î�n ciuda î�ncetării parţ�iale a activităţ�ii staţ�iei de epurare, la data de 9 septembrie 1988, ea continuat
să genereze fum, zgomote ş� i mirosuri puternice, care au făcut de nesuportat spaţ�iul î�n care locuia ş� i i-au
provocat ei ş� i familiei sale grave probleme de sănătate. D-na Lopez Ostra a invocat, î�n consecinţ�ă, o î�ncălcare a dreptului său la respectarea domiciliului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că atingerile grave aduse mediului pot afecta bunăstarea unei persoane ş� i o pot î�mpiedica să se bucure de domiciliul său, afectându-i viaţ�a privată ş� i de
familie, chiar fără a pune grav î�n pericol sănătatea persoanei î�n cauză.
Curtea a observat că reclamanţ�ii au trebuit să suporte mai mult de trei ani neplăcerile cauzate de
staţ�ia de epurare (î�nainte de a se muta), î�mpreună cu dezavantajele pe care le implică o astfel de mutare.
Ei nu s-au mutat decât atunci când au realizat că situaţ�ia putea continua la nesfârş� it, fapt la care s-a adăugat recomandarea pediatrului fiicei d-nei Lopez Ostra. Î�n aceste condiţ�ii, oferta municipalităţ�ii nu putea
ş� terge complet neplăcerile ş� i inconvenientele cauzate.
Luând î�n considerarea circumstanț�ele cauzei, Curtea a condamnat Spania pentru omisiunea de a interveni î�n viaţ�a societăţ�ii private, a cărei activitate afecta dreptul persoanelor ce locuiau î�n zonă de a se
bucura de respectul datorat domiciliului ş� i vieţ�ii private.
Curtea a statuat că statul spaniol nu a reuş� it să menţ�ină un echilibru just î�ntre interesul de bunăstare
a comunităţ�ii, care reclama î�nfiinţ�area unei staţ�ii de epurare, ş� i interesele persoanelor, constând î�n dreptul de a se bucura de respect pentru domiciliu ş� i pentru viaţ�a familială ş� i privată.

Prin Hotărârea emisă î�n cauza Lopez-Ostra, Curtea a reiterat obligaţ�ia statelor semnatare de a asigura
protecţ�ia efectivă a dreptului inclus î�n art. 8 alin. (1) sub aspectul dreptului la un mediu sănătos, inclusiv
contra acţ�iunilor negative (antropice, de poluare) ale terţ�ilor. Sancţ�ionarea statului reclamat pentru pasivitatea de care a dat dovadă, nereacţ�ionând prompt la violarea flagrantă a drepturilor omului ş� i a legislaţ�iei
ecologice, reprezintă un alt aspect pozitiv, care, î�n opinia noastră, semnifică ș� i reafirmarea obligaţ�iei statelor de a garanta dreptul la un mediu sănătos nu doar î�n mod declarativ, ci practic, inclusiv î�n cazul conflictelor î�ntre subiecţ�ii privaţ�i.
Î�n Hotărârea CtEDO din 07 mai 2002, emisă î�n cauza Burdov vs Federația Rusă(plângerea nr. 59498/00
[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en]), Curtea a aplicat prevederile pct. 1 al art.
6 din CEDO pentru a-ș� i motiva soluț�ia de condamnare a statului reclamat pentru neexecutarea unei decizii
de achitare a recompensei masterale, care urma să fie oferită reclamantului pentru primirea unei doze
î�nalte de radiaț�ie î�n cadrul lucrărilor de lichidare a consecinț�elor de la staț�ia atomoelectrică de la Cernobî�l.
Soluț�ia a fost motivată prin faptul că „este de neconceput ca pct. 1) al art. 6 din Convenț�ie, reglementând
detaliat garanț�iile procesuale ale părț�ilor – un proces echitabil public ș� i î�ntr-un termen rezonabil – nu ar
prevedea apărarea procesului de executare a hotărârilor judecătoreș� ti. Î�n sensul art. 6 al Convenț�iei, exeExecutarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /
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cutarea hotărârilor judecătoreș� ti, emise de orice instanț�ă, urmează a fi tratată ca componentă a procesului
judiciar”.
