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Material realizat cu sprijinul nanciar al Fondului pentru Inovare Civică, un 
program dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societătii Civile în 
parteneriat cu Romanian-American Foundation şi Trust for Civil Society în 
Central and Eastern Europe în cadrul proiectului Fundatia Eco-Civica Bucuresti: 
Control cetătenesc asupra proiectelor cu impact asupra mediului si comunitătii.

Cetătenii au un cuvânt de spus în luarea deciziei 
de mediu
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Concluzii

Proiectul contribuie la asigurarea controlului cetățenesc asupra avizării proiectelor cu impact 

asupra mediului și comunității. Printre obiec�vele acestuia se numără reducerea numărului de 

proiecte încadrate greșit în etapa de evaluare preliminară privind impactul asupra mediului, prin 

monitorizarea con�nua a sedintelor de avizare, iden�ficarea proiectelor cu impact nega�v si 

mobilizarea cetățenilor.  De asemenea, prin antrenarea exper�zei juridice și de mediu a echipei 

fundației, proiectul sprijină comunitațiile pentru atacarea în instanță a proiectelor problema�ce.

Ne dorim să contribuim la formarea unei “culturi” civice a implicării și reacției. În acest fel, și 

autoritățile vor fi nevoite să trateze într-un mod responsabil propunerea și avizarea proiectelor 

cu impact nega�v asupra mediului și comunității.
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Cetătenii au un cuvânt de spus în luarea 

deciziei de mediu

Legislația românească pentru protecția mediului, transpusă după direc�vele europene 

întărește dreptul cetățenilor de a se implica în luarea deciziei de mediu. Chiar Cons�tuția 

României garantează dreptul cetățenilor la un mediu de viață sănătos (art.35), asigurând și 

cadrul necesar pentru implicare. Convenția de la Aarhus transpusă prin legea 86/2000 

este primul act legisla�v care garantează cetățenilor implicarea în luarea deciziei de 

mediu. Iată că prevederile Cons�tuției și ale legii 86/2000, precum și Legea pentru 

protecția mediului OUG 195/2005, confirmă că cetățenii se pot implica în luarea deciziei 

de mediu, putând fi inițiate și acțiuni în instanță. Orice persoană care se consideră 

vătămată se poate implica în luarea deciziei de mediu.

Din nefericire, Bucureș�ul, dar și alte orașe din țară, ne oferă multe exemple dezastruoase în ce 

privește construcțiile pe spații verzi sau soldate cu distrugerea acestora. Din fericire, avem în 

același �mp numeroase exemple de cetățeni care s-au implicat și au luat măsuri pentru apărarea 

spațiilor verzi. Cei mai mulți s-au confruntat însă cu un aces limitat la informații și un grad redus 

de cunoaștere a legislației, factori care întârzie reacția și acțiunea promptă de stopare sau 

alinierea la lege a proiectelor de inves�ție.

În anul 1997, am văzut cum o macara scotea arborii din Parcul Palatului Național al Copiilor, 

actualul parc Lumea Copiilor și am fost foarte contrariat, parcul fiind un principal mo�v pentru 

alegerea locuintei în acea zonă. Am aflat că se dorește construirea unui campus universitar 

par�cular. M-am dus și în parc și pentru a confrunta persoana care scotea arbori și am solicitat 

actul în baza căruia desfășura acea ac�vitate. Mi-a spus că are doar un acord verbal al 

directorului Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureș�. Am obținut numărul de la 

această ins�tuție, atunci având altă denumire, și am cerut să vorbesc cu directorul, confirmând că 

într-adevăr nu exista niciun act emis pentru acea operațiune, doar acordul său verbal! I-am spus 

să sisteze scoaterea arborilor sau mă voi adresa poliției. Acesta a retras u�lajul și, din momentul 

acela, am început să culeg informații despre proiect și, când am aflat că peste 3 ha de parc urmau 

să fie distruse, am strâns semnături de la toate blocurile învecinate parcului și am luat legătura cu 

directorul Școlii Generale nr. 100 și cu directorul Palatului Național al Copiilor, poves�ndu-le 

despre acest proiect. Împreună am făcut toate demersurile necesare către autorități, inclusiv 

acțiune în instanță pentru salvarea parcului. Ulterior, am obținut și sprijinul  presedintelui 

