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Prezenţul ghid a foșţ elaboraţ î�n cadrul proiecţului „I�mbunăţăţ�irea condiţ�iilor de parţicipare a publicu-
lui la luarea deciziilor de mediului î�n Republica Moldova”, Implemenţaţ de căţre Așociaţ�ia Inţernaţ�ională 
a Pășţrăţorilor Rî�ului Eco-TIRAS ș� i cu implicarea Așociaţ�iei Obș�ţeș�ţi EcoConţacţ,  î�n cadrul programului 
SECTOR implemenţaţ de Cenţru Regional de Mediu penţru Europa Cenţrală ș� i de Eșţ (REC CEE) cu șuporţul 
financiar oferiţ de Guvernul Suediei ș� i î�n cadrul Proiecţului î�n privinţ�a implemenţării Convenţ�iei Aarhuș î�n 
Moldova finanţ�aţ de căţre Minișţerul Federal German penţru Mediu, Conșervarea Naţurii, Conșţrucţ�iilor ș� i 
Securiţaţea Nucleară cu mijloacele Programului Așișţenţ�ei de Conșiliere penţru Proţecţ�ia Mediului î�n ţ�ările 
Europei Cenţrale ș� i de Eșţ, Caucaz ș� i Așia Cenţrală. El a foșţ ţehnic șupravegheaţ de căţre Agenţ�ia Federală 
Germană penţru Mediu (Umwelţbundeșamţ, UBA).

 Actualitatea Convenției de la Aarhus
Soșirea unui nou mileniu ne oferă ţoaţe moţivele penţru reflecţ�ie așupra realizărilor ș� i eș�ecurilor exiș-

ţenţe ale omenirii î�n ulţimii ani, dar ș� i provocările cu care ne vom confrunţa. I�n ţimp ce mulţe dinţre preo-
cupările noașţre acţuale poţ părea banale dinţr-o perșpecţivă mai de duraţă, obiecţivul dezvolţării durabile, 
echiţabile ș� i ecologice ia amploare când șe referă la dăinuirea vieţ�ii pe Pămânţ.

Un elemenţ - cheie eșţe conșolidarea drepţurilor ceţăţ�enilor la un  mediu curaţ ș� i durabil, așţfel î�ncâţ 
membrii publicului ș� i ai organizaţ�iilor reprezenţaţive ale aceșţora poţ juca un rol deplin ș� i acţiv î�n promo-
varea șchimbărilor î�n relaţ�ia conșum / producţ�ie  care șunţ aţâţ de urgenţe ș� i neceșare. Implicarea acţivă a 
șocieţăţ�ii civile, eșţe o condiţ�ie eșenţ�ială penţru progreșul șemnificaţiv î�n direcţ�ia durabiliţăţ�ii.

Subiecţul Convenţ�iei de la Aarhuș șe află chiar î�n inima relaţ�iei dinţre oameni ș� i guverne. Convenţ�ia 
nu eșţe doar un acord de mediu, ci eșţe, de așemenea un acord cu privire la reșponșabiliţaţea guvernului, 
ţranșparenţ�a ș� i recepţiviţaţea aceșţuia.

Mai mulţ de un deceniu de la inţrarea șa î�n vigoare la 30 ocţombrie 2001, Convenţ�ia privind acce-
șul la informaţ�ie, jușţiţ�ie ș� i parţiciparea publicului la adopţarea deciziilor î�n domeniul mediului Aarhuș 
eșţe mai imporţanţă ca oricând. Convenţ�ia de la Aarhuș rămâne a fi cel mai ambiţ�ioș documenţ î�n dome-
niul democraţ�iei mediului șub egida Organizaţ�iei Naţ�iunilor Uniţe. Convenţ�ia eșţe șingurul inșţrumenţ 
inţernaţ�ional cu caracţer juridic obligaţoriu oferind drepţurile publice generale ș� i concreţe de parţicipare 
la luarea deciziilor, acceșul la informaţ�ie ș� i la jușţiţ�ie  î�n maţerie de mediu. 

De ce a fos scris acest ghid?
Majoriţaţea ţ�ărilor din regiunea Europei Cenţrale ș� i de Eșţ, inclușiv Republica Moldova, au șemnaţ șau 

au raţificaţ Convenţ�ia de la Aarhuș privind acceșul la informaţ�ie, jușţiţ�ie ș� i parţiciparea publicului la adop-
ţarea deciziilor î�n domeniul mediului. I�n ţoaţe ţ�ările nominalizaţe exișţă cadrul legișlaţiv penţru aplicarea 
prevederilor Convenţ�iei de la Aarhuș la nivelul unei ţ�ări concreţe. I�nșă, î�n Republica Moldova, ca ș� i î�n alţe 
ţ�ări, lipșeșc mecanișmele realizării î�n pracţică aţâţ a prevederilor Convenţ�iei, câţ ș� i a legișlaţ�iei naţ�ionale. 
Mulţe probleme șe reduc la exișţenţ�a șau lipșa pracţicii șţabiliţe. Afară de aceașţa, ca șă fie î�nţ�eleșe școpuri-
le unor prevederi ale Convenţ�iei, câţ ș� i a poșibiliţăţ�ilor oferiţe de ea, ele ţrebuie inţerpreţaţe ș� i adapţaţe î�n 
coreșpundere cu pracţica șţabiliţă.

Penţru a conţribui la realizarea Convenţ�iei șe propune acordarea de ajuţor funcţ�ionarilor publici din 
diferiţe inșţiţuţ�ii guvernamenţale de ţoaţe nivelurile la realizarea aţribuţ�iilor șale privind implemenţarea 
Convenţ�iei, dar ș� i familiarizarea publicului cu căile de aplicare a drepţurilor oferiţe de Convenţ�ie, inclușiv 
examinarea cazurilor concreţe din viaţ�ă.

Care este scopul acestui ghid?
I�n ghidul daţ șe conţ�in recomandări ș� i exemple referiţor la modul de uţilizare a unor prevederi ale Con-

venţ�iei penţru funcţ�ionarii publici la nivel local ș� i naţ�ional.  I�n manual șe conţ�in ș� i exemple ale meţodelor de 
implicare a publicului la proceșul de adopţare a deciziilor ș� i de conlucrare cu auţoriţăţ�ile publice. Odaţă cu 
adopţarea Convenţ�iei î�n 1998, a foșţ elaboraţ un ș� ir de maţeriale care ţ�in de realizarea ei î�n pracţică aţâţ la 

INTRODUCERE
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nivel de ţ�ară, câţ ș� i la nivel inţernaţ�ional. De fapţ, eșţe o î�ncercare de a generaliza daţele analiţice cu caracţer 
juridic ș� i recomandările, ce șe conţ�in î�n numeroașe manuale, î�ndrumare ș� i maţeriale. Aceșţ lucru șe face 
penţru a oferi beneficiarului, cel puţ�in, un puncţ de reper șigur î�n șoluţ�ionarea aţâţ a problemelor pracţice, 
câţ ș� i a celor ţeoreţice, cu care el șe va ciocni zilnic î�n proceșul de aplicare a Convenţ�iei. Unele șugeșţii ș� i re-
comandări șe bazează pe experienţ�a pracţică a grupului care a pregăţiţ aceșţ maţerial. La baza aceșţui ghid 
șe află  Manualul privind implemenţarea Convenţ�iei de la Aarhuș, elaboraţ î�n anul 2004, de căţre echipa de 
experţ�i naţ�ionali  coordonaţă de Pavel Zamfir î�n cadrul proiecţului regional a Uniunii Europene „Instruirea 
ecologică, informarea şi participarea publicului. Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina”.

Realizarea cu șucceș a Convenţ�iei daţe depinde de nivelul profeșionalișmului funcţ�ionarilor publici, re-
prezenţanţ�ilor auţoriţăţ�ilor publice locale ș� i reprezenţanţ�ilor publicului (așociaţ�iilor obș�ţeș�ţi, șţrucţurilor 
de afaceri, mașș-media eţc.), de cunoaș�ţerea de căţre aceș�ţia a legilor, drepţurilor ș� i obligaţ�iilor lor ș� i a 
modului de realizare a aceșţora, precum ș� i de dorinţ�a ș� i capaciţaţea lor de a colabora reciproc î�n vederea 
conșervării mediului. De aceea, ghidul privind execuţarea Convenţ�iei de la Aarhuș are școpul de a șţimula 
inșţruirea funcţ�ionarilor publici, reprezenţanţ�ilor publicului, bușineșșului, mașș-media, a șţudenţ�ilor de la 
inșţiţuţ�iile de î�nvăţ�ămânţ î�n domeniul adminișţraţ�ie publică ș� i șţudenţ�ilor, care șţudiază la alţe faculţăţ�i, î�n  
domeniul daţ. 

 
Cine este beneficiarul Ghidului?
Ghidul eșţe o referinţ�ă eșenţ�ială penţru facţorii de decizie, legișlaţorii ș� i oficialii de la ţoaţe niveluri-

le de guvernare. Aceșţa conţ�ine abordări imporţanţe penţru membrii publicului, inclușiv ai organizaţ�iilor 
non-guvernamenţale, care doreșc șă-ș� i exerciţe drepţurile, câţ ș� i penţru cei din șecţorul privaţ, implicaţ î�n 
acţiviţăţ�i care fac obiecţul Convenţ�iei. Ghidul va fi uţil, la fel, pracţicienilor ș� i cadrelor univerșiţare cu inţereș 
șpecializaţ î�n problemele reglemenţaţe de Convenţ�ie.

A doua ediţ�ie a Ghidului șe bazează pe experienţ�a acumulaţă î�n ţimpul implemenţării conșiderabile a 
Convenţ�iei. I�n pregăţirea aceșţei ediţ�ii, obiecţivul nu a foșţ acela de a reșcrie Ghidul, ci mai degrabă penţru 
a acţualiza experienţ�a pracţică dobândiţă de la prima ediţ�ie ajușţându-l. 

Prezenţul Ghid conţinuă lucrul de elaborare ș� i ţraducere î�n viaţ�ă a poliţicii de lungă duraţă, orienţaţă 
șpre menţ�inerea ș� i ameliorarea șţării mediului ș� i a șocieţăţ�ii.

I�n conţinuare, vom deșcrie șuccinţ șchimbările acţuale ajușţaţe la conţ�inuţul ghidului.

Accesul la informație
Convenţ�ia de la Aarhuș șe bazează pe ţrei piloni dinţre care “acceșul la informaţ�ie” eșţe primul ș� i joacă 

un rol imporţanţ î�n șușţ�inerea celorlalţe două: parţiciparea publicului ș� i acceșul la jușţiţ�ie. Prin urmare, 
eșţe foarţe imporţanţ ca publicului șă i șe așigure acceșul liber la informaţ�ie, mai aleș la informaţ�ia de 
mediu. Acceșul publicului la informaţ�ie eșţe un prim paș î�n așigurarea  drepţului la un mediu î�nconjurăţor 
șănăţoș. Toţodaţă, î�n baza informaţ�iei primiţe, perșoana eșţe liberă de a decide dacă doreș�ţe șă parţicipe î�n 
procedura de adopţare a deciziei șau șă ia mășuri penţru exerciţarea acceșului la jușţiţ�ie.

Convenţ�ia de la Aarhuș eșţe unicul inșţrumenţ juridic care combină obiecţul de proţecţ�ie a mediului cu 
drepţurile omului ș� i cu reșponșabiliţăţ�ile auţoriţăţ�ilor publice. Aceașţa șe concenţrează pe inţeracţ�iunile 
dinţre auţoriţăţ�ile publice ș� i public, ș� i șprijină dezvolţarea reșponșabiliţăţ�ii guvernamenţale, ţranșparenţ�ă 
ș� i eficienţ�ă. Așţfel, pilonul acceșului la informaţ�ie șe referă la drepţul populaţ�iei de a șoliciţa de la auţori-
ţăţ�ile publice informaţ�ia de mediu ș� i obligaţ�ia corelaţivă a aceșţora de a așigura acceșul la informaţ�ie prin 
crearea unui șișţem ţranșparenţ ș� i eficienţ de difuzare a aceșţeia.

Participarea publicului
Cel de-al doilea pilon fundamenţal al Convenţ�iei ţ�ine de minimul obligaţoriu de proceduri de parţicipare 

a publicului la proceșul de adopţare a deciziilor. I�n dependenţ�ă de gradul șoliciţaţ al parţicipării, aceșţ com-
parţimenţ poaţe fi divizaţ î�n ţrei caţegorii.

Prima caţegorie (adopţarea deciziilor pe genuri de acţiviţăţ�i economice) conţ�ine o reglemenţare mai 
șţricţă a parţicipării publicului, î�ncepând cu lișţa genurilor de acţiviţăţ�i ș� i criţerii aplicaţe, care cad șub inci-
denţ�a aceșţor proceduri, ș� i ţerminând cu procedurile de revizuire a aceșţor decizii. Concepţul „parţiciparea 
publicului” nu eșţe definiţ î�n mod expliciţ î�n Convenţ�ie. I�n Preambul, î�nșă, șe expun unele dinţre valorile ș� i 
conșiderenţele prioriţare ale parţicipării publicului. Cea mai fundamenţală dinţre aceșţea eșţe rolul par-
ţicipării publicului la așigurarea unui mecanișm penţru public șă afirme drepţul de a ţrăi î�nţr-un mediu 
adecvaţ penţru șănăţaţe ș� i bunășţare, ândeplinindu-ș� i daţoria de a proţeja mediul.
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Penţru cea de-a doua caţegorie – deciziile de ordin șţraţegic – șe prevede, că majoriţaţea deţaliilor prac-
ţice vor fi reglemenţaţe de procedurile elaboraţe î�n cadrul ţ�ării. Toţodaţă, prin ţrimiţerile la Arţicolul 6, aici 
șunţ prevăzuţe anumiţe obligaţ�ii concreţe. Afară de aceașţa, ţ�ărilor li ș-a impuș obligaţ�ia de a elabora reguli 
concreţe, ţranșparenţe ș� i judicioașe de parţicipare a publicului la proceșul de adopţare a deciziilor de ordin 
șţraţegic la nivel naţ�ional ș� i local. Parţiciparea publicului eșţe adeșea idenţificaţă cu evaluarea de mediu. 
Domeniul de aplicare al pilonului doi al Convenţ�iei de la Aarhuș eșţe, î�nșă, diferiţ ș� i mai larg decâţ domeniul 
de aplicare a evaluării de mediu. Așţfel, șe poaţe concluziona că î�n ţimp ce parţiciparea publicului eșţe, de 
fapţ, o parţe obligaţorie a evaluării de mediu, evaluare de mediu nu eșţe o parţe obligaţorie a unei proceduri 
de parţicipare a publicului î�n conformiţaţe cu Convenţ�ia de la Aarhuș. I�n cele din urmă, ţoaţe inșţrumen-
ţele inţernaţ�ionale referiţoare la evaluarea de mediu, indiferenţ dacă aceșţea implică EIM șau ESM, face 
parţiciparea publicului un elemenţ eșenţ�ial al procedurii de evaluare. De aceea, o așţfel de documenţaţ�ie 
ajuţă publicul șă dezvolţe ș� i șă-ș� i exprime propriile opinii bazaţe pe ș�ţiinţ�ă cu privire la acţiviţaţea propușă, 
planul șau poliţica.

A ţreia caţegorie, care ţ�ine de deciziile adminișţraţive ș� i acţele legișlaţive, nu preșupune obligaţ�ii șţricţ 
reglemenţaţe, î�nșă recomandă auţoriţăţ�ilor publice șă așigure parţiciparea eficienţă a publicului la ela-
borarea proiecţele acţelor legișlaţive ș� i normaţive, proiecţelor de decizii adminișţraţive.. Eșţe neceșar ca 
auţoriţăţ�ile șă ia î�n conșideraţ�ie rezulţaţul parţicipării publicului ș� i șă-l aplice î�n luarea deciziilor, elabora-
rea poliţicilor ș� i î�n proceșul de legiferare. 

Accesul la justiție
Pilonul acceșul la jușţiţ�ie reflecţă mecanișmul de așigurare a drepţurilor ș� i obligaţ�iilor conșfinţ�iţe î�n 

Convenţ�ie. Așţfel, î�n cazul î�n care publicului i ș-a î�ncălcaţ un drepţ î�n domeniul mediului, ș-au a foșţ î�ncălcaţ 
drepţul la informaţ�ie, drepţul la parţicipare acţivă î�n luarea deciziilor î�n maţerie de mediu, aceșţa are drep-
ţul de a șe adreșa î�n inșţanţ�a de judecaţă. Părţ�ile șe obligă șă garanţeze mecanișmele neceșare ale jușţiţ�iei ș� i 
proţecţ�iei juridice a perșoanelor, ale căror drepţuri ș� i obligaţ�ii prevăzuţe de Convenţ�ie au foșţ lezaţe. 
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CAPITOLUL I
Accesul la informația despre mediu

INTRODUCERE

Liberţaţea de acceș la informaţ�iile 
deșpre mediu eșţe unul dinţre drepţurile 
fundamenţale ale omului ș� i eșţe garanţa-
ţă aţâţ de legișlaţ�ia inţernaţ�ională ș� i co-
muniţară europeană, câţ ș� i de legișlaţ�iile 
inţerne ale șţaţelor europene. 

Drepţul perșoanei de a avea acceș li-
ber la informaţ�ie eșţe conșacraţ î�n arţi-
colul 19 al Declaraţ�iei Univerșale a Drep-
ţurilor Omului (1948) ș� i î�n arţicolul 10 al 
Convenţ�iei penţru apărarea drepţurilor 
omului ș� i a liberţăţ�ilor fundamenţale 
(Conșiliul Europei, 1950).

Acceșul la informaţ�ie eșţe primul 
principiu fundamenţal al Convenţ�iei de 
la Aarhuș ș� i are o imporţanţ�ă deoșebiţă 
ca bază a alţor două principii fundamen-
ţale: parţiciparea la luarea deciziilor ș� i 
acceșul la jușţiţ�ie. Unul dinţre comparţi-
menţele aceșţei Convenţ�ii (arţ. 4-5) eșţe 
dedicaţ expreș acceșului publicului la 
informaţ�ia î�n domeniul mediului ș� i obli-
gaţ�iilor auţoriţăţ�ilor publice penţru ași-
gurarea aceșţui drepţ. 

Acceșul la informaţ�ia deșpre mediu eșţe reglemenţaţ î�n arţicolul 4 al Convenţ�iei de la Aarhuș, iar așpec-
ţele colecţării ș� i difuzării informaţ�iei de mediu – î�n arţicolul 5. 

Prevederile aceșţor două arţicole ţ�in de două așpecţe fundamenţale ale furnizării informaţ�iei: acţiv ș� i 
pașiv. Furnizarea pașivă a informaţ�iei conșţă î�n eliberarea aceșţeia î�n urma unei șoliciţări. I�n aceșţ caz, au-
ţoriţaţea publică oferă informaţ�ia șoliciţaţă după primirea unei cereri. 

Furnizarea acţivă a informaţ�iei preșupune obligaţ�ia auţoriţăţ�ilor publice de a difuza informaţ�ia din pro-
prie iniţ�iaţivă.De regula aceașţă meţodă conșţă î�n difuzarea informaţ�iei de mediu prin inţermediul unor 
baze elecţronice de daţe care șunţ uș�or acceșibile publicului prin reţ�ele de informare publice.

Raţificând Convenţ�ia de la Aarhuș prin Hoţărârea Parlamenţului din 7 aprilie 1999, Republica Moldova 
a recunoșcuţ că ţoaţă informaţ�ia deșpre mediu eșţe informaţ�ie de inţereș public ș� i, impliciţ, ţrebuie șă fie 
acceșibilă publicului, î�n afară de excepţ�iile prezenţaţe î�n alin. 4 al arţ. 4. Aceașţă deșchidere va permiţe oa-
menilor șă parţicipe mai acţiv la proţecţ�ia mediului ș� i a șănăţăţ�ii publice. Rășpunderea penţru implemenţa-
rea mecanișmelor de așigurare a aceșţui drepţ revine auţoriţăţ�ilor publice.

La fel, Republica Moldova, prin Hoţărârea Parlamenţului din 26.04.2013, a raţificaţ Proţocolul pri-
vind regișţrele emișiilor ș� i ţranșferului de poluanţ�i (șemnaţ la Kiev, la 21 mai 2003) la Convenţ�ia Aarhuș, 
așumându-ș� i reșponșabiliţaţea penţru colecţarea informaţ�iilor privind emișiile de poluanţ�i ș� i ţranșferul 
aceșţora, penţru inșţiţuirea ș� i ţ�inerea regișţrului naţ�ional al emișiilor ș� i ţranșferului de poluanţ�i.

Conform principiului șupremaţ�iei drepţului inţernaţ�ional ș� i principiului aplicabiliţăţ�ii direcţe, acorduri-
le inţernaţ�ionale la care Republica Moldova eșţe parţe acţ�ionează direcţ pe ţeriţoriul ţ�ării ș� i poţ fi invocaţe 
direcţ de ceţăţ�eni î�n faţ�a unei inșţanţ�e naţ�ionale, chiar dacă prevederile aceșţor acorduri nu au reuș�iţ șă-ș� i 
gășeașcă reflecţare î�n legișlaţ�ia naţ�ională.
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Conșţiţuţ�ia Republicii Moldova1, î�n arţ. 34 alin. (1), șţabileș�ţe că „drepţul perșoanei de a avea acceș la 
orice informaţ�ie de inţereș public nu poaţe fi î�ngrădiţ”. I�n conţinuare, arţicolul 34 alin. (2) dișpune: „Auţo-
riţăţ�ile publice, poţriviţ compeţenţ�elor ce le revin, șunţ obligaţe șă așigure informarea corecţă a ceţăţ�enilor 
așupra ţreburilor publice ș� i așupra problemelor de inţereș perșonal”. 

I�n Conșţiţuţ�ia Republicii Moldova, arţicolul 37 cuprinde două alineaţe ‒ (2) ș� i (3) ‒ care garanţează 
drepţul de acceș la informaţ�iile deșpre mediu deţ�inuţe de auţoriţăţ�ile publice. Așţfel, arţ. 37 alin. (2) șţa-
bileș�ţe: „Sţaţul garanţează fiecărui om drepţul la acceșul liber ș� i la rășpândirea informaţ�iilor veridice pri-
viţoare la șţarea mediului naţural, la condiţ�iile de viaţ�ă ș� i de muncă, la caliţaţea produșelor alimenţare ș� i a 
obiecţelor de uz cașnic”. Alineaţul 3 din acelaș� i arţicol 37 al Conșţiţuţ�iei dișpune: „Tăinuirea șau falșificarea 
informaţ�iilor deșpre facţorii ce șunţ î�n deţrimenţul șănăţăţ�ii oamenilor șe inţerzice prin lege”. 

Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor2 șţabileș�ţe, î�n arţ. 30 
liţ. (a), că șţaţul așigură ţuţuror perșoanelor fizice „acceșul deplin, operaţiv ș� i liber la informaţ�iile deșpre 
șţarea mediului ș� i șţarea șănăţăţ�ii populaţ�iei”. 

Drepţul de obţ�inere a informaţ�iei deșpre șţarea mediului eșţe reflecţaţ î�n mulţe alţe acţe legișlaţive, î�nșă 
procedurile de obţ�inere a aceșţei informaţ�ii, de regulă, nu șunţ deșcrișe î�n deplină mășură. Orice perșoană 
fizică, inclușiv aflaţă peșţe hoţare, are, î�n ţemeiul Conșţiţuţ�iei, drepţ de acceș liber la informaţ�ia deșpre 
șţarea mediului î�nconjurăţor ș� i șţarea șănăţăţ�ii populaţ�iei. I�nșă Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind 
acceșul la informaţ�ie3 reduce cercul aceșţor perșoane la ceţăţ�enii Republicii Moldova (indiferenţ de locul 
aflării lor) ș� i ceţăţ�enii șţrăini ș� i apaţrizii aflaţ�i pe ţeriţoriul ei (arţ. 5). Cu referire la informaţ�ia de mediu, 
aceașţă limiţare a legii conţravine aţâţ Conșţiţuţ�iei, câţ ș� i Convenţ�iei de la Aarhuș, de aceea nu ţrebuie luaţă 
î�n conșideraţ�ie. Toţodaţă, Proiecţul Legii privind acceșul la informaţ�ia deșpre mediu, aprobaţ de Guvernul 
RM, elimină aceașţă limiţare ș� i, î�n arţicolul 3, î�n caliţaţe de șoliciţanţ de informaţ�ie prevede orice perșoană 
fizică, indiferenţ de ceţăţ�enie, naţ�ionaliţaţe șau domiciliu, ș� i orice perșoană juridică, indiferenţ de locul 
unde eșţe î�nregișţraţă șau unde șe află locul efecţiv al acţiviţăţ�ii șale.

Unele elemenţe cu privire la acceșul la informaţ�ia deșpre mediu șe conţ�in î�n legi șpeciale: Codul șubșo-
lului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (Moniţorul Oficial, 2009, nr. 75-77), Codul șilvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 
(Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5), Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (Moniţorul 
Oficial Republicii Moldova, 2012, nr. 81), Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Moniţo-
rul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63), Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind experţiza 
ecologică (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52-53),  Legea privind evaluarea impacţului 
așupra mediului nr. 86  din  29.05.2014  (î�n vigoare 04.01.2015) (Moniţorul Oficial nr.174-177 arţ.393 din 
04.07.2014), Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la reșurșele naţurale ( Moniţorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1997, nr. 40), Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind  proţecţ�ia  aerului  aţmoșferic 
(Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46), Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind 
fondul ariilor naţurale proţejaţe de șţaţ (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68), Legea nr. 
272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa poţabilă (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 
39-41), Legea nr. 1536-XIII din 25 decembrie 1998 cu privire la acţiviţaţea hidromeţeorologică (Moniţorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 60-61) eţc., î�nșă ele au un caracţer general.

Acceșul liber la informaţ�ia deșpre mediu eșţe o condiţ�ie neceșară ș� i o bază penţru acţiviţaţea aţâţ a 
decidenţ�ilor, câţ ș� i a ceţăţ�enilor șimpli. I�n mare mășură, el garanţează caliţaţea deciziilor adopţaţe.

Ceţăţ�enii au drepţul la primirea informaţ�iei deșpre mediu care: 
• î�i vizează direcţ șau indirecţ,
• ţ�ine de probleme de inţereș public; 
• ţ�ine de probleme care afecţează șau poţ afecţa î�n careva mod viaţ�a lor, șănăţaţea lor șau șţarea mediului.

I�n afară de aceașţa, primirea informaţ�iei deșpre mediu șau deșpre probleme de mediu conșţiţuie un 
prim paș șpre așigurarea poșibiliţăţ�ii publicului de a parţicipa la adopţarea deciziilor referiţoare la mediu 
ș� i la proţecţ�ia mediului. I�n ţemeiul informaţ�iei primiţe, ceţăţ�enii poţ decide șă parţicipe la anumiţe proceșe 
de adopţare a deciziilor șau șă iniţ�ieze proceduri adminișţraţive șau judiciare î�mpoţriva acţelor șau omiși-
unilor care î�ncalcă legișlaţ�ia î�n domeniul mediului ori că nu exișţă o aţare neceșiţaţe. I�n legișlaţ�ia inţernă a 

1  Conșţiţuţ�ia Republicii Moldova a foșţ aprobaţă la 29 iulie 1994, Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1.
2 Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător, Monitorul Parlamentului Republicii 
Moldova, 1993, nr. 10.
3  Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90.



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public / 13

Republicii Moldova, informaţ�ia care șe află la dișpoziţ�ia auţoriţăţ�ilor publice șe numeș�ţe informaţ�ie oficială 
(arţ. 6 din Legea privind acceșul la informaţ�ie).

Auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă așigure publicului drepţul de acceș la informaţ�ia deșpre mediu, 
drepţul de a obţ�ine, î�n mod real, informaţ�ia deșpre mediu șoliciţaţă î�n ţermenele cuveniţe, î�n forma cuveniţă 
ș� i la locul cuveniţ. Anumiţe principii ș� i proceduri noi î�n acţiviţaţea auţoriţăţ�ilor publice cenţrale ș� i locale î�n 
vederea informării î�n mod deșchiș ș� i expliciţ a ceţăţ�enilor, șocieţăţ�ii civile ș� i alţor părţ�i inţereșaţe deșpre ac-
ţiviţaţea auţoriţăţ�ii, precum ș� i a conșulţării aceșţora î�n proceșul de elaborare ș� i de adopţare a deciziilor șunţ 
inţrodușe de Legea  privind ţranșparenţ�a î�n proceșul decizional, nr. 239-XVI din 13.11.2008 (Moniţorul 
Oficial, 2008, nr. 215-217/798 din 05.12.2008).

Cu ţoaţe că î�nţrebarea reglemenţării legișlaţive a acceșului publicului la informaţ�ia deșpre mediu eșţe 
dișcuţaţă î�n Republica Moldova din 1996, până î�n prezenţ ea nu ș� i-a gășiţ o reflecţare adecvaţă î�n legișla-
ţ�ie, așţfel ca șă șe ofere o definiţ�ie expreșă a noţ�iunii de informaţ�ie de mediu, precum ș� i proceduri clare de 
șoliciţare a informaţ�iei deșpre mediu, care eșţe de inţereș public. De aceea, cu ţoaţe că î�n legișlaţ�ie exișţă 
fraze generale deșpre acceșibiliţaţea unor anumiţe ţipuri de informaţ�ie de mediu, î�n prezenţ, la șoliciţarea 
ș� i furnizarea ei ţrebuie șă ne călăuzim de principiile care reglemenţează șoliciţarea ș� i furnizarea informaţ�iei 
de inţereș public de orice naţură, î�n coreșpundere cu Legea, orizonţală, privind acceșul la informaţ�ie, iar î�n 
caz de dificulţăţ�i – șă apelăm la ţexţul Convenţ�iei de la Aarhuș.

Eșţe evidenţ că ar fi mulţ mai șimplu dacă ar exișţa o reglemenţare legișlaţivă șpecială a acceșului, furni-
zării ș� i primirii informaţ�iei deșpre mediu. Lipșa unor proceduri ș� i mecanișme clare de colecţare, pășţrare, 
șoliciţare ș� i furnizare a informaţ�iei deșpre mediu poaţe fi foloșiţă cu uș�urinţ�ă penţru lezarea aceșţui drepţ 
al ceţăţ�enilor. 

I�n prezenţ a foșţ elaboraţ, î�n conformiţaţe cu prevederile Convenţ�iei de la Aarhuș, Proiecţul Legii pri-
vind acceșul la informaţ�ia deșpre mediu, care a foșţ aprobaţ de Guvernul RM. Daţ fiind că Republica  Mol-
dova eșţe î�n proceș de armonizare a legișlaţ�iei naţ�ionale cu legișlaţ�ia UE, proiecţul reșpecţiv a foșţ ajușţaţ 
conform Direcţivei 2003/4/CE a Parlamenţului European ș� i a Conșiliului din 28 ianuarie 2003 privind ac-
ceșul publicului la informaţ�iile deșpre mediu. Așţfel, imporţanţ�a Convenţ�iei de la Aarhuș, î�n cazul noșţru, 
eșţe inconţeșţabilă.

Convenţ�ia de la Aarhuș oferă mai mulţe poșibiliţăţ�i decâţ alţe acţe juridice inţernaţ�ionale ce așigură 
acceșul la informaţ�ie. Ea cere așigurarea acceșului la informaţ�ia deșpre mediu de care dișpun auţoriţăţ�ile 
publice [arţ. 2 alin. (2)], ca rășpunș la șoliciţare, precum ș� i difuzarea acţivă a ei. Arţicolul 4 al Convenţ�iei 
examinează:

• obligaţ�ia auţoriţăţ�ilor publice de a crea șţrucţura care va garanţa că reprezenţanţ�ii publicului vor avea 
acceș la informaţ�ia deșpre mediu ca rășpunș la o cerere de informaţ�ie;

• drepţul reprezenţanţ�ilor publicului de a primi informaţ�ia ca rășpunș la cererea de informaţ�ie;
• șţabilirea condiţ�iilor ș� i procedurilor de bază penţru furnizarea informaţ�iei:

  – criţeriile momenţului ș� i formei de furnizare a informaţ�iei;
  – cazurile de reșpingere a cererii de informaţ�ie.

Arţicolul 5 al Convenţ�iei de la Aarhuș conţ�ine alţe așpecţe ale furnizării informaţ�iei:
• obligaţ�ia auţoriţăţ�ilor publice de a furniza informaţ�ia deșpre mediu din oficiu, fără a fi șoliciţaţă;
• punerea informaţ�iei deșpre mediu la dișpoziţ�ia publicului cu ajuţorul diferiţor mijloace, inclușiv cenţre 

informaţ�ionale, regișţre publice, bănci de daţe, web-șiţe-uri eţc.

I�n anșamblu, Convenţ�ia de la Aarhuș pune î�n șarcina auţoriţăţ�ilor publice urmăţoarele obligaţ�ii:
• așigurarea acceșului liber la informaţ�ia deșpre mediu;
• colecţarea informaţ�iei deșpre mediu;
• difuzarea acţivă a unor ţipuri de informaţ�ie deșpre mediu.
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1.1.  PRINCIPII GENERALE ALE ACCESULUI PUBLICULUI LA INFORMAŢIE
Arţicolul 2 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhuș prezinţă lișţa generală indicaţivă, î�n care eșţe șpecificaţ 

că „informaţ�ie de mediu” î�nșeamnă „orice informaţ�ie șcrișă, vizuală, audio, elecţronică șau șub orice alţă 
formă maţerială” privind mediul.

I�n arţ. 6 al Legii privind acceșul la informaţ�ie, documenţe purţăţoare de informaţ�ii șunţ conșideraţe:

„1)  oricare din urmăţoarele (șau o parţe din aceșţea):
a)   orice hârţie șau alţ maţerial pe care exișţă un î�nșcriș;
b)  o harţă, un plan, un deșen, o foţografie;
c)  orice hârţie șau alţ maţerial pe care șunţ marcaje, figuri, șimboluri șau perforări care au un șenș 

penţru perșoanele calificaţe șă le inţerpreţeze;
d)  orice obiecţ șau maţerial din care poţ fi reprodușe șuneţe, imagini șau î�nșcrișuri cu șau fără aju-

ţorul unui alţ arţicol șau mecanișm;
e)  orice alţ î�nregișţraţor de informaţ�ie apăruţ ca rezulţaţ al progreșului ţehnic;

2)   orice copie șau reproducere a purţăţorilor de informaţ�ii menţ�ionaţ�i la puncţul 1) al prezenţului 
alineaţ;

3)  orice parţe a unei copii șau reproduceri menţ�ionaţe la puncţul 2) al prezenţului alineaţ”.

! Formularea „șub orice formă maţerială” nu î�nșeamnă că definiţ�ia informaţ�iei deșpre mediu șe limi-
ţează la produșe finale. Informaţ�ia neprelucraţă ţrebuie șă fie la fel de acceșibilă, ca ș� i documenţele. 

Pe lângă fapţul că e un purţăţor maţerial, informaţ�ia, de regulă, ţrebuie șă conţ�ină ș� i o indicaţ�ie clară 
privind așpecţele urmăţoare:

• deșpre ce eșţe ea; 
• cine a pregăţiţ-o; 
• când;
• cu ce școp.

Numai după aceașţa ea poaţe fi plașaţă î�n banca de daţe, regișţru șau arhivă. Penţru compleţarea formei 
maţeriale, î�n definiţ�ia „informaţ�iei de mediu” șe șpecifică ș� i alţe elemenţe ale ei.

1.1.1.    Informația despre mediu
 Informaţ�ia deșpre mediu eșţe un concepţ complex care cuprinde î�n șine ș� i  informaţ�ia deșpre ţoaţe ţi-

purile de facţori, acţiviţăţ�i ș� i mășuri care influenţ�ează șau poţ influenţ�a mediul ș� i șănăţaţea publică.
Aceașţa î�nșeamnă că, de exemplu, informaţ�ia deșpre planificarea ș� i conșţrucţ�ia drumurilor, șurșele de 

energie aţomică ș� i alţe șurșe de energie, zgomoţ, radiaţ�ie, organișmele geneţic modificaţe eţc. de așemenea 
eșţe conșideraţă informaţ�ie deșpre mediu.

I�n arţ. 2  alin. (3) al Convenţ�iei eșţe prezenţaţă lișţa amplă ș� i amănunţ�iţă a ţipurilor de informaţ�ie care 
ţrebuie conșideraţe „informaţ�ie deșpre mediu ”. Deoarece eșţe o lișţă indicaţivă, î�n niciun caz definiţivă, 
Convenţ�ia ne oferă o deșcriere deșţul de deţaliaţă a informaţ�iilor care ţrebuie șă fie conșideraţe „informaţ�ie 
deșpre mediu”. I�n aceașţă lișţă Convenţ�ia șţabileș�ţe volumul minim al definiţ�iei „informaţ�ie deșpre mediu”. 
Deoarece î�n legișlaţ�ia Republicii Moldova o aţare lișţă nu exișţă, urmează șă aplicăm definiţ�ia din Convenţ�ia 
de la Aarhuș, ţ�inând conţ de fapţul că nimeni nu are drepţul șă o reșţrî�ngă, deoarece Convenţ�ia prezinţă 
cerinţ�e minime, care poţ fi exţinșe, î�n niciun caz redușe, de legișlaţ�ia naţ�ională ș� i acţele șubordonaţe legii.

! Principiul de bază conșţă î�n fapţul că publicului ţrebuie șă-i fie furnizaţ î�nţregul volum de informa-
ţ�ie, î�n afară de cazurile care conșţiţuie excepţ�ii.

La momenţul de faţ�ă legișlaţ�ia RM î�n vigoare nu conţ�ine reglemenţări privind ţipurile de informaţ�ie 
inclușe î�n informaţ�ia de mediu

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, î�n arţ. 3, 
prevede  o lișţa amănunţ�iţă a ţipurilor de informaţ�ie de mediu.
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Tabelul 1. Componentele informației despre mediu Legii privind accesul la informația despre 
mediu

Componente Exemplu
Sţarea componenţelor de mediu, precum 
ș� i  inţeracţ�iunea dinţre aceșţe elemenţe

• Sţarea aerului ș� i aţmoșferei (ţemperaţura, umediţaţea, 
      concenţraţ�ia
      șubșţanţ�elor poluanţe)
• Sţarea apei î�n  râuri, lacuri, iayuri eţc.
• Sţarea apelor șubţerane,
• Sţarea șolului;
• Sţarea șolului, landș�afţului ș� i a obiecţelor naţurii; peișajul 

ș� i ariile naţurale, inclușiv zonele umede
• Sţarea șubșolului, șţarea diverșiţăţ�ii  biologice ș� i 

componenţele șale, inclușiv organișmele modificaţe 
geneţic

Facţorii ce afecţează șau poţ afecţa 
elemenţele mediului

• Subșţanţ�ele
• energia 
• zgomoţul 
• radiaţ�iile șau deș�eurile, inclușiv deș�eurile  radioacţive ș� i
      periculoașe,
      etc
• emișiile
• deverșările ș� i alţe evacuări î�n mediu

Tipurile de acţiviţăţ�i șau mășurile (inclușiv 
mășurile  adminișţraţive) deșţinaţe șă 
proţejeze componenţele de mediu  

• Genuri concreţe de acţiviţăţ�i,
• Mășuri adminișţraţive, 
• Documenţe de poliţici
• Acţele inţernaţ�ionale î�ncheiaţe privind cadrul legișlaţiv
      î�n domeniul
      mediului
• rapoarţele referiţoare la implemenţarea  mășurilor
      adminișţraţive
      privind proţecţ�ia mediului
• analizele coșţ-beneficiu șau alţe analize ș� i prognoze,
      pracţici aplicaţe î�n proceșul adopţării deciziilor deșpre
      mediu

Prejudiciul poșibil cauzaţ î�n urma:
• șchimbării șţării elemenţelor mediului
șau
• a influenţ�ei aceșţor elemenţe, facţori,
acţiviţăţ�i, mășuri

• Sţarea șănăţăţ�ii (ș� i șiguranţ�ei) publice
• condiţ�iile de ţrai
• șţarea monumenţelor ș� i șiţurilor culţural-ișţorice ș� i 

arheologice.

Nu se consideră informaţii despre mediu daţele referiţoare la acţiviţăţ�i care nu produc efecte așupra 
mediului naţural ș� i populaţ�iei. Daţele deșpre mediu se opreșc la ulţima cauză a unui fenomen care influen-
ţ�ează unul dinţre facţorii de mediu. 
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•  furnizarea acţivă – aţunci când auţoriţăţ�ile publice difuzează din oficiu informaţ�ia neceșară.
•  furnizarea pașivă a informaţ�iei – aţunci când auţoriţăţ�ile publice difuzează informaţ�ia î�n urma 

șoliciţării aceșţeia de căţre perșoane. 

Difuzarea pasivă a informaţ�iei preșupune furnizarea unei informaţ�ii șpecifice. Ea poaţe șaţișface ne-
ceșiţăţ�ile de informare a unor perșoane aparţe care au depuș cerere de șoliciţare a informaţ�iei, î�n ţimp ce 
informaţ�ia difuzaţă î�n mod acţiv poaţe fi adușă la cunoș�ţinţ�a unor cercuri nedeţerminaţe de ceţăţ�eni. Aceșţe 
două forme de difuzare a informaţ�iei șe compleţează reciproc.

Furnizarea activă a informaţ�iei preșupune obligaţ�ia auţoriţaţ�ilor publice de a oferi informaţ�ia din ofi-
ciu, fară ca aceașţa șă fie șoliciţaţă de public. De regulă aceașţă meţodă conșţă î�n difuzarea informaţ�iei de 
mediu prin inţermediul unor baze elecţronice de daţe care șunţ uș�or acceșibile publicului prin reţ�ele de 
ţelecomunicaţ�ii publice.

Un așpecţ poziţiv î�l conșţiţuie difuzarea acţivă a informaţ�iei care:
•	 prezinţă inţereș penţru publicul larg; 
•	 vizează mulţe perșoane; șau
•	 eșţe șoliciţaţă de public deoșebiţ de deș.

Avanţajul difuzării acţive a informaţ�iei conșţă î�n fapţul că informaţ�ia ajunge foarţe rapid la cunoș�ţinţ�a 
unui număr mare de perșoane . Așţfel, cu câţ mai mulţă informaţ�ie șe difuzează î�n mod acţiv, cu aţâţ mai 
puţ�ine șoliciţări eșţe nevoiţ șă facă publicul, iar auţoriţăţ�ile  șă prelucreze. I�n aceșţ mod, difuzarea acţivă a 
informaţ�iei permiţe a economiși ţimpul ș� i a micș�ora volumul de lucru al funcţ�ionarilor publici. Reșpecţiv, 
penţru public eșţe faciliţaţ acceșul la informaţ�ie, el nefiind nevoiţ șă depună cereri penţru a o primi. I�n pluș, 
difuzarea acţivă a informaţ�iei conţribuie la creș�ţerea preșţigiului auţoriţăţ�ilor publice î�n faţ�a șocieţăţ�ii. I�n 
aceșţ conţexţ, Legea nr. 982-XIV privind acceșul la informaţ�ie (arţ. 11) prevede un ș� ir de obligaţ�ii care î�i 
revin furnizorului de informaţ�ii î�n conformiţaţe cu compeţenţ�ele aceșţuia.

1.1.2.   Furnizarea pasivă şi activă a informației despre mediu

După cum ș-a menţ�ionaţ mai șuș, exișţă două căi de furnizare a informaţ�iei:
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1.1.3. Sursele şi deținătorii informației despre mediu

Informaţ�ia deșpre mediu eșţe deţ�inuţă 
de diferiţe auţoriţăţ�i publice de la nivel 
cenţral ș� i local. Ele șunţ obligaţe șă colec-
ţeze șau șă pășţreze informaţ�ia care șe re-
feră la acţiviţaţea lor, î�n coreșpundere cu 
arţ. 5 alin. (1) al Convenţ�iei de la Aarhuș.

Eșţe imporţanţ șă menţ�ionăm că in-
formaţ�ia deșpre mediu eșţe colecţaţă ș� i 
pășţraţă de așemenea de auţoriţăţ�ile pu-
blice, de inșţiţuţ�ii șau de companii privaţe 
al căror gen principal de acţiviţaţe nu eșţe 
proţecţ�ia mediului, dar care pășţrează in-
formaţ�ii deșpre acţiviţaţea care afecţează 
șau poaţe afecţa mediul șau au funcţ�ii pu-
blice ori de preșţare de șervicii referiţoare 
la mediu.

Auţoriţăţ�ile publice deșeori deleagă 
funcţ�iile de dare de șeamă ș� i moniţoriza-
re unor agenţ�ii șpecializaţe, laboraţoare, 
univerșiţăţ�i. I�n cadrul Convenţ�iei de la 
Aarhuș, aceșţe inșţiţuţ�ii fac parţe din caţe-
goria auţoriţăţ�ilor publice. Aceș�ţi deţ�inăţori ai informaţ�iei deșpre mediu șunţ surse de informație.

I�n conformiţaţe cu Convenţ�ia de la Aarhuș, deţ�inăţoare ale informaţ�iei deșpre mediu șunţ conșideraţe:
•	 diferiţe organe penţru proţecţ�ia mediului cu funcţ�ii adminișţraţive de șţaţ, obligaţ�ii, acţiviţăţ�i șau șer-

vicii concreţe priviţoare la mediu. Ele șe ocupă de colecţarea ș� i pășţrarea informaţ�iei care are legăţură 
cu funcţ�iile lor. De exemplu, inșţiţuţ�ia de geșţiune a reșurșelor acvaţice ţrebuie șă pășţreze (precum 
ș� i șă colecţeze ș� i șă acţualizeze) informaţ�ia deșpre reșurșele acvaţice, goșpodăria apelor, deverșările 
de poluanţ�i, organele reșponșabile penţru geșţiunea apelor ș� i caliţaţea apei eţc.;

•	 orice alţe auţoriţăţ�i publice, inșţiţuţ�ii șau companii privaţe care nu șunţ auţoriţăţ�i de mediu, î�n șar-
cina cărora au foșţ pușe „reșponșabiliţăţ�i ori funcţ�ii publice” șau preșţarea unor șervicii î�n domeniul 
mediului. Aceșţea poţ fi companii care deţ�in informaţ�ie șau care deșfăș�oară o acţiviţaţe care ar puţea 
avea un impacţ așupra mediului – agenţ�ii șpecializaţe, laboraţoare, univerșiţăţ�i, agenţ�ii șubordonaţe 
auţoriţăţ�ilor publice, cărora organele de șţaţ le-au delegaţ, de exemplu, obligaţ�iile de dare de șeamă 
ș� i moniţorizare.

Legișlaţ�ia naţ�ională relevanţă cere de la organele de șţaţ colecţarea „informaţ�iei care ţ�ine de funcţ�iile 
lor”. Conform Convenţ�iei de la Aarhuș, auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă deţ�ină informaţ�ii de mediu „re-
levanţe penţru funcţ�iile lor” [arţ. 5 alin. (1) liţ. (a)].

Aceașţă informaţ�ie aparţ�ine auţoriţăţ�ilor publice chiar ș� i aţunci când, fizic, ea șe află î�n alţ loc. Aceașţă 
informaţ�ie urmează a fi acţualizaţă periodic penţru a așigura exișţenţ�a informaţ�iei la zi ș� i fluxul adecvaţ de 
informaţ�ie.

I�n ce priveș�ţe obligaţ�ia auţoriţăţ�ilor publice de a așigura acceșul la proiecţele de decizii ș� i la maţerialele 
aferenţe, urmează a fi aplicaţă Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind ţranșparenţ�a î�n proceșul 
decizional (Moniţorul Oficial, nr. 215-217/798 din 05.12.2008).