Articolul 13 din Convenţ�ia europeană a drepturilor omului garantează dreptul la mijloace efective de
apărare î�n instanț�ele naț�ionale, „chiar ș� i atunci când î�ncălcarea [dreptului] s-ar datora unor persoane care
au acț�ionat î�n exercitarea atribuț�iilor lor oficiale”. Curtea a dedus cerinț�ele procesuale din unele prevederi
ale CEDO ș� i a reafirmat importanț�a accesului la justiț�ie. Atunci când sunt dezbătute chestiuni politice importante de ordin economic sau de mediu, procesul de luare a deciziilor trebuie să fie unul transparent ș� i să
ia î�n calcul interesele persoanelor implicate.
Î�n cauza Hotton vs Marea Britanie (Hotărârea CEDO din 2 octombrie 2001, plângerea nr.36022/97
[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en]).
Curtea a recunoscut că dreptul la justiț�ie reprezintă o parte componentă a procesului de luare a deciziilor î�n probleme de mediu.

STUDIU DE CAZ

Î�n fapt, reclamanţ�ii care locuiesc î�n zona aeroportului Heathrow din Londra s-au plâns de faptul că
din 1993 zgomotul produs la decolarea ş� i aterizarea avioanelor î�n timpul nopţ�ii a crescut semnificativ,
perturbându-le grav viaţ�a. Până î�n 1993, zborurile de noapte pe acest aeroport erau limitate la un număr
de operaţ�iuni. După publicarea unui raport din 1992, care constată că mărirea numărului de operaţ�iuni
aeroportuare pe timp de noapte nu va afecta viaţ�a familiilor care locuiesc î�n zonă ş� i, la cererea companiilor aviatice, care aveau interese economice puternice pentru aceasta, din 1993, s-a introdus un sistem
complicat de limitări î�n raport de nivelul zgomotului, care a condus î�nsă la creş� terea numărului de decolări ş� i aterizări pe aeroport. Instanţ�ele sesizate au respins acţ�iunea reclamanţ�ilor, deş� i au admis faptul
că viaţ�a lor î�n timpul nopţ�ii este afectată serios de activitatea aeroportului. Î�n acest caz, aprecierea Curţ�ii
vizează două aspecte. Î�n primul rând, ea poate aprecia conţ�inutul material al deciziei statului, pentru a se
asigura că este compatibilă cu art. 8 ş� i î�n al doilea rând, Curtea trebuie să verifice dacă procesul decizional a luat î�n calcul ş� i interesele persoanelor private. Î�n ce priveş� te primul aspect, am menţ�ionat anterior,
statul beneficiază de o marjă de apreciere ridicată. Î�n raport de cel de-al doilea aspect, Curtea trebuie
să examineze ansamblul aspectelor procedurale pentru a verifica î�n ce măsură interesele persoanelor
private au fost luate î�n calcul î�n stabilirea politicilor ş� i priorităţ�ilor statului. Curtea constată că prin modificările intervenite î�n 1993, nivelul zgomotului a crescut, afectând astfel viaţ�a privată a reclamanţ�ilor.
Zgomotul nu a fost produs de către activitatea statului, ci de către companii private, î�nsă Curtea aminteş� te
că î�n materia mediului î�nconjurător responsabilitatea aparţ�ine statului, astfel că ingerinţ�a î�n viaţ�a privată
a reclamanţ�ilor poate fi atribuită statului. Totodată, Curtea constată că scopul planului din 1993 a fost
acela de a menţ�ine nivelul de zgomot la o intensitate rezonabilă, permiţ�ând î�n acelaş� i timp dezvoltarea
activităţ�ii economice a aeroportului.