Funda�ei Eco-Civica pentru suport. La inceputul anului 1998, am fost primit în Fundație și la 

sfârșitul aceluiași am fost numit vice-președintele funda�ei. A con�nuat acțiunea în instanță cu 

ajutorul Eco-Civica și, după 7 ani de procese, sesizări și interpelări în Parlament, am reușit 

salvarea parcului. Scenariul nostru a fost însă cel al informării tardive și am constatat cât de 

deficitară este procedura de reglementare și de informare a publicului. 

    Dan Trifu, vicepreședintele Fundației Eco-Civica

Studiu de caz – Începuturile Eco-Civica



Conform legislației de mediu, toate �purile de inves�ții parcurg o procedură ce include și 

informarea publicului, deși una cu mult loc pentru îmbunătățiri. Cetățenii pot lua contact 

cu intențiile inves�torului dacă urmăresc site-l Agenției pentru Protecția Mediului sau 

ziarele în care trebuie publicate intențiile inves�torului. În realitate însă, cetățenii află de 

inves�ție la fața locului, prin panoul afișat la momentul începerii construcției (inves�torul 

deține deja autorizația de construire), când procedura de reglementare de mediu a fost 

deja parcursă. Avem as�el două scenarii posibile, ce oferă căi diferite de implicare, unul 

dintre obiec�vele proiectului fiind acela de a preveni situația din urmă, dar și de a pregă� 

cetățenii pentru implicarea în prima situație.

Pentru cetățeni, este important de ș�ut de la început faptul că se pot implica în cadrul a 

două proceduri: 1. cea de urbanism și 2. cea de mediu. 

1. Procedura de urbanism are un dezavantaj major și anume, faptul că la faza de 

Proiect Autorizare de Construire (PAC), premergătoarea emiterii autorizației 

de construire, cetățenii nu se pot implica. Pe procedura de urbanism, 

cetățenii se pot implica doar la faza de Plan/Program (Plan Urbanis�c de 

Detaliu, Plan Urbanis�c Zonal și Plan Urbanis�c General). Implicarea pe 

procedura de urbanism la faza Plan/Program este bine reglementată de 

legea Urbanismului și obligă inves�torul ca, încă de la faza de intenție, să 

monteze panouri de informare cu ceea ce dorește să facă pe terenul 

respec�v. (A nu se confunda cu panoul des�nat începerii lucrărilor). Pe 

anumite segmente, procedura de urbanism se suprapune cu cea de mediu, 

cetățenii putând interveni în ambele.

2. Procedura de mediu, abordată pe larg în acest ghid, are avantajul că cetățenii 

se pot implica atât la faza Plan/Program, cât și la faza Proiect Autorizare de 

Construire (PAC)

DE REȚINUT: !
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Locul protectiei mediului în procedurile 
administrative de avizare a planurilor urbanistice

Prevederi legislative specice
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(CAT)

(CSC)



Dezvoltarea intuitiei cetăteanului în lipsa unor proceduri 
optime de informare

ABC-ul procedurilor de emitere a avizului 
de mediu, a informării si implicarii cetatenilor
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Procedura de informare pe mediu este destul de deficitară, cazul ideal fiind modificarea 

legislației, iar cazul de avarie, fiind prezența în permanent a unui reprezentant al societății 

civile în comisiile de avizare (CAT și CSC). Cea mai eficientă metodă de informare este cea 

prac�cată și de Fundația Eco-Civica, care culege informația și se îndreaptă către comunitățile 

considerate a fi țintă, pur și simplu informând direct cetățenii cu privire la ce se dorește 

construi (ex lipirea de afișe cu date de contact), ulterior fiind sunați de președinți, 

administrator, proprietari. Dorim să implicăm cetățenii în acest mod de informare și ar trebui 

ca legea să oblige inves�torul să aducă o adeverință prin care să dovedească faptul că 

asociația sau proprietarii au fost informați asupra proiectului.
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Glosar de termeni
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