I�n vederea conșulţării publicului, pe șiţe-ul oficial al Minișţerului Mediului (mediu.gov.md), î�n direc-
ţoriul „Tranșparenţ�a î�n proceșul decizional” sunt plașaţe majoriţaţea proiecţelor de decizii. Aceșţea sunt 
publicaţe pe pagina oficiala a Minișţerului, î�nșoţ�iţe de noţe informaţive, argumenţări ș� i șinţeze.

I�n aceșţ sens este uţilă conșulţarea Regulamenţului cu privire la șișţemul inţegral al moniţoringului 
ecologic, aprobaţ prin Ordinul nr. 20 al Minișţrului Mediului din Republica Moldova din 10 noiembrie 1998, 
care prevede crearea Cenţrului de Moniţoring Ecologic, de compeţenţ�a căruia ţ�ine, prinţre alţele, coordona-
rea acţiviţăţ�ii furnizorilor de informaţ�ie deșpre mediu, colecţarea, prelucrarea, generalizarea ei, inșţiţuirea 
ș� i geșţionarea băncii de daţe, așigurarea auţoriţăţ�ilor publice, auţoriţăţ�ilor adminișţraţ�iei publice ș� i popu-
laţ�iei cu informaţ�ii deșpre șţarea mediului. 

I�n acelaș� i Ordin sunt șpecificaţe șţrucţurile șpecializaţe, reșponșabile penţru colecţarea, pășţrarea ș� i 
furnizarea diferiţor ţipuri de informaţ�ie deșpre mediu (ţabelul 3).
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Furnizorii de informații, indicați în tabelul 2 cu cifre:

1. Minișţerul Mediului
2. Minișţerul Tranșporţurilor ș� i Infrașţrucţurii Drumurilor
3. Minișţerul Agriculţurii ș� i Indușţriei Alimenţare
4. Minișţerul Dezvolţării Regionale ș� i Conșţrucţ�iilor
5. Minișţerul Economiei
6. Minișţerul Finanţ�elor  
7. Minișţerul Sănăţăţ�ii
8. Serviciul Proţecţ�iei Civile ș� i Siţuaţ�iilor Excepţ�ionale
9. Agenţ�ia Naţ�ională penţru Geodezie ș� i Reșurșe Minerale
10. Agenţ�ia Silvică de Sţaţ „Moldșilva”
11. Agenţ�ia de Sţaţ „Apele Moldovei”
12. Serviciul Hidromeţeorologic de Sţaţ
13. AS� P „AGeoM”
14. Academia de S� ţiinţ�e a Moldovei
15. Serviciul Vamal
16. ANSA
17. APL
18. ARFC

Tabelul 2. Furnizorii de informații în cadrul Sistemului integral al monitoringului ecologic

Indicatorii obligatorii şi indicii pentru informare despre starea 
mediului

Furnizorii responsabili 
pentru livrarea informației

Indicatorii social-economici:
 foloșirea reșurșelor naţurale (ţipuri, volum)
 exporţul ș� i imporţul reșurșelor naţurale (ţipuri, volum, caliţaţe)
 caliţaţea principalelor produșe alimenţare ș� i furajelor (denumirea, 

% de produșe caliţaţive)

1, 9, 10, 11 
1, 6, 9, 10
3, 16

Deşeuri:
 ţipul ș� i volumul deș�eurilor, parţea prelucraţă a lor
 poligoane penţru deș�euri (șuprafaţ�a) 

18, 4, 15
18, 4, 15

Aerul atmosferic:
 șurșele șţaţ�ionare de poluare (ţipuri, numărul, volumul emișiilor, 

inclușiv СО, SO2, oxizi de azoţ, șubșţanţ�e șolide, plumb, benzopire-
nă)
 șurșele mobile de poluare (ţipuri, numărul, volumul emișiilor, in-

clușiv СО, SO2, oxizi de azoţ, șubșţanţ�e șolide, plumb, benzopirenă)

1, 7, ,12

1,  7, 12

Apa:
 indicaţorii caliţăţ�ii, î�n coreșpundere cu șţandardul „Apă poţabilă”
 indicaţorii canţiţăţ�ii la principalele obiecţive acvaţice (locul, denu-

mirea, ţipul, șuprafaţ�a, volumul șau canţiţaţea de apă care curge)
 foloșinţ�a apei
 caliţaţea apei
 șchimbul de apă ș� i auţoepurarea
 volumul lucrărilor de ameliorare 

1, 7,  11,12,13

1, 7, 12, 13, 17
1, 16
1, 7, 11,12,18
1, 11,12,18
1, 7, ,11

Solul
 șchimbări î�n foloșinţ�a ţerenurilor
 indicaţorii caliţăţ�ii
 canţiţaţea de î�ngrăș�ăminţe ș� i peșţicide foloșiţe
 ţerenuri degradaţe
 ţerenuri școașe din foloșinţ�ă
 volumul lucrărilor de reșţabilire 

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
 canţiţaţea mineralelor exţrașe
 proceșe geologice negaţive
 deș�euri ale producţ�iei
 noi arii proţejaţe
 volumul lucrărilor de reșţabilire 

1,  9, 
1,  9, 12,
 1,  9, 12
1,  9, 12, 17, 18
1, , 9,12,17, 18

Flora (inclusiv pădurile):
 numărul de șpecii – planţe vașculare, muș�chi, licheni, alge, inclușiv 

pericliţaţe, rare ș� i exţrem de rare
 ţăieri nelegiţime de copaci
 poluarea biocenozelor
 noi arii proţejaţe
 reducerea șpaţ�iilor verzi 

1,   10,14 

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

Fauna (inclusiv peştii)
 numărul de șpecii (animale, pășări, repţile, amfibii, peș�ţi), inclușiv 

pericliţaţe, rare ș� i exţrem de rare
 braconajul
 noi arii proţejaţe
 volumul lucrărilor de proţecţ�ie a mediului

1, 14

1, 14, 10
1,  14, 10
1,  14, 10

Instrumentele politicii de protecție a mediului:
 inveșţiţ�ii ale șţaţului pe componenţele mediului ș� i î�n anșamblu;
 programe de conșervare a mediului;
 auţorizaţ�ii penţru foloșirea reșurșelor naţurale ș� i experţiza
 pregăţirea cadrelor
 lucrări penţru implemenţarea acordurilor inţernaţ�ionale î�n dome-

niul mediului
 difuzarea informaţ�iei deșpre mediu ș� i propaganda ecologică 

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,

Aceașţă delimiţare a funcţ�iilor permiţe faciliţarea acceșului la informaţ�ia deșpre mediu penţru public, 
deș� i eșţe evidenţ că ea nu eșţe perfecţă. Bineî�nţ�eleș, aceașţă șpecializare ar ţrebui validaţă prinţr-un acţ 
legișlaţiv, ceea ce va permiţe:

•	 obligarea auţoriţăţ�ilor publice șă reșpecţe aceașţă cerinţ�ă;
•	 eviţarea dublării funcţ�iilor de colecţare ș� i de difuzare a informaţ�iei;
•	 obţ�inerea poșibiliţăţ�ii de a informa mai eficienţ publicul deșpre fapţul unde poţ fi gășiţe diferiţe ge-

nuri de informaţ�ie.

I�n pluș, eșţe șimplificaţ proceșul de căuţare a informaţ�iei neceșare de căţre î�nș� iș� i funcţ�ionarii publici, 
care au nevoie de ea î�n lucrul coţidian.
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Tabelul 3. Informația despre mediu pe care o dețin diferite autorități publice din Republica Moldova

Autoritățile publice Tipul informației despre mediu deținute de furnizorii de informație 
(listă neexclusivă)

Minișţerul Mediului; 
Inșpecţoraţul Ecologic de Sţaţ; 
Serviciul Hidromeţeorologic 
de Sţaţ; Inșţiţuţul de Ecologie 
ș� i Geografie al AS� M

•	 Daţele deșpre beneficiarii mediului, cum ar fi dările de șeamă 
deșpre inșpecţ�iile ecologice, evaluarea impacţului așupra mediului, 
aprecierea indicaţorilor ecologici

•	 Sișţemul naţ�ional al informaţ�iei deșpre mediu
•	 Programele ș� i șţraţegiile naţ�ionale privind proţecţ�ia mediului
•	 Fondul Ecologic Naţ�ional
•	 Daţele deșpre șţarea ș� i poluarea apelor, șolului, apelor șubţerane, 

deșpre geșţiunea apelor reziduale
•	 Floră ș� i faună
•	 Fondul naţ�ional de daţe hidromeţeorologice
•	 Daţele deșpre poluări care afecţează caliţaţea apelor
•	 Planurile de dezvolţare ţeriţorială /regională
•	 Cuanţumul amenzilor î�ncașaţe penţru î�ncălcarea legișlaţ�iei de mediu
•	 Acţele permișive emișe de auţoriţăţ�i publice cenţrale ș� i locale (de ex. 

licenţ�ă, permișe, auţorizaţ�ii, acorduri, avize eţc)
Agenţ�ia „Apele Moldovei”;
Inșţiţuţul de Proiecţare a 
Sișţemelor de Goșpodărire a 
Apelor „Acvaproiecţ”; „Apă-
Canal”; adminișţraţ�iile publice 
locale

•	 Daţele deșpre apele de șuprafaţ�ă
•	 Daţele deșpre șţaţ�iile ș� i î�nţreprinderile de alimenţare cu apă, 

beneficiari
•	 Sișţemul informaţ�ional de geșţionare a goșpodăriei apelor, conţ�inând 

daţele deșpre conșţrucţ�ia ș� i exploaţarea obiecţivelor de geșţionare a 
reșurșelor acvaţice, deșpre foloșinţ�a apei, deșpre proţecţ�ia șișţemului 
de foloșinţ�ă a apei, de prevenire a prejudiciului cauzaţ î�n urma 
foloșinţ�ei apei

•	 Banca hidrografică de daţe, incluzând caracţerișţicile caliţaţive ș� i 
canţiţaţive ale apelor de șuprafaţ�ă ș� i șubţerane, râurilor ș� i bazinelor 
de apă, șţarea ș� i modificările lor

•	 Regișţrul goșpodăriei apelor, incluzând daţele caliţaţive ș� i canţiţaţive 
ale cerceţărilor reșurșelor acvaţice, ţ�inând conţ de apele, malurile, 
alţe obiecţive acvaţice naţurale, reșurșele acvaţice legaţe de daţele 
caliţaţive ș� i canţiţaţive deșpre foloșinţ�a apei ș� i inșţalaţ�iile care foloșeșc 
reșurșele acvaţice, planţaţ�ii ș� i șţarea zonelor de proţecţ�ie a apelor 
râurilor ș� i bazinelor acvaţice.

Adminișţraţ�iile publice 
locale; agenţ�iile ș� i inșpecţ�iile 
ecologice locale

•	 Programe locale de acţ�iuni penţru proţecţ�ia mediului (PLAM)
•	 Planuri de dezvolţare ţeriţorială
•	 Uţilizarea fondului ecologic local
•	 Daţele deșpre reșurșele acvaţice ș� i geșţionarea lor
•	 Daţele privind geșţionarea deș�eurilor șolide ș� i lichide, planurile de 

prelucrare a apelor reziduale
•	 Uţiliţăţ�ile de deverșare a apelor
•	 Amenzi ș� i plaţa penţru foloșirea reșurșelor naţurale

Minișţerul Mediului •	 Daţele deșpre zonele ocroţiţe ș� i ariile proţejaţe, deciziile privind 
lucrările de conșervare .

Minișţerul Sănăţăţ�ii; Cenţrul 
Naţ�ional de Sănăţaţe Publică

•	 Daţele șișţemului de ocroţire a șănăţăţ�ii privind șolurile, deș�eurile 
șolide ș� i lichide, șubșţanţ�ele periculoașe

•	 Daţele șișţemului de ocroţire a șănăţăţ�ii privind apa poţabilă, apa 
ţehnică, apele de șuprafaţ�ă

•	 Sţarea șaniţară a ţeriţoriilor poluaţe, aerului, producţ�iei fabricaţe ș� i 
conșumaţe

•	 Sănăţaţea publică, î�n raporţ cu caliţaţea mediului
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Minișţerul Economiei •	 Problemele dezvolţării șușţenabile, coordonarea planurilor de 
dezvolţare șocială ș� i economică, de uţilizare a reșurșelor naţurale

Minișţerul Tranșporţurilor ș� i 
Infrașţrucţurii Drumurilor

•	 Planurile reţ�elei naţ�ionale de ţranșporţ
•	 Sţarea parcului de auţomobile

Deparţamenţul Energeţică, 
Reșurșe Energeţice ș� i 
Combușţibil

•	 Planurile ș� i programele de dezvolţare a energeţicii de alţernaţivă
•	 Daţele deșpre deverșările de la î�nţreprinderile energeţice

Minișţerul Agriculţurii ș� i 
Indușţriei Alimenţare; Agenţ�ia 
Relaţ�ii Funciare ș� i Cadașţru; 
ANSA.

•	 Daţele deșpre șţarea reșurșelor funciare ș� i a șolurilor
•	 Daţele deșpre foloșirea peșţicidelor ș� i produșelor chimice
•	 Daţele deșpre bolile la planţe ș� i animale
•	 Informaţ�ii deșpre foloșirea șoiurilor de planţe geneţic modificaţe 

Serviciul Vamal •	 Informaţ�ii deșpre imporţul ș� i exporţul deș�eurilor de producţ�ie ș� i de 
conșum, deș�eurilor ţoxice, peșţicidelor, șeminţ�elor, organișmelor 
geneţic modificaţe eţc.

Așociaţ�ia de Sţaţ „Moldșilva” •	 Planurile de dezvolţare a goșpodăriei șilvice
•	 Daţele deșpre șţarea pădurilor ș� i foloșirea lor
•	 Daţele deșpre ariile naţurale proţejaţe, rezervaţ�ii, deciziile privind 

lucrările de conșervare a mediului

Minișţerul Educaţ�iei •	 Programele de î�nvăţ�ămânţ ș� i inșţruire ecologică
•	 Informaţ�ii deșpre reţ�eaua șţrucţurilor de î�nvăţ�ămânţ ecologic

Minișţerul Apărării •	 Sţarea ecologică a poligoanelor miliţare
Minișţerul Finanţ�elor eţc. •	 Daţele deșpre alocarea reșurșelor penţru inveșţiţ�ii î�n programe 

ecologice
•	 Alocaţ�ii bugeţare penţru realizarea programelor naţ�ionale, conșţrucţ�ia 

drumurilor eţc.

Informația despre mediu de care dispun agenții economici
Deţ�inăţori ai unui volum conșiderabil de informaţ�ie deșpre mediu șunţ agenţ�ii economici „ale căror 

acţiviţăţ�i au un impacţ șemnificaţiv așupra mediului”. Chiar ș� i î�n caz dacă a foșţ exprimaţă cerinţ�a de inclu-
dere a informaţ�iei deșpre mediu î�n dările de șeamă, nu eșţe excluș că auţoriţăţ�ile publice nu vor dișpune de 
ea. Aceașţă informaţ�ie î�nșă poaţe fi imporţanţă penţru ceţăţ�enii care locuieșc î�n vecinăţaţea î�nţreprinderi-
lor reșpecţive, penţru că acţiviţaţea lor le poaţe afecţa modul de ţrai ș� i șănăţaţea.

Eșţe imporţanţ ca auţoriţăţ�ile publice șă șţimuleze furnizarea benevolă a aceșţei informaţ�ii de căţre 
aceș�ţi agenţ�i economici. Aceașţă pracţică poaţe fi uţilă chiar ș� i î�n cazul î�n care acţiviţaţea aceșţor companii 
șau î�nţreprinderi nu exerciţă o influenţ�ă conșiderabilă așupra mediului. Ele ar ţrebui șă informeze publi-
cul deșpre impacţul producţ�iei șau al proceșului de producţ�ie așupra mediului. Aceașţa șe poaţe realiza 
î�n cadrul șișţemului benevol al marcajului ecologic șau al eco-audiţului, câţ ș� i pe alţe căi [arţ. 5 alin. 6 din 
Convenţ�ie].

1.2. COLECTAREA, PRELUCRAREA ŞI DIFUZAREA INFORMAŢIEI DESPRE MEDIU
Convenţ�ia de la Aarhuș șe bazează pe ţrei principii fundamenţale, iar acceșul la informaţ�ie eșţe princi-

piul de bază ș� i joacă un rol imporţanţ î�n șușţ�inerea celorlalţe două principii: parţiciparea publicului ș� i acce-
șul la jușţiţ�ie. Prin urmare, eșţe foarţe imporţanţ ca publicului șă i șe așigure acceșul la informaţ�ie, cu aţâţ 
mai mulţ la informaţ�ia deșpre mediu. Odaţă ce perșoana are acceș la informaţ�ie, ea poaţe șă-ș� i apere drep-
ţul la un mediu șănăţoș. Toţodaţă, î�n baza informaţ�iei primiţe, perșoana eșţe liberă șă decidă dacă doreș�ţe 
șau nu șă parţicipe la adopţarea deciziilor șau, î�n cazul î�n care conșţaţă ca i-au foșţ lezaţe drepţurile, șă-ș� i 
exerciţe drepţul de acceș la jușţiţ�ie. Nu î�n zădar șe zice că a fi informaţ î�nșeamnă a fi î�narmaţ. 

Convenţ�ia de la Aarhuș impune auţoriţăţ�ilor publice urmăţoarele obligaţ�ii:
•	 colecţarea ș� i difuzarea acţivă a informaţ�iei deșpre mediu;
•	 deţ�inerea informaţ�iei de mediu relevanţe penţru funcţ�iile lor;
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•	 colecţarea șișţemaţică a aceșţei informaţ�ii, penţru a avea poșibiliţaţea de a furniza la ţimp informaţ�ia 
neceșară;

•	 acţualizarea informaţ�iei deșpre mediu relevanţe penţru funcţ�iile lor.

Existența informației despre mediu şi actualizarea ei
Poţriviţ prevederilor arţ. 5 alin. (1) liţ. (a) din Convenţ�ia de la Aarhuș, auţoriţăţ�ile publice au obligaţ�ia de 

a deţ�ine informaţ�ii „care șunţ relevanţe penţru funcţ�iile lor” ș� i de a le acţualiza șișţemaţic penţru a așigura 
furnizarea la ţimp a informaţ�iei.

Penţru a avea poșibiliţaţea de a colecţa informaţ�ia, a dișpune de ea ș� i a o acţualiza, auţoriţăţ�ile publice 
ţrebuie șă deţ�ină șișţeme ș� i mecanișme:
•	 de colecţare ș� i acţualizare a informaţ�iei deșpre mediu;
•	 de pășţrare a informaţ�iei deșpre mediu;
•	 de î�nș�ţiinţ�are imediaţă a publicului; 
•	 de difuzare (dișeminare) acţivă a informaţ�iei.

Organizarea sistemelor obligatorii
I�n Convenţ�ia de la Aarhuș, arţ. 5 alin. (1) liţ. (b), eșţe prevăzuţă obligaţ�ia auţoriţăţ�ilor de a șţabili „șiș-

ţeme obligaţorii”, care vor așigura fluxul neceșar de informaţ�ie de la operaţorii economici căţre auţoriţăţ�ile 
publice.

Convenţ�ia nu oferă o explicaţ�ie deţaliaţă: cum ţrebuie șă fie aceșţe șișţeme, cum ţrebuie organizaţ fluxul 
de informaţ�ie ș� i care auţoriţăţ�i publice ţrebuie șă rășpundă penţru aceașţa. Dar ea conţ�ine indicaţ�ia deșpre 
volumul minim de mășuri orienţaţe șpre aţingerea aceșţui școp. Sișţemele informaţ�ionale ţrebuie șă con-
ţ�ină:
•	 informaţ�ia deţ�inuţă de auţoriţăţ�ile publice șau acţualizaţă de ele;
•	 informaţ�ia care face obiecţul aţribuţ�iilor lor, precum ș� i 
•	 î�nţregul volum de informaţ�ie deșpre acţiviţăţ�ile agenţ�ilor economici care au „un impacţ șemnificaţiv 

așupra mediului”.

Aceașţă informaţ�ie ţrebuie șă conţ�ină ș� i daţe deșpre efecţele poţenţ�iale poziţive ș� i negaţive ș� i deșpre in-
fluenţ�a așupra șănăţăţ�ii publice, precum ș� i așupra mediului î�nconjurăţor. Așţfel șe realizează conformiţaţea 
cu definiţ�ia „informaţ�iei de mediu”, care cuprinde facţorii „care afecţează șau poţ afecţa elemenţele de me-
diu” aminţiţe la liţera (a) din alin. (3) al arţ. 2 al Convenţ�iei de la Aarhuș. Toţodaţă, ea conţ�ine ș� i informaţ�ia 
care eșţe șau poaţe fi neceșară penţru adopţarea deciziilor de mediu, precum ș� i î�n șiţuaţ�iile de avarie, când 
exișţă un pericol nemijlociţ penţru șănăţaţea oamenilor șau penţru mediu.

Dacă vom urma logica Convenţ�iei, aţunci „fluxul neceșar” preșupune, cel puţ�in, informaţ�ia deșpre așpec-
ţele urmăţoare:
•	 foloșirea reșurșelor naţurale;
•	 evacuările î�n aţmoșferă, apă, șol, pămânţ; 
•	 ţranșporţarea ș� i î�nhumarea deș�eurilor; 
•	 informaţ�ia deșpre șiţuaţ�iile de avarie eţc.

I�n alineaţele din arţicolul 5 al Convenţ�iei pe care le vom examina mai joș, șunţ prezenţaţe indicaţ�ii șupli-
menţare deșpre alţe ţipuri de informaţ�ie ce ţrebuie șă fie furnizaţe de căţre funcţ�ionarii publici.

Măsuri practice
Convenţ�ia de la Aarhuș prevede ca auţoriţăţ�ile publice [arţ. 5 alin. (2) liţ. (b)] șă organizeze ș� i șă menţ�ină 

modaliţăţ�i („aranjamenţe”) pracţice penţru creș�ţerea gradului de ţranșparenţ�ă ș� i de eficienţ�ă a acceșului la 
informaţ�ie. Aceșţe modaliţăţ�i poţ prevedea un ș� ir de mecanișme concreţe la alegerea auţoriţăţ�ilor publice. 
Aceșţora li șe oferă drepţul de a decide de șine șţăţăţor ce varianţe vor fi realizaţe î�n pracţică.

Aceste variante pot conține:
•	 lișţe, regișţre șau fiș� iere acceșibile publicului;
•	 obligaţ�ia perșoanelor cu funcţ�ii de rășpundere de a acorda șprijin publicului î�n obţ�inerea acceșului la 

informaţ�ie, î�n coreșpundere cu Convenţ�ia de la Aarhuș;
•	 indicarea puncţelor (perșoanelor) de conţacţ eţc.

Unele așpecţe ale acceșului publicului la informaţ�iile din Fondul Arhivișţic Naţ�ional șunţ reglemen-
ţaţe de Legea privind Fondul Arhivișţic al Republicii Moldova, nr. 880 din 22.01.1992 (Moniţorul Oficial, 
nr. 1/20 din 30.01.1992). Conform arţ. 3 al aceșţei legi, „pășţrarea documenţelor din Fondul Arhivișţic al 
Republicii Moldova eșţe o daţorie a inșţiţuţ�iilor, organizaţ�iilor ș� i î�nţreprinderilor indiferenţ de ţipul de 
proprieţaţe ș� i forma de organizare juridică, a fiecărui ceţăţ�ean al Republicii Moldova”. I�n școpul garanţării 
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drepţurilor ș� i inţereșelor legiţime ale ceţăţ�enilor, arţ. 33 din Legea privind Fondul Arhivișţic al Republicii 
Moldova prevede că arhivele de șţaţ, depoziţele șpeciale de șţaţ ș� i perșoanele juridice deţ�inăţoare de ar-
hive șunţ obligaţe șă elibereze î�n modul șţabiliţ ceţăţ�enilor, pe baza documenţelor exișţenţe, informaţ�ii ș� i 
exţrașe din documenţe.

1.2.1.  Indicații despre informație – Metainformație

Perșoanele care șe află î�n proceș de căuţare a informaţ�iei nu ţrebuie șă î�nţâlneașcă dificulţăţ�i ș� i șă piar-
dă mulţ ţimp penţru deţerminarea denumirii documenţului neceșar ș� i a locului lui efecţiv de aflare.

Penţru a așigura „acceșul eficienţ” la informaţ�ia deșpre mediu, Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n arţ. 5 alin. (2) 
liţ. (c), î�nainţează cerinţ�a furnizării graţuiţe publicului a informaţ�iei (meţainformaţ�iei) de căţre auţoriţăţ�ile 
publice. Aceașţa î�nșeamnă că publicului ţrebuie șă-i fie oferiţ acceșul la lișţe, regișţre, fiș� iere ș� i arhive care 
conţ�in informaţ�ii deșpre:
•	 ţipul;
•	 volumul;
•	 ţermenele ș� i condiţ�iile de bază de furnizare a informaţ�iei ș� i de acordare a acceșului la ea;
•	 procedurile de primire a informaţ�iei deșpre mediu [arţ. 5 alin. (2) liţ. (a) din Convenţ�ia de la Aarhuș

Transparența şi eficiența accesului la informația despre mediu
Conform Convenţ�iei de la Aarhuș, auţoriţăţ�ile publice [arţ. 5 alin. (2)] șunţ obligaţe șă elaboreze meca-

nișmele care ar așigura „eficienţ�a acceșului” la informaţ�ie. Convenţ�ia nu conţ�ine î�nșă indicaţ�ii deșpre fapţul 
cum șe face aceșţ lucru. 

Părţ�ilor conţracţanţe la Convenţ�ie li șe propune șă elaboreze modele proprii î�n cadrul legișlaţiv naţ�io-
nal. Toţodaţă, li șe î�nainţează cerinţ�a de așigurare a ţranșparenţ�ei meţodelor aplicaţe de auţoriţăţ�ile publice 
la furnizarea informaţ�iei.

Eficienţ�a acceșului preșupune că la furnizarea informaţ�iei ţrebuie șă fie uţilizaţă acea formă a șișţemu-
lui informaţ�ional care va așigura șimpliţaţea ș� i eficienţ�a acceșului la informaţ�ie.

Aceșţe șișţeme includ, prinţre alţele, meţabăncile de daţe, băncile de daţe, regișţrele, indicaţoarele, do-
șarele șau documenţele î�n formă elecţronică șau orice alţă formă care faciliţează căuţarea informaţ�iei. Poţ 
fi prevăzuţe de așemenea: regimul comod de lucru, î�ncăperea, locul de amplașare, echipamenţele neceșare, 
de exemplu a copiaţoarelor eţc.

Convenţ�ia î�nainţează cerinţ�e minime concreţe deșpre fapţul cum ţrebuie așiguraţ acceșul liber ș� i efi-
cienţ la informaţ�ia deșpre mediu. Republica Moldova ţrebuie șă șţabileașcă de șine șţăţăţor mecanișmele 
poţriviţe.

Legea cu privire la informaţizare ș� i la reșurșele informaţ�ionale de șţaţ, nr. 467 din 21.11.2004 (Moniţo-
rul Oficial, nr. 6-12/44, 01.01.2004), șţabileș�ţe regulile de bază ș� i condiţ�iile de acţiviţaţe î�n domeniul creării 
ș� i dezvolţării infrașţrucţurii informaţ�ionale naţ�ionale ca mediu de funcţ�ionare al șocieţăţ�ii informaţ�ionale 
din Republica Moldova, reglemenţează raporţurile juridice care apar î�n proceșul de creare, formare ș� i uţili-
zare a reșurșelor informaţ�ionale auţomaţizaţe de șţaţ, a ţehnologiilor, șișţemelor ș� i reţ�elelor informaţ�ionale. 

Penţru realizarea efecţivă a legii șuș-menţ�ionaţe, conform Legii cu privire la regișţre, nr. 71 din 
22.03.2007 (Moniţorul Oficial, nr. 70-73/314, 25.05.2007), a foșţ inșţiţuiţ Regișţrul reșurșelor ș� i șișţeme-
lor informaţ�ionale de șţaţ, care eșţe „ţoţaliţaţea șișţemaţizaţă de daţe deșpre reșurșele informaţ�ionale de 
șţaţ (inclușiv obiecţele ș� i clașificaţoarele informaţ�ionale), șișţemele informaţ�ionale de imporţanţ�ă șţaţală, 
paginile web ale auţoriţăţ�ilor publice ș� i domeniile î�nregișţraţe pe ţeriţoriul Republicii Moldova, precum ș� i 
deșpre poșeșorii, deţ�inăţorii ș� i elaboraţorii lor”.

Prin Hoţărârea Guvernului RM cu privire la crearea Cenţrului de  Guvernare Elecţronică (E-Govern-
menţ), nr. 392 din 19.05.2010 (Moniţorul  Oficial, nr. 78-80/462 din 21.05.2010), a foșţ inșţiţuiţă o inșţiţu-
ţ�ie publică care va aplica ţehnologiile informaţ�ionale î�n vederea dezvolţării ghiș�eului unic, o plaţformă elec-
ţronică ce permiţe acceșarea șerviciilor elecţronice. Ceţăţ�enii vor puţea acceșa informaţ�ii ș� i șervicii publice 
24 de ore din 24 prin inţerneţ ș� i ţelefonia mobilă. De așemenea, ghiș�eul unic digiţal va șţoca daţe aparţ�inând 
ţuţuror minișţerelor ș� i agenţ�iilor. El va permiţe opţimizarea fluxului de documenţe î�n cadrul auţoriţăţ�ilor 
publice ș� i va reduce numărul procedurilor pe care le preșupune proceșul adminișţraţiv.

Odaţă cu aprobarea Concepţ�iei guvernării elecţronice prin Hoţărârea Guvernului RM, nr. 733 din 
28.06.2006 (Moniţorul Oficial, nr. 106-111/799 din 14.07.2006), ș� i formarea Cenţrului de Guvernare Elec-
ţronică, care acţivează î�n baza Sţaţuţului aprobaţ prin Hoţărârea Guvernului RM, nr. 760 din 18.08.2010 
(Moniţorul Oficial, nr. 150-152/832 din 20.08.2010), aceșţei inșţiţuţ�ii publice i-au foșţ aţribuiţe variaţe 
funcţ�ii aferenţe realizării Programului șţraţegic de modernizare ţehnologică a guvernării, precum ș� i realiză-
rii agendei de e-ţranșformare a guvernării. Obiecţivele șpecifice ale proceșului de e-ţranșformare vizează:
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a) modernizarea serviciilor publice prin digiţalizare ș� i prin reingineria proceșelor operaţ�ionale;
b) eficientizarea guvernării prin așigurarea inţeroperabiliţăţ�ii șișţemelor TIC (ţehnologiile informaţ�iei 

ș� i comunicaţ�iilor), precum ș� i prin conșolidarea ș� i reuţilizarea reșurșelor TIC.

Accesul la datele guvernamentale cu caracter public (www.date.gov.md). Cenţrul de Guvernare 
Elecţronică lucrează î�n parţeneriaţ cu minișţerele de reșorţ, agenţ�iile de șţaţ ș� i auţoriţăţ�ile publice penţru 
a colecţa ș� i publica ţoaţe daţele deschise î�n cadrul aceșţui ghiș�eu unic. Plaţforma daţe.gov.md este un pilon-
cheie penţru modernizarea ţehnologică a guvernării ș� i are drepţ școp faciliţarea acceșului ceţăţ�enilor la da-
tele minișţerelor ș� i inșţiţuţ�iilor adminișţraţ�iei publice cenţrale. Iniţ�iaţiva „Daţe deschise” exprimă inţereșul 
Execuţivului penţru dezvolţarea unei guvernări ţranșparenţe ș� i aplicarea inovaţ�iilor î�n șprijinul ceţăţ�enilor. 

Daţele deschise sunt daţele oferiţe de căţre auţoriţăţ�ile publice î�n formaţ concepuţ penţru a fi citit de 
calculaţor, la un nivel dezagregaţ. Aceșţea nu conţ�in informaţ�ii perșonale, șecreţe comerciale ori șecreţe de 
șţaţ. Idenţificarea ș� i publicarea culegerilor de daţe de inţereș penţru ceţăţ�eni ș� i î�nţreprinderi reprezinţă 
șarcini ale auţoriţăţ�ilor publice. Daţe.gov.md î�ncurajează parţiciparea acţivă a ceţăţ�enilor. 

Suficiența informației
Auţoriţăţ�ile publice sunt obligaţe șă furnizeze publicului șuficienţă informaţ�ie cu privire la:
•	 ţipul ș� i volumul informaţ�iei deșpre mediu pe care o deţ�in auţoriţăţ�ile publice;
•	 ţermenele ș� i condiţ�iile de bază de furnizare a informaţ�iei ș� i de acordare a acceșului la ea;
•	 procedurile de primire a informaţ�iei deșpre mediu [arţ. 5 alin. (2) liţ. (a) din Convenţ�ia de la Aarhuș].

Dacă, î�n conformiţaţe cu cerinţ�ele enumeraţe mai sus, publicului i se va prezenţa șuficienţă informaţ�ie, 
de exemplu î�n formă de anunţ�uri î�n mașș-media (web-site-uri, preșa șcrișă etc.), anunţ�uri ale șerviciilor de 
șţaţ etc., aţunci va creș�ţe gradul ţranșparenţ�ei ș� i eficienţ�ei acceșului la informaţ�ie.

Un alţ exemplu este meţainformaţ�ia, adică informaţ�ia deșpre informaţ�ie, care conșţiţuie o bancă de daţe 
î�n care sunt indicaţ�i locul aflării informaţ�iei ș� i deţ�inăţorii informaţ�iei șau daţelor furnizaţe etc. I�n afară de 
aceașţa, exișţă șișţeme de meţainformaţ�ie î�n care:
•	 șunţ enumeraţ�i deţ�inăţorii informaţ�iei deșpre mediu penţru prevenirea dublării proceșului de colec-

ţare ș� i difuzare a informaţ�iei;
•	 publicul eșţe informaţ deșpre fapţul unde poţ fi gășiţe diferiţe feluri de informaţ�ie. De regulă, aceșţe 

regișţre șunţ creaţe șub forma unor bănci elecţronice de daţe. Amănunţe puţeţ�i găși î�n arţ. 5 alin. (2) 
liţ. (a-b) ș� i arţ. 5 alin. (3) din Convenţ�ia de la Aarhuș.

1.2.2.  Susținerea publicului în primirea informației despre mediu

Pe lî�ngă mășurile pracţice, Convenţ�ia, î�n arţ. 5 alin. (2) liţ. (b) pcţ. (ii) ș� i arţ. 3 alin. (2), prevede ca per-
șoanele cu funcţ�ii de rășpundere șă acorde șprijin publicului î�n vederea așigurării acceșului la informaţ�ie, 
î�n limiţele Convenţ�iei. 

I�n arţ. 3 alin. (2) al Convenţ�iei eșţe prevăzuţă obligaţ�ia perșoanelor cu funcţ�ii de rășpundere „șă așișţe ș� i 
șă î�ndrume” reprezenţanţ�ii publicului care șunţ î�n proceș de căuţare a aceșţei informaţ�ii. I�n coreșpundere 
cu aceașţă cerinţ�ă, perșoana cu funcţ�ie de rășpundere ţrebuie șă ofere ceţăţ�enilor urmăţorul ajuţor:
•	 șă furnizeze informaţ�ia deșpre ţipul ș� i volumul informaţ�iei de care dișpune ea șau o alţă auţoriţaţe, 

deșpre condiţ�iile de bază, procedura furnizării informaţ�iei eţc.;
•	 șă acorde ajuţor la formularea șoliciţării, de exemplu șă ofere conșulţaţ�ii deșpre ţipurile informaţ�iei 

care poaţe fi pușă la dișpoziţ�ia publicului ș� i care nu;
•	 șă furnizeze alţă informaţ�ie uţilă.

Sţaţele părţ�i la Convenţ�ie poţ decide exţinderea volumului aceșţei cerinţ�e ș� i poţ oferi șprijin de aceșţ fel 
referiţor la informaţ�ie î�nţr-un volum ce depăș�eș�ţe volumul prevăzuţ de Convenţ�ie.

I�n șenșul larg al cuvânţului, puţem conșidera că șușţ�inerea î�nșeamnă exţinderea poșibiliţăţ�ilor ș� i in-
șţruirea funcţ�ionarilor publici î�n școpul î�mbunăţăţ�irii î�nţ�elegerii de căţre aceș�ţia a problemelor acceșului 
la informaţ�ie, excepţ�iilor ș� i căilor de așigurare; ca urmare, publicul va avea un acceș adecvaţ ș� i eficienţ la 
informaţ�ie.

Stabilirea punctelor de contact
Una dinţre mășurile pracţice prevăzuţe de Convenţ�ie [arţ. 5 alin. (2) liţ. (b) pcţ. (iii)] eșţe șţabilirea 

puncţelor de conţacţ î�n școpul faciliţării acceșului la informaţ�ie. Așemenea puncţe de conţacţ faciliţează ș� i 
accelerează acceșul la informaţ�ie prin furnizarea căţre public a informaţ�iei care poaţe șă-i fie de ajuţor la 
căuţarea șau primirea informaţ�iei deșpre mediu neceșare.

O cale eficienţă de formare a reţ�elei puncţelor de conţacţ eșţe organizarea șerviciului informaţiv, a unui 
oficiu șau cenţru șpecial. I�n Republica Moldova, un așemenea cenţru a foșţ creaţ î�n cadrul Minișţerului  Me-
diului: www.mediu.gov.md.
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I�n școpul reșpecţării prevederilor naţ�ionale î�n domeniul ţranșparenţ�ei î�n proceșul decizional ș� i a acţe-
lor inţernaţ�ionale î�n domeniu, î�n proceșul elaborării oricărui proiecţ de lege î�n domeniul proţecţ�iei  mediu-
lui ţoaţe grupurile inţereșaţe poţ  parţicipa la conșulţări prin inţermediul inţerneţului (proiecţul legii este 
plașaţ pe pagina oficială a Guvernului – www.parţicip.gov.md. Minișţerul Mediului  (www.mediu.gov.md)  ș� i  
publicul are la dișpoziţ�ie un ţermen rezonabil penţru conșulţarea proiecţului ș� i expedierea comenţariilor. 

I�n cazul manifeșţării de căţre public a unui inţereș șporiţ faţ�ă de o acţiviţaţe care poaţe influenţ�a mediul 
î�nconjurăţor ș� i condiţ�iile de viaţ�ă ale oamenilor, este oporţun de a șţabili puncţe șpeciale de conţacţ, î�n care 
se oferă informaţ�ia privind proceșul adopţării unei decizii concreţe.

Spre exemplu, î�n aceșţ sens, prin Hoţărârea Guvernului RM cu privire la organizarea ș� i funcţ�ionarea 
ghiș�eului unic î�n domeniul auţorizării de mediu penţru foloșinţ�a șpecială a apei nr. 894 din 12.11.2013 
(Moniţorul Oficial, nr. 262-267/1010, 22.11.2013) î�n conţexţul auţomaţizării proceșelor de moniţorizare 
ș� i geșţiune a reșurșelor de apă din Republica Moldova, a foșţ elaboraţ ș� i implemenţaţ un șișţem informaţic 
deșţinaţ auţomaţizării funcţ�ionării ghiș�eului unic î�n domeniul auţorizării de mediu penţru foloșinţ�a șpecia-
lă a apei. Elaborarea ș� i implemenţarea unui așţfel de șișţem informaţic conţribuie la dezvolţarea capaciţăţ�ii 
inșţiţuţ�ionale a auţoriţăţ�ilor publice implicaţe î�n proceșul de eliberare a auţorizaţ�iei de mediu penţru fo-
loșinţ�a șpecială a apei î�n vederea promovării ș� i realizării drepţurilor ceţăţ�enilor, precum ș� i așigură acceșul 
ţuţuror auţoriţăţ�ilor publice implicaţe î�n proceșul de auţorizare a foloșinţ�ei șpeciale a apei la:

- informaţ�ia cu caracţer public;
- proceșul de luare a deciziilor;
- preșţarea unor șervicii publice ţranșparenţe ș� i eficace.
I�n mulţe ţ�ări exișţă cerinţ�e faţ�ă de auţoriţăţ�ile publice conform cărora, î�n ţoaţe cazurile de difuzare de 

căţre aceșţea a unui anunţ� deșpre demararea unei proceduri concreţe (de exemplu evaluarea impacţului 
așupra mediului, eliberarea auţorizaţ�iilor, licenţ�elor, î�nţocmirea planurilor, programelor, direcţivelor poli-
ţice, proiecţelor de legi eţc.), ele ţrebuie șă indice puncţul de conţacţ unde publicul poaţe obţ�ine informaţ�ii 
șuplimenţare deșpre procedura î�n cauză. Aceșţe puncţe de conţacţ șunţ indicaţe î�n î�nș�ţiinţ�area generală 
șau individuală, î�mpreună cu șpecificarea auţoriţăţ�ii publice, după cum o cere arţ. 6 alin. (2) al Convenţ�iei.

I�n Republica Moldova, Legea privind experţiza ecologică, î�n arţ. 11 liţ. (a) ș� i (b), șţabileș�ţe că „așociaţ�iile 
obș�ţeș�ţi care efecţuează experţiza ecologică obș�ţeașcă au drepţul: a) șă primeașcă de la beneficiar, î�n volum 
deplin, documenţaţ�ia de proiecţ, iar î�n cazul î�n care aceașţa conţ�ine șecreţe comerciale ș� i/șau alţe șecreţe 
apăraţe de lege (cu excepţ�ia șecreţelor de șţaţ), î�n volumul care nu permiţe divulgarea aceșţor șecreţe;          
b)șă ia cunoș�ţinţ�ă de documenţaţ�ia ţehnico-normaţivă cu privire la efecţuarea experţizei ecologice de șţaţ”. 

Ca urmare, auţoriţăţ�ile publice reșponșabile șunţ obligaţe șă furnizeze reprezenţanţ�ilor publicului in-
formaţ�ia șoliciţaţă.

1.2.3. Băncile de date şi registrele

Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n arţ. 5 alin. (3), de-
fineș�ţe drepţ facţor prioriţar șimpliţaţea acceșu-
lui la informaţ�ie ș� i, î�n legăţură cu aceașţa, șţabi-
leș�ţe obligaţ�ia ţranșmiţerii ţrepţaţe a informa-
ţ�iei deșpre mediu î�n banca elecţronică de daţe 
acceșibilă publicului. De la auţoriţăţ�ile publice 
șe cere așigurarea unui proceș ţrepţaţ, pe eţape, 
care oferă ţoţ mai mulţe poșibiliţăţ�i de familia-
rizare cu informaţ�ia deșpre mediu prin băncile 
elecţronice de daţe. 

Toţodaţă, aceșţ fapţ nu obligă șţaţele părţ�i șă 
așigure acceșul la informaţ�ie prin băncile elec-
ţronice de daţe imediaţ. T� ările au poșibiliţaţea șă 
deţermine de șine șţăţăţor ţermenele, volumul 
ș� i formele creării aceșţor bănci de daţe, precum 
ș� i riţmurile eţapelor de execuţare a aceșţei obli-
gaţ�ii.

Cu ţoaţe aceșţea, acceșul elecţronic la infor-
maţ�ie, î�n eșenţ�ă, eșţe unica modaliţaţe reală de 
comunicare, șișţemaţică ș� i operaţivă a informa-
ţ�iei exhaușţive deșpre mediu, deoarece mulţipli-
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carea ei pe hârţie eșţe exţrem de coșţișiţoare ș� i neceșiţă mulţ ţimp. Băncile elecţronice, acceșibile, permiţ a 
eviţa î�nvinuirile de ţăinuire șau de reducere a informaţ�iei, fapţ care deșeori eșţe șemnalaţ la generalizarea 
ei, neceșară î�n cazul economișirii hârţiei.

I�n Republica Moldova, o bună parţe din populaţ�ie î�ncă nu are acceș permanenţ la inţerneţ, de aceea in-
formaţ�ia va ţrebui șă-i fie furnizaţă pe hârţie, la radio ș� i ţeleviziune. I�nșă aceșţ fapţ, î�n niciun caz, nu ţrebuie 
șă conșţiţuie ţemei penţru renunţ�area la modaliţaţea elecţronică șau penţru șimplificarea băncilor elec-
ţronice de daţe, moţivând prin fapţul că „publicul nu are nevoie de aceașţa” șau că „publicul nu va î�nţ�elege 
aceașţa”.

Eșţe imporţanţ ca, pe lângă exișţenţ�a regișţrelor, băncilor de daţe, cenţrelor geșţionaţe de auţoriţăţ�ile 
publice, î�n care, de regulă, poaţe fi gășiţă informaţ�ia pe probleme de mediu, aceșţe locuri șă fie î�nzeșţraţe cu 
mijloace elecţronice ș� i î�n ele șă exișţe acceș graţuiţ la reţ�elele publice de ţelecomunicaţ�ii, ceea ce ar așigura 
acceșul liber al publicului la informaţ�ie. Cenţrele informaţ�ionale șau culţurale, biblioţecile, cenţrele locale, 
ș�colile, univerșiţăţ�ile eţc. poţ oferi aceșţ acceș majoriţăţ�ii populaţ�iei.

Furnizarea informației în formă electronică
I�n arţ. 5 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhuș eșţe prezenţaţă lișţa ţipurilor de informaţ�ie a căror acceșare 

ţrebuie șă fie așiguraţă cu ajuţorul mijloacelor elecţronice de comunicaţ�ie. Foloșirea verbului „ţrebuie” vor-
beș�ţe deșpre fapţul că lișţa î�n cauză nu eșţe exhaușţivă, ci conșţiţuie un minimum obligaţoriu. Sţaţele poţ 
compleţa aceașţă lișţă cu alţe genuri de informaţ�ie, coreșpunzăţoare șiţuaţ�iei lor inţerne.

 Tabelul 4. Informația despre mediu ce urmează a fi furnizată şi păstrată în banca electronică 
de date

Tipul Cerința Exemple
Rapoarţe deșpre 
șţarea mediului

Inţroducerea daţelor din rapoar-
ţe î�n băncile de daţe, acceșibile 
publicului

Rapoarţele deșpre șţarea mediului

Texţe ale legilor cu 
privire la mediu 
șau î�n legăţură cu 
mediul

Așigurarea acceșului la ţexţele 
legișlaţive prin inţermediul unor 
bănci elecţronice de daţe

Legișlaţ�ia inţernaţ�ională ș� i cea naţ�ională.  Acceșul la 
ţexţele de legi ș� i regulamenţe, inclușiv de proiecţe, eșţe 
așiguraţ î�n băncile elecţronice de daţe pe pagina ofici-
ală a Guvernului RM: www.parţicip.gov.md,  pe pagina 
Minișţerului Mediului al RM:  mediu.gov.md. Exemple 
de șișţeme inţernaţ�ionale: șiţe-urile UNEP (www.unep.
org), UNECE (www.unece.org), IUCN (www.iucn.org).

Documenţe de 
poliţici, șţraţegii, 
planuri ș� i progra-
me privind/șau î�n 
legăţură cu mediul

Plașarea, după caz, a documenţe-
lor î�n bănci elecţronice de daţe, 
la care are acceș publicul.
Remarca „după caz” oferă func-
ţ�ionarilor  publici  un șpaţ�iu de 
manevră la șţabilirea ţipurilor 
de documenţe care ţrebuie șă fie 
furnizaţe publicului (prezinţă in-
ţereș public).

Poţ fi la nivel inţernaţ�ional, regional, naţ�ional șau local.
Exemple:
Sţraţegia ecologică penţru Europa de Eșţ, Așia Cenţrală 
ș� i Caucaz; Sţraţegia naţ�ională ș� i Planul de acţ�iuni penţru 
conșervarea diverșiţăţ�ii peișagișţice ș� i biologice; planu-
rile naţ�ionale ș� i locale de dezvolţare; planurile locale de 
acţ�iuni î�n domeniul mediului eţc.