Î�n acest context, Curtea constată că statul a limitat nivelul zgomotului la un nivel mai mic decât cel indicat î�n studiile comandate ş� i că a luat mai multe măsuri pentru a-l diminua. De aceea, Curtea consideră că
statul nu ş� i-a depăş� it marja de apreciere. Curtea a statuat că reclamanţ�ii au putut să formuleze obiecţ�ii la
adresa studiilor realizate î�n cauză, iar planul din 1993 a fost realizat pe baza mai multor anchete ş� i studii
care au luat î�n calcul ş� i observaț�iile reclamanţ�ilor. Pe lângă acestea Curtea a statuat că existenţ�a marilor
aeroporturi internaţ�ionale, chiar î�n zonele urbane cu densitate mare de populaţ�ie, ş� i folosirea crescândă
a avioanelor cu reacţ�ie au devenit necesare dezvoltării economice a unei ţ�ări. De aici rezultă faptul că
exploatarea aeroporturilor urmăreş� te un scop legitim, deoarece „nu se pot elimina î�n totalitate repercusiunile negative asupra mediului î�nconjurător”. Nu se contestă faptul că autorităţ�ile sunt obligate să ia
diverse măsuri pentru a ţ�ine sub un anumit control zgomotul produs de avioane. Î�n acest caz, trebuie să
se recunoască statelor o libertate de decizie semnificativă pentru că nu este î�n competenţ�a organismelor
Convenţ�iei să se substituie autorităţ�ilor naţ�ionale pentru a aprecia î�n ce ar putea consta politica optimă
î�n acest domeniu social ş� i tehnic dificil.

Prin Hotărârea CEDO din 10 aprilie 2003 (plângerea nr. 46372/99), emisă î�n cauza Papastavrou vs
Grecia [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en], Curtea a aplicat prevederile art. 1
al Protocolului nr. 1 din Convenț�ie î�n litigiul dintre autorităț�i ș� i reclamant cu privire la reî�mpădurirea unui
lot de teren, reieș� ind din raț�ionamentul că autorităț�ile nu au putut găsi o balanț�ă echitabilă î�ntre interesele
societăț�ii ș� i drepturile reclamantului ș� i, ca urmare, au violat norma citată.
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Accesul la justiție în cazul acţiunilor sau inacțiunilor care ar putea provoca în viitor un prejudiciu mediului
Principiul precauţ�iei are drept scop aplicarea unor măsuri cu scopul de a evita producerea unui prejudiciu grav ş� i ireversibil mediului. El porneș� te de la ideea că lipsa certitudinii ș� tiinț�ifice nu poate constitui un
pretext pentru a nu lua măsuri vizând prevenirea atingerilor grave ori ireversibile faț�ă de mediu. Principiul
precauț�iei î�n materie de mediu este un principiu relativ nou fiind introdus prin tratatul de la Maastricht
1992. Aplicarea la nivel internaț�ional a principiului precauț�iei î�n materie de mediu joacă un rol esenț�ial,
garantând protecț�ia mediului î�nconjurător ș� i asigurând dreptul fiecărei persoane la un mediu sănătos.
Î�n cazul contestării acț�iunilor sau inacț�iunilor ce ar putea provoca î�n viitor un prejudiciu mediului,
petiț�ionarul are drept sarcină să identifice potenț�iale efecte negative ș� i să aducă dovezi suficiente î�n vederea
demonstrării gradului î�nalt de probabilitate a producerii unei pagube. O simplă invocare a unei presupuse
î�ncălcări fără furnizare de documente care să certifice acest fapt nu se consideră o î�ncălcare a drepturilor.

STUDIU DE CAZ

Un caz relevant î�n acest sens este cauza Tauira ş� i alţ�ii c. Franţ�ei. Î�n cazul Tauira c. Franț�a , 70 de
reclamanț�i, locuitorii din Polinezia Franceză , au invocat că prin reluarea experimentelor nucleare franceze î�n oceanul Pacific, au fost aduse atingeri mediului î�nconjurător ș� i sănătăț�ii. Reclamanț�ii invocau î�ncălcarea următoarelor articole din Convenț�ie: articolul 2, articolul 3, articolul 8 , precum ș� i articolul 1 din
Protocolul 1.
Comisia a constatat că o simplă invocare a riscurilor inerente î�n utilizarea energiei nucleare nu este
suficient ș� i nici nu demonstrează faptul că persoanele î�n cauză sunt “victime”, deoarece multe activităț�i
umane generează riscuri. Reclamanț�ii trebuiau să furnizeze toate dovezile necesare pentru a demonstra
existenț�a unui prejudiciu, dovezi care să arate un grad suficient de probabilitate de survenire a prejudiciului de mediu. Potrivit Comisiei, reclamanț�ii nu au reuș� it să facă acest lucru , observând că reluarea testelor
a avut doar consecinț�e potenț�iale care sunt prea î�ndepărtate pentru a fi considerat un act care afectează
î�n mod direct situaț�ia lor personală.

Cauza Tauira c. Franț�ei demonstrează î�ncă odată cât de complex este dreptul la un mediu sănătos ș� i cât
de dificil este de a demonstra î�ncălcarea acestui drept esenț�ial.
Principiul precauț�iei este capabil să răstoarne situaț�ia chiar ș� i î�n cele mai dificile situaț�ii, precum cele
din cauzele Băcilă contra României ș� i Tătar î�mpotriva României.
Î�n cele ce urmează vom analiza cauza Tătar contra României î�n vederea elucidării aplicării practice a
principiului precauț�iei î�n probleme de mediu.
Hotărârile CtEDO sunt obligatorii pentru statele semnatare ale Convenţ�iei europene a drepturilor omului.
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STUDIU DE CAZ
Î�n anul 1996 la 4 aprilie î�n regiunea Baia Mare, România, a fost î�nființ�ată societatea comercială “Aurul
” S.A., activitatea căreia consta î�n exploatarea minereurilor sterile neferoase. Cu toate că î�n anul 1993 î�n
urma realizării unui studiu cu privire la impactul asupra mediului s-a constatat că Baia Mare reprezintă
deja un oraş� industrial poluat, ca urmare a unei activităţ�i industriale intense, î�n special î�n domeniul minier,
î�n anul 1998 societatea comercială Aurul a fost dată î�n exploatare. Conform proiectului, exploatarea minereurilor se baza pe o tehnologie nouă, denumită „cu circuit î�nchis”, care, î�n principiu, trebuia să î�mpiedice
orice deversare a deş� eurilor î�n mediul î�nconjurător.
Î�nsă, la 30 ianuarie 2000 s-a produs o catastrofă ecologică deversându-se î�n râul Săsar, apoi î�n râurile
Lăpuş� ş� i Someş� o cantitate mare de apă poluată care conţ�inea, printre altele, cianură de sodiu. Î�n decursul a 14 zile apa poluată a parcurs 800 km iar î�n cele din urmă, aceasta s-a deversat prin Delta Dunării î�n
Marea Neagră.
Conform raportului Task Force Baia Mare, realizat î�n decembrie 2000 la cererea comisarului pentru
mediu al Uniunii Europene, minele abandonate reprezentau un risc real ş� i important pentru sănătatea
oamenilor, î�n special pentru populaţ�iile care locuiau î�n vecinătatea acestora.
Î�n ceea ce priveş� te cauzele accidentului, autorii raportului Task Force au identificat trei dintre acestea.
O primă cauză a fost folosirea unei tehnologii de extragere a aurului bazată pe un proiect inadecvat de
construcţ�ie a iazurilor de decantare. Principala critică se referea la absenţ�a unui sistem de deversare î�n caz
de urgenţ�ă. A doua cauză a fost autorizarea planurilor de construcţ�ie inadecvate ş� i neadaptate la condiţ�iile
climatice specifice ale regiunii. Aceeaş� i concluzie este reluată de raportul UNEP/OCHA, care evidenţ�iază
existenţ�a, contrară principiului de bază al tehnologiei „circuit î�nchis”, a două „deschideri” î�n iazuri. Conform autorilor raportului, aceasta ar permite eliberarea necontrolată a unor cantităţ�i de cianură de sodiu
î�n aer sau î�n apele subterane. Î�n cele din urmă, o a treia cauză o reprezintă monitorizarea defectuoasă a
amenajării iazurilor, a funcţ�ionării tehnologiei folosite ş� i a î�ntreţ�inerii instalaţ�iilor.