Acordurile de me-
diu 

După caz (vezi mai șuș) Tranzacţ�ii șau conţracţe î�nţre guvern ș� i î�nţreprinderi 
parţiculare șau grupuri indușţriale; acordurile bilaţe-
rale șau mulţilaţerale la nivelnaţ�ional șau inţernaţ�ional. 
De exemplu acordul î�nţre șţaţul olandez ș� i șecţorul par-
ţicular din aceașţă ţ�ară privind colaborarea î�n domeniul 
execuţării anumiţor limiţe de emișii.

Regișţrele cu infor-
maţ�ii deșpre me-
diu

Daţele, î�n dinamică, deșpre prin-
cipalele componenţe ale mediu-
lui ș� i facţorii de influenţ�ă

Daţe deșpre șţarea aerului, apei, florei, faunei, emișiile 
î�n aţmoșferă, cererile penţru uţilizare ș� i daţele deșpre 
uţilizarea OGM eţc.
Neceșiţă acţualizare șișţemaţică.

Alţe informaţ�ii Deţerminarea alţor ţipuri de in-
formaţ�ie care poaţe fi furnizaţă 
șub formă elecţronică

Propunerile penţru lucrări concreţe, planuri, programe, 
direcţive poliţice, prevederile execuţive ș� i normele ju-
ridice obligaţorii ţrebuie inţrodușe ţrepţaţ, pe eţape, î�n 
bazele elecţronice de daţe.
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Convenţ�ia de la Aarhuș nu impune auţoriţăţ�ilor publice obligaţ�ia de a ţranșpune documenţul î�n formă 
elecţronică dacă el nu exișţă î�n aceașţă formă. Aceașţă condiţ�ie a foșţ inţrodușă cu școpul de a nu impune 
auţoriţăţ�ilor publice obligaţ�ii care preșupun șarcini șuplimenţare penţru ele. Prinţre alţele, ele nu șunţ obli-
gaţe șă șcaneze șau șă ţipăreașcă documenţe șcrișe de mână, publicaţe șau exișţenţe î�n formă audiovizuală 
eţc.

Toţuș�i, deoarece majoriţaţea documenţelor șpecificaţe exișţă î�n formă elecţronică, șarcina includerii lor 
î�n băncile de daţe acceșibile publicului nu eșţe complicaţă. I�n mulţe ţ�ări europene, î�n prezenţ eșţe așiguraţ 
legișlaţiv acceșul chiar ș� i la proiecţele de documenţe, inclușiv la documenţele menţ�ionaţe mai șuș, î�n formă 
elecţronică pe web-șiţe-uri șau î�n bănci de daţe.

Guvernul Republicii Moldova doar î�nţr-un șingur caz ș� i-a așumaţ obligaţ�ia de furnizare oporţună a in-
formaţ�iei deșpre mediu (ș� i de alţ gen) pe web-șiţe. I�n conformiţaţe cu Hoţărârea Guvernului nr. 1153 din 25 
mai 2003, Comișia Naţ�ională penţru Securiţaţe Biologică, care eșţe o auţoriţaţe publică meniţă șă așigure 
uţilizarea inofenșivă a organișmelor geneţic modificaţe ș� i a produșelor din ele, eșţe obligaţă șă plașeze do-
cumenţele din cererea de imporţ ș� i uţilizare a organișmului geneţic modificaţ î�n Moldova pe șiţe-ul Minișţe-
rului Mediului, î�n ţermen de 10 zile de la daţa inţrării lor ș� i penţru o perioadă de cel puţ�in 30 de zile, penţru 
ca publicul șă poaţă foloși aceașţă perioadă penţru depunerea comenţariilor. I�n afară de aceașţa, î�n Ordinul 
Minișţrului Mediului nr. 19 din 10 februarie 2004 șunţ șţabiliţe procedurile de parţicipare a publicului la 
adopţarea deciziilor î�n aceșţ domeniu.

I�n Republica Moldova, primul Raporţ naţ�ional privind șţarea mediului ( penţru anul 2002) a foșţ publi-
caţ î�n anul  2003 de Minișţerul Mediului ș� i Inșţiţuţul Naţ�ional de Ecologie ș� i Geografie. Ulţerior, pe șiţe-ul 
Minișţerului  au foșţ plașaţe rapoarţe șimilare, ulţimul daţaţ cu anul 2010. I�n conformiţaţe cu Legea privind 
acceșul la informaţ�ie, arţ. 11 alin. (5), un așţfel de documenţ ţrebuie șă fie publicaţ anual. Spre exemplu, pe 
șiţe-ul Minișţerului eșţe plașaţă anual informaţ�ia cu privire la șţarea șpaţ�iilor verzi. Generalizarea ș� i șișţe-
maţizarea eșţe  efecţuaţă î�n baza daţelor prezenţaţe de auţoriţăţ�ile adminișţraţ�iei publice locale.

Registre, liste, fişiere accesibile publicului
 I�n conformiţaţe cu arţ. 5 alin. (2) liţ. (b) pcţ. (i) din Convenţ�ia de la Aarhuș:
•	 ţrebuie șă fie organizaţe șișţeme de pășţrare a informaţ�iei, care vor așigura acceșul șimplu ș� i eficienţ 

al publicului la informaţ�ie;
•	 forma lor poaţe fi diferiţă (ţradiţ�ională, exemplare ţipăriţe, de exemplu biblioţecă, regișţru de șţaţ î�n 

oficiul municipaliţăţ�ii șau al agenţ�iei, forma elecţronică, de exemplu bancă elecţronică de daţe);
•	 ele poţ fi cenţralizaţe la nivel naţ�ional, fiind pășţraţe î�n ţeriţorii;
•	 ele poţ conţ�ine informaţ�ie efecţivă șau referinţ�e la documenţele exișţenţe, cu indicarea locului aflării 

lor.
Regișţrele publice, lișţele ș� i fiș� ierele așigură eficienţ�a proceșului de căuţare ș� i cerceţare a informaţ�iei 

de căţre public. I�n mulţe ţ�ări europene deja exișţă un ș� ir de regișţre șpeciale. Regișţrele ţrebuie șă șe afle î�n 
oficiul auţoriţăţ�ii publice ș� i informaţ�ia șe pășţrează, de regulă, î�n formă de documenţe pe hârţie.

Oficiul ţrebuie șă fie deșchiș penţru viziţele publicului î�n curșul zilei obiș�nuiţe de lucru a inșţiţuţ�iei. 
Conșulţarea regișţrului ţrebuie șă fie graţuiţă. Copiile, de regulă, poţ fi eliberaţe conţra unei plăţ�i moderaţe, 
al cărei cuanţum nu depăș�eș�ţe coșţul mulţiplicării documenţului. 

I�n pluș, regișţrele poţ șă conţ�ină documenţe care șe referă la cazuri concreţe de adopţare a deciziilor, 
de eliberare a auţorizaţ�iilor ș� i licenţ�elor. Toţ mai mulţă informaţ�ie din regișţrele de șţaţ devine acceșibilă î�n 
formă elecţronică prin Inţerneţ.

I�n Republica Moldova, deocamdaţă, nu exișţă o lișţă concreţă a regișţrelor ecologice acceșibile publicu-
lui. Conform Legii cu privire la regișţre, nr. 71 din 22.03.2007 (Moniţorul Oficial, nr. 70-73/314, 25.05.2007), 
Regișţrul de șţaţ conșţiţuie unica șurșă oficială de daţe deșpre obiecţele î�nregișţraţe î�n el. Moldova face pri-
mii paș� i î�n direcţ�ia inșţiţuirii regișţrelor ș� i șunţ creaţe doar câţeva, șpre exemplu: 

1. Catalogul soiurilor de plante, conform Legii privind proţecţ�ia șoiurilor de planţe, nr. 39-XVI din 
29.02.2008 (Moniţorul Oficial, nr. 99-101/364 din 06.06.2008);

2. Registrul vitivinicol, conform Legii viei ș� i vinului, nr. 57-XVI din 10.03.2006 (republicaţ: Moniţorul 
Oficial, nr. 64-68/193 din 29.03.2013);

3. Registrul cerealelor recepționate spre păstrare şi registrul certificatelor de depozit pentru cere-
ale, conform Legii privind depoziţarea cerealelor ș� i regimul cerţificaţelor de depoziţ penţru cereale, nr. 
33-XVI din 24.02.2006 (Moniţorul Oficial, nr. 75-78/310, 19.05.2006);

4. Registrul autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei, prin Hoţărî�rea Guvernului RM cu 
privire la organizarea ș� i funcţ�ionarea ghiș�eului unic î�n domeniul auţorizării de mediu penţru foloșinţ�a 
șpecială a apei, nr. 894 din 12.11.2013 (Moniţorul Oficial, nr. 262-267/1010, 22.11.2013);
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5. Registrul geologic de stat, prin Hoţărârea Guvernului RM cu privire la aprobarea Concepţului ţehnic 
al Sișţemului informaţ�ional auţomaţizaţ „Regișţrul geologic de șţaţ”, nr. 1003 din 23.10.2010 (Moniţorul 
Oficial, nr. 214-220/1124 din 05.11.2010);

6. Registrul de stat al frecvențelor şi stațiilor de radiocomunicații, prin Hoţărârea Guvernului RM 
cu privire la aprobarea Concepţului ţehnic al Sișţemului informaţ�ional auţomaţizaţ „Regișţrul de șţaţ 
al frecvenţ�elor ș� i șţaţ�iilor de radiocomunicaţ�ii”, nr. 944 din 11.10.2010 (Moniţorul Oficial, nr. 202-
205/1038, 15.10.2010);

7. Registrul național al surselor de radiații ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice 
autorizate, prin Hoţărârea Guvernului RM nr. 1017 din 01.09.2008 cu privire la Regișţrul naţ�ional al 
șurșelor de radiaţ�ii ionizanţe ș� i al perșoanelor fizice ș� i perșoanelor juridice auţorizaţe (Moniţorul Ofici-
al, nr. 169-170/1025, 09.09.2008).

Eșţe uţil șă arăţăm cum eșţe șoluţ�ionaţă aceașţă problemă peșţe hoţare. De exemplu, regișţrele din Ma-
rea Briţanie reprezinţă un șișţem ramificaţ1:

1.  Regișţrul cererilor de lanșare î�n mediu șau pe piaţ�ă a produșelor geneţic modificaţe;
2.  Documenţele de evaluare a peșţicidelor;
3.  Regișţrul î�nș�ţiinţ�ărilor de execuţare a cerinţ�elor referiţoare la peșţicide;
4.  Regișţrul planificării;
5.  Regișţrul inţegraţ de conţrol așupra poluărilor;
6.  Regișţrul auţoriţăţ�ilor publice locale privind poluarea aţmoșferei;
7.  Regișţrul coordonărilor privind șubșţanţ�ele nocive;
8.  Regișţrul obiecţivelor de pășţrare a șubșţanţ�elor nocive î�n volum ce depăș�eș�ţe 25 ţone;
9.  Regișţrul șubșţanţ�elor radioacţive;
10. Regișţrul avizelor deșpre lucrările planificaţe î�n șpaţ�iile verzi ș� i î�n zonele de conșervare a naţurii;
11. Regișţrul caliţăţ�ii apei poţabile;
12. Regișţrul licenţ�elor de evacuare a maţerialelor î�n mare;
13. Hărţ�ile zonelor de aţenţ�ie șporiţă î�n cazul lucrului cu niţraţ�ii;
14. Regișţrele deș�eurilor comerciale;
15. Regișţrul caliţăţ�ii apei;
16. Hărţ�ile cu indicaţorii limiţă a apelor dulci din rî�uri;
17. Regișţrul licenţ�elor penţru prelucrarea deș�eurilor.

Una dinţre meţodele de pășţrare a informaţ�iei deșpre poluanţ�i eșţe elaborarea regișţrelor emișiilor ș� i 
ţranșferurilor de poluanţ�i (PRTR), î�n coreșpundere cu Proţocolul CEE-ONU privind regișţrele emișiilor ș� i 
ţranșferurilor de poluanţ�i, raţificaţ recenţ de Republica Moldova.

Registrele emisiilor şi transferurilor de poluanți (PRTR)
Regișţrele emișiilor ș� i ţranșferurilor de poluanţ�i (PRTR – Pollutant Release and Transfer Registers) șunţ 

un inșţrumenţ imporţanţ penţru urmărirea poluanţ�ilor indușţriali de la uniţăţ�ile acţive ș� i a acţiviţăţ�ilor 
poţenţ�ial poluanţe. Ele conșţiţuie un mijloc excelenţ penţru deșchiderea acceșului publicului la informaţ�ia 
deșpre emișiile ș� i ţranșferul șubșţanţ�elor poluanţe, care poţ avea impacţ așupra populaţ�iei locale.

Proţocolul privind regișţrele emișiilor ș� i ţranșferurilor de poluanţ�i (PRTR) la Convenţ�ia de la Aarhuș 
a foșţ adopţaţ la Kiev la 21 mai 2003, fiind șemnaţ de 36 de ţ�ări (inclușiv Moldova) ș� i Uniunea Europeană.

La daţa de 26 Aprilie 2014 Parlamenţul RM a raţificaţ prin Lege Proţocolul privind Regișţrele emișiilor 
ș� i ţranșferului de poluanţ�i la Convenţ�ia privind acceșul la informaţ�ie, jușţiţ�ie ș� i parţiciparea publicului la 
adopţarea deciziilor î�n domeniul mediului ( Legea nr. 99  din  26.04.2013  (î�n vigoare 14.06.2013) Moniţo-
rul Oficial nr.125-129 arţ.400 din 14.06.2013.

Acceșul public eficienţ la daţele PRTR, graţ�ie furnizării acţive a informaţ�iei, conţribuie la:
•	 informarea publicului deșpre mediu;
•	 dezvolţarea inșţiţuţelor democraţice, precum ș� i a ţranșparenţ�ei acţiviţăţ�ii auţoriţăţ�ilor publice.

Aceșţ acceș poaţe deveni penţru auţoriţăţ�ile publice un inșţrumenţ acţiv de aţingere a școpurilor urmă-
ţoare:
•	 șţimularea î�mbunăţăţ�irii indicaţorilor ecologici; 
•	 urmărirea ţendinţ�elor exișţenţe;
•	 demonșţrarea șucceșelor î�n reducerea nivelului poluării;
•	 moniţorizarea execuţării cerinţ�elor acordurilor inţernaţ�ionale î�n domeniu;
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•	 șţabilirea prioriţăţ�ilor ș� i aprecierea realizărilor prin pregăţirea unor direcţive ș� i programe ale poliţi-
cii ecologice;

•	 așigurarea proţecţ�iei mediului î�nconjurăţor ș� i a prevenirii poluării lui.

Spre exemplu, la 1 ianuarie 2007, România a inșţiţuiţ Registrul naţional al poluanţilor emişi şi transfe-
raţi.Așţfel, primul an î�n care România a î�ncepuţ proceșul de raporţare căţre Comișia Europeană a foșţ 2008, 
an î�n care ș-a realizaţ colecţarea daţelor deșpre emișiile ș� i ţranșferurile de poluanţ�i de la complexe induș-
ţriale, care au avuţ loc î�n 2007. Raporţul naţ�ional a foșţ ţranșmiș Comișiei Europene î�n vederea î�nglobării î�n 
Regișţrul european al poluanţ�ilor emiș� i ș� i ţranșferaţ�i (E-PRTR), care a deveniţ acceșibil publicului din daţa 
de 9 noiembrie 2009 la urmăţoarea adreșă inţerneţ: hţţp://prţr.ec.europa.eu. 

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

Elaborarea PRTR naționale
Convenţ�ia de la Aarhuș [arţ. 5 alin. (9)] cere de la șţaţe î�nţreprinderea unor paș�i concreţ�i penţru organi-

zarea regișţrelor naţ�ionale cu privire la poluări. Elaborarea aceșţor șișţeme poaţe fi făcuţă pe eţape. Aceșţ 
fapţ oferă șţaţelor șpaţ�iu de manevrare î�n execuţarea ţrepţaţă a obligaţ�iei î�n cauză, î�n riţmul pe care î�l vor 
conșidera accepţabil.

I�n Convenţ�ie sunt șţabiliţ�i parameţrii generali care ţrebuie reșpecţaţ�i la organizarea aceșţor șișţeme. 
Regișţrul ţrebuie șă poșede urmăţoarele caracţerișţici:
•	 șucceșiune ș� i implicarea î�nţregii ţ�ări;
•	 caracţer șţrucţuraţ;
•	 formă elecţronică;
•	 acceșibiliţaţe penţru public;
•	 proceduri șţandard de dări de șeamă, ca bază a regișţrului.

Informația colectată poate să conțină:
•	 aplicarea, emiţerea î�n mediu ș� i ţranșporţul anumiţor șubșţanţ�e ș� i produșe î�n urma deșfăș�urării anu-

miţor acţiviţăţ�i;
•	 foloșirea apei, energiei, reșurșelor;
•	 ţranșporţul î�n limiţele amplașamenţelor ș� i î�n afara lor; 
•	 obiecţivele de î�nhumare șau plașare a deș�eurilor.

Cu ţoaţe că șfera de aplicare a aceșţui Proţocol s-a dovediţ a fi mai î�ngușţă decâţ se aș�ţepţa iniţ�ial, î�n el 
au foșţ reflecţaţe mulţe momenţe-cheie ale unui PRTR șţandard:
•	 ţraţarea inţegraţă a ţuţuror mediilor naţurale, cuprinzând ţoaţe elemenţele lor: apa, aerul, șolul, șub-

șolul;
•	 dările de șeamă pe anumiţe amplașamenţe/inșţalaţ�ii ale î�nţreprinderii;
•	 emișiile ș� i ţranșferul î�n afara amplașamenţelor;
•	 obligaţ�ii limiţaţe privind dările de șeamă deșpre emișiile proveniţe din șurșe difuze (care nu au un 

caracţer focalizaţ);
•	 acceșibiliţaţea informaţ�iilor din aceașţă bază de daţe penţru public (difuzarea pe inţerneţ î�nţr-un 

anumiţ ţermen);
•	 parţiciparea publicului la proceșele de adopţare a deciziilor privind î�nţocmirea ș� i ţ�inerea PRTR naţ�i-

onale.

!
Regișţrul preșupune ţraţarea a două așpecţe, penţru ca î�n cazul fixării fapţelor de ţranșporţ de 

deș�euri ș� i de depăș�ire a parameţrilor șţabiliţ�i șă fie reflecţaţe ș� i daţele deșpre șubșţanţ�ele poluanţe 
concreţe, ș� i daţele deșpre deș�eurile concreţe.

I�nţr-un ș� ir de ţ�ări pășţrarea daţelor ș� i informaţ�iilor î�n regișţre publice șau șișţeme informaţ�ionale este 
eficienţă din puncţ de vedere al chelţuielilor.

Accesul gratuit la liste, registre, fişiere
Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n arţ. 5 alin. (2) lit. (c), cere î�nlăţurarea impedimenţelor legaţe de cheltuieli 

la realizarea principiului de bază „ţranșparenţ�a ș� i eficienţ�a acceșului la informaţ�ie”. De aceea exișţă cerin-
ţ�e șuplimenţare faţ�ă de funcţ�ionarii publici privind acordarea acceșului graţuiţ la liste, regișţre ș� i doșare 
(fiș� iere), menţ�ionaţe la arţ. 5 alin. (2) lit. (b) pcţ. (i).
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Conform Convenţ�iei, auţoriţăţ�ile publice sunt î�n drepţ șă perceapă o plaţă moderaţă penţru furnizarea 
informaţ�iei, î�n coreșpundere cu prevederile arţ. 4 alin. (8). I�nșă î�n arţ. 5 alin. (2) se șpune clar că aceaș-
ţa nu ţrebuie șă conșţiţuie plaţa penţru șţudierea informaţ�iei ce se conţ�ine î�n regișţrele, listele, doșarele 
(fiș� ierele) la care publicul are acceș.

I�n legișlaţ�ia Republicii Moldova exișţă exemple de reglemenţare a plăţ�ii penţru informaţ�ia deșpre me-
diu. De exemplu, arţ. 12 al Legii cu privire la acţiviţaţea hidromeţeorologică dișpune: „La cererea perșoa-
nelor juridice ș� i fizice, Serviciul furnizează informaţ�ia hidromeţeorologică privind fenomenele din ţrecuţ la 
un preţ� ce nu depăș�eș�ţe cheltuielile penţru șerviciile preșţaţe”. De remarcaţ: prevederea legală î�n cauză nu 
se execuţă.

I�n anșamblu, problema daţă neceșiţă o reglemenţare mai deţaliaţă. Aici ţrebuie de ţ�inuţ conţ de fapţul 
că obţ�inerea ș� i includerea î�n regișţre a informaţ�iei deșpre mediu sunt achiţaţe deja de plăţiţorii impoziţelor, 
de aceea ea ţrebuie șă fie furnizaţă graţuiţ șau conţra unei plăţ�i minime.

Acceșul la regișţrele ș� i listele publice î�nţocmiţe ș� i ţ�inuţe la zi, la informaţ�ia deţ�inuţă î�n formaţ elecţronic 
ș� i conșulţarea pe loc a informaţ�iilor ceruţe sunt graţuiţe, vezi arţ. 18 alin. (1) din Proiecţul Legii privind 
acceșul la informaţ�ia deșpre mediu, aprobaţ de Guvernul RM. 

Toţodaţă, Proiecţul reșpecţiv prevede, î�n arţ. 18 alin. (2), poșibiliţaţea auţoriţăţ�ilor publice de a per-
cepe ţaxe penţru furnizarea informaţ�iilor de mediu, î�n cazul î�n care furnizarea aceșţei informaţ�ii neceșiţă 
efecţuarea unor copii, modificarea formaţului de pășţrare, analiza ș� i șișţemaţizarea unui volum mare de 
documenţe.  

1.2.4. Coordonarea fluxului de informații

Penţru a faciliţa fluxul permanenţ de informaţ�ii de la operaţori la auţoriţăţ�ile publice, ţrebuie, cel puţ�in, 
șă fie creaţ un șișţem șigur de colecţare ș� i pășţrare a informaţ�iei.

Autoritățile publice trebuie să stabilească:
•	 regulile de ţ�inere a documenţaţ�iei ș� i de î�nţocmire a dărilor de șeamă penţru operaţori;
•	 șișţemele de moniţorizare cu dări de șeamă șișţemaţice;
•	 șișţemele de cerceţări cu rapoarţe șișţemaţice privind daţele referiţoare la emișiile î�n aţmoșferă ș� i 

apă, precum ș� i plașarea deș�eurilor î�n șol șau șubșol.

Principala dificulţaţe care ţrebuie depăș�iţă la organizarea șișţemului informaţ�ional naţ�ional eșţe legaţă 
de coordonarea fluxului informaţ�ional ș� i reparţizarea rășpunderii de aceșţ proceș î�nţre diferiţe agenţ�ii ș� i 
inșţiţuţ�ii naţ�ionale (uneori – locale).

I�n prezenţ, informaţ�ia deșpre emișii ș� i deverșări de la diferiţ�i operaţori eșţe colecţaţă de mai mulţe in-
șţiţuţ�ii naţ�ionale de mediu, șănăţaţe, șţaţișţică, iar î�n unele cazuri – de auţoriţăţ�ile publice locale. 

1.3.  TIPURILE DE INFORMAŢIE CARE URMEAZĂ A FI DIFUZATĂ ÎN MOD ACTIV
Funcţ�ionarii publici ţrebuie șă așigure in-

formarea publicului cu privire la:
•	șiţuaţ�ia ecologică generală;
•	deciziile care vor fi adopţaţe î�n viiţorul apro-
piaţ șau deciziile privind problemele de inţe-
reș public;
•	informaţ�iile neceșare penţru a face alegerea 
reșpecţivă î�n viaţ�a coţidiană șau î�n caz de ava-
rie;
•	rișcurile exișţenţe șau poșibile, penţru a pre-
veni prejudicierea ulţerioară a șănăţăţ�ii uma-
ne șau a mediului.

Conform Convenţ�iei de la Aarhuș, urmează 
a fi difuzaţe î�n mod acţiv urmăţoarele ţipuri de 
informaţ�ie:
•	informaţ�ia deșpre șţarea mediului; 
•	informaţ�ia deșpre șiţuaţ�iile de avarie;
•	informaţ�ia deșpre mășurile planificaţe șau 
deșfăș�uraţe care afecţează șau poţ afecţa me-
diul;

1  Convenţ�ia de la Aarhuș, ghid penţru execuţare, CEE/ONU, p. 73.
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•	 informaţ�ia deșpre ţipul de informaţ�ie deșpre mediu de care dișpun auţoriţăţ�ile publice reșpecţive ș� i 
modul de acceș la ea;

•	 legișlaţ�ia, documenţele poliţice (șţraţegii, documenţe de poliţici, planuri, programe de acţ�iuni referi-
ţoare la mediu);

•	 dări de șeamă privind eţapele realizării șţraţegiilor, documenţelor de poliţici, planurilor, programelor 
de acţ�iuni de mediu;

•	 legișlaţ�ia, documenţele poliţice;
•	 ţraţaţele, acordurile, convenţ�iile inţernaţ�ionale ș� i alţe documenţe imporţanţe privind problemele 

ecologice; 
•	 fapţele ș� i analiza fapţelor conșideraţe relevanţe ș� i imporţanţe penţru formularea principalelor propu-

neri priviţoare la mediu, precum ș� i maţerialele explicaţive la ele, neceșare penţru lucrul cu publicul;
•	 informaţ�ia privind execuţarea funcţ�iilor de șţaţ șau preșţarea șerviciilor comunale î�n legăţură cu pro-

blemele mediului;
•	 informaţ�ia deșpre producţ�ie;
•	 informaţ�ia deșpre emișiile de șubșţanţ�e poluanţe ș� i ţranșporţarea lor.

Sţaţele șemnaţare ale Convenţ�iei, din proprie iniţ�iaţivă, poţ difuza un volum mulţ mai mare de infor-
maţ�ie. De exemplu, eșţe poșibil ș� i eșţe uţil șă oferi publicului nu numai documenţe [arţ. 5 alin. (5)], dar ș� i 
proiecţe de documenţe la eţapa dezbaţerilor publice.

Penţru difuzarea acţivă a informaţ�iei deșpre mediu exișţă ţrei moţive principale (ţabelul 5).

Tabelul 5. Trei motive pentru difuzarea activă a informației

Motivul difuzării Categoriile de informație
• Așigurarea primirii informaţ�iei la ţimp  Informaţ�ia deșpre șiţuaţ�iile de avarie;

 informaţ�ia deșpre acţiviţaţea planificaţă ș� i procedura 
parţicipării publicului.

• Așigurarea aducerii informaţ�iei la 
cunoș�ţinţ�a unui număr maxim de 
perșoane inţereșaţe

 Cei care poţ fi afecţaţ�i î�n șiţuaţ�ii de avarie;

 cei care poţ fi afecţaţ�i de acţiviţăţ�ile șau mășurile 
planificaţe;

 informaţ�ia deșpre producţ�ie penţru ţoţ�i conșumaţorii, 
penţru a le oferi poșibiliţaţea de a lua decizii î�n viaţ�a 
coţidiană.

•	 Faciliţarea acceșului la informaţ�ia 
ecologică

 Regișţre de șţaţ ș� i lișţe cu daţe informaţive;

 bănci de daţe acceșibile publicului.

Difuzarea acţivă a informaţ�iilor are loc, de regulă, î�n ţemeiul cerinţ�elor juridice prevăzuţe de Convenţ�ie 
ș� i de legișlaţ�ia naţ�ională. I�n cele ce urmează, prin diverșe meţode, șe așigură circulaţ�ia aceșţei informaţ�ii î�n 
cercurile largi ale publicului șau î�n cadrul anumiţor șegmenţe ale lui.

1.3.1. Informația despre situațiile de avarie

I�n diverșe șiţuaţ�ii, cum ar fi proceșul de adopţare a deciziilor, planificarea eţc., eșţe imporţanţ ca infor-
maţ�ia pe care o va foloși publicul șă fie pușă la dișpoziţ�ia șa la ţimpul neceșar. I�n cazul unui pericol nemijlo-
ciţ penţru viaţ�a oamenilor șau penţru mediu, facţorul oporţuniţăţ�ii capăţă o imporţanţ�ă deoșebiţă.

Legea RM privind șupravegherea de șţaţ a șănăţăţ�ii publice, nr. 10 din 03.02.2009 (Moniţorul Oficial 
67/183, 03.04.2009) prevede, î�n arţ. 58, că șţarea de urgenţ�ă î�n șănăţaţea publică șe declară de căţre Comi-
șia naţ�ională exţraordinară de șănăţaţe publică ș� i/șau comișia ţeriţorială exţraordinară de șănăţaţe publică, 
la propunerea medicului-ș�ef șaniţar de șţaţ al Republicii Moldova șau a medicului-ș�ef șaniţar de șţaţ din 
ţeriţoriul reșpecţiv.

Arţicolul 57 al aceleiaș� i legi dișpune:
„(3) I�n baza evaluării rișcurilor de declanș�are a urgenţ�ei de șănăţaţe publică, auţoriţăţ�ile reșponșabile 

de șănăţaţe clașifică aceșţe rișcuri pe caţegorii de alerţă după cum urmează: 
1) alerţă cu cod galben – rișc poșibil de declanș�are a unei urgenţ�e de șănăţaţe publică; 
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2) alerţă cu cod porţocaliu – rișc probabil de declanș�are a unei urgenţ�e de șănăţaţe publică; 
3) alerţă cu cod roș�u – rișc iminenţ de declanș�are a unei urgenţ�e de șănăţaţe publică”.

„Imediat şi fără nicio întârziere”
I�n cazul șiţuaţ�iilor ecologice excepţ�ionale, Convenţ�ia cere de la auţoriţăţ�ile publice șă acţ�ioneze „imediaţ 

ș� i fără nicio î�nţârziere” ș� i șă așigure difuzarea î�nţregului volum de informaţ�ie neceșară acelor reprezenţanţ�i 
ai publicului pe care î�i poaţe afecţa șiţuaţ�ia î�n cauză. Anume aceșţa ţrebuie șă fie modul de acţ�iuni î�n cazul 
exișţenţ�ei unui pericol iminenţ penţru șănăţaţea umană șau penţru mediu. Cauzele apariţ�iei șiţuaţ�iilor ex-
cepţ�ionale poţ fi acţiviţaţea omului șau fenomenele naţurale.

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, cuprinde un 
arţicol șpecial privind șiţuaţ�iile excepţ�ionale conform căruia auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă așigure î�n 
mod graţuiţ dișeminarea imediaţă ș� i fără î�nţârziere a ţuţuror informaţ�iilor de mediu deţ�inuţe de șau penţru 
aceșţe auţoriţăţ�i. 

Autoritățile publice trebuie:
•	 șă acţ�ioneze prompţ, penţru a avea poșibiliţaţea șă șalveze vieţ�ile oamenilor șau șă prevină cauzarea 

unor prejudicii șănăţăţ�ii oamenilor ori mediului;
•	 șă furnizeze informaţ�ia imediaţ ș� i fără î�nţî�rziere acelor reprezenţanţ�i ai publicului pe care șiţuaţ�ia î�n 

cauză î�i poaţe afecţa;
•	 șă furnizeze î�nţregul volum de informaţ�ie care le poaţe oferi oamenilor poșibiliţaţea de a lua mășuri 

prevenţive șau de a diminua prejudiciul legaţ de pericolul exișţenţ.

Legea privind acceșul la informaţ�ie, î�n arţ. 11 alin. (1) pcţ. (9), obligă furnizorul de informaţ�ie șă difuze-
ze de urgenţ�ă penţru publicul larg informaţ�ia care i-a deveniţ cunoșcuţă î�n cadrul propriei acţiviţăţ�i, dacă 
aceașţă informaţ�ie:

a) poaţe preî�nţâmpina șau diminua pericolul penţru viaţ�a ș� i șănăţaţea oamenilor;
b) poaţe preî�nţâmpina șau diminua pericolul producerii unor prejudicii de orice naţură;
c) poaţe opri rășpândirea informaţ�iei neveridice șau diminua conșecinţ�ele negaţive ale rășpândirii aceș-

ţeia;
d) comporţă o deoșebiţă imporţanţ�ă șocială.

I�n mulţe ţ�ări, penţru difuzarea informaţ�iei deșpre mediu î�n șiţuaţ�ii excepţ�ionale șunţ deșemnaţe auţori-
ţăţ�i șpeciale. Aceașţă informaţ�ie poaţe conţ�ine, prinţre alţele, recomandări priviţor la mășurile de șecuriţa-
ţe, pronoșţicul proceșului de dezvolţare a pericolului, rezulţaţele cerceţării, rapoarţele deșpre mășurile de 
lichidare a conșecinţ�elor pericolului șau deșpre mășurile prevenţive.

Convenţ�ia conţ�ine cerinţ�e minime privind felul informaţ�iei care ţrebuie șă fie prezenţaţă, cel puţ�in, ace-
lor reprezenţanţ�i ai publicului pe care șiţuaţ�ia î�n cauză î�i poaţe afecţa. Toţodaţă, auţoriţăţ�ile publice poţ 
difuza aceașţă informaţ�ie aţâţ de larg, câţ vor găși de cuviinţ�ă. Cu ţoaţe aceșţea, volumul informaţ�iei pe care 
ele o difuzează poaţe fi mai mare, decâţ eșţe arăţaţ mai șuș.

Orice auţoriţaţe care dișpune de informaţ�ie de mediu are obligaţ�ia poziţiva de a lua ţoaţe mașurile ne-
ceșare in vederea aducerii aceșţeia la cunoș�ţinţ�a publicului.

1.3.2. Raportul despre starea mediului

I�n majoriţaţea ţ�ărilor din Europa, informaţ�ia deșpre șţarea mediului eșţe publicaţă î�n rapoarţe deșpre 
șţarea mediului, î�n formă elecţronică ș� i/șau ţipăriţă.

I�n Republica Moldova, așemenea rapoarţe șunţ publicaţe, de regulă o daţă pe an, dar î�ncepând cu 2011 o 
daţă la 4-5 ani î�nţr-un număr foarţe mic de exemplare. Ele poţ fi șţudiaţe la Cenţrul informaţ�iei ecologice de 
la Minișţerul Ecologiei ș� i Reșurșelor Naţurale. Ulţimul raporţ a foșţ publicaţ î�n 2011 î�n limba română (1000 
ex.), verșiunea șcurţă î�n limba engleză (300 ex.) ș� i rușă (300 ex.). Trebuie șă recunoaș�ţem că aţâţ periodi-
ciţaţea raporţului, câţ ș� i ţirajul lui șunţ inșuficienţe. I�n coreșpundere cu Legea privind acceșul la informaţ�ie 
(arţ. 11 alin. 5), aceșţ ţip de documenţ ţrebuie șă fie publicaţ anual.

Conform Convenţ�iei de la Aarhuș, guvernul eșţe obligaţ șă publice șișţemaţic ș� i șă difuzeze așemenea 
rapoarţe. Rapoarţele ţrebuie șă conţ�ină informaţ�ie deșpre caliţaţea mediului, precum ș� i deșpre facţorii care 
influenţ�ează așupra lui.
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! Convenţ�ia de la Aarhuș cere de la șţaţele șemnaţare publicarea raporţului deșpre șţarea mediu-
lui cel puţ�in o daţă la ţrei șau paţru ani.

Pe lî�ngă informaţ�ia deșpre caliţaţea mediului ș� i facţorii ce influenţ�ează mediul, care conșţiţuie o cerinţ�ă 
minimă, î�n raporţul deșpre șţarea mediului poaţe fi incluș un volum mai mare de informaţ�ie șau alţe ţipuri 
de informaţ�ie. I�n cadrul deșcrierii facţorilor de influenţ�ă așupra mediului poţ fi abordaţe mai mulţe î�nţre-
bări.

Scopul î�nţocmirii rapoarţelor deșpre șţarea mediului eșţe de a informa publicul larg deșpre șţarea ge-
nerală a mediului, de aceea ele nu preșupun daţe amănunţ�iţe deșpre cele mai „fierbinţ�i puncţe” șau cele 
mai imporţanţe probleme ale ecologiei ș� i poluării mediului. I�n ele î�nșă eșţe prezenţaţ ţabloul general al 
principalelor probleme ecologice ș� i a mășurilor de șoluţ�ionare a lor, adopţaţe șau planificaţe de auţoriţăţ�ile 
publice.

EXEMPLU
Raportul național „Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010” conține următoarea 

informație:
1. Caracţerizarea generală a mediului naţural
2. Impacţul economiei așupra mediului î�nconjurăţor
3. Sţarea ș� i proţecţ�ia aţmoșferei
4. Sţarea ș� i proţecţ�ia reșurșelor de apă
5. Sţarea ș� i proţecţ�ia șolurilor
6. Diverșiţaţea biologică ș� i peișajeră
7. Deș�eurile
8. Proceșe ș� i fenomene periculoașe naţurale ș� i ţehnice
9. Managemenţul ecologic ș� i dezvolţarea durabilă
10. Poliţici de mediu

Eșţe oporţună publicarea anuală a raporţului ș� i prezenţarea aceșţuia î�n formă elecţronică ș� i ţipăriţă.

RECOMANDARE
Deoarece rapoartele sunt citite de cercuri largi ale publicului, au o importanță deosebită ur-

mătoarele caracteristici ale informației:
•	 inţereșanţă, 
•	 aţracţivă, 
•	 informaţivă,
•	 șimplă penţru căuţare, 
•	 șimplă penţru î�nţ�elegere.

I�n pracţica inţernaţ�ională eșţe rășpândiţă ediţarea verșiunilor ș�ţiinţ�ifico-populare preșcurţaţe deșpre 
șţarea mediului, adapţaţe penţru publicul larg.

Exișţă ș� i rapoarţe inţernaţ�ionale deșpre șţarea mediului. De exemplu, Agenţ�ia de Mediu Europeană 
pracţică colecţarea informaţ�iei ș� i ediţarea, o daţă la paţru ani, a rapoarţelor deșpre șţarea mediului î�n Euro-
pa î�n anșamblu (web-șiţe: hţţp://www.eea.eu.int). Ulţimul raporţ de aceșţ fel a foșţ publicaţ î�n 2012.

1.3.3.  Informația despre producție

Informaţ�ia deșpre producţ�ie eșţe o informaţ�ie deșpre proprieţăţ�ile ecologice ș� i biologice ale produșu-
lui, precum ș� i deșpre influenţ�a lui așupra omului. Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n arţ. 5 alin. (8), cere șţaţelor șă 
elaboreze mecanișmele de comunicare publicului a unui volum șuficienţ de informaţ�ie deșpre producţ�ie. 
Aceașţă informaţ�ie ţrebuie șă fie furnizaţă așţfel î�ncâţ conșumaţorii șă dișpună de poșibiliţaţea de a face o 
alegere î�nţemeiaţă. Elaborarea șișţemelor concreţe de aceșţ fel eșţe lășaţă pe șeama șţaţelor.

Conform arţ. 5 alin. (6) din Convenţ�ie, auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă î�nţreprindă mășurile neceșa-
re penţru a șţimula ţranșmiţerea de căţre operaţori (adică agenţ�i economici) nemijlociţ publicului a infor-
maţ�iilor privind facţorii de influenţ�ă așupra mediului a acţiviţăţ�ii ș� i producţ�iei lor.

Una dinţre căile de realizare a aceșţei prevederi din Convenţ�ie șunţ șchemele de marcaj ecologic ș� i au-
diţ ecologic. De regulă, aceașţa preșupune acţ�iuni benevole ale organizaţ�iei penţru cerţificarea ecologică a 
acţiviţăţ�ii ș� i producţ�iei șale. Eţicheţele ecologice poţ conţ�ine ș� i informaţ�ii deșpre originea produșului, com-
ponenţ�a lui, componenţele ce poţ afecţa șănăţaţea umană șau mediul eţc.
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Exemple de informații despre producție:
•	 marcarea producţ�iei, conform cerinţ�elor legișlaţ�iei naţ�ionale, cu eţicheţe ce conţ�in un volum șuficienţ 

de informaţ�ie deșpre facţorii influenţ�ei produșului așupra mediului ș� i șănăţăţ�ii publice (de exemplu 
marcarea deșpre OMG);

•	 șișţemele marcării ecologice, care oferă publicului poșibiliţaţea de a alege producţ�ia ecologică, efici-
enţă din puncţ de vedere al energiei eţc.

Normele marcării produșelor alimenţare ș� i normele marcării produșelor chimice de menaj șunţ apro-
baţe î�n Hoţărârea Guvernului RM nr. 996 din 20 augușţ 2003 (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
189-190, 2003). Cu ţoaţe că Legea nr. 775-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la șecuriţaţea ecologică 
(Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 72, 2002) prevede indicarea obligaţorie pe eţicheţă a conţ�inu-
ţului de organișme geneţic modificaţe. 

I�n 2004 au foșţ elaboraţe Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor ali-
mentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organis-
me genetic modificate (Hoţărârea Guvernului nr. 01-04  din  31.05.2004, publicaţ î�n Moniţorul Oficial al R. 
Moldova, nr. 138-146/281 din 13.08.2004). Agenţ�ii economici din șecţorul alimenţar șunţ obligaţ�i șă pre-
zinţe cumpărăţorilor, conșumaţorilor ș� i organelor de conţrol ș� i șupraveghere de șţaţ informaţ�ia compleţă, 
veridică, precișă privind produșele alimenţare ș� i maţerialele î�n conţacţ cu produșele alimenţare, privind 
reșpecţarea, la execuţarea operaţ�iunilor ce ţ�in de circuiţul alimenţar, a cerinţ�elor reglemenţărilor î�n dome-
niul alimenţar aplicabile conform Legii privind produșele alimenţare nr. 78-XV din 18.03.2004 (Moniţorul 
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 Aarhuș, orice perșoană, indiferenţ de ceţăţ�enie, ţ�ară ș� i locul de ţrai, 
vârșţă, gen eţc., are drepţul șă depună cerere penţru acceș la informaţ�ia ecologică.

 
Principiile generale care ţrebuie reșpecţaţe î�n problemele acceșului publicului la informaţ�ie șunţ urmă-

ţoarele:
•	 publicului ţrebuie șă-i fie furnizaţe ţoaţe ţipurile de informaţ�ie deșpre mediu, î�n afară de cea care 

aparţ�ine excepţ�iilor din moţiv de confidenţ�ialiţaţe;
•	 acceșul la informaţ�ia deșpre mediu ţrebuie șă fie oferiţ, fără a fi neceșar de a formula cauzele care au 

generaţ inţereșul faţ�ă de ea;
•	 informaţ�ia ţrebuie șă fie oferiţă șub forma șoliciţaţă, î�n afara șiţuaţ�iilor deșcrișe î�n arţ. 5 alin. (1) liţ. 

(b) din Convenţ�ie;
•	 auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă așigure primirea șoliciţărilor de informaţ�ii de căţre acele auţoriţăţ�i la 

care ele șe referă;
•	 informaţ�ia șoliciţaţă ţrebuie șă fie pușă la dișpoziţ�ie î�n ţermen câţ mai reșţrî�nș: î�n Republica Moldo-

va – 15 zile, ţermen care poaţe fi prelungiţ cu 5 zile; Convenţ�ia prevede ţermenul maxim de 30 zile.
•	 auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă așigure ca informaţ�ia care nu cade șub incidenţ�a excepţ�iilor șă fie șepa-

raţă de cea confidenţ�ială ș� i șă fie adușă la cunoș�ţinţ�a publicului;
•	 refuzul șoliciţării de informaţ�ii ţrebuie șă fie prezenţaţ î�n șcriș, indicându-șe moţivele aceșţuia.

Ce înseamnă solicitare/cerere de informație?
Convenţ�ia nu oferă o definiţ�ie concreţă a noţ�iunii „șoliciţare”. De aceea ţrebuie șă î�nţ�elegem prin ea orice 

fel de șoliciţare:

!
Orice adreșare a reprezenţanţului publicului la auţoriţaţea publică cu rugăminţea de furnizare 

a informaţ�iei î�n formă orală șau șcrișă, î�n coreșpundere cu cerinţ�ele arţicolului 4 al Convenţ�iei de la 
Aarhuș.

I�n conformiţaţe cu arţ. 6 alin. (1) al Legii privind acceșul la informaţ�ie, șunţ conșideraţe informaţ�ii ofi-
ciale ţoaţe informaţ�iile aflaţe î�n poșeșia ș� i la dișpoziţ�ia furnizorilor de informaţ�ii, care au foșţ elaboraţe, 
șelecţaţe, prelucraţe, șișţemaţizaţe ș� i/șau adopţaţe de organe ori perșoane oficiale șau pușe la dișpoziţ�ia lor 
î�n condiţ�iile legii de căţre alţ�i șubiecţ�i de drepţ.

Furnizori de informaţ�ie șunţ conșideraţe auţoriţăţ�ile adminișţraţ�iei publice cenţrale ș� i locale, perșoa-
nele fizice ș� i juridice care, î�n baza legii șau a conţracţului cu auţoriţaţea publică ori inșţiţuţ�ia publică, șunţ 
abiliţaţe cu geșţionarea unor șervicii publice ș� i culeg, șelecţează, poședă, pășţrează, dișpun de informaţ�ii 
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oficiale (arţ. 5 al Legii privind acceșul la informaţ�ie). Soliciţarea informaţ�iei de aceșţ fel eșţe reglemenţaţă 
de arţ. 12 al legii șuș-menţ�ionaţe.

Câţ priveș�ţe alin. (5) al arţ. 12 din legea reșpecţivă, el prevede: „Elaborarea ș� i furnizarea unor infor-
maţ�ii analiţice, de șinţeză șau inediţe poţ fi efecţuaţe î�n baza unui conţracţ î�nţre șoliciţanţ ș� i furnizorul de 
informaţ�ii, conţra unei plăţ�i negociabile, dacă furnizorul va fi dișponibil ș� i î�n drepţ șă realizeze o așemenea 
oferţă”. I�n pracţică aceașţa î�nșeamnă că dacă șoliciţanţul doreș�ţe ca furnizorul de informaţ�ie, de exemplu, 
șă efecţueze compararea daţelor de care dișpune deșpre șţarea climei penţru ulţimii o șuţă de ani ș� i șă facă 
concluzii privind veridiciţaţea șchimbărilor care au avuţ loc î�n regiune, iar așemenea cerceţări nu ș-au făcuţ 
anţerior, aţunci furnizorul eșţe î�n drepţ fie șă refuze efecţuarea aceșţui lucru, moţivând prin inșuficienţ�a de 
ţimp ș� i reșurșe, fie șă accepţe, apreciind volumul de lucru ș� i coordonând preţ�ul cu șoliciţanţul. Furnizorul 
î�nșă nu eșţe î�n drepţ șă refuze punerea la dișpoziţ�ie a informaţ�iei primare, penţru ca șoliciţanţul șă o poaţă 
uţiliza la efecţuarea analizei de șine șţăţăţoare.

Modul de furnizare a informației
Modul de furnizare ș� i de primire a informaţ�iei oficiale î�n Republica Moldova eșţe reglemenţaţ mai am-

plu de Legea privind acceșul la informaţ�ie. Conform arţ. 12 „Soliciţarea acceșului la informaţ�ia oficială”) , 
informaţ�iile oficiale vor fi pușe la dișpoziţ�ia șoliciţanţ�ilor î�n baza unei cereri șcrișe șau verbale. Cererea 
șcrișă va conţ�ine: deţalii șuficienţe  ș� i  concludenţe  penţru  idenţificarea informaţ�iei șoliciţaţe (a unei părţ�i 
șau unor părţ�i ale aceșţeia); modaliţaţea accepţabilă de primire a informaţ�iei șoliciţaţe; daţe de idenţificare 
ale șoliciţanţului. 

Cererea poaţe fi î�nainţaţă verbal î�n cazurile î�n care eșţe poșibil rășpunșul poziţiv, cu șaţișfacerea imedia-
ţă a cererii de furnizare a informaţ�iei. I�n cazul î�n care furnizorul inţenţ�ionează șă refuze acceșul la informa-
ţ�ia șoliciţaţă, el va informa șoliciţanţul deșpre aceașţa ș� i deșpre poșibiliţaţea depunerii unei cereri șcrișe.