Î�n urma accidentului ecologic din 2000, reclamanț�ii Vasile Gheorghe Tătar ș� i Paul Tătar, tata ș� i fiu,
care î�ş�i aveau domiciliul, la momentul faptelor, î�n oraş� ul Baia Mare, î�ntr-un cartier de locuinţ�e situat la
aproximativ 100 m de uzina de extracţ�ie ş� i de iazul Săsar, elemente ale exploatării miniere a societăţ�ii
Aurul, s-au plâns Curț�ii de la Strasbourg de faptul că procesul tehnologic utilizat de fabrica aparț�inând SC
T. SA Baia Mare (fosta SC A. SA Baia Mare) reprezenta un pericol pentru viaț�a lor. Ei au invocat totodată
lipsă de acţ�iune din partea statului ș� i anume nerealizarea de către autorităţ�ile naţ�ionale a unor anchete ş� i
studii corespunzătoare care ar fi permis evaluarea anticipată a riscurilor ce puteau rezulta pentru aceş� tia
ş� i pentru apropiaţ�ii lor ca urmare a păstrării domiciliului lor î�n vecinătatea exploatării minereurilor de
aur aparţ�inând societăţ�ii Aurul.
Curtea a constat că conform principiului precauț�iei statul are obligaț�ia de a lua toate măsurile rezonabile ș� i adecvate pentru a proteja drepturile implicate de primul alineat al articolului 8, ș� i mai ales, obligaț�ia
de a se dota cu un cadru legislativ ș� i administrativ apt de a preveni î�n mod eficient atingerile aduse mediului î�nconjurător ș� i sănătăț�ii oamenilor, iar î�n cazul activităț�ilor periculoase de a avea î�n vedere riscurile ce
pot rezulta. O astfel de obligaț�ie se transpune î�n autorizarea, punerea î�n funcț�iune, exploatarea, securizarea ș� i controlul respectivei activităț�i, dar ș� i î�n impunerea î�n sarcina celor ce desfăș� oară astfel de activităț�i
a unor obligaț�ii de a adopta toate acele măsuri de natură să asigure protecț�ia efectivă a cetăț�enilor a căror
viaț�ă riscă să fie afectată de pericolele inerente domeniului î�n cauză.
Un rol important este acordat de Curte si faptului că procesul decizional trebuie să implice realizarea
de studii corespunzătoare, de natură a preveni ș� i determina anticipat efectele activităț�ilor ce pot aduce
atingere mediului î�nconjurător ș� i drepturilor indivizilor, precum ș� i de a asigura un just echilibru î�ntre
toate interesele concurente aflate î�n joc.
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STUDIU DE CAZ
Î�n anul 1996 la 4 aprilie î�n regiunea Baia Mare, România, a fost î�nființ�ată societatea comercială “Aurul
” S.A., activitatea căreia consta î�n exploatarea minereurilor sterile neferoase. Cu toate că î�n anul 1993 î�n
urma realizării unui studiu cu privire la impactul asupra mediului s-a constatat că Baia Mare reprezintă
deja un oraş� industrial poluat, ca urmare a unei activităţ�i industriale intense, î�n special î�n domeniul minier, î�n anul 1998 societatea comercială Aurul a fost dată î�n exploatare. Conform proiectului, exploatarea
minereurilor se baza pe o tehnologie nouă, denumită „cu circuit î�nchis”, care, î�n principiu, trebuia să î�mpiedice orice deversare a deş� eurilor î�n mediul î�nconjurător.
Î�nsă, la 30 ianuarie 2000 s-a produs o catastrofă ecologică deversându-se î�n râul Săsar, apoi î�n râurile
Lăpuş� ş� i Someş� o cantitate mare de apă poluată care conţ�inea, printre altele, cianură de sodiu. Î�n decursul a 14 zile apa poluată a parcurs 800 km iar î�n cele din urmă, aceasta s-a deversat prin Delta Dunării î�n
Marea Neagră.
Conform raportului Task Force Baia Mare, realizat î�n decembrie 2000 la cererea comisarului pentru
mediu al Uniunii Europene, minele abandonate reprezentau un risc real ş� i important pentru sănătatea
oamenilor, î�n special pentru populaţ�iile care locuiau î�n vecinătatea acestora.