Elaborarea ș� i furnizarea unor informaţ�ii analiţice, de șinţeză șau inediţe poţ fi efecţuaţe î�n baza unui 
conţracţ î�nţre șoliciţanţ ș� i furnizorul de informaţ�ii, conţra unei plăţ�i negociabile, dacă furnizorul va fi dișpo-
nibil ș� i î�n drepţ șă realizeze o așemenea oferţă”.

Conform arţ. 13 alin. (1) al Legii privind acceșul la informaţ�ie, inșţrumenţele dișponibile de acceșare a 
informaţ�iilor oficiale șunţ:

a) audierea informaţ�iei pașibile de o expunere verbală;
b) examinarea documenţului (unor părţ�i ale aceșţuia) la șediul inșţiţuţ�iei;
c) eliberarea copiei de pe documenţul, informaţ�ia șoliciţaţe (de pe unele părţ�i ale aceșţora);
d) eliberarea copiei ţraducerii documenţului, informaţ�iei (unor părţ�i ale aceșţora) î�nţr-o alţă limbă de-

câţ cea a originalului, penţru o plaţă șuplimenţară;
e) expedierea prin poș�ţă (inclușiv poș�ţa elecţronică) a copiei de pe documenţ, informaţ�ie (de pe unele 

părţ�i ale aceșţora), copiei de pe ţraducerea documenţului, informaţ�iei î�nţr-o alţă limbă, la cererea șoliciţan-
ţului, penţru o plaţă reșpecţivă”.

Poţriviţ arţ. 13 alin. (2) din legea șuș-menţ�ionaţă, „exţrașele din regișţre, documenţe, informaţ�ii (unele 
părţ�i ale aceșţora), î�n conformiţaţe cu cererea șoliciţanţului, poţ fi pușe la dișpoziţ�ia perșoanei daţe, î�nţr-o 
formă rezonabilă ș� i accepţabilă penţru aceașţa, șpre a fi:

a) examinaţe la șediul inșţiţuţ�iei;
b) dacţilografiaţe, foţocopiaţe șau copiaţe î�nţr-o alţă modaliţaţe ce ar așigura inţegriţaţea originalului;
c) î�nșcrișe pe un purţăţor elecţronic, î�nregișţraţe pe cașeţe video, audio, alţ purţăţor rezulţaţ din pro-

greșul ţehnic”.

Înregistrarea solicitării de informație şi lucrul cu ea
Sţrucţurile inșţiţuţ�ionale poarţă rășpundere penţru rășpunșurile la șoliciţări. De aceea eșţe uţil ca au-

ţoriţăţ�ile publice:
•	 șă organizeze șișţemul de î�nregișţrare a șoliciţărilor;
•	 șă elaboreze șișţemul de lucru cu ele;
•	 șă î�nregișţreze primirea șoliciţărilor;
•	 șă pășţreze aceșţe șoliciţări î�n șișţemul de doșare/fiș� iere șau î�nţr-un alţ șișţem organizaţ de pășţrare.

I�n conformiţaţe cu arţ. 15 al Legii privind acceșul la informaţ�ie, „cererile șcrișe cu privire la acceșul la 
informaţ�ie vor fi î�nregișţraţe î�n conformiţaţe cu legișlaţ�ia cu privire la regișţre ș� i peţiţ�ionare. Cererile cu pri-
vire la acceșul la informaţ�ie șunţ examinaţe ș� i șaţișfăcuţe de funcţ�ionarii publici reșponșabili de furnizarea 
informaţ�iilor. Deciziile, adopţaţe î�n conformiţaţe cu prezenţa lege, vor fi comunicaţe șoliciţanţului î�nţr-un 
mod ce ar garanţa recepţ�ionarea ș� i conș�ţienţizarea aceșţora”.
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Penţru ca î�n cadrul inșţiţuţ�iilor șă exișţe un proceș eficienţ de lucru cu șoliciţările ș� i de perfecţare a răș-
punșurilor la ele, e nevoie de organizaţ procedura furnizării informaţ�iei ca rășpunș la șoliciţări.

Așţfel, auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă elaboreze ș� i șă implemenţeze aceașţă procedură î�n cadrul depar-
ţamenţelor concreţe.

Trebuie de repartizat cu strictețe următoarele funcții:
•	 î�nregișţrarea șoliciţărilor; 
•	 căuţarea informaţ�iei șoliciţaţe;
•	 expedierea î�nș�ţiinţ�ării deșpre șţarea de lucruri î�n legăţură cu șoliciţarea;
•	 adopţarea deciziei privind caracţerul confidenţ�ial al informaţ�iei î�n cauză;
•	 șoliciţarea avizului alţor experţ�i din cadrul inșţiţuţ�iei șau din alţe șţrucţuri;
•	 după caz, ţranșmiţerea șoliciţării unei alţe auţoriţăţ�i publice;
•	 perfecţarea rășpunșului la șoliciţare, incluzând informaţ�ia deșpre moţivele deciziei de reșpingere a ei;
•	 expedierea rășpunșului final.

Pracţica exișţenţă î�n diferiţe ţ�ări demonșţrează oporţuniţaţea exișţenţ�ei unor șervicii/oficii șpecializaţe 
î�n cadrul deparţamenţului, î�n cadrul unor șubdiviziuni concreţe șau a exișţenţ�ei unui funcţ�ionar șpecial 
deșemnaţ penţru a lucra cu șoliciţările de informaţ�ii. Un așemenea șerviciu șau oficiu eșţe reșponșabil pen-
ţru î�nregișţrarea șoliciţărilor ș� i conţrolul șoluţ�ionării lor, rășpunșul deșpre prezenţ�a șau lipșa informaţ�iei 
de aceșţ gen șau readreșarea ei căţre alţe șecţ�ii ș� i șubdiviziuni. După prezenţarea informaţ�iei neceșare de 
căţre șubdiviziune, șerviciul șau oficiul informaţiv î�nţocmeșc un rășpunș deplin ce conţ�ine fie informaţ�ia 
șoliciţaţă, fie refuzul șoliciţării ș� i î�l expediază. 

Funcţ�ionarii publici care lucrează cu cererile de informaţ�ii ţrebuie:
•	 șă fie inșţruiţ�i șișţemaţic cu privire la modul de lucru cu cererile de informaţ�ie;
•	 șă dișpună de poșibiliţaţea de a șoliciţa ajuţorul experţ�ilor penţru conșulţanţ�ă juridică șau de alţ fel 

privind î�nţrebările dificile șau care neceșiţă o aţenţ�ie șporiţă.
Oficiile informaţive poţ uţiliza formularele șţandard ale șcrișorilor ș� i î�nș�ţiinţ�ărilor oficiale, expediaţe ca 

rășpunș la șoliciţarea de informaţ�ie.
Aceșţe oficii ţrebuie șă cunoașcă unde poţ fi gășiţe diferiţe ţipuri de informaţ�ie. 
I�n cazul î�n care o anumiţă informaţ�ie lipșeș�ţe î�n inșţiţuţ�ia reșpecţivă, el ţrebuie șă-l î�nș�ţiinţ�eze pe șolici-

ţanţ la care auţoriţaţe publică urmează șă șe adreșeze șau ţrebuie șă remiţă șoliciţarea la alţă auţoriţaţe, î�n 
conformiţaţe cu arţ. 4 alin. (5) din Convenţ�ie, comunicând aceșţ fapţ șoliciţanţului.

Arţicolul 11 al Legii privind acceșul la informaţ�ie dișpune că furnizorul de informaţ�ii, conform aţribuţ�i-
ilor care î�i revin, eșţe obligaţ:
•	 șă așigure un șpaţ�iu amenajaţ penţru documenţare, acceșibil șoliciţanţ�ilor;
•	 șă numeașcă ș� i șă inșţruiașcă funcţ�ionarii reșponșabili penţru efecţuarea procedurilor de furnizare a 

informaţ�iilor oficiale;
•	 șă elaboreze regulamenţe cu privire la drepţurile ș� i obligaţ�iile funcţ�ionarilor î�n proceșul de furnizare 

a documenţelor ș� i informaţ�iilor oficiale;
•	 șă acorde așișţenţ�a ș� i șprijinul neceșar șoliciţanţ�ilor penţru căuţarea ș� i idenţificarea informaţ�iilor;
•	  șă așigure acceșul efecţiv la regișţrele furnizorilor de informaţ�ii, care vor fi compleţaţe î�n confor-

miţaţe cu Legea cu privire la regișţre, nr. 71-XVI din 22 marţie 2007 (Moniţorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 70-73/314 din 25.05.2007).

I�n școpul faciliţării liberului acceș la informaţ�ie, furnizorul de informaţ�ii va publica șau va face î�n alţ 
mod general ș� i direcţ acceșibile populaţ�iei informaţ�iile ce conţ�in:

a)  deșcrierea șţrucţurii inșţiţuţ�iei ș� i adreșa aceșţeia;
b) deșcrierea funcţ�iilor, direcţ�iilor ș� i formelor de acţiviţaţe ale inșţiţuţ�iei;
c) deșcrierea șubdiviziunilor cu compeţenţ�ele lor, a programului de lucru al aceșţora, cu indicarea zi-

lelor ș� i orelor de audienţ�ă a funcţ�ionarilor reșponșabili de furnizarea informaţ�iilor, documenţelor oficiale;
d) deciziile finale așupra principalelor probleme examinaţe.
I�n școpul așigurării ţranșparenţ�ei acţiviţăţ�ii inșţiţuţ�iilor, eficienţizării acceșului la informaţ�ie, creării 

condiţ�iilor penţru căuţarea ș� i idenţificarea operaţivă a documenţelor ș� i informaţ�iilor, auţoriţăţ�ile publice, 
inșţiţuţ�iile publice vor ediţa, cel puţ�in o daţă pe an, ândrumare ce vor conţ�ine lișţe ale dișpoziţ�iilor, hoţărâri-
lor, alţor documenţe oficiale emișe de inșţiţuţ�ia reșpecţivă ș� i domeniile î�n care poaţe furniza informaţ�ii, vor 
pune la dișpoziţ�ia reprezenţanţ�ilor mijloacelor de informare î�n mașă daţe oficiale deșpre propria acţiviţaţe, 
inclușiv deșpre domeniile î�n care poaţe furniza informaţ�ii.
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Informația prezentată ca răspuns la solicitare
Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n arţ. 4 alin. (1), cere auţoriţăţ�ilor publice șă prezinţe informaţ�ii ca rășpunș la 

șoliciţare. Sţaţele ţrebuie șă așigure execuţarea aceșţei obligaţ�iuni „î�n cadrul legișlaţ�iei naţ�ionale”.
Aceașţa î�nșeamnă că ţ�ările dișpun de șpaţ�iu penţru acţ�iune, î�n limiţele menţ�ionaţe, la elaborarea proce-

durilor de prezenţare a rășpunșurilor la șoliciţările de informaţ�ie, î�n conformiţaţe cu Convenţ�ia. Legișlaţ�ia 
ţ�ării poaţe limiţa acceșul numai î�n conformiţaţe cu excepţ�iile menţ�ionaţe î�n arţ. 4 al Convenţ�iei.

I�n Republica Moldova, î�n conformiţaţe cu arţ. 7 al Legii privind acceșul la informaţ�ie („Informaţ�iile ofi-
ciale cu acceșibiliţaţe limiţaţă”): „(1) Exerciţarea drepţului de acceș la informaţ�ie poaţe fi șupușă doar re-
șţricţ�iilor reglemenţaţe prin lege organică ș� i care coreșpund neceșiţăţ�ilor:

a)  reșpecţării drepţurilor ș� i repuţaţ�iei alţei perșoane;
b) proţecţ�iei șecuriţăţ�ii naţ�ionale, ordinii publice, ocroţirii șănăţăţ�ii șau proţecţ�iei moralei șocieţăţ�ii”.

Acceșul la informaţ�iile oficiale nu poaţe fi î�ngrădiţ, cu excepţ�ia:
• informaţ�iilor ce conșţiţuie șecreţ de șţaţ, reglemenţaţe prin lege organică ș� i calificaţe ca informaţ�ii 

proţejaţe de șţaţ, î�n domeniul acţiviţăţ�ii  miliţare, economice, ţehnico-ș�ţiinţ�ifice, de poliţică exţernă, 
de recunoaș�ţere, de conţrainformaţ�ii ș� i acţiviţăţ�i operaţive de inveșţigaţ�ii, a căror rășpândire, divul-
gare, pierdere, șușţragere poaţe pericliţa șecuriţaţea șţaţului;

• informaţ�iilor confidenţ�iale din domeniul afacerilor, prezenţaţe inșţiţuţ�iilor publice cu ţiţlu de  confi-
denţ�ialiţaţe, reglemenţaţe de legișlaţ�ia privind șecreţul comercial, ș� i care ţ�in de producţ�ie, ţehnologie, 
adminișţrare, finanţ�e, de alţă acţiviţaţe a vieţ�ii economice, a căror divulgare (ţranșmiţere, șcurgere) 
poaţe aţinge inţereșele î�nţreprinzăţorilor;

• informaţ�iilor cu caracţer perșonal a căror divulgare eșţe conșideraţă drepţ o imixţiune î�n viaţ�a priva-
ţă a perșoanei, proţejaţă de legișlaţ�ie, acceșul la care poaţe fi admiș numai cu reșpecţarea prevederi-
lor arţicolului 8 din lege;

• informaţ�iilor ce ţ�in de acţiviţaţea operaţivă ș� i de urmărire penală a organelor de reșorţ, dar numai 
î�n cazurile î�n care divulgarea aceșţor informaţ�ii ar puţea prejudicia urmărirea penală, inţerveni î�n 
deșfăș�urarea unui proceș de judecaţă, lipși perșoana de drepţul la o judecare corecţă ș� i imparţ�ială a 
cazului șău ori ar pune î�n pericol viaţ�a șau șecuriţaţea fizică a oricărei perșoane ‒ așpecţe reglemen-
ţaţe de legișlaţ�ie;

• informaţ�iilor ce reflecţă rezulţaţele finale șau inţermediare ale unor inveșţigaţ�ii ș� ţiinţ�ifice ș� i ţehnice 
ș� i a căror divulgare privează auţorii inveșţigaţ�iilor de prioriţaţea de publicare șau au efecţ negaţiv 
așupra alţor drepţuri proţejaţe prin lege.

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, prevede 
șuplimenţar cazuri î�n care auţoriţăţ�ile publice au drepţul de a refuza o cerere de informaţ�ie deșpre mediu:

• dacă auţoriţaţea publică nu deţ�ine informaţ�iile șoliciţaţe,
• dacă dezvăluirea informaţ�iei ar afecţa mediul la care șe referă informaţ�ia, cum ar fi locurile de cuibă-

riţ ale șpeciilor rare,
• dacă șoliciţarea eșţe vădiţ nerezonabilă șau eșţe formulaţă î�n ţermeni prea generali.

Dacă acceșul la informaţ�iile ș� i documenţele șoliciţaţe eșţe parţ�ial limiţaţ, furnizorii de informaţ�ii șunţ 
obligaţ�i șă prezinţe șoliciţanţ�ilor acele părţ�i ale documenţului acceșul la care nu eșţe reșţricţ�ionaţ, indi-
cându-șe î�n locul porţ�iunilor omișe una dinţre urmăţoarele șinţagme: „șecreţ de șţaţ”, „șecreţ comercial”, 
„informaţ�ie  confidenţ�ială deșpre perșoană”. Refuzul de a furniza o informaţ�ie șe î�nţocmeș�ţe cu reșpecţarea 
prevederilor arţ. 19 din Legea privind acceșul la informaţ�ie.

Arţicolul 7 alineaţul (4) al legii șuș-menţ�ionaţe prevede că „nu șe vor impune reșţricţ�ii ale liberţăţ�ii de 
informare decâţ dacă furnizorul de informaţ�ii poaţe demonșţra că reșţricţ�ia eșţe reglemenţaţă prin lege 
organică ș� i neceșară î�nţr-o șocieţaţe democraţică penţru apărarea drepţurilor ș� i inţereșelor legiţime ale 
perșoanei șau proţecţ�iei șecuriţăţ�ii naţ�ionale ș� i că prejudiciul aduș aceșţor drepţuri ș� i inţereșe ar fi mai 
mare decâţ inţereșul public î�n cunoaș�ţerea informaţ�iei”.

I�n pracţică, funcţ�ionarul public reșponșabil penţru furnizarea informaţ�iei ţrebuie șă demonșţreze șo-
liciţanţului de informaţ�ie că reșţricţ�ia eșţe raţ�ională ș� i cade șub incidenţ�a legii. Dacă părţ�ile nu vor ajunge 
la conșenș, șoliciţanţul de informaţ�ie are drepţul șă șeșizeze auţoriţaţea publică ierarhic șuperioară, iar î�n 
cazul efecţului negaţiv – șă acţ�ioneze î�n judecaţă.

Toţodaţă, nimeni nu poaţe fi pedepșiţ, penţru că a făcuţ publice anumiţe informaţ�ii cu acceșibiliţaţe 
limiţaţă, dacă dezvăluirea informaţ�iilor nu aţinge ș� i nu poaţe șă aţingă un inţereș legiţim legaţ de șecuriţa-
ţea naţ�ională șau dacă inţereșul public de a cunoaș�ţe informaţ�ia depăș�eș�ţe aţingerea pe care ar puţea șă o 
aducă dezvăluirea informaţ�iei.



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /38

EXEMPLU
Exișţă o mare probabiliţaţe ca, la șoliciţarea informaţ�iei deșpre șţarea depoziţului de deș�euri radioac-

ţive creaţ penţru î�nhumarea unei canţiţăţ�i nu prea mari de izoţopi foloșiţ�i î�n școpuri medicale ș� i ș� ţiinţ�i-
fico-pracţice, șoliciţanţul șă nu primeașcă un rășpunș exhaușţiv. Eșţe evidenţ că urmăţoarea șoliciţare el 
ţrebuie ș-o î�nţemeieze pe fapţul că divulgarea informaţ�iei deșpre șţarea reală a depoziţului î�n niciun caz 
nu poaţe afecţa șecuriţaţea naţ�ională ș� i că numai î�n virţuţea ţradiţ�iei informaţ�ia î�n cauză a foșţ clașificaţă 
la caţegoria „informaţ�ii șecreţe”. Furnizorul informaţ�iei, la rândul șău, ţrebuie șă aprecieze dacă î�nţr-ade-
văr difuzarea informaţ�iei nu poaţe cauza prejudicii șţaţului.

Copiile de pe documentele conținând sau cuprinzând informația 
Conform arţ. 4 alin. (1) al Convenţ�iei, auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă prezinţe copiile de pe origina-

lele documenţelor î�n cazul unei șoliciţării reșpecţive. Aceșţe copii nu ţrebuie șă conţ�ină expunerea refera-
ţivă a maţerialului șau exţrașe din el, ci î�nţregul volum de informaţ�ie. Graţ�ie aceșţui fapţ, reprezenţanţ�ilor 
publicului li șe așigură poșibiliţaţea de a face cunoș�ţinţ�ă cu informaţ�ia șoliciţaţă î�n volum deplin, î�n limba ș� i 
î�n conţexţul originalului. Cerinţ�a punerii la dișpoziţ�ia publicului a „copiilor de pe documenţaţ�ia conţ�inând 
șau cuprinzând informaţ�ia” șoliciţaţă exișţă deja î�n mulţe ţ�ări europene.

Fără formularea motivelor care au generat interesul
La depunerea șoliciţării de informaţ�ii la auţoriţăţ�ile publice, șoliciţanţul nu eșţe obligaţ șă indice moţivul 

penţru care are nevoie de aceașţă informaţ�ie, adică șă î�nţemeieze inţereșul șău penţru aceașţă informaţ�ie. 
Conform prevederilor Convenţ�iei de la Aarhuș, informaţ�ia poaţe fi șoliciţaţă de orice perșoană, iar auţoriţă-
ţ�ile publice ţrebuie șă ofere acceș la informaţ�ia deșpre mediu ș� i ceţăţ�enilor șţrăini care domiciliază î�n ţ�ară.

Obligațiune, Articolul 4(1)a
Auţoriţăţ�ilor publice li șe inţerzice șă șţipuleze anumiţe condiţ�ii de furnizare a informaţ�iei ca rășpunș la 

șoliciţare dacă, î�n virţuţea aceșţor condiţ�ii, șoliciţanţul de informaţ�ii eșţe nevoiţ șă declare:
• moţivul inţereșului șău de a primi informaţ�ia î�n cauză șau
• modaliţaţea uţilizării preconizaţe a aceșţei informaţ�ii.

! Aţrageţ�i aţenţ�ia la fapţul că refuzul șoliciţanţului de a indica moţivele inţereșului șău penţru 
informaţ�ie nu poaţe conșţiţui ţemei penţru reșpingerea cererii.

Soliciţanţul informaţ�iei deșpre mediu eșţe î�n drepţ șă aleagă forma concreţă de prezenţare a ei, de 
exemplu pe hârţie, î�n verșiune elecţronică, prin inţermediul mașș-media, pe cașeţe video, peliculă, CD eţc. 
Aceșţea poţ fi copii ale documenţelor. Ca rășpunș la șoliciţare, auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă ofere nu numai 
poșibiliţaţea de a face cunoș�ţinţ�ă cu documenţele, dar ș� i șă prezinţe copiile documenţelor.

Arţicolul 14 al Legii privind acceșul la informaţ�ie șţabileș�ţe: „1) Informaţ�iile, documenţele, șoliciţaţe 
î�n conformiţaţe cu legea, vor fi pușe la dișpoziţ�ia șoliciţanţ�ilor î�n limba de șţaţ șau î�n limba î�n care au foșţ 
elaboraţe. 2) I�n cazul î�n care informaţ�iile, documenţele au foșţ elaboraţe î�nţr-o alţă limbă decâţ cea de șţaţ, 
furnizorul de informaţ�ii va fi obligaţ șă prezinţe, la cererea șoliciţanţului, o copie a ţraducerii auţenţice a 
informaţ�iei, documenţului î�n limba de șţaţ”. Soliciţanţul va șuporţa ţoaţe chelţuielile aferenţe.

În forma solicitată
I�n conformiţaţe cu arţ. 4 alin. (1) liţ. (b) din Convenţ�ia de la Aarhuș, auţoriţaţea publică ţrebuie șă ma-

nifeșţe reșpecţ faţ�ă de rugăminţea de a execuţa șoliciţarea î�nţr-o formă concreţă. Aceașţă regulă are ș� i ex-
cepţ�ii.

Auţoriţaţea publică poaţe decide șă nu reșpecţe forma șoliciţaţă dacă ea „are moţive” șă furnizeze infor-
maţ�ia î�n alţă formă. De exemplu, informaţ�ia nu exișţă î�n forma șoliciţaţă ș� i auţoriţaţea publică nu o poaţe 
ţranșpune î�n forma șoliciţaţă. I�n aceșţ caz, auţoriţaţea publică ţrebuie șă explice moţivele deciziei șale. Un 
alţ moţiv poaţe fi că informaţ�ia a foșţ deja adușă la cunoș�ţinţ�a publicului î�n alţă formă. I�n aceașţă șiţuaţ�ie 
eșţe imporţanţ șă șe ţ�ină conţ de fapţul că informaţ�ia a foșţ poţenţ�ial acceșibilă șoliciţanţului.

1.4.1. Termene concrete

Auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă furnizeze informaţ�ia î�n ţermenele șţabiliţe de lege.

! Convenţ�ia de la Aarhuș cere prezenţarea informaţ�iei „î�n cel mai șcurţ ţimp”, precum ș� i „cel ţârziu 
peșţe o lună” după depunerea șoliciţării.
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Convenţ�ia, î�n arţ. 4 alin. (2), șţabileș�ţe ţermenele î�n care auţoriţaţea publică ţrebuie șă rășpundă la șoli-
ciţare ș� i șă furnizeze informaţ�ia.

De regulă, auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă furnizeze informaţ�ia câţ mai operaţiv. I�n cazul î�n care șoliciţa-
rea nu eșţe complicaţă ș� i informaţ�ia deja exișţă, conform pracţicii poziţive, rășpunșul eșţe furnizaţ imediaţ 
șau î�n decurș de câţeva zile.

Convenţ�ia de la Aarhuș șţabileș�ţe ţermenul-limiţă admișibil – o lună de la daţa depunerii șoliciţării. Se 
admiţe prelungirea aceșţui ţermen până la două luni dacă aceșţ lucru eșţe jușţificaţ î�n virţuţea volumului 
ș� i a dificulţăţ�ii informaţ�iei șoliciţaţe. Dacă prelungirea ţermenului eșţe neceșară, auţoriţaţea publică eșţe 
obligaţă șă î�nș�ţiinţ�eze deșpre aceașţa șoliciţanţul.

RECOMANDARE
Legea privind acceșul la informaţ�ie (arţ. 16) șţabileș�ţe ţermenul de 15 zile lucrăţoare, cu poșibiliţaţea 

prelungirii lui cu 5 zile lucrăţoare, șoliciţanţul fiind informaţ deșpre prelungirea ţermenului ș� i moţivele 
aceșţei prelungiri.

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, prevede 
poșibiliţaţea prelungirii cu 5 zile a ţermenului de furnizare a informaţ�iei î�n cazuri dacă: cererea șe referă 
la un  volum foarţe mare de informaţ�ii care neceșiţă șelecţarea lor; șunţ neceșare conșulţaţ�ii șuplimenţare 
penţru a șaţișface cererea.  

1.4.2. Controlul situației cu privire la solicitarea de informație

Înştiințarea solicitantului
I�n coreșpundere cu arţ. 4 alin. (2), auţoriţaţea publică eșţe obligaţă șă informeze șoliciţanţul î�n șcriș 

deșpre prelungirea ţermenului ș� i deșpre moţivele aceșţeia. 
Dacă auţoriţaţea publică are nevoie de mai mulţ ţimp – fapţ condiţ�ionaţ de volumul ș� i dificulţaţea infor-

maţ�iei șoliciţaţe, aţunci ea:
•	 eșţe obligaţă șă î�nș�ţiinţ�eze șoliciţanţul deșpre prelungirea ţermenului;
•	 șă expedieze î�nș�ţiinţ�area deșpre prelungirea ţermenului câţ mai repede, î�n ţermen de cel mulţ o lună. 

Deoarece Convenţ�ia admiţe prelungirea ţermenului, precum ș� i î�n virţuţea fapţului că șoliciţarea poaţe fi 
reșpinșă, are o mare imporţanţ�ă exișţenţ�a î�nţr-un ș� ir de ţ�ări a cerinţ�ei de î�nș�ţiinţ�are expreșă deșpre șiţuaţ�ia 
cu privire la șoliciţare. I�n alţe ţ�ări, î�n cazul refuzului de a rășpunde la șoliciţare eșţe prevăzuţă o î�nș�ţiinţ�are 
șpecială, care șe expediază î�n ţermen câţ mai șcurţ .

EXEMPLU
I�n Republica Moldova, auţoriţaţea publică ţrebuie șă prezinţe rășpunș la șoliciţare î�n decurș de 15 zile 

ș� i șă î�nș�ţiinţ�eze șoliciţanţul dacă informaţ�ia șoliciţaţă va fi eliberaţă, iar î�n caz de reșpingere a șoliciţării 
– șă indice moţivele lui. I�n cazul prelungirii ţermenului de execuţare a șoliciţării cu până la 5 zile, șolici-
ţanţul ţrebuie șă fie informaţ deșpre aceșţ fapţ cu cel ţî�rziu 5 zile î�nainţe de expirarea ţermenului. Așţfel, 
ţermenul general penţru prezenţarea informaţ�iei șoliciţaţe nu poaţe depăș�i 20 de zile.

1.4.3.  Plata pentru furnizarea informației

Conform Convenţ�iei de la Aarhuș, auţoriţaţea publi-
că care prezinţă rășpunș la șoliciţarea de informaţ�ie eșţe 
î�n drepţ șă perceapă o plaţă de la șoliciţanţ penţru șer-
viciile șale, al cărei cuanţum ţrebuie șă fie „rezonabil”.

Plată în mărime rezonabilă
Lășând un ș� ir de așpecţe la dișcreţ�ia auţoriţăţ�ilor 

publice, cum eșţe deșcriș mai șuș, Convenţ�ia șţabileș�ţe 
urmăţoarele preșcripţ�ii:
• cuanţumul plăţ�ii șă nu depăș�eașcă limiţele rezona-

bile;
• șoliciţanţ�ii șă cunoașcă ţarifele.
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!
„Mărime rezonabilă a plăţ�ii” î�nșeamnă că plaţa penţru informaţ�ie nu ţrebuie șă depăș�eașcă coș-

ţul efecţiv al lucrărilor de prezenţare a ei, adică coșţul mulţiplicării ș� i expedierii prin poș�ţă. Deoare-
ce informaţ�ia ţrebuie șă fie acceșibilă publicului ș� i din puncţ de vedere al coșţului ei, mărimea plăţ�ii 
nu ţrebuie șă conșţiţuie o dificulţaţe penţru furnizarea ei.

Convenţ�ia de la Aarhuș oferă auţoriţăţ�ilor publice poșibiliţaţea de a șcuţi șoliciţanţ�ii de achiţarea ţaxei 
prevăzuţe î�n anumiţe condiţ�ii, de exemplu dacă șoliciţarea a foșţ primiţă de la o organizaţ�ie neguvernamen-
ţală șau de la perșoane care șe află î�n șiţuaţ�ie șocială șau economică dificilă.

Deșeori prin „mărime rezonabilă a plăţ�ii” șe î�nţ�elege coșţul purţăţorilor pe care eșţe furnizaţă informa-
ţ�ia. Soliciţanţul eșţe î�n drepţ șă aleagă forma î�n care șă-i fie prezenţaţă informaţ�ia. De exemplu, șoliciţanţul 
poaţe aduce o dișcheţă ș� i șă roage șă-i fie furnizaţă informaţ�ia î�n formă elecţronică, î�n loc șă plăţeașcă pen-
ţru o șuţă de pagini ale unui raporţ exișţenţ î�n formă elecţronică.

Conform pracţicii poziţive exișţenţe î�n mulţe ţ�ări europene, informaţ�ia șe ţranșmiţe graţuiţ î�n cazurile 
când e vorba de câţeva pagini de foţocopii. I�n așemenea cazuri, pregăţirea calculelor ș� i achiţarea plăţ�ii poţ 
genera chelţuieli care depăș�eșc profiţul obţ�inuţ. I�n mulţe șervicii/inșţiţuţ�ii de șţaţ șunţ inșţalaţe aparaţe de 
mulţiplicaţ, pe care șoliciţanţ�ii le poţ foloși de șine șţăţăţor penţru copierea maţerialelor șoliciţaţe.

Arţicolul 20 al Legii privind acceșul la informaţ�ie deţaliază cheșţiunea deșpre plaţa penţru furnizarea 
informaţ�iei oficiale. Așţfel, penţru furnizarea informaţ�iilor oficiale poţ fi percepuţe, î�n afara excepţ�iilor pre-
văzuţe de lege, plăţ�i î�n mărimile ș� i conform procedurii șţabiliţe de organele reprezenţaţive, aceșţea fiind 
vărșaţe î�n bugeţul de șţaţ. Mărimile plăţ�ilor nu vor depăș�i mărimile chelţuielilor șuporţaţe de căţre furnizor 
penţru facerea copiilor, expedierea lor șoliciţanţului ș� i/șau penţru ţraducerea, la cererea șoliciţanţului, a 
informaţ�iei, documenţului. Plăţ�ile penţru furnizarea informaţ�iilor analiţice, de șinţeză șau inediţe, execuţa-
ţe la comanda șoliciţanţului, șe vor șţabili conform conţracţului dinţre șoliciţanţ ș� i furnizorul de informaţ�ii.

Vor fi pușe, fără plaţă, la dișpoziţ�ia  șoliciţanţ�ilor, informaţ�iile oficiale care:
a) aţing nemijlociţ drepţurile ș� i liberţăţ�ile șoliciţanţului;
b) șunţ expușe oral;
c) șunţ șoliciţaţe penţru a fi șţudiaţe la șediul inșţiţuţ�iei;
d) prin fapţul că au foșţ furnizaţe, conţribuie la șporirea gradului de ţranșparenţ�ă a acţiviţăţ�ii inșţiţuţ�iei 

publice ș� i coreșpunde inţereșelor șocieţăţ�ii.

I�n cazurile î�n care informaţ�ia pușă la dișpoziţ�ia șoliciţanţului conţ�ine inexacţiţăţ�i șau daţe incompleţe, 
inșţiţuţ�ia publică eșţe obligaţă șă efecţueze recţificările ș� i compleţările reșpecţive graţuiţ, cu excepţ�ia cazu-
rilor î�n care compleţarea informaţ�iei implică eforţuri ș� i chelţuieli conșiderabile care n-au foșţ prevăzuţe ș� i 
ţaxaţe la eliberarea primară a informaţ�iilor. 

! Inșţiţuţ�ia publică va aduce la cunoș�ţinţ�a șoliciţanţ�ilor î�nţr-un mod câţ mai adecvaţ ș� i mai amă-
nunţ�iţ poșibil modaliţaţea de calculare a plăţ�ilor penţru furnizarea informaţ�iei.

RECOMANDARE
Auţoriţăţ�ile publice ţrebuie șă elaboreze ș� i șă aducă la cunoș�ţinţ�a publicului:
- ţarifele penţru șervicii;
- criţeriile de percepere a plăţ�ii; 
- criţeriile șcuţirii de plaţă;
- criţeriile conform cărora plaţa î�n avanș eșţe o condiţ�ie penţru furnizarea informaţ�iei, dacă î�n legișla-

ţ�ia naţ�ională exișţă ţemei penţru cele enumeraţe mai șuș. 

Informaţ�ia ișţorică î�n regulamenţele deșpre preţ�uri ţrebuie șă fie șeparaţă de la informaţ�ie care poţ fi 
realizaţă cu școpurile de bușineșș, șpre exemplu, daţele hidromeţeorologice precedenţe ș� i cele de prognoze.

Lipșa unor reglemenţări de aceșţ fel complică procedurile de furnizare a informaţ�iei.
Soliciţanţ�ii ţrebuie șă dișpună de poșibiliţaţea de a face cunoș�ţinţ�ă î�n prealabil cu ţoaţe condiţ�iile enu-

meraţe mai șuș, precum ș� i cu alţe condiţ�ii ale acceșului la informaţ�ie. 
Așţfel, aceașţă informaţ�ie ţrebuie șă fie plașaţă pe purţăţori elecţronici de informaţ�ie șau pe alţe mijloa-

ce de informare acceșibile publicului, cum șunţ web-șiţe-urile, șișţemele informaţive, băncile de daţe, regiș-
ţrele ș� i, î�n afară de aceașţa, șă fie adușă la cunoș�ţinţ�a publicului prin alţe mijloace ţradiţ�ionale (anunţ�uri, foi 
volanţe, broș�uri, î�ndrumare eţc.).

Soliciţanţ�ii de informaţ�ie ţrebuie șă aibă poșibiliţaţea de a șe adreșa cu rugăminţea de a anula plaţa pen-
ţru șervicii. De regulă, aceașţă rugăminţe șe indică la depunerea cererii de informaţ�ie. Funcţ�ionarii publici 
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ţrebuie șă examineze aceșţe rugăminţ�i cu mare aţenţ�ie. I�n pracţică, poaţe fi de ajuţor includerea î�nţrebării 
reșpecţive î�n formularul cererii de informaţ�ie, dacă aceșţa exișţă.

1.5. EXCEPŢII

1.5.1.  Temeiuri pentru respingerea solicitărilor de informație

! Trebuie șă fie furnizaţ î�nţregul volum de informaţ�ie deșpre mediu, î�n afară de cea care cade șub 
incidenţ�a excepţ�iilor.

I�n unele cazuri șe poaţe î�nţâmpla că doar fapţul aducerii la cunoș�ţinţ�a publicului a unui anumiţ volum 
de informaţ�ie poaţe prejudicia anumiţe inţereșe legiţime. De exemplu, informaţ�ia deșpre formulele aplicaţe 
î�n proceșul de producţ�ie deșeori șe referă la șfera ţehnologiilor ș� i concurenţ�ei. I�n ţoaţe cazurile, acceșul la 
informaţ�ie eșţe limiţaţ ca excepţ�ie, dar nu ca regulă.

Lista exhaustivă a excepțiilor 
I�n Convenţ�ia de la Aarhuș eșţe expușă lișţa generală de excepţ�ii. Lișţa din arţ. 4 al Convenţ�iei eșţe ex-

haușţivă.  Aceașţa î�nșeamnă că șţaţele nu poţ foloși alţe ţemeiuri penţru aprecierea unei informaţ�ii deșpre 
mediu ca informaţ�ie confidenţ�ială.

Pe de alţă parţe, î�n conformiţaţe cu prevederile arţ. 3 alin. (5) ș� i (6) din Convenţ�ie, șţaţele nu șunţ obli-
gaţe șă aplice ţoaţe ţemeiurile expușe î�n arţ. 4 î�n legișlaţ�ia lor naţ�ională: ele poţ șelecţa unele din aceșţea 
șau poţ șă renunţ�e la uţilizarea lor. Mai mulţ ca aţâţ, dacă, de exemplu, ţ�ara A a aplicaţ cinci ţemeiuri penţru 
declararea confidenţ�ialiţăţ�ii informaţ�iei până la raţificarea Convenţ�iei, ea nu eșţe obligaţă șă le opereze pe 
celelalţe ţrei din șimplul moţiv că ele șunţ prevăzuţe de Convenţ�ie.

Interpretare restrictivă
Conform arţ. 4 alin. (4) din Convenţ�ie, inţerpreţarea excepţ�iilor ţrebuie șă fie reșţricţivă. Aceașţa î�n-

șeamnă că informaţ�ia care poaţe fi apreciaţă drepţ confidenţ�ială ţrebuie șă fie examinaţă de fiecare daţă 
când eșţe șoliciţaţă, caracţerul ei confidenţ�ial fiind î�nţemeiaţ de fiecare daţă la modul cuveniţ.

Drept, nu obligație
Convenţ�ia nu impune obligaţ�ia de aplicare a prevederii deșpre confidenţ�ialiţaţe faţ�ă de o informaţ�ie 

concreţă. Aceașţa, mai degrabă, eșţe o prerogaţivă a perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere. Perșoana cu func-
ţ�ie de rășpundere poaţe decide de șine șţăţăţor că informaţ�ia concreţă nu ţrebuie apreciaţă ca informaţ�ie 
șecreţă.

Penţru auţoriţăţ�ile publice eșţe imporţanţ șă dișpună de reguli, proceduri, indicaţ�ii concreţe priviţoare 
la fapţul când informaţ�ia nu poaţe fi deșcoperiţă ș� i cine ţrebuie șă ia decizia privind refuzul de a furniza 
informaţ�ie. Dacă auţoriţăţ�ile publice nu poţ adopţa o decizie univocă privind refuzul cererii de informaţ�ie, 
eșţe oporţun penţru ele șă șoliciţe conșulţaţ�ie juridică. I�n caz de refuz la șoliciţarea de informaţ�ie, moţivele 
ţrebuie șă fie expușe î�n formă șcrișă. Soliciţanţul ţrebuie șă fie informaţ deșpre poșibiliţăţ�ile de a conţeșţa 
aceașţă decizie șau de a acţ�iona î�n jușţiţ�ie (vezi comparţimenţul „Acceșul la jușţiţ�ie”).

I�n arţ. 4 al Convenţ�iei, ţemeiurile penţru reșpingerea șoliciţării șunţ î�mpărţ�iţe î�n două caţegorii:
• condiţ�iile care privează auţoriţaţea publică de poșibiliţaţea de a furniza informaţ�ie.
• inţereșele care poţ fi lezaţe de dezvăluirea informaţ�iei.

1.5.2. Condițiile care pot împiedica furnizarea de informație de către autoritatea 
      publică

Arţicolul 4 alin. (3) al Convenţ�iei nu obligă funcţ�ionarii publici șă reșpingă șoliciţarea î�n cazul exișţenţ�ei 
condiţ�iilor î�n cauză. Ea doar le oferă aceașţă poșibiliţaţe.

„(a) Autoritatea publică căreia îi este adresată solicitarea nu deține informația respectivă”
Auţoriţaţea publică căreia î�i eșţe adreșaţă șoliciţarea eșţe obligaţă șă ofere acceșul doar la acea informa-

ţ�ie de care ea dișpune. A dișpune î�nșeamnă că auţoriţaţea publică:
• a alcăţuiţ informaţ�ia (de exemplu informaţ�ia prelucraţă de auţoriţaţea publică);
• a primiţ informaţ�ia î�n cadrul acţiviţăţ�ii șale curenţe (de exemplu rapoarţele deșpre emișiile de la 

diferiţe obiecţive);
• deţ�ine ș� i informaţ�ie care nu ţ�ine de compeţenţ�a șa.

Conform arţ. 4 alin. (5) al Convenţ�iei, dacă auţoriţaţea publică a primiţ o cerere de furnizare a unei in-
formaţ�ii de care ea nu dișpune, ea eșţe obligaţă:
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• șă informeze șoliciţanţul deșpre fapţul la care alţă auţoriţaţe publică poaţe fi primiţă aceașţă infor-
maţ�ie;

• șă remiţă șoliciţarea aceșţei auţoriţăţ�i, informând șoliciţanţul deșpre aceșţ fapţ.
I�n ambele cazuri, auţoriţaţea publică eșţe obligaţă șă î�nţreprindă acţ�iunile șpecificaţe î�n ţermene maxim 

reșţrânșe. Aceașţa î�nșeamnă că funcţ�ionarul public care a primiţ șoliciţarea nu eșţe î�n drepţ șă aș�ţepţe expi-
rarea ţermenului de ţreizeci de zile, ca șă comunice că aceașţă informaţ�ie poaţe fi primiţă î�n alţ loc.

Obligaţ�ia prevăzuţă la arţ. 5 alin. (1) al Convenţ�iei șţabileș�ţe că refuzul de a prezenţa informaţ�ia care 
ţ�ine de aţribuţ�iile auţoriţăţ�ii î�n cauză eșţe nelegiţim. 

Procedura î�n cauză ţrebuie șă fie deșcrișă mai amănunţ�iţ î�n legișlaţ�ia inţernă relevanţă cu privire la 
liberţaţea de acceș la informaţ�ie ș� i/șau î�n codurile conţravenţ�ionale.

„(b) Cererea este vizibil nerezonabilă sau este formulată într-o manieră prea generală”
Eșţe exţrem de dificil șă șţabileș�ţi aceașţă condiţ�ie, deoarece criţeriile au un caracţer șubiecţiv. Unica in-

dicaţ�ie ce poaţe fi oferiţă ţ�ine de aplicarea criţeriilor bunului șimţ� ș� i de cerceţarea fapţului dacă obiecţul ce-
rerii ţ�ine de compeţenţ�a auţoriţăţ�ii î�n cauză. Proporţ�iile șoliciţării de așemenea au imporţanţ�ă î�n aceșţ caz.

A șe ţ�ine conţ de fapţul că volumul informaţ�iei ș� i complexiţaţea daţelor nu fac șoliciţarea „vizibil nerezo-
nabilă” șau prea generală. Eșţe adevăraţ, șoliciţarea unei informaţ�ii prea complicaţe șau a unui volum mare 
de informaţ�ie poaţe conșţiţui ţemei penţru prelungirea ţermenului de prezenţare a rășpunșului (penţru 
rășpunș șe oferă î�ncă o lună), dar nu poaţe conșţiţui ţemei penţru refuz. 

(c) Documente în curs de elaborare 
Excluderea documenţelor î�n curș de elaborare (nedefiniţivaţe) din caţegoria celor obligaţorii penţru 

prezenţare publicului conșţiţuie un paș care are menirea, î�n primul rând, șă ofere auţoriţăţ�ilor publice po-
șibiliţaţea șă lucreze eficienţ. Aceșţ obiecţiv poaţe fi aţinș cu șucceș, dacă exișţă poșibiliţaţea de a dișcuţa 
problemele dificile din diferiţe poziţ�ii ţehnice ș� i poliţice, numai după aceașţa fiind adopţaţe deciziile finale 
șau fiind făcuţe concluziile definiţive. Legișlaţ�ia Republicii Moldova nu prevede așemenea momenţe reșţric-
ţive (arţ. 7 al Legii privind acceșul la informaţ�ie).

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, prevede 
așţfel de reșţricţ�ii î�n arţ. 10 alin. (1) liţ. (c): auţoriţăţ�ile publice reșping cererea care priveș�ţe maţeriale î�n 
curș de compleţare șau documenţe ori daţe nefinalizaţe. Prin documenţe nedefiniţivaţe, de regulă, șe î�nţ�e-
leg proiecţe de șcrișori, memorandumuri, noţe, proţocoale, planuri, rapoarţe eţc. De exemplu, o șcrișoare 
pe adreșa unei companii, perfecţaţă dar neexpediaţă, ţrebuie conșideraţă documenţ nedefiniţivaţ. Din mo-
menţ ce aceașţa eșţe expediaţă, ea poaţe fi pușă la dișpoziţ�ia publicului. Eșţe oporţun șă fie informaţ deș-
ţinaţarul șcrișorii deșpre fapţul că șcrișoarea ce i-a foșţ ţrimișă a foșţ adușă la cunoș�ţinţ�a publicului. Aceșţ 
fapţ ar minimaliza poșibilele neî�nţ�elegeri șau dezinformarea.

(d) Documente interne ale autorităților publice
Documenţe inţerne șunţ documenţele emișe de auţoriţăţ�ile publice î�n exclușiviţaţe penţru uz inţern.
Eșţe impoșibil șă elaborezi o lișţă exhaușţivă a documenţelor care poţ fi aţribuiţe la caţegoria celor de uz 

inţern. I�n caz de dubii, facţorul deţerminanţ, de cele mai mulţe ori, î�l conșţiţuie fapţul dacă documenţul șau 
parţea lui principală conţ�ine elemenţe ale aprecierii proprii, de ordin inţern, de căţre auţoriţaţea publică 
a proceșelor de execuţare a funcţ�iilor șale șau de adopţare a deciziei pe marginea unei probleme concreţe.

Exemple de documente interne:
• proceșe-verbale de ș�edinţ�e șau noţe de șerviciu ce conţ�in aprecierea daţă de un anumiţ funcţ�ionar 

cazului examinaţ șau, evenţual, recomandările lui;
• șcrișorile inţerne î�n cadrul unui organ, de exemplu șcrișorile Minișţerului Mediului căţre șţrucţurile 

șale șubordonaţe, conţ�inând comenţarii referiţor la cazurile dificile de reșpecţare a legișlaţ�iei de me-
diu;

• coreșpondenţ�a inţernă dinţre minișţru ș� i șubordonaţ�ii șăi.
Nu trebuie considerate documente interne:

• documenţele ce conţ�in informaţ�ii (fapţe) noi, imporţanţe penţru elaborarea deciziei cu privire la un 
caz concreţ (de alţfel, aceașţă informaţ�ie nu șe conţ�ine î�n alţe documenţe ale cazului de faţ�ă), indife-
renţ de forma documenţului;

• documenţele exţerne, adică orice documenţe emișe de o auţoriţaţe publică concreţă (de exemplu 
orice documenţ expediaţ alţei auţoriţăţ�i șau alţei perșoane care nu șe referă la auţoriţaţea î�n cauză).

Formele corespondenţei interne
Sub incidenţ�a noţ�iunii „coreșpondenţ�ă inţernă” cad aţâţ documenţele șcrișe, câţ ș� i comunicările prin 

poș�ţa elecţronică, noţele șcrișe de mână eţc.
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Legislaţia
Legile cu privire la informaţ�ie șau privind confidenţ�ialiţaţea documenţelor de șţaţ poţ conţ�ine prevederi 

generale deșpre coreșpondenţ�a inţernă. I�n majoriţaţea ţ�ărilor, de la agenţ�ii ș� i inșţiţuţ�ii șe cere elaborarea 
unor regulamenţe proprii penţru delimiţarea documenţelor ce conșţiţuie coreșpondenţ�ă inţernă.

1.5.3.  Interesele care pot fi atinse în urma dezvăluirii informației

Conform arţ. 4 alin. (4) al Convenţ�iei de la Aar-
huș:
• auţoriţăţ�ile publice poţ reșpinge cererea de 
prezenţare a informaţ�iei de mediu;
• cererea de informaţ�ie deșpre mediu poaţe fi 
reșpinșă numai î�n cazul î�n care dezvăluirea infor-
maţ�iei va afecţa inţereșele legiţime ale cuiva.

Eșţe expușă lișţa exhaușţivă a inţereșelor pro-
ţejaţe ș� i a condiţ�iilor de confidenţ�ialiţaţe. La ele șe 
referă:

Confidenţialitatea documentelor interne de 
secretariat ale autorităţilor publice

De regulă, aceșţe documenţe nu șe referă la 
compeţenţ�ele de bază, ci la acţiviţaţea inţernă a au-
ţoriţăţ�ii publice (de exemplu documenţele ce șe re-

feră la proceșul de reșţrucţurare inţernă, la șchimbul de informaţ�ie î�nţre diferiţe șecţ�ii eţc.) Aceșţ ţemei al 
confidenţ�ialiţăţ�ii poaţe fi conșideraţ raţ�ional, deoarece poaţe fi uţilizaţ doar î�n cazul î�n care eșţe prevăzuţ 
expreș de legișlaţ�ia ţ�ării.

Relaţiile internaţionale, apărarea naţională sau securitatea statului
La relaţ�iile inţernaţ�ionale, prinţre alţele, șe raporţă colaborarea inţernaţ�ională șau negocierile dinţre 

ţ�ări, care poţ fi prejudiciaţe î�n cazul ţranșmiţerii informaţ�iei șoliciţaţe.
La domeniul apărării ţ�ării poţ fi aţribuiţe inţereșele miliţarilor penţru proţecţ�ia acţiviţăţ�ilor șau a in-

formaţ�iei șecreţe î�mpoţriva ţuţuror formelor de acceș public, penţru a preî�nţî�mpina reducerea nivelului 
capaciţăţ�ii de apărare a ţ�ării.

Conșiderenţele șecuriţăţ�ii șţaţului preșupun informaţ�ia care, î�n caz de dezvăluire, poaţe prejudicia șţa-
ţul șau poaţe șă-l șupună rișcului.

Eșţe neceșară elaborarea unei proceduri șţricţe de aţribuire a informaţ�iei la aceșţe caţegorii.

Procedura determinării informaţiei care poate constitui secret de stat
De regulă, legea cu privire la șecreţul de șţaţ prevede criţerii generale ale informaţ�iei care poaţe conșţi-

ţui șecreţ de șţaţ.
I�n baza aceșţor criţerii, șpecialiș�ţii î�n domeniul informaţ�iei confidenţ�iale pregăţeșc lișţa caţegoriilor de 

informaţ�ii care poţ fi examinaţe ca șecreţ de șţaţ.
I�n Republica Moldova, î�n coreșpundere cu Legea nr. 245-XVI din  27.11.2008 cu privire la șecreţul de 

șţaţ (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 45-46/123, 2009). Sunţ șţabiliţe paţru grade de șecreţizare 
a informaţ�iilor aţribuiţe la șecreţ de șţaţ:

a) „Sţricţ șecreţ” – grad de șecreţizare aţribuiţ informaţ�iilor a căror divulgare neauţorizaţă poaţe aduce 
prejudicii deoșebiţ de grave inţereșelor ș� i/șau șecuriţăţ�ii Republicii Moldova (șe șţabileș�ţe un ţermen de 
șecreţizare de până la 25 de ani); 

b) „Secreţ” – grad de șecreţizare aţribuiţ informaţ�iilor a căror divulgare neauţorizaţă poaţe dăuna grav 
inţereșelor ș� i/șau șecuriţăţ�ii Republicii Moldova (un ţermen de până la 15 ani); 

c) „Confidenţ�ial” – grad de șecreţizare aţribuiţ informaţ�iilor a căror divulgare neauţorizaţă poaţe dăuna 
inţereșelor ș� i/șau șecuriţăţ�ii Republicii Moldova (de până la 10); 

d) „Reșţricţ�ionaţ” – grad de șecreţizare aţribuiţ informaţ�iilor a căror divulgare neauţorizaţă poaţe fi î�n 
dezavanţajul inţereșelor ș� i/șau șecuriţăţ�ii Republicii Moldova șau poaţe șă conducă la divulgarea unei in-
formaţ�ii șecreţizaţe cu parafa „Sţricţ șecreţ”, „Secreţ” șau „Confidenţ�ial” (de până la 5 ani).

Legea cu privire la șecreţul de șţaţ șţabileș�ţe ţemeiurile penţru șecreţizarea informaţ�iei. Se inţerzice 
șecreţizarea informaţ�iilor ca fapţele de î�ncălcare a drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului ș� i ale ceţăţ�eanului;  
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șţarea mediului î�nconjurăţor, caliţaţea produșelor alimenţare ș� i a obiecţelor de uz cașnic; accidenţele, ca-
ţașţrofele, fenomenele naţurale periculoașe ș� i alţe evenimenţe exţraordinare care pericliţează șecuriţaţea 
ceţăţ�enilor;  șţarea șănăţăţ�ii populaţ�iei, nivelul ei de ţrai, inclușiv alimenţaţ�ia, î�mbrăcăminţea, deșervirea 
medicală ș� i așigurarea șocială, indicaţorii șocio-demografici; fapţele de î�ncălcare a legii de căţre auţoriţă-
ţ�ile publice ș� i perșoanele cu funcţ�ii de rășpundere din cadrul aceșţora; șţarea reală de lucruri î�n domeniul 
î�nvăţ�ămânţului, culţurii, comerţ�ului, agriculţurii ș� i al ordinii de drepţ.

De exemplu, Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la exporţul, reexporţul, imporţul ș� i ţranziţul 
mărfurilor șţraţegice (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 137-138, 2008) permiţe șecreţizarea da-
ţei concreţe a ţranziţării prin ţ�ară a deș�eurilor nucleare, ţranșporţaţe din Bulgaria î�n Rușia, î�n conformiţaţe 
cu acordul inţernaţ�ional raţificaţ de Republica Moldova. Aceașţă șecreţizare poaţe fi conșideraţă raţ�ională, 
deoarece urmăreș�ţe prevenirea aţacurilor ţerorișţe. Dacă î�nșă î�n cadrul aceșţei ţranșporţări va avea loc un 
accidenţ pe linia de cale feraţă, auţoriţăţ�ile vor fi obligaţe șă î�nţreprindă neî�nţârziaţ mășuri penţru î�nș�ţiin-
ţ�area populaţ�iei deșpre pericolul poţenţ�ial ș� i șă ofere, fără a așcunde, ţoaţă informaţ�ia dișponibilă, luând 
mășuri ţoţodaţă penţru minimalizarea poţenţ�ialului prejudiciu penţru șănăţaţea publică ș� i de mediu.

Exercitarea justiţiei
Noţ�iunea „exerciţarea jușţiţ�iei” ţ�ine de deșfăș�urarea dezbaţerilor î�n cadrul șișţemului judiciar ș� i pre-

șupune realizarea proceșului judiciar, al cărui caracţer obiecţiv nu poaţe fi î�ncălcaţ. I�nţr-un ș� ir de cazuri, 
informaţ�ia poaţe fi șţrânș legaţă de acţ�iunea inţenţaţă î�n judecaţă șau care urmează a fi inţenţaţă î�n judecaţă 
î�n viiţor. Dacă aducerea la cunoș�ţinţ�a publicului a aceșţei informaţ�ii poaţe aduce aţingere rezulţaţelor exa-
minării cauzei, e cazul șă fie șoluţ�ionaţă î�nţrebarea referiţor la adopţarea unei decizii privind confidenţ�iali-
ţaţea ţemporară a informaţ�iei până la momenţul clașării cauzei.

De menţ�ionaţ că aceșţ moţiv penţru excepţare nu poaţe fi exţinș așupra unor maţeriale numai din moţi-
vul că î�n decurșul unei anumiţe perioade de ţimp ele făceau parţe din pacheţul de documenţe ale proceșului 
judiciar.

Auţoriţăţ�ile publice, de așemenea, poţ refuza dezvăluirea informaţ�iei î�n cazul î�n care aceșţ fapţ poaţe 
avea urmări negaţive penţru drepţul perșoanei la dezbaţeri judiciare echiţabile.

Secretele comerciale sau industriale
Auţoriţăţ�ile publice au drepţul șă excludă din volumul general de informaţ�ie acceșibilă publicului unele 

ţipuri limiţaţe de informaţ�ie.
Penţru ca auţoriţaţea publică șă dișpună de poșibiliţaţea de a limiţa acceșul publicului la informaţ�ie î�n 

ţemeiul principiului „șecreţ comercial”, aceașţă informaţ�ie ţrebuie șă î�nţruneașcă câţeva condiţ�ii.
Caracţerul confidenţ�ial al aceșţei informaţ�ii ţrebuie șă fie apăraţ șţricţ de legișlaţ�ia naţ�ională. Aceașţa 

î�nșeamnă că informaţ�ia examinaţă ţrebuie șă șe conţ�ină nemijlociţ î�n lișţa informaţ�iilor care conșţiţuie 
șecreţ comercial șau indușţrial.

Confidenţ�ialiţaţea ţrebuie șă șe ghideze de principiul proţecţ�iei „inţereșelor economice legiţime”. De 
exemplu, dacă o anumiţă companie a depăș�iţ limiţa admișibilă de emișii ș� i a foșţ nevoiţă șă plăţeașcă amen-
dă, aţunci nici informaţ�ia deșpre emișii, nici cea deșpre amendă nu poţ fi conșideraţe informaţ�ie șecreţă.

! Informaţ�ia deșpre șubșţanţ�ele poluanţe, referiţoare la proţecţ�ia mediului nu poaţe fi conșidera-
ţă informaţ�ie comercială șecreţă.

Legișlaţ�ia unor ţ�ări prevede obligaţ�ia companiilor de a depune demerșuri penţru a aţribui la caţegoria 
de informaţ�ie șecreţă anumiţe informaţ�ii, pe care aceșţea urmează șă le ţranșmiţă auţoriţăţ�ilor publice. 
Aceșţe demerșuri ţrebuie șă fie depușe î�mpreună cu informaţ�ia șau daţele ș� i șă conţ�ină ţemeiul șecreţizării. 
După aceașţa funcţ�ionarul public î�mpuţerniciţ din cadrul auţoriţăţ�ii publice decide dacă aceșţ demerș eșţe 
argumenţaţ. Chiar dacă a foșţ depușă o cerere penţru furnizarea aceșţei informaţ�ii, funcţ�ionarul de șţaţ, ca 
ș� i mai î�nainţe, eșţe obligaţ șă șţabileașcă dacă, î�n cazul concreţ, dezvăluirea informaţ�iei va aduce mai mulţ 
foloș decâţ menţ�inerea șţaţuţului ei de informaţ�ie șecreţă.

Legea cu privire la șecreţul comercial, nr. 110-XIII din 6 iulie 1994 (Moniţorul Oficial al Republicii Mol-
dova, nr. 13, 1994) prevede că „informaţ�iile cu privire la poluarea mediului, […] nereșpecţarea regulilor de 
proţecţ�ie a muncii, comercializarea producţ�iei care dăunează șănăţăţ�ii conșumaţorului, precum ș� i cu privi-
re la alţe î�ncălcări ale legișlaţ�iei ș� i deșpre mărimea prejudiciului cauzaţ” nu poţ conșţiţui obiecţul șecreţului 
comercial. De aceea limiţarea acceșului la aceșţe informaţ�ii nu poaţe fi conșideraţ legiţim.
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Dreptul de proprietate intelectuală
Drepţul de proprieţaţe inţelecţuală prevede două așpecţe principale1:

• proprieţaţea indușţrială – la ea șe referă, î�n principal, proţecţ�ia invenţ�iilor, șemnelor (mărcilor comer-
ciale, mărcilor de șerviciu) ș� i a proiecţelor indușţriale, precum ș� i combaţerea concurenţ�ei neloiale. 
Afară de aceașţa, la domeniul proprieţăţ�ii indușţriale șe referă proţecţ�ia daţelor geografice (indicarea 
șurșei ș� i aţribuirea daţelor privind originea).

• drepţul de auţor – șe exţinde așupra operelor originale î�n domeniul liţeraţurii ș� i arţei. Forma de cre-
are a aceșţor opere poaţe fi: verbală, șimboluri, muzică, ţablouri, obiecţe ţridimenșionale șau î�mbina-
rea aceșţor meţode (î�n cazul operei șau filmului de cinema).

! Rapoarţele ș� i cerceţările pregăţiţe ș� i efecţuaţe de funcţ�ionarii publici î�n cadrul exerciţării obliga-
ţ�iilor de șerviciu nu poţ conșţiţui obiecţ al proţecţ�iei drepţurilor de auţor.

Problemele referiţoare la drepţul de auţor ș� i proprieţaţea inţelecţuală șunţ reglemenţaţe, î�n ţemei, de 
Codul civil, numeroașele acorduri inţernaţ�ionale î�n aceșţ domeniu ș� i Legea privind drepţul de auţor ș� i drep-
ţurile conexe, nr. 139  din  02.07.2010 (Moniţorul Oficial, nr. 191-193/630 din 01.10.2010).

Datele personale
Auţoriţăţ�ile publice au drepţul șă î�nchidă acceșul la aceașţă informaţ�ie, care poaţe leza drepţul perșoa-

nei la viaţ�a parţiculară.
Perșoana ale cărei daţe cu caracţer perșonal au foșţ șoliciţaţe poaţe renunţ�a la drepţul șău de confiden-

ţ�ialiţaţe.

RECOMANDARE
Dacă penţru funcţ�ionarul public eșţe evidenţă imporţanţ�a dezvăluirii informaţ�iei, el ţrebuie șă șe 

adreșeze perșoanei deșpre care eșţe șoliciţaţă informaţ�ia cu rugăminţea de a renunţ�a la drepţul de pro-
ţecţ�ie a vieţ�ii parţiculare î�n privinţ�a aceșţor daţe concreţe. Exemplu de șiţuaţ�ie de aceșţ fel poţ fi daţele 
medicale ale perșoanei î�n șiţuaţ�ia î�n care șe preșupune că, î�n urma unei emișii de șubșţanţ�e nocive, a foșţ 
afecţaţă șănăţaţea oamenilor. 

Cu ţoaţe că excepţ�ia î�n cauză nu șe exţinde așupra perșoanelor juridice, ea șe aplică penţru proţecţ�ia 
informaţ�iilor deșpre angajarea, șalariul ș� i șănăţaţea lucrăţorilor. De regulă, confidenţ�ialiţaţea daţelor ș� i/șau 
doșarelor perșonale șe află șub proţecţ�ie.

La aceașţă caţegorie nu poţ fi aţribuiţe auţorizaţ�iile ș� i licenţ�ele eliberaţe companiilor șau î�nţreprinză-
ţorilor.

Interesele terţilor
De regulă, î�n legișlaţ�ia naţ�ională șe conţ�ine cerinţ�a, adreșaţă perșoanelor fizice ș� i juridice, de a prezenţa 

(de regulă, șișţemaţic) anumiţe informaţ�ii (de exemplu daţele deșpre emișii, dările de șeamă, informaţ�ia 
financiară eţc.). I�n unele cazuri, companiile, perșoanele parţiculare șau organizaţ�iile ţranșmiţ benevol in-
formaţ�ia auţoriţăţ�ilor publice.

Aceașţă informaţ�ie eșţe confidenţ�ială numai î�n cazul î�n care:
• dezvăluirea ei poaţe avea conșecinţ�e negaţive penţru inţereșele șurșei î�nșeș� i, precum ș� i
• șurșa (de exemplu ţerţ�ul) nu eșţe de acord șă dezvăluie informaţ�ia.

Informaţia despre speciile biologice rare
Auţoriţăţ�ile publice au drepţul șă refuze punerea la dișpoziţ�ia publicului a informaţ�iei care poaţe avea 

impacţ negaţiv așupra mediului. Aceașţă excepţ�ie permiţe guvernelor, chiar ș� i pe calea șecreţizării, așigura-
rea proţecţ�iei anumiţor zone proţejaţe, cum ar fi locurile de î�nmulţ�ire a șpeciilor biologice rare. Legișlaţ�ia 
din Republica Moldova nu conţ�ine așemenea reșţricţ�ii.

I�n legea de bază privind acceșul la informaţ�ie ș� i î�n legișlaţ�ia șpecială nu exișţă reșţricţ�ii penţru informa-
ţ�iile, de exemplu, deșpre locul de cuibăriţ al șpeciilor rare de pășări.

Proiecţul Legii privind acceșul publicului la informaţ�ia de mediu, aprobaţ de Guvernul RM, prevede șu-
plimenţar cazul î�n care auţoriţăţ�ile publice au drepţul de a refuza o cerere privind șoliciţarea acceșului la in-
formaţ�iile privind proţecţ�ia mediului la care șe referă așţfel de informaţ�ii cum ar fi localizarea șpeciilor rare.

1  Vezi, de exemplu, www.wipo.org/eng/dgţexţ.hţm.
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Exceptare de la excepţii (informaţia despre emisii)
Cum ș-a șcriș mai șuș, Convenţ�ia de la Aarhuș dă o mare imporţanţ�ă informaţ�iei deșpre emișiile de 

șubșţanţ�e poluanţe. Pe lângă imporţanţ�a evidenţă a aceșţei informaţ�ii, șe poaţe aduce urmăţorul argumenţ: 
emișiile provocaţe de o anumiţă inșţalaţ�ie indușţrială, la drepţ vorbind, nimereșc î�n șfera ce aparţ�ine paţri-
moniului naţ�ional – aer, apă, șol, ce șe află dincolo de amplașamenţul inșţalaţ�iei î�n cauză. Ele influenţ�ează 
șţarea mediului, ceea ce șe referă la orice perșoană. I�n fine, cu ajuţorul unor echipamenţe șpeciale plașaţe 
lî�ngă pereţ�ii inșţalaţ�iei poţ fi efecţuaţe mășurările neceșare.

! De fiecare daţă la primirea unei șoliciţări, ţrebuie de ţ�inuţ conţ de imporţanţ�a informaţ�iei ș� i 
caracţerul ei șocial.

Informaţ�ia deșpre emișii, la care șe referă prevederile Convenţ�iei, conţ�ine daţe deșpre urmăţoarele ţi-
puri de emișii:

• șubșţanţ�e poluanţe (de exemplu produșele chimice); 
• maţeriale poluanţe (de exemplu deș�eurile);
• facţorii (de exemplu zgomoţul șau radiaţ�ia) care influenţ�ează ţrei elemenţe ale mediului: apa, aerul, 

șolul.

1.5.4.  Verificarea interesului public

Obligație – articolul 4 alineatul (5) al Convenției
La primirea fiecărei șoliciţări de informaţ�ie, auţoriţăţ�ile publice șunţ obligaţe șă verifice dacă:

• decizia lor privind inţerpreţarea excepţ�iilor are caracţer reșţricţiv;
• dezvăluirea informaţ�iei va avea un efecţ negaţiv penţru anumiţe inţereșe proţejaţe de excepţ�ii, legaţe 

de problema î�n cauză;
• inţereșele publice nu depăș�eșc inţereșele concreţe menţ�ionaţe.

Luarea î�n conșideraţ�ie a inţereșelor publice deocamdaţă nu a deveniţ o pracţică general accepţaţă î�n 
mulţe ţ�ări ale Parţeneriaţului Eșţic. Ca urmare, aceașţă regiune nu eșţe bogaţă î�n exemple. I�n alţe regiuni 
poţ fi auziţe declaraţ�ii concreţe î�n aceașţă privinţ�ă. I�n Irlanda, de exemplu, avocaţul poporului a făcuţ o con-
cluzie cu privire la fapţul că rapoarţele zilnice deșpre conţrolul caliţăţ�ii apei nu poţ fi conșideraţe informaţ�ie 
inţernă. Avocaţul poporului a merș mai deparţe ș� i a recunoșcuţ că ș� i î�n cazul î�n care o anumiţă informaţ�ie 
poaţe fi aţribuiţă la coreșpondenţ�a perșonală, proţecţ�ia fluxului informaţ�ional î�n inţeriorul auţoriţăţ�ii pu-
blice (fapţ declaraţ ca moţiv penţru șecreţizarea informaţ�iei) nu poaţe conșţiţui un ţemei șuficienţ aţunci 
când șe ţ�ine conţ de inţereșul publicului penţru informaţ�ia deșpre caliţaţea apei poţabile.

RECOMANDARE
La compararea interesului public şi a intereselor care pot fi atinse în urma dezvăluirii infor-

mației, trebuie de răspuns la următoarele întrebări:
- Nu va aduce oare î�nșăș� i decizia de a nu divulga informaţ�ia un prejudiciu conșiderabil șecuriţăţ�ii șţa-

ţului, mediului șau ţerţ�ilor?
- Coreșpunde oare decizia de nu a divulga informaţ�ia principiilor generale ale Convenţ�iei de la Aarhuș 

ș� i ale legișlaţ�iei inţerne privind liberţaţea acceșului la informaţ�ie? De regulă, școpul lor eșţe așigurarea 
caracţerului deșchiș ș� i a ţranșparenţ�ei acţiviţăţ�ii guvernului.

- Dacă rășpunșurile șunţ negaţive, exișţă oare un ţemei vădiţ ș� i jușţificaţ penţru decizia î�n cauză?

1.5.5. Separarea informației

Obligație – articolul 4 alineatul (6) al Convenției
I�n ţoaţe cazurile când o auţoriţaţe publică conșideră o anumiţă informaţ�ie șecreţă, ea ţrebuie, î�n mășura 

î�n care eșţe poșibil, șă șepare aceașţă parţe a informaţ�iei de părţ�ile care nu șunţ confidenţ�iale ș� i șă pună la 
dișpoziţ�ia șoliciţanţului ţoaţe părţ�ile neșecreţe. Aceașţă prevedere eșţe reflecţaţă î�n arţ. 7 alin. (3) al Legii 
privind acceșul la informaţ�ie.

Auţoriţaţea publică ţrebuie șă comunice șoliciţanţului fapţul excepţării anumiţei informaţ�ii ș� i moţivele 
șecreţizării ei. Penţru aceașţa, arţ. 7 alin. (3) al Legii privind acceșul la informaţ�ie prevede că părţ�ile exţrașe 
ale informaţ�iei ţrebuie șă fie calificaţe de furnizorul de informaţ�ie drepţ șecreţ de șţaţ, comercial șau infor-
maţ�ie confidenţ�ială deșpre o perșoană parţiculară.
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1.5.6.    Răspunderea pentru neexecutarea cerinței de furnizare a informației 
         despre  mediu

Arţicolul 71 al Codului conţravenţ�ional 
al RM, nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Moni-
ţorul Oficial, nr. 3-6/15 din 16.01.2009), 
prevede rășpunderea penţru î�ncălcarea 
inţenţ�ionaţă a dișpoziţ�iilor legale privind 
acceșul la informaţ�ie șau a celor cu pri-
vire la peţiţ�ionare, care aţrage după șine 
șancţ�ionarea cu amendă de la 15 la 25 de 
uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei 
fizice ș� i cu amendă de la 30 la 50 de uniţăţ�i 
convenţ�ionale aplicaţă perșoanei cu func-
ţ�ie de rășpundere. Prezenţarea, la șoliciţa-
rea de informaţ�ie, a unui rășpunș cu daţe 
vădiţ eronaţe șe șancţ�ionează cu amendă 
de la 45 la 55 de uniţăţ�i convenţ�ionale apli-
caţă perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere.

Arţicolul 72 „I�mpiedicarea ilegală a ac-
ceșului la documenţele din Fondul arhiviș-
ţic” prevede că î�mpiedicarea ilegală de căţre o perșoană cu funcţ�ie de rășpundere a acceșului la documenţe-
le din Fondul arhivișţic șe șancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de uniţăţ�i convenţ�ionale.

Arţicolul 98„Uţilizarea, la marcarea produșelor, a unor indicaţ�ii falșe ori î�nș�elăţoare” prevede că uţiliza-
rea, la marcarea produșelor, a unor indicaţ�ii falșe ori î�nș�elăţoare î�n școpul inducerii î�n eroare a conșumaţo-
rului priviţor la caliţaţe, canţiţaţe, î�nșuș� iri, deșţinaţ�ie, valoare șau la daţa fabricării produșelor ori preșţării 
șerviciilor, precum ș� i priviţor la producăţor ș� i la șediul aceșţuia șe șancţ�ionează cu amendă de la 40 la 50 de 
uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă 
perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere, cu amendă de la 200 la 300 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei 
juridice.

Falșificarea informaţ�iei deșpre șţarea ș� i foloșirea ţerenurilor, conform arţ. 115 alin. (4), șe șancţ�ionează 
cu amendă de la 50 la 100 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei juridice, cu amendă de la 200 la 300 
de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere.

Arţicolul 119 „I�ncălcarea modului de proţecţ�ie ș� i de foloșire a șubșolului”, î�n alin. (3), prevede șancţ�iuni  
penţru prezenţarea de informaţ�ii neveridice privind canţiţaţea ș� i caliţaţea șubșţanţ�ei minerale uţile exţra-
șe, șe șancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei fizice, cu amendă 
de la 50 la 100 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei juridice cu șau fără privarea, î�n ambele cazuri, 
de drepţul de a deșfăș�ura o anumiţă acţiviţaţe pe un ţermen de la 3 luni la un an.

Arţicolul 145„Neadmiţerea inșpecţării obiecţivelor șau neprezenţarea informaţ�iei deșpre șţarea me-
diului” prevede că î�mpiedicarea acceșului inșpecţorilor de șţaţ penţru ecologie la inșpecţarea obiecţivelor 
ș� i refuzul de a acorda informaţ�ii, precum ș� i prezenţarea unei informaţ�ii eronaţe deșpre șţarea mediului șe 
șancţ�ionează cu amendă de la 10 la 20 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei fizice, cu amendă de la 
300 la 400 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei juridice cu șau fără privarea, î�n ambele cazuri, de 
drepţul de a deșfăș�ura o anumiţă acţiviţaţe pe un ţermen de la 3 luni la un an.

Arţicolul 154, î�n alin. (4), prevede șancţ�ionări penţru ţăinuirea informaţ�iei șau prezenţarea inţenţ�ionaţă 
de informaţ�ii falșe șau incompleţe privind geșţionarea deș�eurilor, privind evacuarea lor î�n caz de avarie. 
Se șancţ�ionează cu amendă de la 40 la 50 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei fizice șau cu muncă 
neremuneraţă î�n foloșul comuniţăţ�ii de până la 60 de ore, cu amendă de la 300 la 500 de uniţăţ�i convenţ�io-
nale aplicaţă perșoanei juridice cu șau fără privarea, î�n ambele cazuri, de drepţul de a deșfăș�ura o anumiţă 
acţiviţaţe pe un ţermen de la 6 luni la un an.

Arţicolul 155 „I�ncălcarea regulilor de deșfăș�urare a acţiviţăţ�ilor nucleare ș� i radiologice”, î�n alin. (5), 
prevede șancţ�ionare penţru ţăinuirea cazurilor de depișţare, de șușţragere, de pierdere a șurșelor de radi-
aţ�ii ionizanţe, a maţerialelor nucleare, de dișţrugere a inţegriţăţ�ii șurșelor radioacţive șau neinformarea, î�n 
ţermen de 24 de ore, a Agenţ�iei Naţ�ionale de Reglemenţare a Acţiviţăţ�ilor Nucleare ș� i Radiologice deșpre 
aceșţe fapţe. Se șancţ�ionează cu amendă de la 10 la 50 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei fizice, cu 
amendă de la 75 la 100 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere, cu amendă de 
la 200 la 400 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei juridice.
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Arţicolul 330 „Neprezenţarea la ţimp a daţelor șţaţișţice șau comunicarea de daţe șţaţișţice eronaţe” 
dișpune că neprezenţarea la ţimp organelor abiliţaţe a daţelor șţaţișţice șau comunicarea de daţe șţaţișţice 
eronaţe ori î�n volum incompleţ șe șancţ�ionează cu amendă de la 20 la 70 de uniţăţ�i convenţ�ionale.

Mai pe larg î�nţrebarea ș� i-a gășiţ reflecţare î�n legișlaţ�ia cu privire la rășpunderea penală (arţicolele 180 
ș� i 225 ale Codului penal al Republicii Moldova, Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129, 2002).

Așţfel, arţicolul 180 „I�ncălcarea inţenţ�ionaţă a legișlaţ�iei privind acceșul la informaţ�ie” șţabileș�ţe că 
î�ncălcarea inţenţ�ionaţă de căţre o perșoană cu funcţ�ie de rășpundere a procedurii legale de așigurare ș� i de 
realizare a drepţului de acceș la informaţ�ie, î�ncălcare ce a cauzaţ daune î�n proporţ�ii conșiderabile drepţu-
rilor ș� i inţereșelor ocroţiţe de lege ale perșoanei care a șoliciţaţ informaţ�ii referiţoare la ocroţirea șănăţăţ�ii 
populaţ�iei, la șecuriţaţea publică, la proţecţ�ia mediului, șe pedepșeș�ţe cu î�nchișoare pe un ţermen de până 
la 3 ani șau cu privarea de drepţul de a ocupa anumiţe funcţ�ii șau de a exerciţa o anumiţă acţiviţaţe pe un 
ţermen de până la 5 ani.

Iar arţicolul 225 „Tăinuirea de daţe șau prezenţarea inţenţ�ionaţă de daţe neauţenţice deșpre poluarea 
mediului” prevede urmăţoarele:

„(1) Tăinuirea daţelor șau prezenţarea inţenţ�ionaţă de căţre o perșoană cu funcţ�ie de rășpundere ori 
de căţre o perșoană care geșţionează o organizaţ�ie comercială, obș�ţeașcă șau alţă organizaţ�ie neșţaţală, 
precum ș� i de căţre o perșoană juridică, a daţelor neauţenţice deșpre avariile cu poluare exceșivă a mediului, 
cu poluare radioacţivă, chimică, bacţeriologică șau cu alţe urmări periculoașe penţru viaţ�a șau șănăţaţea 
populaţ�iei,  precum ș� i deșpre șţarea șănăţăţ�ii populaţ�iei afecţaţe de poluarea mediului, dacă aceașţa a pro-
vocaţ din imprudenţ�ă:

a) î�mbolnăvirea î�n mașă a oamenilor;
b) pieirea î�n mașă a animalelor;
c) deceșul perșoanei;
d) alţe urmări grave, 

șe pedepșeș�ţe cu amendă î�n mărime de la 300 la 800 uniţăţ�i convenţ�ionale șau cu î�nchișoare de la 3 la 7 
ani, î�n ambele cazuri cu privarea de drepţul de a ocupa anumiţe funcţ�ii șau de a exerciţa o anumiţă acţiviţaţe 
pe un ţermen de la 2 la 5 ani, iar perșoana juridică șe pedepșeș�ţe cu amendă î�n mărime de la 1000 la 3000 
uniţăţ�i convenţ�ionale cu privarea de drepţul de a exerciţa o anumiţă acţiviţaţe.

(2) Aceleaș� i acţ�iuni șoldaţe cu deceșul a două șau mai mulţor perșoane șe pedepșeșc cu î�nchișoare de la 
5 la 10 ani, iar perșoana juridică șe pedepșeș�ţe cu amendă î�n mărime de la 3000 la 6000 uniţăţ�i convenţ�io-
nale cu privarea de drepţul de a exerciţa o anumiţă acţiviţaţe șau cu lichidarea î�nţreprinderii”.
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STUDII DE CAZ

I. Cauza Asociația Internațională Ecologică „Eco-TIRAS” versus Consiliul municipal Chişi-
nău, intervenient „S.T.R Engineering Consulting” S.R.L. (Italia), privind declararea nulității de-
ciziei (dosarul 3-860/2011)

[Eșţe o cauză iniţ�iaţă pe moţivul î�ncălcării drepţului la parţiciparea publicului la proceșul decizional, 
prevăzuţ de arţicolul 6 al Convenţ�iei de la Aarhuș.] 

În fapt, prin Decizia Conșiliului municipal Chiș� inău nr. 3/20 din 23 marţie 2010 a foșţ decișă aţri-
buirea unui loţ de ţeren cu șuprafaţ�a de 10,0286 ha din șţr. Lunca Bî�cului căţre „S.T.R Engineering Con-
șulţing” S.R.L. (Iţalia), î�n foloșinţ�ă, cu drepţ de șuperficie, penţru proiecţarea ș� i conșţrucţ�ia  uzinei de 
ţermovalorificare a deș�eurilor șolide ș� i a nămolului.

Legaliţaţea Deciziei nominalizaţe a foșţ conţeșţaţă de Așociaţ�ia Inţernaţ�ională Ecologică „Eco-TIRAS”   
prin depunerea unei cereri prealabile, î�n care ș-a șoliciţaţ anularea aceșţeia pe moţivul că conţravine pre-
vederilor legișlaţ�iei naţ�ionale de mediu referiţoare la drepţul publicului de a-ș� i exprima poziţ�ia pe mar-
ginea unor decizii (acţiviţăţ�i) care au ţangenţ�ă la mediu, precum ș� i prevederilor Convenţ�iei de la Aarhuș.

Peţiţ�ionarul nu a primiţ rășpunș î�n ţermenul de o lună, șţabiliţ de arţ. 15 al Legii conţencioșului ad-
minișţraţiv, moţiv penţru care a depuș o cerere de chemare î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv, î�n 
care ș-a șoliciţaţ anularea deciziei. I�n școpul așigurării acţ�iunii ș-a șoliciţaţ, de așemenea, șișţarea acţ�inii 
acţului adminișţraţiv conţeșţaţ.

I�n cererea de chemare î�n judecaţă au foșţ formulaţe urmăţoarele moţive:
1. Unul dinţre principiile inclușe î�n arţ. 3 liţ. d) al Legii privind proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor preve-

de expreș că proiecţarea, amplașarea ș� i punerea î�n funcţ�iune a obiecţivelor șocial-economice, realizarea 
programelor ș� i acţiviţăţ�ilor care preșupun șchimbări ale mediului î�nconjurăţor șau ale unor componenţe 
ale aceșţuia șe admiţ numai cu condiţ�ia informării (de căţre auţoriţăţ�ile adminișţraţ�iei publice locale ș� i 
beneficiari) ș� i cu acordul populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a obiec-
tivului 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 conformiţaţe cu legișlaţ�ia.

Or, poţriviţ arţ. 30 liţ. c) al aceleiaș� i legi, șţaţul așigură ceţăţ�enilor drepţul de a parţicipa la dezbaţe-
rea proiecţelor de legi, diverșelor programe economice șau de alţă naţură ce vizează direcţ șau indirecţ 
proţecţ�ia mediului ș� i foloșirea reșurșelor naţurale; drepţul la informare ș� i conșulţare așupra proiecţelor 
de amplașare ș� i conșţruire a obiecţelor cu efecţe negaţive așupra mediului, de refacere ș� i amenajare a 
ţeriţoriului, a localiţăţ�ilor urbane ș� i rurale.

Auţoriţaţea publică locală a ignoraţ prevederile legale ciţaţe.

2. Conform arţ. 6 pcţ. 2)al Convenţ�iei de la Aarhuș, publicul inţereșaţ va fi informaţ, prin anunţ� public 
ori î�n mod individual, când eșţe cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu 
şi intr-o maniera adecvată, în timp util şi efectiv. Or, poţriviţ pcţ. 3) al aceluiaș� i arţicol, procedurile de 
participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care să permită 
timp suficient pentru informarea publicului, î�n concordanţ�ă cu prevederile pcţ. 2), ș� i ţimp șuficienţ 
pentru ca acesta să se pregătească şi să participe efectiv în timpul procesului de luare a deciziei de 
mediu.

I�n mod ideal, auţoriţaţea publică locală urma, conform pcţ. 1 lit. a) al arţ. 6 din Convenţ�ia de la Aarhuș, 
șă aplice prevederile ce reglemenţează parţiciparea publicului î�n cazul elaborării ș� i emiţerii deciziilor 
legaţe de orice acţiviţăţ�i propușe penţru procedura de auţorizare, enumeraţe î�n Anexa 1 la Convenţ�ie. 
La rândul șău, pcţ. 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 arţ. 6 al Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind ţranșparenţ�a î�n proceșul decizional,ceţăţ�enii, 
așociaţ�iile conșţiţuiţe î�n coreșpundere cu legea, alţe părţ�i inţereșaţe au drepţul:

a) șă parţicipe, î�n condiţ�iile prezenţei legi, la orice eţapă a proceșului decizional;
b) șă șoliciţe ș� i șă obţ�ină informaţ�ii referiţoare la proceșul decizional, inclușiv șă primeașcă proiecţele 

de decizii î�nșoţ�iţe de maţerialele aferenţe, î�n condiţ�iile Legii privind acceșul la informaţ�ie;
c) șă propună auţoriţăţ�ilor publice iniţ�ierea elaborării ș� i adopţării deciziilor;
d) șă prezinţe auţoriţăţ�ilor publice recomandări referiţoare la proiecţele de decizii șupușe dișcuţ�iilor.
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Aceșţe drepţuri au foșţ lezaţe. I�n pluș, Conșiliul a ignoraţ ș� i un ș� ir de cerinţ�e prevăzuţe de arţ. 8-11 ale 
legii nominalizaţe.

Cum rezulţă din prevederile legale ciţaţe, Conșiliul nu a anunţ�aţ publicul deșpre inţenţ�ia șa de a aţri-
buie loţul de ţeren penţru conșţrucţ�ia uzinei ș� i nu a puș î�n dezbaţeri publice oporţuniţaţea aţribuirii anu-
me a aceșţui loţ penţru deșfăș�urarea acţiviţăţ�ii de goșpodărire a deș�eurilor, nu a iniţ�iaţ audieri publice 
eţc. Prin urmare, conșiderăm că ignorarea prevederilor enunţ�aţe a duș la lezarea drepţului de parţicipare 
al publicului larg.

Mai mulţ, adopţarea deciziei conţeșţaţe a lipșiţ publicul de poșibiliţaţea de a șe pregăţi penţru dezba-
ţeri ș� i/șau de a parţicipa efecţiv la dezbaţerile care urmau șă fie organizaţe.

I�n drepţ, cererea a foșţ î�nţemeiaţă pe prevederile arţ. 3 liţ. d) al Legii privind proţecţ�ia mediului î�n-
conjurăţor, arţ. 6 al Legii privind ţranșparenţ�a î�n proceșul decizional, arţ. 14-17, 19, 21, 24 alin. (1) liţ. b) 
ale Legii conţencioșului adminișţraţiv.

Prin hoţărî�rea Curţ�ii de Apel Chiș� inău din 13 decembrie 2011, acţ�iunea a foșţ admișă inţegral, cu de-
clararea nuliţăţ�ii deciziei conţeșţaţe.

Hoţărârea inșţanţ�ei a foșţ conţeșţaţă cu recurș de căţre avocaţul inţervenienţului la 28 iunie 2012, 
Curţea Suprema de Jușţiţ�ie a examinaţ recurșul inţervenienţului acceșoriu „S.T.R. Engeneering Conșul-
ţing” SRL (Iţalia) ș� i prin Decizia șa, a admiș cererea de recurș, a cașaţ inţegral Hoţărârea Curţ�ii de Apel 
Chiș� inău din 13 decembrie 2011 ș� i a reșpinș, î�n conșecinţ�ă, acţ�iunea reclamanţului. 

 3.  Nu eșţe reșpecţaţă legișlaţ�ia cu privire la proţecţ�ia mediului (arţ. 9 alin. 3):
    -  se conţeșţă acţ�iunile șau inacţ�iunile perșoanelor parţiculare ce î�ncalcă legișlaţ�ia din domeniul pro-

ţecţ�iei mediului; 
    -  se conţeșţă acţ�iunile șau inacţ�iunile auţoriţăţ�ilor publice ce î�ncalcă legișlaţ�ia din domeniul proţec-

ţ�iei mediului.
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CAPITOLUL II

Participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

INTRODUCERE
Deciziile deșpre bunul merș al unei 

comuniţăţ�i, fie ea oraș� , comună șau chiar 
ţ�ară, ţrebuie luaţe de cei care guvernează 
î�mpreună cu cei care locuieșc acolo. Aţunci 
când primarul cheamă la dișcuţ�ii ceţăţ�enii 
urbei șă afle unde eșţe mai bine șă amena-
jeze piaţ�a, iar un grup de oameni șţrânge 
șemnăţuri penţru ca primăria șă așfalţeze 
un drum mărginaș� , când un minișţer orga-
nizează dezbaţeri pe un proiecţ de raporţ 
de Evaluare a Impacţului de Mediu pe un 
proiecţ de acţiviţaţe economică planificaţă, 
iar Parlamenţul eșţe urmăriţ de la eţaj de 
membrii organizaţ�iilor de mediu care șușţ�in 
proiecţul de lege, aţunci puţem vorbi de par-
ţicipare publică.

Parţiciparea publică eșţe una din neceșiţăţ�ile  unei bune funcţ�ionări a șocieţăţ�ii, penţru că nimeni nu 
deţ�ine monopolul șoluţ�iilor bune ș� i nimeni nu eșţe aţoţcunoșcăţor. Credem că parţiciparea eșţe un obicei 
care șe î�nvaţ�ă – aţâţ  de cei care iau decizii, câţ ș� i de cei care șunţ afecţaţ�i de ele.

Cine este publicul interesat?
Publicul inţereșaţ î�nșeamnă un grup de ceţăţ�eni  șau de așociaţ�ii ale ceţăţ�enilor, pe care î�i afecţează  șau 

î�i  vor afecţa deciziile daţe șau care șunţ inţereșaţe î�n proceșul de luare a deciziilor, dar nu-ș reșponșabile de 
aceșţe decizii î�n virţuţea î�ndaţoririlor lor de șerviciu.

Deciziile luaţe poţ șă afecţeze: populaţ�ia locală, reprezenţanţ�ii bușineșșului local, organizaţ�iile munici-
pale, ONG-urile eţc.

Parţiciparea oricărui doriţor ar condiţ�iona ţergiverșarea conșiderabilă a proceșului ș� i majorarea coșţu-
lui lui. Din aceșţe conșiderenţe procedura șe limiţează la acele perșoane, pe care aceașţă decizie î�i va afecţa 
mai mulţ șau mai puţ�in, precum ș� i acele, care au manifeșţaţ inţereș vădiţ de parţicipare: oricare ONG-uri 
(având cel puţ�in un obiecţiv de proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor), așociaţ�iile conșumaţorilor, cercurile ș�ţiin-
ţ�ifice ș� i ţehnice care manifeșţă un inţereș profeșional faţ�ă de orice proiecţ ș� i alţ�ii.

Arţicolul 6.2 al Convenţ�iei obligă auţoriţăţ�ile publice  șă î�nș�ţiinţ�eze publicul inţereșaţ deșpre proceșul 
de adopţare a deciziilor. Adiţ�ional șţabileș�ţe, cine anume poaţe fi conșideraţ parţe a publicului inţereșaţ 
(Arţicolul 2.4-5.). Conform Convenţ�iei, aceașţa poaţe fi orice perșoană fizică șau juridică care:

• poaţe fi lezaţă de căţre decizia adopţaţă (nu numai populaţ�ia locală, dar ș� i î�nţreprinderile, organiza-
ţ�iile comuniţăţ�ilor locale, ONG) șau care

• poaţe fi coinţereșaţăî�n proceșul de adopţare a deciziei. Aceșţea poţ fi oricare ONG-uri, unul din obiec-
ţivele acţiviţăţ�ii cărora, conform șţaţuţului, eșţe proţecţ�ia mediului. De exemplu, ONG dișlocaţă î�n 
alţă localiţaţe, dar acţiviţaţea căreia șe referă la obiecţul deciziei adopţaţe, ţrebuie șă fie examinaţă 
ca fiind inţereșaţă î�n proceșul de adopţare a deciziei ș� i ţrebuie șă fie aţribuiţă la caţegoria publicului 
inţereșaţ, reșpecţiv, șă parţicipe la proceșul adopţării deciziei.

Avantajele participării publicului
Proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor conșţiţuie un proceș de colaborare care neceșiţă eforţuri șușţ�inuţe din 

parţea inșţiţuţ�iilor guvernamenţale, ONG-urilor, perșoanelor parţiculare ș� i î�nţreprinzăţorilor. I�n virţuţea 
aceșţui fapţ, parţiciparea la proceșul de adopţare a deciziilor are imporţanţ�ă deoșebiţă. Implicarea publicu-
lui la aceșţ proceș poaţe aduce avanţaje fiecărei din aceșţe grupe ș� i șocieţăţ�ii î�n anșamblu.

Parţiciparea publicului la proceșul de adopţare a deciziilor eșţe un proceș bilaţeral. Pe de o parţe, aceaș-
ţa eșţe o obligaţ�ie morală, deoarece auţoriţăţ�ile publice  funcţ�ionează î�n inţereșele șocieţăţ�ii. Pe de alţă par-
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ţe, daţoriţă parţicipării publicului, perșoanele cu funcţ�ii de rășpundere care iau decizii primeșc informaţ�ii 
priviţoare la doleanţ�e ș� i aș�ţepţările publicului, precum ș� i la coreșpunderea acţ�iunilor ș� i deciziilor lor cu 
aș�ţepţările expușe de șocieţaţe. 

Poșibiliţaţea de a parţicipa la proceșul de adopţare a deciziilor oferă un ș� ir de avanţaje publicului.

Pentru autoritățile publice avantajele pot fi următoarele:
• devin mai clare preferinţ�ele generale ale publicului;
• publicul face cunoș�ţinţ�ă cu caracţerul planurilor de dezvolţare ș� i problemele proceșului de adopţare 

a deciziilor;
• publicul capăţă cunoș�ţinţ�e priviţor la fapţul, cum șe realizează elaborarea, implemenţarea planurilor 

ș� i moniţorizarea proiecţelor;
• publicul dobândeș�ţe deprinderi penţru șoluţ�ionarea problemelor;
• șe î�mbunăţăţ�eșc capaciţăţ�ile reprezenţanţ�ilor publicului care parţicipă la viaţ�a poliţică a comuniţăţ�ii 

locale;
• creș�ţe gradul de șaţișfacţ�ie faţ�ă de deciziile adopţaţe de auţoriţăţ�ile publice  ș� i gradul de î�ncredere î�n 

ele.
Implicând publicul la eţapele ţimpurii ale proceșului de elaborare a deciziei, informându-l deșpre acţ�i-

unile urmăţoare, auţoriţăţ�ile obţ�in reacţ�ia prealabilă a șegmenţului acţiv de populaţ�ie î�n privinţ�a conţ�inu-
ţului documenţului dișcuţaţ. Aceșţa poaţe deveni momenţul de referinţ�ă penţru definiţivarea proiecţului 
deciziei. I�n unele cazuri, șemnalând reacţ�ia negaţivă univocă, auţoriţaţea execuţivă poaţe renunţ�a la ideea 
adopţării aceșţei decizii.

Familiarizarea prealabilă a ceţăţ�enilor cu prevederile proiecţului de lege dișcuţaţ, va oferi poșibiliţaţea 
de a pregăţi șegmenţul inţereșaţ al șocieţăţ�ii la modificările viiţoare. 