Î�n ceea ce priveş� te cauzele accidentului, autorii raportului Task Force au identificat trei dintre acestea. O primă cauză a fost folosirea unei tehnologii de extragere a aurului bazată pe un proiect inadecvat
de construcţ�ie a iazurilor de decantare. Principala critică se referea la absenţ�a unui sistem de deversare
î�n caz de urgenţ�ă. A doua cauză a fost autorizarea planurilor de construcţ�ie inadecvate ş� i neadaptate la
condiţ�iile climatice specifice ale regiunii. Aceeaş� i concluzie este reluată de raportul UNEP/OCHA, care
evidenţ�iază existenţ�a, contrară principiului de bază al tehnologiei „circuit î�nchis”, a două „deschideri” î�n
iazuri. Conform autorilor raportului, aceasta ar permite eliberarea necontrolată a unor cantităţ�i de cianură de sodiu î�n aer sau î�n apele subterane. Î�n cele din urmă, o a treia cauză o reprezintă monitorizarea
defectuoasă a amenajării iazurilor, a funcţ�ionării tehnologiei folosite ş� i a î�ntreţ�inerii instalaţ�iilor.
Î�n urma accidentului ecologic din 2000, reclamanț�ii Vasile Gheorghe Tătar ș� i Paul Tătar, tata ș� i fiu,
care î�ş�i aveau domiciliul, la momentul faptelor, î�n oraş� ul Baia Mare, î�ntr-un cartier de locuinţ�e situat la
aproximativ 100 m de uzina de extracţ�ie ş� i de iazul Săsar, elemente ale exploatării miniere a societăţ�ii
Aurul, s-au plâns Curț�ii de la Strasbourg de faptul că procesul tehnologic utilizat de fabrica aparț�inând SC
T. SA Baia Mare (fosta SC A. SA Baia Mare) reprezenta un pericol pentru viaț�a lor. Ei au invocat totodată
lipsă de acţ�iune din partea statului ș� i anume nerealizarea de către autorităţ�ile naţ�ionale a unor anchete ş� i
studii corespunzătoare care ar fi permis evaluarea anticipată a riscurilor ce puteau rezulta pentru aceş� tia
ş� i pentru apropiaţ�ii lor ca urmare a păstrării domiciliului lor î�n vecinătatea exploatării minereurilor de
aur aparţ�inând societăţ�ii Aurul.
Curtea a constat că conform principiului precauț�iei statul are obligaț�ia de a lua toate măsurile rezonabile ș� i adecvate pentru a proteja drepturile implicate de primul alineat al articolului 8, ș� i mai ales,
obligaț�ia de a se dota cu un cadru legislativ ș� i administrativ apt de a preveni î�n mod eficient atingerile
aduse mediului î�nconjurător ș� i sănătăț�ii oamenilor, iar î�n cazul activităț�ilor periculoase de a avea î�n vedere riscurile ce pot rezulta. O astfel de obligaț�ie se transpune î�n autorizarea, punerea î�n funcț�iune, exploatarea, securizarea ș� i controlul respectivei activităț�i, dar ș� i î�n impunerea î�n sarcina celor ce desfăș� oară
astfel de activităț�i a unor obligaț�ii de a adopta toate acele măsuri de natură să asigure protecț�ia efectivă a
cetăț�enilor a căror viaț�ă riscă să fie afectată de pericolele inerente domeniului î�n cauză.
Un rol important este acordat de Curte si faptului că procesul decizional trebuie să implice realizarea
de studii corespunzătoare, de natură a preveni ș� i determina anticipat efectele activităț�ilor ce pot aduce
atingere mediului î�nconjurător ș� i drepturilor indivizilor, precum ș� i de a asigura un just echilibru î�ntre
toate interesele concurente aflate î�n joc.
Prin urmare, statul român este răspunzător de a nu fi luat precauţ�iile necesare pentru protejarea sănătăţ�ii populaţ�iei ş� i a mediului, obligaţ�ie prevăzută la art. 8 din convenţ�ie.
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