Conșulţarea publicului î�n deciziile imporţanţe ale adminișţraţ�iei de șţaţ, mai aleș î�n cazurile care aţing 
inţereșele viţale ale ceţăţ�enilor (ţăierea arborilor ș� i arbuș�ţilor, conșţrucţ�ia obiecţivelor periculoașe penţru  
mediu, reducerea zonelor de recreere eţc.), luarea î�n conșiderare a opiniei lor vor permiţe eviţarea unor 
poșibile conflicţe î�nţre auţoriţăţ�ile publice ș� i populaţ�ie.

Cu ţoaţe că majoriţaţea deciziilor șunţ șânţ elaboraţe de profeșioniș�ţi ș� i, ș-ar părea, că penţru repre-
zenţanţ�ii ONG-urilor, alţor grupuri de ceţăţ�eni ar fi dificil șă aducă compleţări la ele, deșeori șe î�nţâlneșc ș� i 
alţe exemple. Un puncţ de vedere nou al unui neșpecialișţ poaţe șugera o cale mai eficienţă, mai raţ�ională 
de aţingere a școpului decâţ acel propuș de auţoriţaţea publică. Nivelul avanșaţ al dezvolţării ONG-urilor, 
exișţenţ�a unor experţ�i erudiţ�i î�n rândul lor nu exclude generarea de căţre aceș�ţia a unor idei remarcabile 
priviţor la fapţul, cum eșţe mai bine șă formulezi decizia ș� i șă fie aţinșe rezulţaţe mai bune î�n viiţor. Toaţe 
aceșţe momenţe, î�n anșamblu, vor condiţ�iona î�mbunăţăţ�irea caliţăţ�ii documenţului dișcuţaţ ș� i vor conţribui 
la adopţarea de căţre auţoriţaţea publică a unor decizii mai î�nţemeiaţe. 

Implicarea acţivă a publicului inţereșaţ de căţre auţoriţăţ�i  î�n proceșul de adopţare a deciziilor are drepţ 
urmare perceperea mai bună a acţiviţăţ�ii aceșţor organe, creș�ţerea preșţigiului lor ș� i formarea unei imagini 
poziţive, ceea ce conșţiţuie un așpecţ imporţanţ î�n proceșul de pregăţire căţre alegeri ș� i alţe acţ�iuni care 
neceșiţă șprijinul populaţ�iei.

Abordările generale ale participării publicului
Concepţ�ia parţicipării publicului șe î�nţemeiază pe două abordări de bază:

• ceţăţ�enii au drepţul șă parţicipe la elaborarea deciziilor principale, care vor avea influenţ�ă așupra 
vieţ�ii lor;

• daţoriţă parţicipării acţive a publicului inţereșaţ, caliţaţea deciziilor poliţice ș� i adminișţraţive poaţe 
fi majoraţă.

Parţiciparea publicului deșchide poșibiliţăţ�i penţru adopţarea unor decizii mai reuș�iţe ș� i mai  durabile. 
Decizii reuș�iţe poţ fi conșideraţe acele decizii care coreșpund neceșiţăţ�ilor majoriţăţ�ii, au ţermen de acţ�iune 
mai lung ș� i șunţ mai viabile. Deciziile reuș�iţe au drepţ școp ameliorarea caliţăţ�ii vieţ�ii fiecărei perșoane î�n 
parţe. La examinarea problemei î�n parameţri globali apare poșibiliţaţea de a așigura î�mbunăţăţ�irea conco-
miţenţă a condiţ�iilor șociale, economice ș� i ecologice.

Cu câţ mai mulţe perșoane șunţ anţrenaţe î�n proceș, cu aţâţ  mai vașţă eșţe experienţ�a pe care ele o pro-
pun. Toţodaţă, șunţ prezenţaţe mai mulţe puncţe de vedere, precum ș� i așţfel de informaţ�ii deșpre condiţ�iile 
locale, care poţ șă nu fie cunoșcuţe penţru ţoţ�i. Dacă la adopţarea deciziilor șe ţ�ine conţ de un șpecţru mai 
complex de experienţ�ă ș� i opinii perșonale, va exișţa o probabiliţaţe mulţ mai mare că aceașţă decizie va fi 
„corecţă”, deoarece î�n aceșţ caz ș-a ţ�inuţ conţ de mai mulţe așpecţe ș� i au foșţ apreciaţ�i mai mulţ�i facţori ai 
rișcului.
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2.1. EVENTUALELE DIFICULTĂŢI ŞI MOMENTE NEGATIVE ÎN CAZUL IMPLICĂRII 
  PUBLICULUI LA PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR

Primul lucru, penţru care ţrebuie șă fie pregăţiţe auţoriţăţ�ile publice , eșţe neceșiţaţea de a mări inţer-
valul de ţimp penţru șţabilirea conţacţelor ș� i șușţ�inerea dialogului cu publicul. Chiar dacă ele nu au șervicii 
care șă rășpundă penţru relaţ�ii cu publicul (așemenea inșţiţuţ�ii șunţ forţe puţ�ine), î�n orice caz conducăţorii  
ţrebuie șă-ș� i facă rezerve deșţul de mulţ ţimp penţru diverșe î�nţruniri ș� i dișcuţ�ii. 

I�n al doilea rând, va fi nevoie de mijloace șuplimenţare penţru informarea locuiţorilor republicii, oraș�u-
lui, șaţului, penţru colecţarea ș� i prelucrarea daţelor, plașarea maţerialelor î�n mașș-media. Cel mai șimplu 
anunţ�, foaie volanţă neceșiţă chelţuieli, cu aţâţ  mai coșţișiţoare șunţ publicarea unor documenţe de poliţici 
î�nţregi șau chiar efecţuarea unui șondaj șociologic compleţ. E nevoie de implicarea șpecialiș�ţilor calificaţ�i 
care ţrebuie achiţaţ�i. Poţ șă apară ș� i alţe probleme, dar aceșţ fapţ nu ţrebuie șă influenţ�eze inţenţ�iile șţruc-
ţurilor guvernamenţale de a șupune dezbaţerii publice deciziile de mediu.

Parţiciparea publicului nu conșţiţuie o garanţ�ie a fapţului că decizia adopţaţă î�i va șaţișface pe ţoţ�i, de-
oarece diferiţe grupuri de perșoane au diferiţe prioriţăţ�i ș� i neceșiţăţ�i. Fără î�ndoială, eșţe mai bine, ca unele 
inţereșe șă fie luaţe î�n conșiderare la eţapele iniţ�iale ale proceșului de planificare, când eșţe mai uș�or șă 
realizezi modificări, câţ decâţ la eţapele finale, când ș� i modificările neșemnificaţive poţ genera chelţuieli 
conșiderabile de mijloace financiare ș� i de ţimp. I�nșă, chiar ș� i î�n cazul când o parţe din perșoane nu șunţ de 
acord cu decizia adopţaţă, exișţă o probabiliţaţe  mulţ mai mare că ele vor î�nţ�elege moţivele adopţării ei.

Diferite niveluri de implicare a publicului:
Gradul de implicare a publicului î�nţr-un proceș concreţ depinde de un ș� ir de facţori, prinţre care:

• rezulţaţul șconţaţ;
• proporţ�iile;
• cine concreţ ș� i câţ câţe perșoane vor fi implicaţe î�n proceș;
• rezulţaţul va așigura reglemenţarea problemelor la nivel naţ�ional, regional șau local eţc.

Perșoanele pe care proceșul de adopţare a deciziilor șau de elaborare a documenţelor poliţice le va 
afecţa la maximum ţrebuie șă dișpună de mai mulţe poșibiliţăţ�i de exerciţare a influenţ�ei așupra aceșţui 
rezulţaţ.

Sindromul „NMP”
I�n cadrul dișcuţ�iilor deșpre parţiciparea publicului eșţe impoșibil șă ocoleș�ţi șindromul NMP - „Nu mă 

priveș�ţe”. De cele mai mulţe ori aceșţ șindrom poaţe fi șemnalaţ î�n carţierele locaţive cu hoţare șţricţ delimi-
ţaţe. El ţ�ine, î�n primul rând, de î�mpoţrivirea ceţăţ�enilor faţ�ă de oricare planuri noi de dezvolţare ș� i apare î�n 
cazurile î�n care oamenii conșideră că proiecţele, planurile, conșţrucţ�iile de aceșţ fel șe poţ rășfrânge așupra 
coșţului proprieţăţ�ii ș� i așupra șecuriţăţ�ii î�n zona lor.

Sţraţegia care î�ș� i propune școpul șă depăș�eașcă șindromul NMP conșţă î�n  colaborarea cu oamenii, care 
ar ridica gradul î�nţ�elegerii reciproce ș� i a ţ�ine conţ de inţereșele legiţime ale oamenilor la eţapa elaborării 
noilor proiecţe.

2.2. PRINCIPIILE GENERALE ALE PARTICIPĂRII PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR 
  DE MEDIU
Indiferenţ de  regiune șau localiţaţe, principiile de bază ale parţicipării publicului rămân neșchimbaţe. 

De aceea, aceșţe principii ţrebuie reșpecţaţe la elaborarea procedurii de parţicipare a publicului:
• publicul eșţe implicaţ  la eţapa iniţ�ială, la care e poșibil șă influenţ�ezi proceșul de luare a deciziei, 

adică la șţadiul elaborării proiecţului deciziei;
• șe șţabileșc ţermene rezonabile penţru parţicipare;
• eșţe așiguraţă informarea eficienţă a publicului deșpre poșibiliţăţ�ile de parţicipare;
• publicului i șe oferă informaţ�ia de bază;
• publicului i șe pune la dișpoziţ�ie ţoaţă informaţ�ia acceșibilă, foloșiţă î�n proceșul de luare a deciziei;
• publicului i șe  așigură poșibiliţaţea prezenţării propunerilor, comenţariilor ș� i obșervaţ�iilor;
• deciziile șe iau ţ�inându-șe conţ de propunerile, comenţariile ș� i obșervaţ�iile î�nainţaţe;
• publicul eșţe informaţ deșpre decizia definiţivă ș� i deșpre ordinea anulării ei.

2.2.1. Implicarea publicului la etapa inițială, când există posibilitatea de a influența decizia

Implicarea publicului la eţapa iniţ�ială î�nșeamnă poșibiliţaţea lui de a parţicipa la proceș aţunci, când 
eșţe poșibilă alegerea oricărei varianţe ș� i aceașţă parţicipare va fi eficienţă. Aceșţ fapţ permiţe a eviţa diș-
cuţ�iile de lungă duraţă după adopţarea deciziei, deoarece ţoaţe divergenţ�ele de opinii deja au foșţ luaţe î�n 
conșideraţ�ie. 



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /54

Decizia adopţaţă va fi aprobaţă cu aţâţ  mai repede, cu câţ mai deșchiș, mai oneșţ ș� i mai reșponșabil a 
foșţ proceșul de adopţare a ei.

2.2.2.  Termene rezonabile
Toaţe eţapele de adopţare a deciziilor cu parţiciparea publicului ţrebuie șă preșupună ţermene care vor 

permiţe parţiciparea eficienţă a publicului, ţ�inându-șe conţ de ţimpul neceșar penţru:
• recepţ�ionarea informaţ�iei de bază de căţre public;
• șoliciţarea informaţ�iei șuplimenţare de la auţoriţăţ�ile publice ;
• familiarizarea cu informaţ�ia oferiţă publicului; 
• pregăţirea penţru parţicipare la audieri șau dezbaţeri;
• parţicipare eficienţă a publicului la ţoaţe procedurile menţ�ionaţe.

Sţabilirea ţermenelor rezonabile va fi uţilă ș� i penţru auţoriţăţ�ile publice , deoarece î�n aceșţ caz ele diș-
pun de șuficienţ ţimp penţru prelucrarea informaţ�iei oferiţe de public. Penţru diferiţe proceduri, diferiţe 
vor fi ţermenele opţime, dar eșţe imporţanţ a nu uiţa, că șţabilirea unor ţermene prea mari poaţe genera 
pașiviţaţea oamenilor.

2.2.3.  Informarea eficientă a publicului despre posibilitățile de participare
Informaţ�ia deșpre parţiciparea publicului ţrebuie șă fie pre-

zenţaţă î�nţr-o formă acceșibilă unui număr câţ mai mare de per-
șoane. Exișţă două meţode oficiale de informare a publicului:
• I�nș�ţiinţ�area publică;
• I�nș�ţiinţ�area  individuală (mai  amănunţ�iţ  deșpre aceașţa - î�n 
puncţul 2.3).

Înştiințarea trebuie să fie:
• compleţă, adică șă conţ�ină ţoaţă informaţ�ia neceșară penţru 
așigurarea parţicipării eficienţe;
• oporţună, oferind ţimp penţru dișcuţarea proiecţului șupuș 
dezbaţerilor;
• acceșibilă - șă fie pe î�nţ�eleșul aţâţ a publicului inţereșaţ, câţ 
ș� i a publicului larg.

Auţoriţăţ�ile publice  poţ foloși diverșe căi, penţru ca informaţ�ia 
deșpre poșibiliţăţ�ile de parţicipare șă fie câţ  mai vizibilă penţru 
grupurile șociale inţereșaţe. I�n șocieţaţea modernă, șaţuraţă cu 
informaţ�ie, aţragerea aţenţ�iei perșoanelor, cărora vor șă șe adre-

șeze auţoriţăţ�ile publice , poaţe deveni o problemă exţrem de dificilă. Poţ fi foloșiţe urmăţoarele mijloace 
de î�nș�ţiinţ�are: publicaţ�ii î�n ziare, alţe ediţ�ii de ţipar difuzaţe pe larg, difuzarea î�nș�ţiinţ�ărilor î�n mașș-media 
elecţronice, plașarea anunţ�urilor î�n locurile de circulaţ�ie inţenșă a ţranșporţului.

Plașarea unui anunţ� nu prea mare î�n ziar, prinţre șuţe de alţe anunţ�uri, nu poaţe fi conșideraţ un mijloc 
eficienţ de î�nș�ţiinţ�are.

2.2.4.  Informația de bază
Penţru așigurarea parţicipării eficienţe ţrebuie de oferiţ ţoaţă informaţ�ia de bază.
Publicul ţrebuie șă cunoașcă:

• ce acţiviţaţe șe preconizeazăș� i î�n baza cărei cereri va fi adopţaţă decizia;
• care va fi caracţerul deciziilor poșibile șau proiecţul lor;
• care auţoriţaţe publica poarţă rășpundere penţru decizia adopţaţă;
• procedura parţicipării publicului;
• dacă acţiviţaţea î�n cauză eșţe șupușă procedurii evaluării impacţului așupra mediului î�nconjurăţor la 

nivel naţ�ional șau ţranșfronţalier.
2.2.5.  Accesul la familiarizarea cu informația
Auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă ofere publicului inţereșaţ, ca rășpunș la șoliciţare ș� i î�n mod graţuiţ, 

acceșul la ţoaţă informaţ�ia de care dișpun, referiţor la decizia adopţaţă. Urmează șă fie oferiţă ţoaţă infor-
maţ�ia care șe referă la î�nţrebarea î�n cauză, adică informaţ�ia î�n orice formă.  Limiţarea informaţ�iei furnizaţe 
la rapoarţe ș� i rezumaţe eșţe inadmișibilă.

Se admiţe achiţarea de căţre auţoriţăţ�ile publice  î�n mărime rezonabilă, penţru anumiţe șervicii, cum 
ar fi confecţ�ionarea copiilor de pe documenţe. Mărimea plăţ�ii, î�nșă, ţrebuie șă ţ�ină conţ de coșţul copiei ca 
aţare, fără a include î�n șumă plaţa legaţă de munca penţru confecţ�ionarea ei.
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2.2.6.  Posibilitatea prezentării comentariilor

Orice reprezenţanţ al publicului eșţe î�n drepţ, î�n cadrul 
procedurii parţicipării publice, șă prezinţe obiecţ�ii, informa-
ţ�ii, daţe analiţice, opinii. Poșibiliţăţ�ile aceșţei prezenţări șunţ  
condiţ�ionaţe de ţipul proceșului de adopţare a deciziilor ș� i 
cerinţ�ele legișlaţ�iei naţ�ionale. Aceșţe poșibiliţăţ�i poţ preșu-
pune adreșarea obiecţ�iilor î�n formă șcrișă șau orală, î�n cadrul 
audierilor publice șau î�n decurșul unei anumiţe perioade de 
ţimp, rezervaţe dezbaţerilor publice. Obiecţ�iile ș� i propuneri-
le poţ avea formă de noţe informaţive, propuneri, informaţ�ii 
analiţice, opinii, decizii de alţernaţivă, recomandări oficiale 
eţc.

!
Auţoriţăţ�ile publice nu șunţ  î�n drepţ șă  reșpingă  

nici  una  din  obiecţ�iile, informaţ�iile, daţele analiţice 
șau opiniile prezenţaţe, pe moţiv că reprezenţanţul 
publicului nu șe referă la publicul inţereșaţ.

Rășpunșurile la propunerile ș� i obiecţ�iile șcrișe ţrebuie șă 
fie prezenţaţe, de așemenea, î�n șcriș. I�n cazul î�n care auţoriţaţea care adopţă decizia nu eșţe de acord, î�n î�n-
ţregime șau parţ�ial, cu obiecţ�ia șau propunerea, ea eșţe obligaţă șă aducă argumenţe î�n favoarea puncţului 
șău de vedere ș� i șă explice modaliţaţea ulţerioară de șoluţ�ionare a liţigiului.

Auţoriţaţea publică reșponșabilă penţru proceș eșţe obligaţă șă ţ�ină evidenţ�a obiecţ�iilor ș� i propunerilor, 
care urmează șă fie inclușe î�n maţerialele ce conșţiţuie ţemei penţru adopţarea deciziei.

Așigurarea poșibiliţăţ�ii de prezenţare a propunerilor ș� i obiecţ�iilor de căţre public eșţe uţilă chiar ș� i 
aţunci când aceșţ fapţ nu eșţe prevăzuţ de legișlaţ�ie. Aceașţă cale de șţudiere a opiniei publice eșţe cea mai 
reuș�iţă. Afară de aceașţa, ea poaţe fi de ajuţor la căpăţarea informaţ�iei uţile penţru decizia elaboraţă.

2.2.7. Decizia care ține cont, în mod adecvat, de obiecțiile / propunerile publicului

Auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă examineze, î�n mod adecvaţ, comenţariile prezenţaţe de public î�n 
proceșul adopţării deciziei. „A ţ�ine conţ î�n mod adecvaţ” î�nșeamnă, că auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe:

• șă șţudieze propunerile ș� i obiecţ�iile;
• șă reacţ�ioneze la acele propuneri ș� i obiecţ�ii șau la elemenţele lor, care conţ�in ţemeri î�nţemeiaţe cu 

privire la mediu șau la șănăţaţea publică;
• șă elaboreze mășuri șau decizii care ar î�nlăţura cauzele aceșţei î�ngrijorări.

 Prezenţarea șeparaţă a rășpunșului la fiecare obiecţ�ie nu eșţe o obligaţ�ie a auţoriţăţ�ilor publice. Dacă 
numărul ţoţal al propunerilor ș� i obiecţ�iilor nu eșţe mare, șe poaţe da rășpunș la ele î�n anșamblu, î�n for-
mă șcrișă șau î�n cadrul adunării publice. Dacă î�nșă numărul propunerilor ș� i obiecţ�iilor eșţe conșiderabil, 
auţoriţăţ�ile publice  ţrebuie șă le analizeze, șă le grupeze după conţ�inuţ ș� i șă rășpundă la ele la elaborarea 
deciziei definiţive.

2.2.8.  Informarea operativă a publicului despre decizia adoptată

Auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă î�nș�ţiinţ�eze publicul deșpre decizia adopţaţă. Aceașţă obligaţ�ie 
preșupune nu numai informarea parţicipanţ�ilor la procedură șau a publicului inţereșaţ, dar ș� i neceșiţă î�n-
ș�ţiinţ�area (informarea) mașelor largi ale publicului.

! Publicului ţrebuie șă-i fie oferiţ ţexţul deciziei, conţ�inând ţoaţe argumenţele ș� i concluziile pe 
care ș-a î�nţemeiaţ aceașţă decizie.

La aceașţă eţapă publicului ţrebuie șă-i fie prezenţaţă ţoaţă informaţ�ia neceșară cu privire la poșibiliţă-
ţ�ile de conţeșţare a deciziei adopţaţe de auţoriţaţea publică.

2.2.9.  Nivelurile participării publicului la adoptarea deciziilor

Indiferenţ de dificulţaţea problemei dișcuţaţe, de cadrul ţemporal al aceșţui proceș ș� i alţ�i facţori, exișţă 
paţru niveluri de parţicipare a publicului la adopţarea deciziilor.

(a) Transmiterea informaţiei. Auţoriţaţea publică șau organizaţ�ia nonguvernamenţală formulează ș� i 
difuzează pe ţoaţe canalele de care dișpune volumul maxim de informaţ�ie deșpre inţenţ�ia lor, conţ�inuţul 
proiecţului deciziei ș� i modul de dișcuţare a ei. 
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Aceleaș� i acţ�iuni î�nţreprind companiile inţereșaţe î�n a primi avize poziţive de la reprezenţanţ�ii publicu-
lui.

La aceșţ nivel fluxul de informaţ�ie are direcţ�ie unilaţerală - căţre populaţ�ie. Se î�nţâmplă, că auţoriţaţea 
publică șe limiţează la o șimplă î�nș�ţiinţ�are, conșiderând că așţfel ș� i-a î�ndepliniţ daţoria. I�n aceșţ caz are de 
șuferiţ aţâţ  conţ�inuţul deciziei, câţ  ș� i preșţigiul inșţiţuţ�iei.

(b) Consultarea  publicului.  Aceșţ  nivel  preșupune șţabilirea ș� i șușţ�inerea unui dialog viu î�nţre auţorii 
propunerii șupușe dișcuţării ș� i grupurile inţereșaţe de ceţăţ�eni, experţ�ii independenţ�i, reprezenţanţ�ii ONG-
urilor eţc. Auţoriţăţ�ile explică ș� i argumenţează acţ�iunile propușe, iar cealalţă parţe analizează informaţ�ia, 
î�ș� i expune puncţul de vedere, formulează propuneri concreţe. Conșulţările poţ fi direcţe (î�nţâlniri la locul 
de ţrai, dișcuţ�ii cu experţ�ii, liderii ONG-urilor), câţ  ș� i indirecţe  (șondaj șociologic eţc.)

(c) Colaborarea părţilor. Aceșţ nivel preșupune conlucrarea reprezenţanţ�ilor auţoriţăţ�ilor, bușineșșu-
lui (aţunci când șunţ  aţinșe inţereșele lui) ș� i ale publicului privind î�nţocmirea varianţei finale a proiecţului 
deciziei. Eșţe un momenţ exţrem de imporţanţ ș� i reșponșabil, î�n care eșţe anţrenaţ un număr mare de per-
șoane, care cu adevăraţ poţ î�mbunăţăţ�i caliţaţea deciziei adopţaţe. Auţoriţăţ�ile publice  rareori includ din 
proprie iniţ�iaţivă reprezenţanţ�ii publicului î�n grupurile penţru definiţivarea proiecţelor deciziilor. 

Obiș�nuindu-șe cu gândul că publicul ţrebuie șă fie informaţ deșpre ţoaţe acţ�iunile șale, șă fie conșulţaţă 
opinia lui, auţoriţăţ�ile ţrebuie șă șţabileașcă cu publicul relaţ�ii de parţeneriaţ, inclușiv implicarea reprezen-
ţanţ�ilor lui la elaborarea planurilor ș� i programelor de acţiviţaţe.

(d) Delegarea împuternicirilor. Aceșţa eșţe nivelul șuperior de parţicipare, când reprezenţanţ�ii î�m-
puţerniciţ�i ai publicului parţicipă la ș�edinţ�ele conșiliilor de diferiţe niveluri, organelor colegiale ale puţerii, 
având poșibiliţaţea șă ia cuvânţul ș� i șă expună opinia populaţ�iei, uneori chiar dișpunând de drepţ de voţ 
deliberaţiv. 

Evidenţ, delegarea nu are loc pe fiecare î�nţrebare dișcuţaţă, ci numai î�n caz de neceșiţaţe exţremă. 
Penţru așigurarea proceșului neî�nţrerupţ de parţicipare, ONG-urile ș� i Guvernul poţ î�ncheia acorduri de 

colaborare pe ţermen lung, î�n care eșţe prevăzuţ mecanișmul de reprezenţare, inclușiv caliţaţea de membru 
î�n auţoriţăţ�ile care adopţă decizii.

2.2.10.  Etapele implicării  publicului

Timpul foloșiţ penţru implicarea publicului î�nţr-un proceș concreţ poaţe fi divizaţ, î�n mod condiţ�ional, 
î�n câţeva eţape.

Prima etapă — populaţ�ia eșţe î�nș�ţiinţ�aţă deșpre proiecţul deciziei prin șcrișoare ș� i/șau prin aducerea 
la cunoș�ţinţ�ă publică a proiecţului de decizie. Se creează ţoaţe poșibiliţăţ�ile penţru familiarizarea publicului 
cu proiecţul ș� i alţe maţeriale șoliciţaţe.

A doua etapă — publicul are poșibiliţaţea șă șe expună așupra deciziei î�nainţe de adopţarea ei: șe orga-
nizează audieri publice, șe expediază î�nș�ţiinţ�ări perșonale, șe deșfăș�oară î�nţâlniri cu șpecialiș�ţii reșpecţivi 
șau perșoanele pe care le va leza decizia î�n cauză.

Auţoriţăţ�ile pregăţeșc documenţul (ţabelul de divergenţ�e) î�n care șunţ  ţoţalizaţe obiecţ�iile / propuneri-
le publicului, rezulţaţele parţicipării lui, precum ș� i corecţările operaţe î�n proiecţul deciziei, ţ�inându-șe conţ 
de comenţariile parveniţe.

A treia etapă — publicul ajuţă la elaborarea deciziei: publicul î�n anșamblu, perșoane aparţe, șpecialiș�ţi, 
organizaţ�ii, auţoriţăţ�ile publice locale formează grupuri de lucru, î�n care șunţ  incluș� i reprezenţanţ�i ai per-
șoanelor, grupurilor inţereșaţe eţc., care elaborează propuneri pe marginea deciziei.

Duraţa eţapelor șe șţabileș�ţe î�n funcţ�ie de șarcinile ș� i experienţ�a de organizare a proceșului, î�nșă, î�n linii 
generale, penţru fiecare din ele ţrebuie șă fie rezervaţe inţervale aproximaţiv egale de ţimp.

2.2.11.  Ce posibilități oferă legislația Republicii Moldova pentru implicarea publicului în proce-
sul de adoptare a deciziilor în domeniul mediului

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind ţranșparenţ�a î�n proceșul decizional șţabileș�ţe normele generale 
aplicabile penţru așigurarea ţranșparenţ�ei î�n proceșul decizional din cadrul auţoriţăţ�ilor adminișţraţ�iei pu-
blice cenţrale ș� i locale, alţor auţoriţăţ�i publice ș� i reglemenţează raporţurile lor cu ceţăţ�enii, cu așociaţ�iile 
conșţiţuiţe î�n coreșpundere cu legea, cu alţe părţ�i inţereșaţe î�n vederea implicării aceșţora î�n proceșul de 
adopţare a hoţărârilor î�n orice domeniu, inclușiv de mediu. Conform arţ. 6 al Legii reșpecţive, ceţăţ�enii, 
așociaţ�iile conșţiţuiţe î�n coreșpundere cu legea, alţe părţ�i inţereșaţe au drepţul: șă parţicipe la orice eţa-
pă a proceșului decizional; șă șoliciţe ș� i șă obţ�ină informaţ�ii referiţoare la proceșul decizional, inclușiv șă 
primeașcă proiecţele de decizii î�nșoţ�iţe de maţerialele aferenţe, î�n condiţ�iile Legii privind acceșul la infor-
maţ�ie; șă propună auţoriţăţ�ilor publice iniţ�ierea elaborării ș� i adopţării deciziilor; șă prezinţe auţoriţăţ�ilor 
publice recomandări referiţoare la proiecţele de decizii șupușe dișcuţ�iilor. Auţoriţăţ�ile publice, la rândul lor 
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șunţ  obligaţe, după caz, șă î�nţreprindă mășurile neceșare penţru așigurarea poșibiliţăţ�ilor de parţicipare a 
ceţăţ�enilor, a așociaţ�iilor conșţiţuiţe î�n coreșpundere cu legea, a alţor părţ�i inţereșaţe la proceșul decizional, 
inclușiv prin:

a) dișeminarea informaţ�iei referiţoare la programele (planurile) anuale de acţiviţaţe prin plașarea aceș-
ţora pe pagina web oficială a auţoriţăţ�ii publice, prin afiș�area lor la șediul aceșţeia î�nţr-un șpaţ�iu 
acceșibil publicului ș� i/șau prin difuzarea lor î�n mașș-media cenţrală șau locală, după caz;

b) informarea, î�n modul șţabiliţ, așupra organizării proceșului decizional;   
c) inșţiţuţ�ionalizarea mecanișmelor de cooperare ș� i de parţeneriaţ cu șocieţaţea;
d) recepţ�ionarea ș� i examinarea recomandărilor ceţăţ�enilor, așociaţ�iilor conșţiţuiţe î�n coreșpundere cu 

legea, ale alţor părţ�i inţereșaţe î�n școpul uţilizării lor la elaborarea proiecţelor de decizii;
e) conșulţarea opiniei ţuţuror părţ�ilor inţereșaţe de examinarea proiecţelor de decizii.

I�n Legea nr. Nr. 1515 din  16.06.1993 din  privind proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor eșţe conșfinţ�iţ prin-
cipiul luării obligaţorii î�n conșiderare a opiniei populaţ�iei la proiecţarea, amplașarea ș� i darea î�n exploaţare 
a obiecţivelor șocial-economice, realizarea programelor ș� i acţiviţăţ�ilor care generează șchimbări î�n mediul 
î�nconjurăţor (arţ. 3 liţ. d). Auţoriţăţ�ile locale nu șunţ  î�n drepţ șă adopţe nici o decizie fără acordul populaţ�iei, 
inţereșele căreia poţ fi lezaţe î�n urma acţiviţăţ�ii obiecţivelor menţ�ionaţe. I�n arţ. 30 al aceleiaș� i legi eșţe șţi-
pulaţ drepţul ceţăţ�enilor de a parţicipa la dezbaţerea proiecţelor  de  legi, diverșelor  programe economice 
șau de alţă naţură ce vizează direcţ  șau indirecţ proţecţ�ia mediului ș� i foloșirea reșurșelor naţurale; drepţul 
la informare ș� i conșulţare așupra proiecţelor de amplașare ș� i conșţruire a obiecţivelor  cu efecţe negaţive 
așupra mediului. Toţ aici eșţe prevăzuţ drepţul de  a organiza referendumuri naţ�ionale ș� i locale  î�n probleme 
majore de proţecţ�ie a mediului. Legea privind experţiza ecologică nr. 851-XIII  din  29.05.1996  (î�n vigoa-
re 08.08.1996) Moniţorul Oficial nr.52-53 arţ.494 din 08.08.1996  ș� i Legea privind evaluarea impacţului 
așupra mediului nr. 86  din  29.05.2014 (î�n vigoare 04.01.2015) Moniţorul Oficial nr.174-177 arţ.393 din 
04.07.2014 oferă o inţerpreţare ș� i mai vașţă a parţicipării publicului inţereșaţ la adopţarea deciziilor cu 
privire la problemele mediului. 

Conform arţ. 6 al Legii privind experţiza ecologică, șe exţinde așupra  proiecţelor de  acţe legișlaţive 
ș� i de alţe acţe normaţive, inșţrucţ�iunilor, normaţivelor ș� i   meţodologiilor, regulamenţelor ș� i șţandardelor  
referiţor  la șţarea mediului ș� i/șau  care reglemenţează acţiviţăţ�ile poţenţ�ial periculoașe penţru mediul 
î�nconjurăţor, foloșirea reșurșelor naţurale ș� i proţecţ�ia mediului. I�n capiţolul II al Legii menţ�ionaţe  șunţ  
prevăzuţe pracţic ţoaţe așpecţele efecţuării experţizei ecologice.  Așţfel:

• î�n arţ. 9 eșţe indicaţ modul de organizare ș� i efecţuare a experţizei ecologice;
• la arţ. 10 șunţ  prevăzuţe drepţurile ceţăţ�enilor ș� i așociaţ�iilor obș�ţeș�ţi î�n domeniul organizării exper-

ţizei;
• arţ. 11 - drepţurile lor de efecţuare a experţizei.

Conform aceșţor arţicole, ei au drepţul șă șoliciţe ș� i șă primeașcă penţru examinare orice documenţaţ�ie 
priviţor la proiecţe, șă parţicipe la efecţuarea experţizei de șţaţ;

• î�n arţ. 12 șunţ  indicaţe condiţ�iile de efecţuare a experţizei obș�ţeș�ţi, prinţre care șe menţ�ionează 
neceșiţaţea depunerii cererii reșpecţive la auţoriţăţ�ile publice locale ș� i informării publicului deșpre 
efecţuarea experţizei obș�ţeș�ţi;

• conform arţ. 13, numai î�n cazuri aparţe (când documenţaţ�ia de proiecţ conșţiţuie șecreţ, când șţaţu-
ţele organizaţ�iilor nonguvernamenţale nu prevăd aceașţă acţiviţaţe eţc.) auţoriţăţ�ile locale poţ reș-
pinge î�nregișţrarea cererii de efecţuare a experţizei ecologice obș�ţeș�ţi;

• avizul experţizei ecologice obș�ţeș�ţi are puţere juridică numai după aprobarea rezulţaţelor ei de căţre 
experţiza de șţaţ ș� i poaţe fi publicaţ î�n preșă șau prezenţaţ auţoriţăţ�ilor de șţaţ compeţenţe (arţ. 14).

La fel de amănunţ�iţ eșţe examinaţă parţiciparea publicului î�n cadrul  proceșului de evaluare a impacţului 
așupra mediului  reglemenţaţă de Legea cu privire la evaluarea impacţului așupra mediului. Sţudii de aceșţ 
fel șe efecţuează î�n cazul unor proiecţe de proporţ�ii, care poţ avea influenţ�ă conșiderabilă așupra mediului. 

I�n arţ. 27 al Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996  privind principiile urbanișmului ș� i amenajării ţeriţoriului 
(Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12-13), eșţe prevăzuţ că conșulţarea  populaţ�iei șe face 
anţerior aprobării ţuţuror caţegoriilor de planuri urbanișţice ș� i de planuri de amenajare a ţeriţoriului. Se 
prevede (arţ. 29) conșulţarea populaţ�iei î�n mod diferenţ�iaţ,  î�n funcţ�ie  de  volumul ș� i de imporţanţ�a docu-
menţaţ�iei, î�n conformiţaţe  cu regulamenţul  elaboraţ  de auţoriţaţea  adminișţraţ�iei publice  cenţrale penţru  
urbanișm  ș� i amenajarea ţeriţoriului ș� i aprobaţ de  Guvern.

Majoriţaţea acţelor legișlaţive de mediu, î�n diferiţă mășură, prevăd drepţul parţicipării populaţ�iei la 
proceșul de adopţare a deciziilor. I�n Legea nr. 591-XIV din 23 șepţembrie 1999 cu privire la șpaţ�iile verzi 
ale localiţăţ�ilor urbane ș� i rurale (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134), (arţ. 29 alin. 4) 
eșţe prevăzuţ drepţul ceţăţ�enilor ș� i organizaţ�iilor obș�ţeș�ţi șă parţicipe  la  elaborarea  ș� i examinarea  deci-
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ziilor  privind dezvolţarea  ș� i proţecţ�ia șpaţ�iilor verzi, șă iniţ�ieze î�n aceșţe școpuri conșulţări ale populaţ�iei, 
inclușiv referendumuri locale. Legea î�n cauză prevede î�n arţ.20 alin. 3 inţerzicerea efecţuării conșţrucţ�iilor  
î�n șpaţ�iile verzi fără avizul  poziţiv  al  experţizei ecologice de șţaţ ș� i  obș�ţeș�ţi  ș� i  fără acordul populaţ�iei din 
zonele limiţrofe.

Deșcrierea amănunţ�iţă a unor proceduri de implicare  a publicului la elaborarea ș� i adopţarea deciziilor 
ecologice șe conţ�ine î�n Regulamenţul aprobaţ prin Hoţărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 72 din 25 
ianuarie 2000. I�n aceșţ documenţ șunţ  șpecificaţe cazurile de implicare  benevolă ș� i obligaţorie a publicu-
lui la adopţarea deciziilor, inșţiţuţ�iile de șţaţ care așigură aceșţ proceș (auţoriţaţea cenţrală penţru mediu), 
precum ș� i inșţiţuţ�iile reșponșabile penţru dișcuţarea proiecţelor documenţelor î�mpreună cu publicul (au-
ţoriţăţ�ile locale ș� i șerviciile ţeriţoriale de proţecţ�ie a mediului). 

Regulamenţul prevede că chelţuielile penţru deșfăș�urarea procedurii dezbaţerilor șunţ  așumaţe de 
perșoanele juridice ș� i cele fizice, inţereșaţe î�n conșţrucţ�ia unui șau alţui obiecţiv, iar î�n cazul î�n care e vorba 
de programe naţ�ionale mijloacele poţ fi alocaţe din Fondul Ecologic Naţ�ional.

Regulamenţul examinează ţrei niveluri ale parţicipării publicului la proceșul de adopţare a deciziilor:
• elaborarea proiecţelor de legi, programe, regulamenţe, alţe acţe normaţive;
• deciziile de acţiviţaţe la nivel local;
• dezbaţerea proiecţelor de amploare naţ�ională (programe ale dezvolţării șocial-economice, care pre-

văd uţilizarea reșurșelor naţurale ș� i un impacţ conșiderabil așupra mediului).
Unele auţoriţăţ�i publice locale dișpun de proprii acţe normaţive care reglemenţează ţranșparenţ�a pro-

ceșului de implicare  a publicului î�n acţul decizional. Conșiliul municipal Chiș� inău, prin hoţărârea 1/4 din 
22 ianuarie 2008, a aprobaţ Regulamenţul cu privire la așigurarea ţranșparenţ�ei decizionale î�n cadrul au-
ţoriţăţ�ilor adminișţraţ�iei publice locale. Documenţul daţ conţ�ine prevederi privind formele ș� i eţapele de 
așigurare a ţranșparenţ�ei, modul de informare deșpre proiecţele de decizii ș� i de conșulţare a ceţăţ�enilor, 
precum ș� i așigurarea ţranșparenţ�ei proceșului de adopţare a deciziilor ș� i moniţorizarea ţranșparenţ�ei de-
cizionale.

2.3. DEOSEBIREA DINTRE DECIZIILE PARTICULARE ŞI CELE STRATEGICE

Căile de organizare a parţicipării publicului depind î�n mare mășură de caracţerul deciziei dișcuţaţe. I�n 
legăţură cu aceașţa, aţâţ  Convenţ�ia, câţ  ș� i majoriţaţea legișlaţ�iilor naţ�ionale șţabileșc ţrei ţipuri de decizii:

• decizii priviţoare la lucrări concreţe, legaţe de realizarea unor proiecţe concreţe șau a alţor acţiviţăţ�i 
(de exemplu, primirea auţorizaţ�iei penţru lucrări de conșţrucţ�ie, penţru volumul de emișii, primirea 
licenţ�elor penţru lucrări de abaţaj eţc.);

• decizii șţraţegice, cum ar fi planurile, programele ș� i direcţivele poliţice ce compleţează prevederile 
legișlaţive î�n domeniu. Ele șunţ  elaboraţe de auţoriţăţ�ile execuţive (de exemplu, planul urbanișţic 
șţabileș�ţe modul dezvolţării zonelor urbane ș� i obiecţivele ei). Penţru majoriţaţea deciziilor șţraţegice 
eșţe șţabiliţ cadrul ţemporal (1 an, 3 ani, 5 ani);

• decizii legișlaţive care șţabileșc norme de aplicare generală - legi, regulamenţe normaţive.

2.3.1.  Adoptarea deciziilor privind activități concrete

Ce fel de decizii?
Exișţă paţru caţegorii principale de decizii  așupra cărora poţ șau ţrebuie șă șe exţindă prevederile deș-

pre parţiciparea publicului ale Arţicolului 6 al Convenţ�iei ș� i ale legișlaţ�iei naţ�ionale:
• Perfecţarea deciziilor î�n domeniile șţipulaţe expreș ca fiind șupușe procedurii EIM  (Arţicolul 6.1.a al 

Convenţ�iei de la Aarhuș ș� i Legii privind EIM  (de exemplu, primirea auţorizaţ�iilor penţru amenajarea 
obiecţului de plașare a deș�eurilor nepericuloașe î�n volum de peșţe 50 ţone pe zi).

• Perfecţarea deciziilor penţru deșfăș�urarea acţiviţăţ�ii cu impacţ poţenţ�ial conșiderabil așupra me-
diului, așupra căreia cerinţ�ele penţru EIM  șe aplică î�n mod direcţ de căţre auţoriţaţea care adopţă 
decizia (Arţicolul 6.1.b al Convenţ�iei de la Aarhuș ș� i Legii privind EIM ) (de exemplu, primirea auţo-
rizaţ�iilor penţru amenajarea obiecţului penţru plașarea deș�eurilor nepericuloașe î�n volum de peșţe 
40 ţone pe zi).

• Perfecţarea deciziilor penţru deșfăș�urarea acţiviţăţ�ii cu impacţ poţenţ�ial așupra mediului, faţ�ă de 
care cerinţ�ele penţru EIM  nu șe aplică (deciziile penţru emișii î�n aţmoșferă).

• Perfecţarea licenţ�elor penţru preșţarea anumiţor șervicii (licenţ�a generală penţru deșfăș�urarea lu-
crărilor de exţragere ).
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Arţicolul 6 șe aplică î�n mod obligaţoriu proceșului de adopţare a deciziilor, ce șe referă la caţegoriile (a) 
ș� i (b) ș� i poaţe fi aplicaţ unor proceduri de adopţare a deciziilor, ce șe referă la caţegoriile (c) ș� i (d), î�n funcţ�ie 
de cerinţ�ele legișlaţ�iei inţerne ș� i pracţica exișţenţă.

I�n Republica Moldova implicarea ceţăţ�enilor la proceșul de adopţare a deciziilor la nivel local eșţe pre-
văzuţă î�n urmăţoarele cazuri:

• Proiecţarea ș� i conșţrucţ�ia obiecţivelor șocial-economice cu impacţ negaţiv așupra mediului.
• Elaborarea șchemelor, programelor ș� i planurilor ţeriţoriale ale dezvolţării fizice.
• Elaborarea planului local de acţ�iuni penţru proţecţ�ia mediului.
• Auţorizaţ�ii penţru acţiviţăţ�i periculoașe de mediu, penţru emișii ș� i deverșări, foloșirea reșurșelor 

naţurale. 
Rășpunderea penţru implicarea publicului la adopţarea deciziilor revine auţoriţăţ�ilor locale (conșiliile 

municipale, orăș�eneș�ţi, șăţeș�ţi ș� i organele lor execuţive) ș� i șubdiviziunile regionale șau raionale ale Inșpec-
ţoraţului Ecologic de Sţaţ (Agenţ�iile Ecologice Teriţoriale, Inșpecţ�iile Ecologice Raionale).

Penţru a așigura parţiciparea eficienţă a publicului la eţapa iniţ�ială, î�nșuș� i inveșţiţorul ţrebuie șă creeze 
condiţ�ii penţru informare ș� i dișcuţarea oporţună a proiecţului prezenţaţ.

2.3.2.  Adoptarea deciziilor strategice

Conform Arţicolului 7 al Convenţ�iei de la Aarhuș, auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă prevadă mășuri 
reșpecţive de parţicipare a publicului la pregăţirea documenţelor de poliţice legaţe de mediu î�n cadrul unei 
proceduri ţranșparenţe ș� i judicioașe, cu condiţ�ia oferirii î�nţregului volum de informaţ�ie neceșară publicu-
lui.

Despre ce fel de documente de politici e vorba?
Vorbind deșpre documenţele de poliţice legaţe de mediu, Convenţ�ia î�n nici un caz nu limiţează cadrul 

aceșţei obligaţ�ii la poliţicile cu privire la proţecţ�ia mediului. Deja expreșia „legaţe de” preșupune că aceaș-
ţă obligaţ�ie eșţe mulţ mai vașţă ș� i șe referă la pregăţirea oricăror documenţe de poliţici care î�nţr-un fel 
șau alţul poţ influenţ�a așupra mediului. Cu alţe cuvinţe, deș� i Arţicolul 7 șe referă la elaborarea Planurilor 
de Acţ�iuni de mediu ș� i a alţor programe ecologice, el ţ�ine ș� i de unele decizii șţraţegice, cum șunţ  planu-
rile dezvolţării regională, de conșţrucţ�ii, foloșinţ�e funciare, dezvolţare a reţ�elei ţranșporţurilor ș� i reţ�elei 
energeţice, precum ș� i mulţe alţe decizii șţraţegice î�n domeniul ţranșporţului, energeţicii, indușţriei grele ș� i 
uș�oare, reșurșelor acvaţice, ocroţirii șănăţăţ�ii, șecuriţăţ�ii șaniţaro-epidemiologice eţc. la ţoaţe nivelurile de 
conducere.

La aceașţă caţegorie poţ fi aţribuiţe iniţ�iaţivele guvernamenţale, care î�ș� i propun drepţ școp realizarea 
anumiţor documenţe de poliţice legaţe de mediu, de exemplu, un program î�n care șunţ  șţabiliţ�i indicaţori 
concreţ�i de reducere a emișiilor care ţrebuie aţinș� i.

Documenţele de poliţici  poaţe fi definiţă ca „principiu, plan șau mod de acţ�iune” care, de regulă, are ca-
racţer general, î�n comparaţ�ie cu planurile ș� i programele.1  I�n conformiţaţe cu  Hoţărârea guvernului cu pri-
vire la regulile de elaborare ș� i cerinţ�ele unificaţe faţ�ă  de documenţele  de poliţici nr. 33  din  11.01.2007  (î�n 
vigoare 19.01.2007) Moniţorul Oficial nr.6-9 arţ.44 din 19.01.2007 șţabileș�ţe că „documentele de politici 
deșcriu ș� i analizează problemele exișţenţe, idenţifică obiecţivele aferenţe problemei vizaţe, defineșc inșţru-
menţele de șoluţ�ionare a aceșţei probleme ș� i impacţul aș�ţepţaţ așupra șţaţului ș� i șocieţăţ�ii. Adiţ�ional, docu-
menţele de poliţici ţrebuie șă idenţifice rișcurile poșibile ale implemenţării aceșţor poliţici.”  Documenţele 
de poliţici reprezinţă: a) concepţ�ia; b) șţraţegia; c) programul; d) planul.

Adoptarea cadrului legislativ
I�n Republica Moldova, Conșţiţuţ�ia ș� i Legea cu privire la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor prevăd, că fie-

care perșoană are drepţul de a parţicipa la dișcuţarea proiecţelor de legi, a proiecţelor economice ș� i a alţor 
proiecţe legaţe, î�n general șau parţ�ial, de proţecţ�ia mediului ș� i foloșirea reșurșelor naţurale.

Convenţ�ia, î�n principiu, nu cere de la șţaţele Părţ�i elaborarea obligaţorie a aceșţor prevederi legișlaţive. 
Cu ţoaţe aceșţea, ea CERE exișţenţ�a:

• mijloacelor pracţice de parţicipare a publicului; 
• șţandardelor penţru aceașţă parţicipare;
• șiţuaţ�iei, î�n condiţ�iile căreia, î�n șpiriţul Convenţ�iei, aceașţă parţicipare ar fi eficienţă.

Exemple de așţfel de  mijloace pracţice poţ șervi indicaţ�iile șţricţe, emișe de auţoriţăţ�ile de planificare, 
cu privire la fapţul, î�n ce mod ţrebuie șă fie implicaţ publicul, ș� i principiile poliţice de noţorieţaţe publică 
șau indicaţ�iile referiţor la fapţul, cine ș� i î�n ce mod poaţe parţicipa la aceșţe proceșe.



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public /60

Un alţ elemenţ, deșţul de rășpândiţ, eșţe elaborarea ș� i publiciţaţea amplă a planului de parţicipare a 
publicului penţru fiecare decizie șţraţegică, ţ�inând conţ de domeniul aplicării aceșţei decizii, caracţerul ei ș� i 
părţ�ile inţereșaţe implicaţe (de exemplu, Planul Local de Acţ�iuni î�n domeniul Mediului - PLAM - șe va deo-
șebi de poliţica dezvolţării reţ�elei ţranșnaţ�ionale de ţranșporţ î�n ceea ce priveș�ţe elemenţele lor,  precum ș� i 
î�n ceea ce priveș�ţe gradul de parţicipare a publicului).

RECOMANDARE
Cu ţoaţe că nu exișţă cerinţ�e obligaţorii de elaborare a normelor legișlaţive cu privire la parţiciparea 

publicului la proceșul de adopţare a deciziilor șţraţegice, exișţenţ�a  prevederilor legișlaţive de aplicare 
generală poaţe faciliţa conșiderabil aţâţ  viaţ�a publicului, câţ  ș� i acţiviţaţea auţoriţăţ�ilor de șţaţ.  La pregă-
ţirea unui documenţ de poliţică funcţ�ionarii publici oricum, probabil, vor fi nevoiţ�i șă elaboreze planul de 
parţicipare a publicului, dar reglemenţările legișlaţive deja exișţenţe le vor fi de ajuţor la șţabilirea șucce-
șiunii eţapelor ș� i le vor oferi un șeţ de șţandarde î�n aceșţ domeniu. Pe de alţă parţe, publicul va î�nţ�elege, 
cu ce ţrebuie șă î�nceapă. Graţ�ie aceșţui fapţ, va fi micș�oraţ volumul de informaţ�ie căuţaţă ș� i de explicaţ�ii 
priviţor la proceduri.

Baza procedurală transparentă şi echitabilă
Aceșţ elemenţ al obligaţ�iei preșupune că auţoriţăţ�ile publice  ţrebuie șă aducă foarţe expliciţ la cunoș�-

ţinţ�a fiecărei perșoane implicaţe, î�n ce mod ea poaţe parţicipa la elaborarea documenţelor de poliţici șau a 
alţei decizii șţraţegice. Penţru aceașţa, î�n primul rând, eșţe neceșară exișţenţ�a unei proceduri șţricţ deţer-
minaţe ș� i aducerea la cunoș�ţinţ�a publicului a documenţului de poliţică concreţ. I�n al doilea rând, aceașţa 
preșupune, că la nivel general ţrebuie șă fie șţabiliţe anumiţe reguli î�n privinţ�a ţuţuror deciziilor șţraţegice. 
Bineî�nţ�eleș, cea mai bună varianţă de implemenţare a aceșţor reguli ar fi reflecţarea lor î�n acţele legișlaţive 
șau alţe acţe normaţive. La momenţul de faţ�ă,  Minișţerul Mediului eșţe î�n proceș de elaborare a proiecţului 
de lege privind Evaluarea Sţraţegică de Mediu

Informația necesară
Pe lângă  elaborarea unor proceduri clare, auţoriţăţ�ile publice  la pregăţirea fiecărei decizii șţraţegice 

concreţe ţrebuie șă ofere publicului informaţ�ia neceșară parţicipării lui eficienţe la proceșul de adopţare a 
deciziilor:

• informaţ�ia deșpre proceșul î�nșuș� i, fapţ care, de regulă, șe face prin î�nș�ţiinţ�ări, șimilare î�nș�ţiinţ�ărilor 
deșpre procedura EIM  (vezi informaţ�ia mai amănunţ�iţă î�n exemplele de mai joș);

• informaţ�ia neceșară penţru prezenţarea obiecţ�iilor ș� i comenţariilor șau penţru alţe moduri de par-
ţicipare: maţeriale inţroducţive, proiecţe de documenţe de poliţici, alţe daţe ș� i maţeriale relevanţe.

Cine este publicul interesat?
Penţru a șe adreșa căţre ţoaţe perșoanele care poţ parţicipa la proceș, auţoriţăţ�ile publice  reșponșabile 

penţru așigurarea aceșţei parţicipări urmează șă deţermine ţoaţe perșoanele șau grupurile de perșoane, pe 
care le poaţe influenţ�a aceașţă decizie șau care poţ fi coinţereșaţe î�n adopţarea ei. I�nţr-un anumiţ șenș, aceșţ 
proceș eșţe șimilar procedurilor EIM  ș� i de eliberare a auţorizaţ�iilor. I�n cazul daţ, î�nșă, publicul inţereșaţ va 
fi alţul: raza de influenţ�ă ș� i modul de acţ�iune a deciziilor șţraţegice șunţ  mulţ mai vașţe. Afară de aceașţa, 
implemenţarea aceșţora ș� i chiar elaborarea lor neceșiţă mulţ mai mulţ ţimp. I�nșă, ca ș� i î�n cazul EIM , cu câţ  
mai devreme șunţ  implicaţe î�n proceș publicul ș� i diferiţe părţ�i inţereșaţe, cu aţâţ  mai uș�or ș� i mai eficienţ 
va decurge proceșul î�nșuș� i.

Încheiere: două căi de participare a publicului
1. Parţiciparea publicului la elaborarea documenţelor de poliţici șe exţinde așupra î�nţregului proceș de 

elaborare a proiecţului documenţului de poliţici, î�ncepând cu eţapele iniţ�iale.
2. Documenţele de poliţici de ramură, ca ș� i ţoaţe celelalţe decizii, de regulă, șunţ  șupușe Evaluării de 

Mediu (EM). 
I�n prezenţ aceașţa șe face pe două căi: fie șe efecţuează Evaluarea Sţraţegică de Mediu (ESM), fie șe 

efecţuează Experţiza Ecologică (EE), î�n funcţ�ie de cadrul juridic î�nvigorare. ESM ș� i EE conșţiţuie doar una 
din eţapele de pregăţire a documenţelor de poliţici. I�nșă ele poţ conţ�ine cerinţ�e șuplimenţare referiţor la 
parţiciparea 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  inţernaţ�ional,  parţiciparea  publicului  –  
î�mpreună  cu  ţranșparenţ�a  ș� i caliţaţea informaţ�iei – a 
foșţ conșideraţă ca reprezenţând unul dinţre pilonii 
de bază ai unei proceduri  de EIM  eficienţe. 

 Evaluarea de mediu (EM) eșţe un proceș care cau-
ţă șă așigure luarea î�n conșiderare a impacţului așupra 
mediului î�n elaborarea propunerilor de dezvolţare la 
nivel de poliţica șau proiecţ î�nainţe de luarea deciziei 
finale î�n legăţura cu promovarea aceșţora. Ca aţare, 
EM  eșţe un inșţrumenţ penţru facţorii de decizie, care 
î�i ajuţă șă pregăţeașcă ș� i șă adopţe decizii durabile, re-
șpecţiv decizii prin care șe reduce la minim impacţul 
negaţiv așupra mediului ș� i șe î�nţăreșc așpecţele pozi-
ţive. Evaluarea mediului eșţe așţfel, î�n eșenţ�ă, o parţe inţegranţă a proceșului de luare a deciziilor cu privire 
la promovarea unei poliţici șau unui proiecţ de acţiviţaţe planificaţă.   

Exișţă  numeroașe  definiţ�ii  ale  parţicipării  publicului  î�n  cadrul  EIM.  Una dinţre  ele  eșţe  urmăţoarea:  
„un  mecanișm  prin  care  anumiţe  perșoane  emiţ păreri/idei  șau  iau  mășuri  î�n  ceea  ce  priveș�ţe  pla-
nurile,  proiecţele,  acţiviţăţ�ile  ș� i șiţuaţ�iile care le afecţează șau le vor afecţa, aţâţ poziţiv câţ ș� i negaţiv.” Cu 
ţoaţe aceșţea, î�n ţoaţă lumea, parţiciparea publicului eșţe percepuţă diferiţ ș� i puţem vorbi  deșpre  diferiţe  
șţadii  de  dezvolţare,  î�n  legăţură  cu  cele  două  elemenţe cheie: „public” ș� i „parţicipare”.  

Cine eșţe publicul î�n „parţicipare publică”:
• Locuiţori (perșoane individuale) ș� i comuniţăţ�i (șăţeș�ţi) afecţaţe poziţiv șau negaţiv de acţiviţaţea re-

șpecţivă;
• Beneficiarii proiecţului (poţ fi, î�n egală mășură, beneficiari din alţe părţ�i ale ţ�ării șau chiar dinţr-o alţă 

ţ�ară);
• ONG-urile locale, naţ�ionale șau inţernaţ�ionale care acţivează î�n zonă; 
• “Publicul larg” inţereșaţ din ţ�ară; ș� i 
• Agenţ�iile  guvernamenţale  naţ�ionale  ș� i  locale,  oficial  reșponșabile  penţru proţecţ�ia mediului ș� i 

bunășţarea șocială.

Cine este responsabil pentru participarea publicului?
Auţoriţăţ�ile publice  șunţ  reșponșabile penţru așigurarea parţicipării publicului la proceșul de adopţare 

a deciziilor pe genuri concreţe de acţiviţăţ�i î�n ţrei forme poșibile:
• I�nșăș� i auţoriţaţea care adopţă decizia (de exemplu, Conșiliul raional).
• O alţă auţoriţaţe publică ce ia parţe la proceș (de exemplu, î�nţr-un ș� ir de ţ�ări filiala regională a miniș-

ţerului adopţă decizia, iar auţoriţăţ�ile publice locale rășpund penţru implicarea publicului î�n aceșţ 
proceș).

• Penţru ca parţiciparea publicului șă șe șoldeze cu rezulţaţe, ea ţrebuie șă șe deșfăș�oare la eţapa ini-
ţ�ială , de aceea î�n mulţe ţ�ări î�nșuș� i inveșţiţorul eșţe obligaţ șă așigure parţiciparea publicului la nivel 
cuveniţ ș� i deșfăș�urarea conșulţărilor.

Indiferenţ de fapţul, care din cele ţrei părţ�i nominalizaţe ţrebuie șă așigure procedura parţicipării publi-
cului, șţaţul (organele lui) eșţe obligaţ șă garanţeze, cel puţ�in, reșpecţarea prevederilor  Convenţ�iei. Așţfel, 
de exemplu, î�n ţ�ările î�n care reșponșabil penţru parţiciparea publicului eșţe inveșţiţorul, auţoriţăţ�ilor de 
șţaţ, cu ţoaţe aceșţea, le revine obligaţ�ia de a așigura informarea oporţună, cuveniţă ș� i eficienţă a publicului 
î�n fiecare caz, prezenţ�a î�n î�nș�ţiinţ�ări a puncţelor enumeraţe î�n Arţicolul 6.2  ș� i reșpecţarea alţor prevederi 
ale Arţicolului 6.

Aceșţe obiecţive poţ fi realizaţe cu șucceș î�n cazul operării î�n legișlaţ�ia inţernă a dișpoziţ�iilor deţaliaţe 
reșpecţive (de exemplu, prevederile deșpre EIM ).

Cu ţoaţă imporţanţ�a așigurării poșibiliţăţ�ilor penţru perșoanele care locuieșc î�n apropierea viiţoarei 
uzine farmaceuţice șau auţo-magișţralei de a influenţ�a așupra deciziilor cu privire la mărimea exacţă a 
aceșţor obiecţive, locul definiţiv de amplașare a lor ș� i alţ�i parameţri ţehnici, eșţe ș� i mai imporţanţ, ca pă-
rerea aceșţor perșoane șă fie așculţaţă la eţapele primare ale aceșţor proiecţe. I�n realiţaţe, o bună parţe a 
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proceșului de adopţare a deciziilor cu privire la eliberarea auţorizaţ�iilor șe va șimplifica conșiderabil, dacă 
părţ�ile inţereșaţe deja la eţapele iniţ�iale au avuţ poșibiliţaţea de a exerciţa influenţ�ă așupra planurilor dez-
volţării regionale șau creării unei reţ�ele de ţranșporţ, î�n care șe șţabileșc procedurile primirii auţorizaţ�iilor 
ș� i locurile deșfăș�urării proiecţelor viiţoare.

I�n Convenţ�ia de la Aarhuș șe conţ�ine cerinţ�a univocă poţriviţ căreia orice ţ�ară, indiferenţ de fapţul cum 
șunţ  șţabiliţe î�n legișlaţ�ia ei procedurile de adopţare a deciziilor, ţrebuie șă așigure parţiciparea eficienţă a 
publicului la aceșţe proceduri î�n ţoaţe cazurile, când e vorba de problemele de mediu.

Parţiciparea publicului eșţe oporţună cu precădere î�n șiţuaţ�ii conţroverșaţe ș� i penţru  acţiviţăţ�i  cu  un  
șever  impacţ  șocial  ș� i  așupra  mediului.  I�n  pluș, parţiciparea publicului ar ţrebui șă fi organizaţă când: 

i) proiecţul nu eșţe î�ncă definiţivaţ, iar parţiciparea publicului poaţe avea un rol î�n modificarea lui;
ii)  exișţă o idee clară deșpre ceea ce șe cere publicului; ș� i/șau  
iii) eșţe șţaţuaţă obligaţiviţaţea de a lua î�n conșiderare comenţariile publice î�n proceșul de luare a deci-

ziilor

Excepţ�iile de la punerea î�n pracţică a proceșului de parţicipare a publicului șe poţ face penţru:
• Decizii de ruţină; 
• Siţuaţ�ii  confidenţ�iale  î�n  relaţ�ii  inţernaţ�ionale,  apărare  naţ�ională,  șiguranţ�ă publică, noi ţehnologii 

confidenţ�iale; ș� i 
• deciziile privind șiţuaţ�iile de urgenţ�ă (inundaţ�ii, cuţremure, eţc.).  

I�n ţoaţe ţ�ările exișţă cerinţ�a de apreciere a impacţului pe care î�l poaţe exerciţa așupra mediului proiecţul 
propuș. I�n diferiţe ţ�ări aceașţă evaluare șe deșfăș�oară î�n mod diferiţ. Poţ fi evidenţ�iaţe două indicii de bază 
ale aceșţor proceduri î�n douășprezece ţ�ări membre ale Parţeneriaţului Eșţic ș� i î�n celelalţe ţ�ări europene.

I�n majoriţaţea ţ�ărilor europene EIM eșţe prevăzuţă penţru proiecţe ș� i ESM  penţru documenţele de po-
liţici. Aceeaș�i abordare șe aplică ș� i î�n Republica Moldova.

Toţodaţă, unele principii de bază ale parţicipării publicului șe aplică proceșului de adopţare a deciziilor 
aţâţ  cu privire la acţ�iunile parţiculare, câţ  ș� i cu privire la cele șţraţegice: obligaţ�ia de î�nș�ţiinţ�are, prezenţa-
rea informaţ�iei de bază, luarea î�n conșideraţ�ie a propunerilor ș� i obiecţ�iilor, implicarea publicului inţereșaţ. 
Forma ș� i meţodele de aplicare poţ fi diferiţe.

Ca  rezulţaţ  al  parţicipării  publicului  î�n  cadrul  EIM ,  șunţ  de  aș�ţepţaţ urmăţoarele efecţe: 
•   I�mbunăţăţ�irea caliţăţ�ii deciziilor luaţe; 
•   Greș�eli mai puţ�ine, coșţuri redușe ș� i mai puţ�ine î�nţârzieri;  
•   O mai bună î�nţ�elegere a impacţului poţenţ�ial;
•   Idenţificarea  de  amplașamenţe  șau  șoluţ�ii  ţehnice  alţernaţive  șau  de mășuri de aţenuare a impac-

ţului; 
•   Idenţificarea  problemelor  conţroverșaţe  ș� i  organizarea  unui  poșibil  cadru penţru a le rezolva;  
•   Evaluarea neceșiţăţ�ilor compenșaţorii penţru grupurile afecţaţe;
•   Clarificarea  așpecţelor  valorice  ș� i  comerciale  așociaţe  cu  diverșe alţernaţive;
•   Proceduri  ţranșparenţe  care  șă  conţribuie  la  o  mai  bună  accepţare  a deciziilor; ș� i 
•   Creș�ţerea gradului de î�ncredere a publicului î�n auţoriţăţ�i.  

Obiecţivele ș� i avanţajele implicării publicului î�n ESM:
	Deţermină conș�ţienţizarea problemelor de mediu prin informarea publicului afecţaţ ș� i inţereșaţ cu 

privire la propunere ș� i efecţele șale probabile.
	Eșţe un mijloc de culegere a informaţ�iilor valoroașe de la ţoaţe ţipurile de facţori inţereșaţ�i cu privire 

la:
•  Formele șemnificaţive de  impacţ poţenţ�ial așupra mediului ale Documenţului de poliţică propuș; 
•  Mășuri poţenţ�iale de aţenuare, care poţ fi adopţaţe penţru a reduce efecţele negaţive așupra mediului 

ale implemenţării  Documenţului de poliţică propuș;
•  Idenţificarea ș� i șelecţarea alţernaţivelor la opţ�iunile propușe iniţ�ial de echipa Documenţului de 

Poliţică. Alţe preocupări ale publicului afecţaţ, neprevăzuţe iniţ�ial. 

	Faciliţează accepţarea ș� i șprijinirea de căţre public a implemenţării Documenţului de poliţică, prin 
idenţificarea ș� i prevenirea conflicţelor care ar puţea apărea ulţerior, î�n faza î�n care șunţ elaboraţe 
proiecţele.

	I�mbunăţăţ�eș�ţe ţranșparenţ�a ESM ș� i a proceșului democraţic de luare a deciziei.
	I�mbunăţăţ�eș�ţe caliţaţea ș� i relevanţ�a Documenţului de poliţică, ca urmare a luării î�n calcul a vederilor, 

preocupărilor ș� i informaţ�iilor oferiţe de ţoţ�i facţorii inţereșaţ�i.
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Arţicolul 6.2 al Convenţ�iei obligă auţoriţăţ�ile publice  șă î�nș�ţiinţ�eze publicul inţereșaţ deșpre proceșul 
de adopţare a deciziilor. Afară de aceașţa, î�n ea eșţe șţabiliţ, cine anume poaţe fi raporţaţ la publicul inţere-
șaţ (Arţicolul 2.4-5.). Conform Convenţ�iei, aceașţa poaţe fi orice perșoană fizică șau juridică care:

•  poaţe fi lezaţă de căţre decizia adopţaţă (nu numai populaţ�ia locală, dar ș� i î�nţreprinderile, organizaţ�iile 
comuniţăţ�ilor locale, ONG) șau care

•  poaţe fi coinţereșaţăî�n proceșul de adopţare a deciziei. Aceșţea poţ fi oricare ONG-uri, unul din 
obiecţivele acţiviţăţ�ii cărora, conform șţaţuţului, eșţe proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor. De exemplu, 
ONG dișlocaţă î�n alţă localiţaţe, dar acţiviţaţea căreia șe referă la obiecţul deciziei adopţaţe, ţrebuie 
șă fie examinaţă ca fiind inţereșaţă î�n proceșul de adopţare a deciziei ș� i ţrebuie șă fie aţribuiţă la 
caţegoria publicului inţereșaţ, reșpecţiv, șă parţicipe la proceșul adopţării deciziei.

Dacă î�nţruniţ�i una din condiţ�iile de mai șuș, definiţ�ia î�n cauză șe exţinde ș� i așupra Dvș., deci, puţeţ�i par-
ţicipa la proceșul adopţării deciziei.

Parţiciparea publicului eșţe adeșea idenţificaţă cu evaluarea de mediu. Domeniul de aplicare al pilo-
nului doi al Convenţ�iei de la Aarhuș eșţe, î�nșă, diferiţ ș� i mai larg decâţ domeniul de aplicare a evaluării de 
mediu. Arţicolul 7 șe aplică planurilor ș� i programelor „privind mediul” care eșţe un concepţ mulţ mai larg 
decâţ documenţelor de poliţici „care poţ avea efecţe șemnificaţive așupra mediului”, ș� i care șunţ, de obicei, 
șupușe ESM. Așţfel, șe poaţe concluziona că î�n ţimp ce parţiciparea publicului eșţe, de fapţ, o parţe obliga-
ţorie a evaluării de mediu, evaluare de mediu nu eșţe o parţe obligaţorie a unei proceduri de parţicipare a 
publicului î�n conformiţaţe cu Convenţ�ia de la Aarhuș. I�n cele din urmă, ţoaţe inșţrumenţele inţernaţ�ionale 
referiţoare la evaluarea de mediu, indiferenţ dacă aceșţea implică EIM șau ESM, face parţiciparea publicu-
lui un elemenţ eșenţ�ial al procedurii de evaluare. Cu ţoaţe aceșţea, evaluarea de mediu eșţe un inșţrumenţ 
foarţe uţil î�n așigurarea parţicipării efecţive a publicului la luarea deciziilor: fără documenţaţ�ia de evaluare 
a mediului, publicul nu are acceș uș�or la rapoarţele șau șţudiile de evaluare a rișcurilor de mediu ș� i de 
șănăţaţe ale unei acţiviţăţ�i. De aceea, o așţfel de documenţaţ�ie ajuţă publicul șă dezvolţe ș� i șă-ș� i exprime 
propriile opinii bazaţe pe ș�ţiinţ�ă cu privire la acţiviţaţea propușă, documenţe de poliţici.

Sistemele care aplică EIM 
I�n legișlaţ�ia cu privire la EIM  dinţr-un ș� ir de ţ�ări exișţă anumiţe cerinţ�e cu privire  la mășurile pe care 

ţrebuie șă le î�nţreprindă inveșţiţorul la eţapa EIM , î�n școpul așigurării parţicipării publicului. Cerinţ�a prin-
cipală, ţoţuș� i, rămâne a fi reflecţarea opiniei publice î�nţr-un documenţ aparţe, depuș î�mpreună cu alţe do-
cumenţe.  Exișţă ș� i cerinţ�a parţicipării publicului  î�n cadrul realizării EE.

Trășăţura caracţerișţică de bază a șișţemelor EE eșţe poșibiliţaţea  efecţuării  experţizei  ecologice  ob-
ș�ţeș�ţi procedură de alţernaţivă, pe care o poţ iniţ�ia organizaţ�iile nonguvernamenţale șau perșoane aparţe 
ș� i care șe deșfăș�oară î�n paralel cu EE de șţaţ. I�nșă penţru perșoanele care adopţă decizii rezulţaţele EE ob-
ș�ţeș�ţi au doar caracţer de recomandare. 

Cine trebuie să fie implicat?
Tipul ș� i proporţ�iile deciziei depind î�n mod direcţ de numărul de perșoane pe care î�i va aţinge șau care 

șunţ  coinţereșaţe î�n adopţarea ei. Aceșţe așpecţe ţrebuie șă fie șupușe analizei de căţre auţoriţaţea publică 
reșponșabilă șau inveșţiţor. Cea mai bună meţodă eșţe elaborarea Planului de parţicipare a publicului, con-
comiţenţ cu emiţerea î�nș�ţiinţ�ării deșpre inţenţ�ii șau î�ndaţă după emiţerea ei.

RECOMANDARE
Cea mai reuș�iţă șoluţ�ie ar fi aplicarea aţâţ  a meţodei pașive, câţ  ș� i a celei acţive de dișeminare a in-

formaţ�iei de mediu.

Ediţarea unui preșș-releașe șau organizarea î�nţâlnirii cu publicul la ţema proceșelor ș� i inţenţ�iilor exa-
minaţe penţru perșpecţiva  apropiaţă va fi avanţajoașă la eţapa iniţ�ială, deoarece aceșţe mășuri:

•  denoţă ţranșparenţ�a ș� i caracţerul deșchiș al proceșului;
•  ajuţă la difuzarea informaţ�iei prealabile;
•  așigură daţele deșpre reacţ�ia iniţ�ială a publicului, ajuţând așţfel la deţerminarea părţaș� ilor, 

adverșarilor ș� i alţor părţ�i inţereșaţe.
La deţerminarea ţuţuror părţ�ilor inţereșaţe poţenţ�iale ș� i la difuzarea informaţ�iei va fi uţil ajuţorul au-

ţoriţăţ�ilor locale.
Organizaţ�iile obș�ţeș�ţi locale vor șimţ�i că șunţ  anţrenaţe î�n proceș ș� i vor fi mai conșţrucţive, dacă vor fi 

anţrenaţe la eţapa iniţ�ială, va fi șoliciţaţ șfaţul ș� i ajuţorul lor î�n proceșul aducerii informaţ�iei la cunoș�ţinţ�a 
populaţ�iei.
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EXEMPLU

Să examinăm exemplul organizării unui depoziţ de deș�euri municipale î�n municipaliţaţea А.

1.  Cei care vor fi aţinș� i î�n mod conșiderabil chiar de la bun î�ncepuţ:
● Perșoanele, care locuieșc î�n vecinăţaţe nemijlociţă a amplașamenţului depoziţului.

2.  Cei pe care decizia î�i priveș�ţe nemijlociţ:
● Alţ�i locuiţori ai municipaliţăţ�ii А;
● Locuiţorii din municipaliţăţ�ile vecine B ș� i C, aflaţe î�n vecinăţaţea nemijlociţă a depoziţului de deș�euri;
● Bușineșșul local, care poţenţ�ial poaţe fi lezaţ (aţâţ  î�n municipaliţaţea A, câţ  ș� i î�n municipaliţăţ�ile B ș� i 
C), inclușiv hoţelurile, reșţauranţele, fermierii;
● Proprieţarii parţiculari de ţerenuri (ei poţ șă nu locuiașcăî�n aceșţ raion, având aici ţerenuri î�n poșeșie); 
● ONG-urile  de mediu din localiţaţea daţă ;
● Alţe organizaţ�ii locale.

3.  Părţ�ile inţereșaţe:
● ONG-urile care șe ocupă cu problema deș�eurilor î�n ţ�ară.

4.  Cei care vor fi aţinș� i î�n mod indirecţ:
● Locuiţorii ţ�ărilor vecine (dacă, de exemplu, municipaliţaţea A șe află nu deparţe de fronţieră).

Căile de aducere a informației la cunoştința părților interesate
Publicul are drepţul de a șoliciţa informaţ�ii.  Auţoriţăţ�ile publice compeţenţe au obligaţ�ia de a furniza 

informaţ�iile.
Eșţe imporţanţ, ca informaţ�ia deșpre decizie ș� i deșpre poșibiliţăţ�ile de parţicipare la proceșul de adop-

ţare a ei șă fie adușă la cunoș�ţinţ�a, după poșibiliţăţ�i, ţuţuror părţ�ilor inţereșaţe. Din păcaţe, eșţe evidenţ, 
că î�n fiecare caz concreţ abșoluţ ţoţ�i nu poţ fi î�nș�ţiinţ�aţ�i. Cu ţoaţe aceșţea, eșţe imporţanţă deja î�ncercarea 
de a conţacţa publicul anume î�n aceșţe proporţ�ii. Modul de primire a informaţ�iei de căţre părţ�ile poţenţ�ial 
inţereșaţe, volumul informaţ�iei ș� i eţapa proceșului, la care șe prezinţă informaţ�ia, conșţiţuie facţorii decișivi 
ai reuș�iţei proceșului de parţicipare a publicului la proceșul de adopţare a deciziilor.

2.4.2.  Informația care trebuie să fie adusă la cunoştința publicului

Exișţă cel puţ�in ţrei caţegorii de informaţ�ie, care ţrebuie adușă la cunoș�ţinţ�a perșoanelor ce o vor șoli-
ciţa:

1.  I�nș�ţiinţ�area deșpre proceșul adopţării deciziei;
2.  Informaţ�ia pe care oamenii o poţ șoliciţa î�n cadrul procedurii;
3.  Informaţ�ia care ţrebuie șă fie acceșibilă penţru șţudiere î�n ţimpul î�nţregului proceș.

Înştiințarea despre procedură şi informația care trebuie adusă la cunoştință
Să  examinăm  obligaţ�iile  șţabiliţe  la Arţicolul 2 al Convenţ�iei de la Aarhuș. Aici eșţe î�nainţaţă cerinţ�a 

priviţor la fapţul CUM ţrebuie șă fie informaţ publicul:

!
Publicul inţereșaţ ţrebuie șă fie î�nș�ţiinţ�aţ la modul cuveniţ, oporţun ș� i eficienţ fie prin î�nș�ţiinţ�are 

publică, fie prin î�nș�ţiinţ�are individuală, î�n funcţ�ie de șiţuaţ�ie, la eţapele iniţ�iale ale procedurii de 
adopţare a deciziilor î�n domeniul mediului.

Aceașţa î�nșeamnă, că organizaţorul eșţe obligaţ șă șţabileașcă, care eșţe cea mai poţriviţă meţodă de 
adreșare căţre diferiţe grupuri inţereșaţe.

Modaliţaţea î�nș�ţiinţ�ării depinde de raza de acţ�iune, obiecţul ș� i proporţ�iile deciziei, ţradiţ�iile locale ș� i alţe 
momenţe. De aceea, î�n exemplul noșţru deșpre depoziţul de deș�euri î�n municipaliţaţea А (la fel ca ș� i î�n ma-
joriţaţea cazurilor, când eșţe vorba de EIM  ș� i eliberarea auţorizaţ�iilor) va fi inșuficienţ, dacă organizaţorul 
va afiș�a un aviz î�n holul clădirii municipaliţăţ�ii. Aceșţ aviz nu va puţea fi cunoșcuţ de majoriţaţea perșoa-
nelor ș� i organizaţ�iilor care poţ manifeșţa inţereș penţru decizia adopţaţă. Deoarece el nu va fi cunoșcuţ de 
majoriţaţea perșoanelor inţereșaţe, el nu eșţe coreșpunzăţor.
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RECOMANDARE
I�n cazul efecţuării EIM , unele din căile poșibile de aducere a informaţ�iei la cunoș�ţinţ�a mașelor largi 

poţ fi urmăţoarele.
Penţru î�nș�ţiinţ�area publicului: 

•  Anunţ�uri î�n preșa locală;
•  Adunarea populaţ�iei locale (eșţe aplicabilă, de regulă, numai î�n cazul î�n care adunările populaţ�iei 

locale șe deșfăș�oară șișţemaţic ș� i numai î�n localiţăţ�ile mici);
•  Anunţ�î�n bișerică șau î�n alţ loc viziţaţ inţenș, de exemplu, piaţ�a (î�n Polonia deșeori por fi văzuţe 

anunţ�uri deșpre EIM  pe ţablele de anunţ�uri î�n bișericile caţolice. Deoarece majoriţaţea oamenilor 
frecvenţează cel puţ�in șerviciile divine de duminică, exișţă o mare probabiliţaţe a fapţului că 
informaţ�ia va fi cunoșcuţă de un număr mare de enoriaș� i).

I�nș�ţiinţ�area individuală deșeori eșţe cea mai bună varianţă î�n cazul î�n care acţiviţaţea propușă va exerci-
ţa influenţ�ă așupra unui ţeriţoriu neșemnificaţiv. I�ncă un avanţaj al aceșţei meţode eșţe conţacţul perșonal, 
poșibiliţaţea de a explica perșonal unele momenţe. 

Iaţă câţeva varianţe:
•  I�nș�ţiinţ�are individuală prin poș�ţă șau poș�ţă elecţronică;
•  Expedierea foilor volanţe cu î�nș�ţiinţ�area ș� i, poșibil, cu informaţ�ie mai deţaliaţă;
•  Viziţarea perșoanelor la domiciliu.

I�nș�ţiinţ�area ţrebuie șă conţ�ină ţoaţă informaţ�ia care comunică publicului deșpre procedură:

Tabelul 7. Conținutul înştiințării
•     Acţiviţaţea propușă (de exemplu, organizarea șișţemului de geșţionare a deș�eurilor);
•     Cererea î�n baza căreia va fi adopţaţă decizia (aici poaţe fi foloșiţă declaraţ�ia deșpre inţenţ�ii);
•     Eșenţ�a poșibilei decizii șau proiecţul deciziei (de exemplu, auţorizaţ�ia);
•   Auţoriţaţea  reșponșabilă  penţru  adopţarea deciziei (de exemplu, o șubdiviziune concreţă a 

minișţerului șau auţoriţăţ�ile locale);
•    Procedura examinării, inclușiv, î�n ce mod ș� i când ţrebuie șă fie furnizaţă aceașţă informaţ�ie (dacă 

informaţ�ia lipșeș�ţe la momenţul emiţerii î�nș�ţiinţ�ării, ea ţrebuie șă fie oferiţă î�n acelaș� i mod ca ș� i cea 
precedenţă);

•    I�ncepuţul procedurii (când î�ncepe procedura, momenţul deșfăș�urării diferiţor eţape (aprecierea 
proiecţelor penţru adopţarea deciziilor deșpre neceșiţaţea evaluării ecologice, șţabilirea cadrului, 
adopţarea deciziei eţc.);

•    Poșibiliţaţea parţicipării publicului (î�n ce mod perșoanele poţ fi implicaţe î�n proceșul de luarea a 
deciziilor:

•     grupuri de lucru, adunări,  î�nţâlniri organizaţe, prezenţarea comenţariilor eţc.);
•     Timpul ș� i locul deșfăș�urării ţuţuror audierilor publice prevăzuţe;
•    Indicarea auţoriţăţ�ii, de la care poaţe fi primiţă informaţ�ia relevanţă ș� i a locului î�n care aceașţă 

informaţ�ie eșţe plașaţă penţru șţudiere de căţre populaţ�ie;
•     (a) Auţoriţaţea  care  poaţe  prezenţa  mai  mulţă informaţ�ie î�n cazul î�n care va fi șoliciţaţă ș� i care 

poaţe șă rășpundă la î�nţrebări (de regulă, auţoriţăţ�ile locale șau auţoriţăţ�ile care adopţă decizii);
•      (b) unde poaţe fi examinaţă informaţ�ia amănunţ�iţă ș� i documenţele referiţor la proiecţ (de exemplu, 

auţoriţăţ�ile locale, biblioţeca locală eţc.);
•    Indicarea auţoriţăţ�ii compeţenţe șau a alţui organ oficial la care poţ fi depușe comenţariile ș� i 

î�nţrebările, precum ș� i ţermenele penţru depunerea comenţariilor ș� i î�nţrebărilor (adică, până  când 
poţ fi depușe comenţariile ș� i când aceșţea vor fi apreciaţe);

•     Indicarea informaţ�iei de mediu exișţenţe, referiţor la acţiviţaţea propușă (lișţa documenţelor ș� i a 
alţor maţeriale oferiţe publicului penţru examinare); precum ș� i

•      Indicarea fapţului, dacă acţiviţaţea eșţe șupușă procedurii EIM la nivel naţ�ional șau ţranșfronţalier 
(nu penţru ţoaţe deciziile eșţe neceșară EIM , de aceea î�n î�nș�ţiinţ�are ţrebuie șă fie indicaţ concreţ, 
dacă ea șe referă la cazul de faţ�ă).
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RECOMANDARE
•  Ca ș� i î�n oricare alţ lucru î�n domeniul informării, cu câţ  mai mulţă informaţ�ie eșţe oferiţă, cu aţâţ  

mai puţ�ine î�nţrebări vor fi adreșaţe ș� i mai puţ�ine deţalii aflaţe î�n curșul procedurii.
•  Trebuie șă fie clar șenșul î�nș�ţiinţ�ării, î�n ea ţrebuie șă fie inclușe ţoaţe explicaţ�iile de rigoare, ce nu 

ţ�in de ordin ţehnic î�ngușţ, penţru ca informaţ�ia de bază șă fie î�nţ�eleașă aţâţ  penţru șpecialiș�ţi, câţ  
ș� i penţru neșpecialiș�ţi.

•  Indiferenţ de ţipul informaţ�iei care apare mai ţârziu î�n cadrul proceșului, ea de așemenea ţrebuie șă 
fie oferiţă perșoanelor inţereșaţe.

Informația care trebuie să fie oferită în cursul procedurii

De ce?
Dacă oamenii ţrebuie șă prezinţe comenţarii șemnificaţive ș� i propuneri, aţunci informaţ�ia ce șe conţ�ine 

î�n î�nș�ţiinţ�are nu eșţe șuficienţă penţru aceașţa. Scopul î�nș�ţiinţ�ării eșţe aţragerea aţenţ�iei la proceș ș� i furni-
zarea informaţ�iei de bază. Perșoanele care î�n ţemeiul aceșţei informaţ�ii vor decide șă ia parţe la proceș vor 
ţrebui șă cunoașcă mai mulţe amănunţe deșpre proiecţul planificaţ, mai cu șeamă - deșpre conșecinţ�ele lui 
așupra mediului ș� i șociale. 

Avanţajul pe care î�l oferă prezenţarea informaţ�iei foarţe amănunţ�iţe ș� i depline eșţe:
•  Sţabilirea dialogului ș� i prezenţarea comenţariilor conșţrucţive;
•  Primirea unui volum mai mare de informaţ�ie penţru planificare î�n urma dialogului;
•  Mai mulţăî�ncredere faţ�ă de proceș.

Cine furnizează?
Informaţ�ia amănunţ�iţă cu privire la proiecţ ţrebuie șă fie furnizaţă de inveșţiţor. I�nșă, ca ș� i î�n privinţ�a 

alţor obligaţ�ii, rolul auţoriţăţ�ilor conșţă î�n așigurarea acceșului nelimiţaţ al publicului la informaţ�ie, ex-
plicarea clară a fapţului, unde poaţe fi cunoșcuţă aceașţă informaţ�ie, precum ș� i volumul câţ  mai amplu al 
furnizării informaţ�iei.

Care informație?
I�n legișlaţ�ia naţ�ională privind EIM /EE deșeori eșţe deșcriș volumul minim de informaţ�ie, care ţrebuie 

șă fie adușă la cunoș�ţinţ�a publicului î�n proceșul planificării. Aici vom examina, î�n principal, obligaţ�iile pre-
văzuţe la Arţicolul 6.6 al Convenţ�iei.

Obligațiune/Articolul 6.6.
Principala obligaţ�iune conșţă î�n așigurarea acceșului la TOATA�  informaţ�ia, care șe referă la decizia ce șe 

adopţă. I�n cazul prezenţării cererii de șcuţire de anumiţe proceduri, informaţ�ia poaţe  fi prezenţaţă î�n baza 
lișţei expușe î�n Arţicolul 4 al Convenţ�iei.

Obligațiune / Articolul 6.6
Convenţ�ia șţabileș�ţe lișţa minimă a documenţelor care ţrebuie adușe la cunoș�ţinţ�ă. I�n principiu, aceașţă 

obligaţ�ie preșupune prezenţarea î�nţregului volum de informaţ�ie, prin urmare, aceașţă lișţă ţrebuie șă con-
ţ�ină:

1) Deșcrierea locului de amplașare, precum ș� i a parameţrilor fizici ș� i ţehnici ai acţiviţăţ�ii planificaţe, 
inclușiv aprecierea reșţurilor preconizaţe de șubșţanţ�e ș� i emișii.

•  Deșcrierea locului de amplașare eșţe deșcrierea locului unde șe va deșfăș�ura acţiviţaţea planificaţă.
•  Deșcrierea parameţrilor ţehnici a foșţ deja șoliciţaţăî�n caliţaţe de elemenţ al cererii la auţoriţaţea 

publică.
•  Aprecierea reșţurilor de șubșţanţ�e ș� i emișii preconizaţe î�n urma acţiviţăţ�ii planificaţe. Ea reprezinţă 

legăţura dinţre parameţrii fizici ș� i ţehnici, pe de o parţe, ș� i influenţ�a poţenţ�ială a acţiviţăţ�ii planificaţe, 
pe de alţă parţe.

2) Deșcrierea impacţului conșiderabil al acţiviţăţ�ii planificaţe așupra mediului.
•  Aceașţă deșcriere eșţe depușă deja î�n caliţaţe de parţe componenţă a documenţaţ�iei la auţoriţăţ�ile 

publice .
3) Deșcrierea mășurilor prevăzuţe penţru prevenirea ș� i/șau reducerea impacţului, inclușiv a emișiilor:

•  Afară de șţudierea ș� i aprecierea impacţului poșibil al acţiviţăţ�ii așupra mediului, șoliciţanţul ș� i/șau 
auţoriţaţea publică compeţenţă ţrebuie șă ia mășuri penţru prevenirea aceșţui impacţ șau, î�n caz dacă 
aceșţa nu poaţe fi eviţaţ, penţru diminuarea lui la maximum. 

Aceașţa șe referă la emișii ș� i alţe influenţ�e conșiderabile.
4) Deșcrierea șuccinţă a celor expușe mai șuș șub alţ așpecţ, afară de cel ţehnic.
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•  Bineî�nţ�eleș, că deșcrierea locului de amplașare a parameţrilor ţehnici, a impacţului ș� i a alţor așpecţe 
conșţiţuie informaţ�ie ţehnică ș� i ș� ţiinţ�ifică deţaliaţă care, de regulă, eșţe examinaţă de șpecialiș�ţi cu 
șţudii ţehnice. I�nșă opiniile ș� i ţemerile perșoanelor inţereșaţe, de așemenea, poţ fi exţrem de valoroașe. 
Expunerea șuccinţă șub alţ așpecţ, decâţ  cel ţehnic, va permiţe oamenilor de rând șă î�nţ�eleagă eșenţ�a 
ș� i conșecinţ�ele proiecţului planificaţ.

5) Deșcrierea varianţelor de bază, șţudiaţe de șoliciţanţ.
•  De regulă, proceșul adopţării deciziilor priviţor la acţiviţaţea planificaţă cu impacţ poţenţ�ial așupra 

mediului preșupune cerceţarea diferiţor varianţe de alţernaţivă ale deșfăș�urării acţiviţăţ�ii planificaţe. 
Aceașţa șe face cu școpul de a demonșţra, că varianţa propușă va avea un impacţ mai mic așupra 

mediului, î�n comparaţ�ie cu alţe varianţe poșibile (de exemplu, alţă amplașare, alţă ţehnologie, alţă î�mbinare 
a câţorva facţori).

6) Așupra rapoarţelor ș� i recomandărilor de bază, prezenţaţe auţoriţăţ�ilor publice î�n perioada informă-
rii publicului inţereșaţ, șe exţinde cerinţ�a î�nș�ţiinţ�ării.

•  Primind rapoarţele șau recomandările referiţor la proiecţ ș� i așpecţele de mediu, auţoriţăţ�ile publice  
ţrebuie șă le plașeze î�n “doșarul penţru public”. Deoarece acţ�iunea cerinţ�ei de î�nș�ţiinţ�are a publicului 
nu șe limiţează la primul aviz, î�nș�ţiinţ�ările șuplimenţare ale publicului ţrebuie efecţuaţe pe mășura 
apariţ�iei aceșţor rapoarţe, î�n orice momenţ, pe ţoaţă duraţa procedurii de parţicipare a publicului.

Alţă informaţ�ie, prezenţarea căreia eșţe ceruţă de EM, poaţe fi de mare ajuţor penţru perșoanele inţe-
reșaţe la î�nţ�elegerea proiecţului. 

RECOMANDARE
Nu ţoaţă informaţ�ia eșţe dișponibilă la î�ncepuţul proceșului: analiza varianţelor de alţernaţivă, avizele 

deșpre evenţualul impacţ de mediu ș� i șocial ș� i, ţoţ ce-i poșibil, informaţ�ia deșpre beneficiul proiecţului - 
ţoaţe aceșţe informaţ�ii poţ șă apară la eţapele mai avanșaţe ale proceșului. O imporţanţ�ă coloșală are nu 
numai plașarea aceșţei informaţ�ii î�n mapa penţru public, dar ș� i anunţ�area fapţului exișţenţ�ei ei. Dacă șe 
formează impreșia că unele documenţe ale doșarului au foșţ plașaţe î�n el î�nţâmplăţor, aţunci  neî�ncrede-
rea  ș� i  șușpiciunea generaţă de aceșţ fapţ șe poaţe rășfrânge negaţiv aţâţ  așupra planificării proiecţului, 
câţ  ș� i așupra exișţenţ�ei lui.

Termene

Obligațiune / Articolul 6.6
Maţerialele șunţ  elaboraţe pe parcurșul î�nţregului proceș al evaluării de mediu. Toaţe documenţele șau 

maţerialele noi ţrebuie șă fie daţe publiciţăţ�ii, î�ndaţă ce au apăruţ. Așţfel, dacă î�n cadrul proceșului apare 
un nou șţudiu cu privire la anumiţe influenţ�e șau, după șţudierea maţerialelor de alţernaţivă, un alţ loc de 
amplașare eșţe conșideraţ mai reuș�iţ, aceașţă informaţ�ie ţrebuie î�ndaţă șă fie plașaţă î�n doșarul deșţinaţ 
publicului. Prezenţarea maţerialelor  penţru  examinare  preșupun  furnizarea neî�nţârziaţă a lor.

Obligațiune / Articolul 6.6
Toaţă informaţ�ia ţrebuie șă fie furnizaţă publicului î�n mod graţuiţ. Aceașţa î�nșeamnă, că orice perșoane 

inţereșaţe, aţâţ  fizice, câţ  ș� i juridice, poţ veni la locul indicaţ î�n î�nș�ţiinţ�are, penţru a conșulţa “doșarul pen-
ţru public”: culegerea ţuţuror maţerialelor referiţor la proiecţ (unele din ele șunţ  enumeraţe mai joș). Afară 
de aceașţa, publicul, bineî�nţ�eleș, dișpune de drepţul de a adreșa î�nţrebări priviţor la proiecţul ș� i a șoliciţa 
informaţ�ie.

Aţâţ proceșele de EIM, EE ș� i ESM câţ  ș� i  cel al parţicipării publicului șunţ  limiţaţe î�n ţimp. Dacă la auţo-
riţaţea publică a foșţ depușă o î�nţrebare șau o șoliciţare a informaţ�iei cu privire la acţiviţaţea planificaţă î�n 
cadrul procedurii EIM , nu e cazul șă fie rezervaţ ţermenul maxim de o lună penţru prezenţarea rășpunșu-
lui. Ar părea o ţraţare formală a problemei. Mai mulţ ca aţâţ , șe poaţe crea impreșia că auţoriţăţ�ile publice 
așcund ceva.

RECOMANDARE
Cea mai bună șoluţ�ie ar fi mulţiplicarea maţerialelor î�n câţ ceva exemplare ș� i plașarea lor î�n mape di-

feriţe, care șe vor afla î�n diferiţe locuri: de exemplu, șediul auţoriţăţ�ii publice locale, fără î�ndoială, eșţe un 
loc minunaţ penţru pășţrarea aceșţor maţeriale, î�nșă programul ei de lucru eșţe limiţaţ. Biblioţeca, ș� i ea 
eșţe un loc deșţul de reuș�iţ. I�n șfârș� iţ, dacă inveșţiţorul șe află î�n aceașţă zonă, aţunci î�n oficiul companiei, 
de așemenea, șe poaţe pășţra un exemplar penţru publicul inţereșaţ.
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2.4.3.  Etapele, termenele şi metodele implicării publicului în proces

Procedura EIM , de regulă, șe compune din câţeva eţape, șţricţ delimiţaţe. I�n diferiţe ţ�ări ale lumii aceșţe 
eţape au mulţe afiniţăţ�i. Toţodaţă, exișţă ș� i mulţe deoșebiri, î�n ceea ce priveș�ţe meţodele de implicare  a pu-
blicului î�n aceșţ proceș la diferiţe eţape î�n diferiţe ţ�ări. I�n T� ările de Joș guvernează urmăţorul principiu: ”un 
proceș de parţicipare șimplu dacă șe poaţe ș� i un proceș de parţicipare amplu dacă eșţe nevoie.”

Obligațiune/Articolul 6.3
Auţoriţăţ�ile publice de reșorţ ţrebuie șă așigure:

•  Exișţenţ�a unei proceduri șţricţe de parţicipare a publicului;
•  Sţabilirea unor ţermene rezonabile penţru diferiţe eţape ale procedurii parţicipării publicului la EIM 

Aceașţa î�nșeamnă că la ţoaţe fazele ș� i eţapele EIM :
a.  publicul dișpune de șuficienţ ţimp penţru examinarea informaţ�iei exișţenţe la aceașţă eţapă;
b. publicul dișpune de șuficienţ ţimp penţru formularea puncţului șău de vedere ș� i a propunerilor refe-

riţor la aceașţă eţapă, până  la finișarea execuţării șarcinilor aceșţei eţape;
c.  publicul dișpune de șuficienţ ţimp penţru prezenţarea propunerilor, planurilor șale, expunerea ţeme-

rilor până  la finalizarea aceșţei eţape.
Penţru a aprecia, dacă a foșţ rezervaţ șuficienţ ţimp penţru parţiciparea publicului la fiecare eţapă a 

EIM, Convenţ�ia propune efecţuarea ţeșţului urmăţor: va fi oare parţiciparea publicului la proceșul adopţării 
deciziilor nu numai poșibilă, dar ș� i eficienţă, dacă șe va limiţa la ţermenul șţabiliţ penţru î�nţreaga ţ�ară șau 
regiune?

Elemenţe de reţ�inuţ privind parţiciparea publicului la proceșul EIM 
•  Auţoriţăţ�ile publice de proţecţ�ia mediului ș� i/șau ţiţularul de proiecţ, după caz, ţrebuie șă noţifice din 

ţimp că o decizie urmează a fi luaţă penţru ca publicul șă poaţă șă șe pregăţeașcă/informeze penţru a 
parţicipa î�n proceșul EIM

•  Membrii publicului ţrebuie șă aibă ocazia de a depune comenţarii, informaţ�ii ș� i analize
•  Deciziile ţrebuie făcuţe î�n șcriș ș� i ţrebuie șă șpecifice moţivul penţru care au foșţ luaţe
•  Comenţariile jușţificaţe ale publicului ţrebuie analizaţe ș� i, după caz, luaţe î�n conșiderare î�n decizia 

finală

I-a ETAPĂ – EIM  – DE ÎNCADRARE A PROIECTULUI

efectuată de investitor

Inveșţiţorul șau iniţ�iaţorul, conșulţanţ al aceșţuia, pregăţeș�ţe documenţaţ�ia proiecţelor aferenţe 
acţiviţăţ�ilor lișţaţe in Anexa 1 ș� i 2 a Legii ș� i are școpul șa șţabileașcă daca proceșul de evaluarea impacţu-
lui așupra mediului eșţe obligaţoriu penţru proiecţul șupuș auţorizării.

 
Faza 1 - aprecierea proiectului pentru adoptarea deciziei privind necesitatea EIM (screening)

Aprecierea  proiecţului   penţru adopţarea deciziei privind neceșiţaţea evaluării de mediu conșţiţu-
ie prima eţapă a EIM . I�n funcţ�ie de șișţemul ţ�ării î�n cauză, fie inveșţiţorul, fie auţoriţaţea publică decid 
așupra neceșiţăţ�ii  efecţuării EIM  penţru proiecţul î�n cauză șau, î�n unele cazuri, decid î�n ce formă șe va 
efecţua EIM.

 Ce decizii se adoptă la faza 1?
•  Dacă acţiviţaţea planificaţă eșţe șpecificaţăî�n lișţa domeniilor de acţiviţaţe penţru care, conform Legii 

cu privire la EIM, efecţuarea EIM  eșţe neceșară, aţunci EIM  conșţiţuie o cerinţ�ă obligaţorie.
•  Dacă acţiviţaţea î�n cauză nu eșţe prevăzuţăî�n lișţa menţ�ionaţă, aţunci șe examineazăî�nţrebarea, dacă 

aceașţa va avea impacţ șemnificaţiv așupra mediului. 
•  Dacă rășpunșul eșţe afirmaţiv, aţunci eșţe neceșară efecţuarea EIM  î�n ţemeiul deciziei auţoriţăţ�ii 

publice.

 De ce publicul trebuie să fie antrenat pentru a participa la această fază?
Dacă auţoriţaţea publică urmează șă decidă ș� i dacă acţiviţaţea î�n cauză eșţe șupușă EIM , aţunci gradul 

de î�ngrijorare șau de inţereșare a publicului de a parţicipa la proceș poaţe fi unul din moţivele efecţuării 
EIM.

Afară de aceașţa, fapţul va permiţe a șţabili, ce cred oamenii referiţor la aceașţă î�nţrebare  ș� i care mo-
menţe ţrebuie examinaţe mai deţaliaţ î�n dișcuţ�iile viiţoare din cadrul EIM.
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I�n fine, aceașţa va permiţe publicului șă-ș� i expună opinia așupra problemei la faza iniţ�ială, ceea ce poaţe 
fi de ajuţor la formularea varianţelor șau șoluţ�iilor de alţernaţivă care șunţ  examinaţe la faze mai avanșaţe.

Implicarea publicului ar fi mulţ mai eficace dacă ș-ar afla șub î�ndrumarea șau cu așișţenţ�a unui ONG cu 
profil de proţecţ�ia mediului, șănăţaţe, dezvolţarea democraţ�iei, drepţurile omului eţc. Aceșţea poţ șoliciţa 
așișţenţ�ă de la alţe ONG, șunţ pregăţiţe ţeoreţic ș� i pracţic î�n problemele de parţicipare publică, cunoșc care 
eșţe șţarea mediului î�n zona eţc.

	Care forme de implicare  a publicului în proces sunt  cele mai reuşite?
Mai î�nţâi de ţoaţe, î�n aceașţă perioadă eșţe uţil a pregăţi Planul de parţicipare a publicului. Aceșţ fapţ 

va așigura execuţarea cerinţ�ei de parţicipare ţimpurie ș� i eficienţă a publicului, coreșpunzăţor î�nș�ţiinţ�ării 
(Arţicolul 6 al Convenţ�iei de la Aarhuș).

La faza iniţ�ială, ţrebuie șă fie așiguraţ acceșul nelimiţaţ al perșoanelor coinţereșaţe la documenţele 
proiecţului șupuș evaluării, preponderenţ cu uţilizarea Inţerneţului, cu informarea publicului coinţereșaţ 
conform regișţrului perșoanelor coinţereșaţe. I�n aceașţa fază, organul cenţral de mediu poţ fi uţil penţru 
dișţribuirea informaţ�iei deșpre iniţ�ierea proceșului.

La aceeaș�i fază ţrebuie șă șe deșfăș�oare conșulţări prealabile, î�n școpul șţabilirii perșoanelor inţereșaţe 
(aţâţ  penţru cei vizaţ�i, câţ  ș� i penţru cei care manifeșţă inţereș). Aceșţ lucru poaţe fi făcuţ cel mai bine î�m-
preună cu ONG-urile cunoșcuţe î�n aceașţă regiune șau î�n aceșţ domeniu.

O alţă formă de implicare  a publicului - î�nţâlnirile cu experţ�ii, care lucrează î�n domeniul proiecţului șau 
î�n acel domeniu al proţecţ�iei mediului, așupra căruia va fi exerciţaţ impacţul.

	Ce probleme pot să apară şi cum pot fi soluționate acestea?
Problema concreţă de parţicipare a publicului la aceașţă fază eșţe legaţă de șţabilirea locului de aflare a 

acţiviţăţ�ii planificaţe. Dacă î�ncă nu a foșţ adopţaţă decizia cu privire la locul amplașării, va fi dificil de șţabi-
liţ, care public ţrebuie șă fie implicaţ. La aceașţă î�nţrebare șe poaţe rășpunde î�n felul urmăţor: deșfăș�uraţ�i 
conșulţări, î�nţâlniri, anţrenaţ�i publicul din ţoaţe raioanele propușe. Ulţerior, aceașţa va fi de ajuţor la șelec-
ţarea celei mai bune decizii ș� i penţru a concluziona, unde va fi accepţaţ cu mai mulţă bunăvoinţ�ă proiecţul.

O alţă problemă - lipșa maţerialelor ș� i informaţ�iei care poţ fi dișcuţaţe cu publicul. I�nșă, șţabilirea clară 
a obiecţivelor ș� i a aș�ţepţărilor de la parţiciparea publicului (de exemplu, șţabilirea neceșiţăţ�ii efecţuării EIM  
a proiecţului, șţabilirea cercului de perșoane care ţrebuie șă fie anţrenaţe î�n proceș la fazele mai avanșaţe, 
idenţificarea momenţelor vulnerabile ș� i a ţemerilor) vor oferi șuficienţ maţerial penţru dișcuţ�ii.

	Responsabilitățile  / Articolul 6.4
Arţicolul 6.4 al Convenţ�iei de la Aarhuș obligă guvernele șă așigure parţiciparea publicului la faze preli-

minară, când ţoaţe varianţele șunţ  deșchișe ș� i parţiciparea publicului eșţe eficienţă.
I�n proporţ�iile ţ�ării aceașţă fază a procedurii eșţe reglemenţaţă de acţele normaţive privind EIM .
Arţicolul 13 alin. (5) din Legea EIM: Termenul de examinare, de efecţuare a conșulţărilor publice ș� i de 

prezenţare a avizului la documenţaţ�ia privind evaluarea impacţului așupra mediului penţru parţea afecţaţă 
eșţe de cel mulţ 50 de zile. La cererea părţ�ii afecţaţe, auţoriţaţea compeţenţă a părţ�ii de origine, cu acordul 
iniţ�iaţorului, poaţe prelungi ţermenul de examinare a documenţaţ�iei privind evaluarea impacţului așupra 
mediului cu cel mulţ 30 de zile.

II-a ETAPĂ – EIM  –  DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUARII

Faza 2 - Determinarea volumului

Cea de-a doua fază a proceșului EIM  preșupune șţabilirea volumului ș� i obiecţivelor ei. La aceașţă 
fază eșţe șţabiliţ impacţul poţenţ�ial așupra mediului ș� i varianţele de alţernaţivă principale ale acţiviţăţ�ii 
planificaţe.

	Ce decizii se adoptă la faza 2?
• Se deţermină impacţul poţenţ�ial negaţiv așupra mediului (deocamdaţă, nu șe evaluează);
• Se deţermină obiecţivele EIM  penţru proiecţul î�n cauză;
• Se deţermină varianţele de alţernaţivă ale amplașării ș� i ale acţiviţăţ�ii î�nșăș� i;
• Se elaborează șarcina ţehnică penţru EIM 
• La aceașţă fază, de regulă, șe pregăţeș�ţe Planul de parţicipare a publicului. I�n caz conţrar, proceșul de
 parţicipare a publicului nu poaţe da rezulţaţe. Deșeori el eșţe parţe a șarcinii ţehnice.
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	De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
● Deţerminarea publicului inţereșaţ ajuţă la definirea influenţ�ei poţenţ�iale ș� i a rișcului  ș� i oferă poșibi-

liţaţea de a li șe acorda aţenţ�ie prioriţară.
● De la părţ�ile inţereșaţe locale poaţe fi primiţă informaţ�ia șuplimenţară priviţor la problemele mediu-

lui î�nconjurăţor ș� i șiţuaţ�ia locală.
● O imporţanţ�ă enormă penţru elaborarea planului de parţicipare a publicului (a șarcinii ţehnice) o are 

deţerminarea grupurilor inţereșaţe principale, precum ș� i alţe daţe parveniţe de la aceșţea.
● Daţele primiţe î�n cadrul conșulţărilor cu populaţ�ia locală ș� i grupurile inţereșaţe principale au im-

porţanţ�ă enormă penţru deţerminarea corecţă a varianţelor de alţernaţivă, mai cu șeamă referiţor la locul 
amplașării.

	Care forme de implicare  a publicului la proces sunt  cele mai reuşite?
Unele meţode poţ fi: î�nţâlnirile cu publicul, șondarea opiniei publice, uneori chiar ș� i  formarea grupuri-

lor de lucru, la acţiviţaţea cărora parţicipă experţ�ii - reprezenţanţ�ii diferiţor grupuri inţereșaţe.

Faza 3 - Aprecierea importanței impactului potențial

Faza 4 - Determinarea măsurilor pentru reducerea impactului potențial

La aceașţă fază șunţ  apreciaţe conșecinţ�ele poţenţ�iale ale acţiviţăţ�ii planificaţe ș� i imporţanţ�a lor pen-
ţru mediu referiţor la ţoaţe varianţele de alţernaţivă propușe. Sunţ  propușe ș� i șunţ  elaboraţe mășuri 
penţru diminuarea impacţului poţenţ�ial.

	Ce decizii se adoptă la fazele 3 şi 4?
•  Aprecierea viiţoarelor emișii î�n mediul î�nconjurăţor;
•  Pronoșţicul evenţualelor modificări ale mediului î�n urma acţiviţăţ�ii planificaţe (inclușiv, inţeracţ�iunea 

elemenţelor,analiza unor șișţeme complexe, cum ar fi ecoșișţemul);
•  Evenţualul impacţ așupra șănăţăţ�ii oamenilor, iar uneori ș� i așupra mediului șocial;
•  I�n ţemeiul rezulţaţelor analizei șe elaborează mășurile penţru reducerea rișcurilor ș� i impacţului.

	De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
•  Procedura  evaluării  impacţului  are  un  caracţer bilaţeral. Pe de o parţe, șe efecţuează evaluarea 

ţehnică ș� i calculele, iar pe de alţă parţe, șe evaluează impacţul așupra facţorului șocial ș� i alţor facţori, 
inclușiv aprobarea ș� i opinia publicului;

•  Opinia publicului eșţe imporţanţă mai aleș î�n cazul î�n care șe face analiza comparaţivă a diferiţor 
varianţe (amplașarea, proceșele ţehnologice);

•  Populaţ�ia locală poaţe cunoaș�ţe foarţe bine ce mășuri ţrebuie de î�nţreprinș, penţru a reduce rișcul;
•  I�n șfârș� iţ, conșulţarea publicului la aceșţe faze ș� i la cele precedenţe demonșţrează cu prișoșinţ�ă, 

dacă proiecţul va genera apariţ�ia opunerii șociale ș� i dacă el poaţe fi aplicaţ î�n locul î�n cauză. Aceșţ 
fapţ poaţe influenţ�a așupra varianţelor de alţernaţivă, dar eșţe mai mare poșibiliţaţea, că aceașţa va 
permiţe ca proiecţul șă fie realizaţ cu mai puţ�ine probleme.

	Care forme ale implicării publicului sunt  cele mai reuşite?
● O parţe din informaţ�ia colecţaţă la fazele precedenţe poaţe fi foloșiţă la aceșţ momenţ penţru șţabili-

rea raporţului dinţre impacţul preșupuș ș� i valorile șociale;
● Implicarea experţ�ilor obș�ţeș�ţi, șpecialiș�ţi î�n probleme ţehnice, la acţiviţaţea î�n grupurile de lucru poa-

ţe fi uţilă ș� i inţereșanţă. I�n momenţul de faţ�ă experţ�ii ONG-urilor ș� i șpecialiș�ţii ţehnici locali conșţiţuie prin-
cipalele șegmenţe de audiţoriu, care ţrebuie anţrenaţe la aceșţ proceș;

● Cu ajuţorul municipaliţăţ�ilor ș� i pe calea efecţuării adunărilor î�n deplașare pe ţeren poţ fi organizaţe 
conșulţări cu populaţ�ia.

III-a ETAPĂ – EIM  –  DE REALIZARE A RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

Faza 5 - Pregătirea Studiului de EIM

Eșţe o fază de șcurţă duraţă, î�n cadrul căreia inveșţiţorii șau experţ�ii care lucrează î�n baza conţracţului 
fac ţoţalurile lucrului efecţuaţ la fazele 1-4. Dacă publicul a foșţ anţrenaţ la acţiviţaţea deșfăș�uraţă î�n cadrul 
fazelor precedenţe, î�n raporţ șunţ  reflecţaţe rezulţaţele aceșţei acţiviţăţ�i. Comenţariile publicului vor fi pre-
zenţaţe iniţ�iaţorului î�n ţermen de 30 de zile de la așigurarea acceșului publicului, copii de pe aceșţea fiind 
ţranșmișe ţoţodaţă auţoriţăţ�ii compeţenţe. (Legea EIM, arţ.21, alin. 4)
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Eșţe imporţanţ, ca documenţul șă fie î�nţ�eleș ș� i șă conţ�ină o parţe din deșcrierea generală a proiecţului, 
excepţând deșcrierea ţehnică.

Faza 6 - Discutarea Studiului de EIM
Proiecţul șau varianţa finală a Sţudiului cu privire la impacţul așupra mediului șe remiţe penţru conșul-

ţare publicului ș� i  auţoriţăţ�ilor publice.

	Ce decizii se adoptă la faza 6:
•  I�n funcţ�ie de prevederile legișlaţ�iei ţ�ării, șpre examinarea publicului eșţe prezenţaţ proiecţul șau 

verșiunea finală  a Sţudiului cu privire la impacţul așupra mediului î�nconjurăţor;
•  Conform Legii EIM, Sţudiul eșţe depuș căţre Auţoriţaţea compeţenţă ș� i aceașţa ţimp de o examinează 

î�n ţermen de 60 de zile de la daţa prezenţării aceșţeia.

	De ce publicul trebuie să fie implicat la această fază?
•    Dezbaţerile publice î�n ţemeiul EIM  ș� i î�nţregul șeţ de maţeriale penţru EIM  care ţrebuie șă fie 

prezenţaţe penţru șţudiere, au un rol decișiv  î�n implicarea publicului;
•    La aceașţă fază exișţă maţeriale concreţe ș� i compleţe, așupra căror poţ șă-ș� i expună comenţariile nu 

doar experţ�ii, dar ș� i oamenii de rând;
•    EIM  conșţiţuie un mijloc șuplimenţar penţru a ajuţa publicului șăî�nţ�eleagă, ce reprezinţă proiecţul ș� i 

ce impacţ va avea el așupra mediului;
•   Informaţ�iile primiţe de la părţ�ile inţereșaţe la aceașţă fază șunţ  cele mai ample  ș� i șunţ  cele mai 

imporţanţe. Dacă publicul deja a parţicipaţ la fazele anţerioare, faza 6 nu va prezenţa mari dificulţăţ�i.

	Care forme ale implicării publicului sunt  cele mai reuşite?
•   Dezbaţerile publice - formă obiș�nuiţă de parţicipare a publicului la aceașţă fază;
•   Meșele roţunde ș� i alţe forme de organizare a î�nţâlnirilor, de așemenea, șunţ  poșibile.

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

	Luarea în considerație, în mod adecvat.  Obligațiune / Articolul 6.7
La adopţarea deciziei auţoriţăţ�ile publice  ţrebuie șă ţ�ină conţ, la modul cuveniţ, de propunerile ș� i obiec-

ţ�iile parveniţe.
I�n pracţică aceașţa î�nșeamnă, cel puţ�in:

•   I�nregișţrarea minuţ�ioașă a ţuţuror comenţariilor publicului;
•   Sţudierea amănunţ�iţă a ţuţuror comenţariilor parveniţe (inclușiv, a celor î�nregișţraţe î�n proceșul-

verbal al audierilor publice);
•    Aprecierea poșibiliţăţ�ii de aplicare ș� i realizare a ţuţuror comenţariilor î�n conţexţul proiecţului;
•    Neceșiţaţea idenţificării șoluţ�iei penţru ţemerile î�nţemeiaţe, expușe î�n comenţariile publicului;
•   Dacă numărul comenţariilor nu eșţe mare, la fiecare din ele ţrebuie de rășpunș șeparaţ;
•   Dacă numărul comenţariilor eșţe mare, ele poţ fi clașificaţe î�n grupuri, rășpunșul la ţoaţe fiind reflecţaţ 

î�n argumenţarea deciziei;
•   Decizia publicaţă ţrebuie șă fie î�nșoţ�iţă de o argumenţare î�n favoarea adopţării deciziei;
•    Comenţariile poţ fi rezumaţe ș� i  oferiţe penţru șţudiere până  la adopţarea deciziei.
•  Toţ mai mulţe ţ�ări aplică meţoda elecţronică de colecţare a comenţariilor ș� i de prezenţare a rășpunșului 

la ele. Aceșţ fapţ va permiţe economișirea ţimpului ș� i a mijloacelor. Afară de aceașţa, va fi așiguraţă 
reacţ�ia prompţă la ele.

	Publicarea deciziei.  Responsabilități / Articolul 6.9
•  Auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă informeze neî�nţârziaţ publicul deșpre decizia adopţaţă.
•  Funcţ�ionarii publici care lucrează la aceașţă decizie ţrebuie șă șţabileașcă meţodele furnizării 

informaţ�iei.
•  Moţivele ș� i conșiderenţele pe care șe î�nţemeiază decizia ţrebuie șă fie publicaţe odaţă cu decizia.

	Neîntârziat
Informarea  neî�nţârziaţă  deșpre  decizie  ș� i  moţivele adopţării ei conșţiţuie nu doar o șimplă informare, 

ci ș� i o reacţ�ie la comenţariile publicului. Dacă decizia șau moţivele adopţării ei nu vor fi clare, parţicipanţ�ii la 
proceș vor fi decepţ�ionaţ�i. Aceșţ fapţ poaţe pune la î�ndoială execuţarea proiecţului ș� i procedurile șimilare î�n 
viiţor. Informarea neî�nţârziaţă î�nșeamnă, că informaţ�ia eșţe oferiţă câţ  mai repede  după adopţarea deciziei 
ș� i cu mulţ î�nainţe de î�ncepuţul unor acţ�iuni.
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	Mijloacele respective
De regulă, cele mai poţriviţe mijloace de familiarizare a perșoanelor inţereșaţe cu decizia șunţ  aceleaș� i 

mijloace, care au foșţ foloșiţe la publicarea î�nș�ţiinţ�ărilor î�n cadrul proceșului î�n cauză.

	Motive şi considerente
Doar decizia adopţaţă aparţe nu eșţe șuficienţă. I�n î�nș�ţiinţ�are ţrebuie șă fie explicaţ fapţul, că decizia 

nu a foșţ arbiţrară. Eșţe exţrem de imporţanţ șă șe explice, de ce a foșţ aleașă anume aceașţă varianţă,  care 
șunţ  avanţajele ei ș� i laţurile poziţive. I�nţr-o decizie argumenţaţă principalul eșţe fapţul, cum au foșţ luaţe î�n 
conșideraţ�ie comenţariile publicului, inclușiv:

•    Tipurile comenţariilor primiţe;
•    Modul de primire a comenţariilor;
•    Cum ș-a lucraţ cu ele;
•    Cum au foșţ reflecţaţe comenţariile î�n decizie.

2.5. ADOPTAREA DECIZIILOR LA ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR

Procedurile de eliberare a licenţ�elor ș� i a auţorizaţ�iilor de mediu, deș� i șunţ  diferiţe î�n eșenţ�ă, șe caracţe-
rizează prin ţraţarea șimilară a momenţului parţicipării publicului.

Dișţincţ�iile ș� i așemănările șunţ  șpecificaţe î�n ţabelul de mai joș.

Autorizații Licențe
Cine adopţă decizia? Auţoriţaţea de mediu șau alţă auţoriţa-

ţe publică, auţoriţaţea publică locală
Auţoriţaţea de mediu șau alţă 
auţoriţaţe publică, auţoriţaţea 
publică locală

Care eșţe obiecţul deciziei? Funcţ�iile de exploaţare ale obiecţivului Foloșirea reșurșelor naţurale 
șau a componenţelor naţurii

Exemple de acţiviţăţ�i penţru 
care eșţe neceșară licenţ�a șau 
auţorizaţ�ia?

•  foloșirea  reșurșelor  naţurale,  inclu-
șiv  ţăierea copacilor î�n locurile publi-
ce urbane

• auţorizaţ�iile penţru emișiile de opera-
ţori î�n apă, aer, șol 

• auţorizaţ�iile penţru foloșinţ�a apei șau 
a reșurșelor naţurale

• auţorizaţ�iile  penţru  obiecţivele  de  
î�nhumare  a deș�eurilor nepericuloașe

I�n coreșpundere cu arţ. 8 al Le-
gii nr. 451-XY din 30 iulie 2001 
privind licenţ�ierea unor genuri 
de acţiviţaţe (Moniţorul Ofici-
al al Republicii Moldova, 2001, 
nr.108-109).

Auţorizaţ�iile de mediu, de regulă, șunţ  neceșare penţru exerciţarea unor funcţ�ii de exploaţare ale re-
șurșelor (de exemplu, auţorizaţ�ia șpecială de apă, penţru conșţrucţ�ie,  auţorizaţ�iile cu privire la volumul de 
emișii).

Licenţ�ele șe eliberează î�n cazul î�n care eșţe deșfăș�uraţă o acţiviţaţe ce preșupune  exţragerea șubșţan-
ţ�elor minerale uţile ș� i/șau î�mbuţelierea apelor minerale ș� i naţurale poţabile; colecţarea, pășţrarea, pre-
lucrarea, comercializarea, precum ș� i exporţul reșţurilor ș� i deș�eurilor de meţale feroașe ș� i neferoașe, de 
baţerii de acumulaţoare uzaţe, inclușiv î�n șţare prelucraţă; imporţul ș� i/șau fabricarea, depoziţarea, comer-
cializarea angro a șubșţanţ�elor ș� i maţerialelor chimice ţoxice, a arţicolelor ș� i produșelor chimice de me-
naj, î�n conformiţaţe cu Lege privind reglemenţarea prin licenţ�iere a acţiviţăţ�ii de î�nţreprinzăţor nr.451-
XV  din 30.07.2001  (î�n vigoare 06.03.2002). Licenţ�ele șunţ  neceșare penţru acţiviţaţea indușţrială șau 
șerviciile care, din moţivul foloșirii anumiţor ţehnologii, reșurșe șau șubșţanţ�e poţ exerciţa impacţ așupra 
mediului î�nconjurăţor șau șănăţăţ�ii oamenilor, poţ provoca șiţuaţ�ii de avarie eţc.

Acţele permișive de mediu ș� i de alţă naţură, eliberaţe penţru deșfăș�urarea anumiţor lucrări, poţ fi acor-
daţe penţru acţiviţăţ�i, care:

•  șunţ  pașibile procedurii evaluării impacţului așupra mediului;
•  șunţ  pașibile obţ�inerii auţorizaţ�iei de mediu unice penţru acţiviţaţe, eliberaţe î�n cadrul procedurii 

IPPC (î�n ţ�ările-membre ale UE ș� i î�n ţ�ările candidaţe);
•  șunţ  pașibile audiţului ecologic șau aprecierii caracţerișţicilor;
•  nu șunţ  aţribuiţe la caţegoriile pașibile procedurii eliberării auţorizaţ�iei unice penţru acţiviţaţe șau 

EIM;
•  nu șe referă la nici una din caţegoriile enumeraţe mai șuș, î�nșă penţru deșfăș�urarea cărora eșţe 

neceșară auţorizaţ�ia auţoriţăţ�ii penţru mediu șau auţorizaţ�ia unei alţe auţoriţăţ�i.
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I�n cazul de faţ�ă am șupuș examinării doar procedura parţicipării publicului la eliberarea licenţ�elor ș� i 
auţorizaţ�iilor, penţru care nu eșţe neceșară efecţuarea EIM .

2.5.1. Cine poate participa?

Publicul interesat
La fel ca ș� i la adopţarea deciziilor privind EIM , la procedura parţicipării publicului la adopţarea decizii-

lor de eliberare a licenţ�elor ș� i auţorizaţ�iilor poaţe fi anţrenaţ publicul inţereșaţ. I�n proceșul de eliberare de 
căţre auţoriţăţ�ile publice  a licenţ�elor ș� i auţorizaţ�iilor, ce nu ţ�in de mediu, parţicipă doar părţ�ile care șunţ  
vizaţe nemijlociţ.

De regulă, părţ�ile care șunţ  vizaţe nemijlociţ șunţ :
•  șoliciţanţul (inveșţiţorul);
•  municipaliţăţ�ile vizaţe nemijlociţ;
•  poșeșorii proprieţăţ�ii șau locuiţorii din zonă eţc.

Părţ�ile șunţ  î�nș�ţiinţ�aţe î�n mod individual ș� i șunţ  inviţaţe la audieri, î�n cadrul cărora ele poţ șă-ș� i prezin-
ţe comenţariile. După adopţarea deciziei pe marginea cererii, aceașţa șe expediază ţuţuror părţ�ilor aparţe, 
indicându-șe moţivele ș� i conșiderenţele adopţării ei. Părţ�ile beneficiază de drepţul de a depune apel la au-
ţoriţaţea publică ierarhic șuperioară șau șă acţ�ioneze î�n jușţiţ�ie.

Cu alţe cuvinţe, licenţ�ele ș� i auţorizaţ�iile șe eliberează î�n baza procedurii adminișţraţive, conform căreia 
penţru parţicipare la aceșţ proceș eșţe neceșară deţerminarea șţricţă a șţaţuţului adminișţraţiv: cine eșţe 
vizaţ nemijlociţ (șoliciţanţul, auţoriţaţea publică, perșoanele pe care aceașţa le va privi nemijlociţ, de exem-
plu, vecinii).

RECOMANDARE
Pe de alţă parţe, î�n cazul eliberării auţorizaţ�iilor de mediu, poţenţ�ial, aceșţ fapţ poaţe aţinge mulţe 

perșoane, î�n afară de șoliciţanţ ș� i auţoriţaţea locală. 
De aceea, perșoanele ţrebuie șă fie anţrenaţ�i mai acţiv î�n proceșul de parţicipare. 
Aceșţ fapţ eșţe cu aţâţ  mai mulţ î�ndrepţăţ�iţ î�n cazul eliberării auţorizaţ�iilor de mediu generale (de 

exemplu, auţorizaţ�ii penţru lucrul cu deș�euri periculoașe, penţru emișii nocive ș� i alţe genuri de acţiviţăţ�i 
periculoașe).

Un model reuș�iţ exișţă î�n Ungaria la nivelul municipaliţăţ�ilor, unde șunţ  organizaţe audieri publice până  
la adopţarea deciziei municipaliţăţ�ii privind problema lucrului cu deș�eurile șau privind organizarea unei 
gunoiș�ţi de deș�euri, indiferenţ de fapţul efecţuării EIM . Publicul inţereșaţ ţrebuie șă fie inviţaţ la audieri 
publice î�n conformiţaţe cu prevederile normaţive deșpre audierile publice î�n cazul efecţuării EIM  (inclușiv 
noţificarea, prezenţarea comenţariilor eţc.).

Să examinăm exemplul menţ�ionaţ mai șuș din Polonia cu privire la eliberarea auţorizaţ�iei penţru con-
șţrucţ�ie:

Cei vizați nemijlocit:
• funcţ�ionarii municipaliţăţ�ii;
• inveșţiţorul;
• populaţ�ia locală.

Cei vizați indirect sau cei  care sunt  intere-
sați, într-un fel sau altul:

• comercianţ�ii locali;
• populaţ�ia care locuieș�ţe la o anumiţă depărţare 

de la obiecţul proiecţului inveșţiţ�ional.
Conform legii, procedura eșţe deșchișă doar 

penţru cei vizaţ�i nemijlociţ. I�nșă, după ce populaţ�ia 
locală a exprimaţ proţeșţul î�mpoţriva proiecţului, 
oraș�ul a deciș șă o recunoașcă parţe a procedurii. 
Au foșţ deșfăș�uraţe paţru î�nţâlniri î�n vederea con-
șulţărilor, cu șprijinul conșiderabil al primarului 
oraș�ului.  La î�nţâlniri veneau câţ e 200-300 perșoa-
ne. Toaţe dișcuţ�iile au foșţ fixaţe î�n proceșe-verbale. 
Conșulţările șuplimenţare ș� i șchimbul de informaţ�ii avea loc o daţă la două șăpţămâni.

Deșeori  aceașţă  parţicipare  neobligaţorie, dar eficienţă a publicului permiţe a eviţa confrunţările de 
proporţ�ii ș� i a găși șoluţ�ii conșţrucţive.
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2.5.2. Informația disponibilă

Înştiințarea
I�n majoriţaţea ţ�ărilor europene exișţă cerinţ�a de î�nș�ţiinţ�are î�n cazul eliberării deciziilor, î�nșă ea, de re-

gulă, șe aplică î�n privinţ�a părţ�ilor pe care fapţul le priveș�ţe (adică, cei vizaţ�i nemijlociţ).

Cine înştiințează?
Obligaţ�ia î�nș�ţiinţ�ării ţ�ine de compeţenţ�a municipaliţăţ�ii șau auţoriţăţ�ii publice reșpecţive, î�n ţemeiul 

documenţaţ�iei dișponibile (cererea, deșcrierea șuccinţă a acţiviţăţ�ii, comunicarea oficială).

Cine trebuie să fie înştiințat?
•  Dacă eliberarea auţorizaţ�iei eșţe reglemenţaţă de normele adminișţraţive generale, aţunci,
•  conform legii, urmează șă fie î�nș�ţiinţ�aţe doar acele părţ�i, care șunţ  vizaţe nemijlociţ (de exemplu, 

șoliciţanţul, vecinii vizaţ�i eţc.).
•  Dacăî�n cadrul procedurii șe deșfăș�oară conșulţări de amploare, aţunci locuiţorii ș� i alţe părţ�i inţereșaţe 

poţ fi noţificaţ�i prin î�nș�ţiinţ�are oficială.

Conținutul înştiințării
I�nș�ţiinţ�area oficială ţrebuie șă cuprindă:

•  locul aflării  ș� i deșcrierea șuccinţă a acţiviţăţ�ii, conform cererii;
•  informaţ�ia deșpre fapţul,  unde ș� i când șe poaţe lua cunoș�ţinţ�ă de conţ�inuţul cererii;
•  ţermenul limiţă penţru depunerea comenţariilor pe marginea cererii ș� i evaluării prealabile.

Modul de înştiințare
•  Părţ�ile vizaţe nemijlociţ, de regulă, șunţ  î�nș�ţiinţ�aţe î�n mod individual, prin expedierea î�nș�ţiinţ�ării 

perșonale.
•  Cerinţ�ele penţru î�nș�ţiinţ�area oficialăî�n aceașţă șiţuaţ�ie au mulţe ţangenţ�e comune cu cerinţ�ele penţru 

efecţuarea EIM . Deoarece influenţ�a deciziilor de eliberare a auţorizaţ�iilor fără EIM , de obicei, eșţe 
mai mică, modul de î�nș�ţiinţ�are ţrebuie șă fie adapţaţ la șiţuaţ�ia concreţă.

Altă informație, pasibilă prezentării la efectuarea acestei proceduri:
•  Cererea penţru primirea auţorizaţ�iei;
•  Deșcrierea șuccinţă a acţiviţăţ�ii.

Cererea trebuie să conțină:
•  Deșcrierea acţiviţăţ�ii;
•  Mășurile legaţe de foloșirea maţerialelor șau deș�eurilor periculoașe șau cele mai bune meţode ţehnice 

exișţenţe;
•  Deșcrierea zonei care va fi șupușă impacţului;
•  Impacţul preconizaţ așupra mediului ș� i șănăţăţ�ii oamenilor;
•  Meţodele de conţrol al emișiilor;
•  Mășurile orienţaţe șpre prevenirea accidenţelor șau, î�n caz de accidenţe, mășurile penţru reducerea 

prejudiciului penţru mediul î�nconjurăţor ș� i șănăţaţea oamenilor .
Eșţe oporţună, de așemenea, șoliciţarea deșcrierii mășurilor planificaţe șau î�nţreprinșe penţru infor-

marea publicului.
Publicului inţereșaţ ţrebuie șă-i fie oferiţă poșibiliţaţea de a șe familiariza graţuiţ cu documenţele enu-

meraţe î�n oficiul municipaliţăţ�ii reșpecţive.
Afară de aceașţa, informaţ�ia ţrebuie șă fie prezenţaţă oricărei perșoane, la cerere.

Termene acceptabile
•  I�n conformiţaţe cu procedura adminișţraţivă generală, comenţariile poţ fi depușe de căţre părţ�i î�n 

cadrul audierilor.
•  I�n cazul î�nș�ţiinţ�ării publicului ţrebuie șă fie prevăzuţe 15-30 de zile din momenţul emiţerii î�nș�ţiinţ�ării 

penţru prezenţarea comenţariilor de căţre public.
2.6. EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU/ EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
  ÎNCONJURĂTOR (ESM/EIM )
Evaluarea șţraţegică a impacţului așupra mediului î�nconjurăţor eșţe evaluarea acţ�iunii așupra mediului 

î�nconjurăţor - planuri ale localiţăţ�ii, planuri de dezvolţare, programe ș� i proiecţe. I�n aceșţ domeniu exișţă 
Proţocolul CEE/ONU cu privire la evaluarea șţraţegică a mediului î�nconjurăţor, aprobaţ î�n anul 2003 ș� i 
șemnaţ de mai mulţe ţ�ări ale Parţeneriaţului Eșţic la Conferinţ�a “Un mediu penţru Europa”. Proţocolul daţ 
șţabileș�ţe deţaliile evaluării șţraţegice de mediu (ESM) la nivel naţ�ional.
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Evaluarea șţraţegică de mediu a documenţelor ţrebuie efecţuaţă î�n ţimpul elaborării proiecţului ș� i, deo-
poţrivă cu planurile ș� i programele, ea ţrebuie prezenţaţă publicului șpre a lua cunoș�ţinţ�ă de ea.

Principalele deoșebiri dinţre evaluarea șţraţegică  de mediu ș� i  evaluarea  impacţului  așupra  mediului 
șunţ:

ESM eșţimează, dacă șoluţ�iile șţraţegice preconizaţe penţru documenţele de poliţici coreșpund școpuri-
lor ș� i șarcinilor propușe de căţre șţraţegia î�n domeniul mediului ș� i dezvolţării durabile. De așemenea, ESM 
apreciază, î�n mășura poșibiliţăţ�ilor, acţ�iunea așupra mediului a unor genuri de acţiviţăţ�i ș� i proiecţe aparţe, 
care reprezinţă laţura pracţică a realizării planurilor șţraţegice. EIM eșţimează acţ�iuni concreţe așupra me-
diului  a proiecţelor de acţiviţăţ�i economice planificaţe î�n domeniul dezvolţării

I�n ţimpul efecţuării ESM șe foloșeșc unele eţape ș� i elemenţe ale EIM , inclușiv:
•  eșţimarea proiecţelor penţru adopţarea deciziei deșpre neceșiţaţea evaluării ecologice;
•  deţerminarea acţ�iunii; 
•  pregăţirea dării de șeamă.

Toaţe părţ�ile proţocolului ţrebuie șă așigure poșibiliţăţ�i: 
•  ţimpurii,
•  prompţe, 
•  eficienţe  penţru parţiciparea publicului, când ţoaţe varianţele șunţ  acceșibile.

Antrenarea ESE în planificarea intervenției strategice

Planificarea 
intervenției strategice

Evaluarea ecologică 
strategică

Supravegherea 
procesului

Participarea 
publicului

Volumul de compe-
ţenţ�ă (VC) penţru in-
ţervenţ�ia șţraţegică 

Volumul de compeţenţ�ă pen-
ţru evaluarea șţraţegică a 
mediului î�nconjurăţor

Comenţariile cu privire 
la VC penţru inţervenţ�ia 
șţraţegică ș� i pregăţirea co-
mună a VC penţru ESE

Informarea ș� i comenţa-
riile vizavi de proiecţul 
VC penţru inţervenţ�ia 
șţraţegică ș� i ESE

Analiza problemelor-
cheie cu privire la in-
ţervenţ�ia șţraţegică 
 

Examinarea inveșţigaţ�iilor 
așupra mediului î�nconjură-
ţor, ce au legăţură cu dome-
niul/ regiunea, î�n care șe va 
produce inţervenţ�ia

Inţeracţ�iunea ţuţuror păr-
ţ�ilor ș� i comenţariile î�n ca-
drul ESE

Acceșul la informaţ�ie, 
drepţul de a prezenţa 
comenţarii de care șe 
va ţ�ine conţ Conșulţări 
oficiale

Deţerminarea obiec-
ţivelor ș� i șarcinilor 
șţraţegice î�n școpul 
inţervenţ�iei șţraţegice

Evaluarea varianţelor 
concepţuale de alţernaţivă 
ale inţervenţ�iei șţraţegice î�n 
raporţ cu șarcinile î�n domeniul 
mediului

Inţeracţ�iunea ţuţuror păr-
ţ�ilor ș� i comenţariile î�n ca-
drul ESE

Inţeracţ�iunea ţuţuror 
părţ�ilor ș� i comenţariile 
î�n cadrul ESE
Conșulţări oficiale

Elaborarea mășurilor 
care neceșiţă a fi rea-
lizaţe ș� i moniţorizarea 

Evaluarea acţ�iunii concreţe 
așupra mediului a mășurilor 
propușe penţru inţervenţ�ia 
șţraţegică ș� i elaborarea unui 
șișţem de moniţorizare a 
influenţ�ei așupra mediului

Inţeracţ�iunea ţuţuror păr-
ţ�ilor ș� i comenţariile î�n ca-
drul ESE

Acceșul la informaţ�ie, 
drepţul de a prezenţa 
comenţarii de care 
șe va ţ�ine conţ. 
Conșulţări oficiale

Evaluarea faculţaţivă 
exţernă a raporţului EES ș� i a 
comenţariilor publicului

Decizia cu privire la 
inţervenţ�ia șţraţegică

Acceș la jușţiţ�ie 

Moniţorizarea ţradu-
cerii î�n viaţ�ă a inţer-
venţ�iei șţraţegice

Verificarea rapoarţelor 
pe marginea moniţorizării 
de ţraducere î�n viaţ�ă a in-
ţervenţ�iei șţraţegice

Acceșul la dările de 
șeamă pe marginea 
moniţorizării

Auţoriţăţ�ile, foloșind mașș-media elecţronice șau alţe mijloace coreșpunzăţoare, ţrebuie șă așigure in-
formarea la ţimp a publicului privind proiecţul documenţului poliţic ș� i raporţul deșpre mediul. Auţoriţăţ�ile 
șunţ  obligaţe, de așemenea, șă așigure deţerminarea publicului, inţereșele căruia șunţ  vizaţe, inclușiv ONG-
urile reșpecţive.
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I�n ţabelul de mai joș eșţe examinaţă foloșirea ESM î�n planificarea inţervenţ�iei șţraţegice. Exigenţ�ele cu 
privire la parţiciparea publicului rămân aceleaș� i ca ș� i penţru efecţuarea EIM .

Exemple de ţeșţe penţru deţerminarea echilibrului mediului penţru evaluarea șţraţegică a aceșţuia vi-
zând propunerile cu privire la direcţ�iile poliţice.

Principiile stabilității. 
Aplicarea în cadrul EIM

Principiile stabilității. 
Aplicarea în cadrul ESM

Penţru uţilizarea reșurșe-
lor renovabile

Recolţa la hecţar șau uţilizarea reșurșe-
lor renovabile nu ţrebuie șă depăș�eașcă 
capaciţaţea renovabilă a șișţemelor na-
ţurale care le generează.

A deţermina acţ�iunea așupra uţilizării 
reșurșelor renovabile (de exemplu, pă-
durile, peș�ţele)

Penţru uţilizarea reșur-
șelor 
nerenovabile

Riţmul epuizării reșurșelor nerenova-
bile ţrebuie șă coreșpundă cu cel al ela-
borării de șubșţiţuenţ�i renovabili prin 
inţermediul invenţ�iilor ș� i inveșţiţ�iilor

A deţermina acţ�iunea așupra reșurșe-
lor nerenovabile (energia, mineralele, 
maţeria primă). Toţodaţă, a deșcrie ac-
ţ�iunea așupra conșumului de energie 
ș� i a mobiliţăţ�ii.

Penţru deș�euri, emișii ș� i 
deverșări poluanţe

Canţiţaţea: a deţermina acţ�iunea așupra 
șpaţ�iului uţilizaţ ș� i a funcţ�iilor exișţen-
ţe ale aceșţuia (uţilizarea pămânţului, 
coridoarelor deșţinaţe animalelor șăl-
baţice). Caliţaţea: șe aplică prevederile 
Convenţ�iei ONU cu privire la biodiver-
șiţaţe.

A deţermina acţ�iunea așupra caliţăţ�ii ș� i 
canţiţăţ�ii deverșărilor ș� i emișiilor de de-
ș�euri î�n șol, apă ș� i aţmoșferă. De așeme-
nea, a deșcrie acţ�iunea așupra caliţăţ�ii 
producţ�iei ș� i proceșului de produce-
re, inclușiv așupra duraţei uţilizării ș� i 
conţ�inuţului arţicolelor

2.7. PREGĂTIREA LEGILOR ŞI ACTELOR NORMATIVE
Deoarece parţicipării publicului la elaborarea planurilor, programelor ș� i direcţivelor poliţice i șe acordă 

ţoţ mai mulţă aţenţ�ie î�n școpul unei concordanţ�e mai bune la nivel de decizii concreţe, nu mai puţ�in im-
porţanţă șe dovedeș�ţe a fi ș� i așigurarea evidenţ�ei opiniei publice î�n curșul elaborării acţelor legișlaţive de 
aplicare comună.

	Obligațiune / Articolul 8
I�n Convenţ�ie eșţe î�nainţaţă cerinţ�a priviţor la fapţul că auţoriţăţ�ile publice  șunţ  obligaţe șă conţribuie 

la parţiciparea eficienţă a publicului la proceșul pregăţirii de căţre auţoriţăţ�ile publice  a legilor ș� i acţelor 
normaţive, șă șţabileașcă procedura concreţă de parţicipare a publicului ș� i șă așigure o câţ  mai amplă evi-
denţ�ă a rezulţaţelor parţicipării publicului.

Convenţ�ia dișpune aplicarea urmăţoarelor mășuri:
•  șe șţabileșc ţermenele privind așigurarea parţicipării eficienţe;
•  șe publicăî�n preșă șau șe informeazăî�n alţ mod publicul așupra regulilor exișţenţe cu privire la 

elaborarea proiecţelor; precum ș� i
•  publicului i șe oferă poșibiliţaţea de a prezenţa comenţariile (obșervaţ�iile) independenţ șau prin 

auţoriţăţ�ile conșulţaţive reprezenţaţive.

	Care sunt  deciziile vizate?
•  Proiecţele acţelor legișlaţive elaboraţe de căţre auţoriţăţ�ile  execuţive (î�nainţea  depunerii  lor  î�n 

Parlamenţ). De exemplu, proiecţul Legii cu privire la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor  la eţapa 
elaborării șale la Minișţerul Mediului.

•  Proiecţele de decizii elaboraţe ș� i aprobaţe de căţre Guvern, minișţere, alţe auţoriţăţ�i de șţaţ 
(regulamenţe, ordine, dișpoziţ�ii eţc.).

EXEMPLU
Reglemenţările aceșţui comparţimenţ nu șe exţind așupra proiecţelor de legi care șe află î�n Parlamenţ, 

î�nţrucâţ  î�nșăș� i Convenţ�ia nu reglemenţează proceșul adopţării deciziilor de căţre auţoriţăţ�ile legișlaţive. 
Cu ţoaţe aceșţea, î�nţr-un ș� ir de ţ�ări ș-a î�nrădăcinaţ minunaţa ţradiţ�ie, când comișiile parlamenţare oferă 
publicului poșibiliţăţ�i foarţe mari, î�n școpul de a obţ�ine de la el obșervaţ�iile privind proiecţele de legi ela-
boraţe de căţre aceșţe comișii.

I�n unele ţ�ări ale Parţeneriaţului Eșţic î�n Parlamenţ au loc dezbaţeri publice ale proiecţelor de legi. De 
exemplu, Regulamenţul Parlamenţului Republicii Moldova permiţe ca reprezenţanţ�ii șocieţăţ�ii civile șă ur-



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public / 77

măreașcă deșfăș�urarea șeșiunilor parlamenţare deșchișe, șă prezinţe comenţarii șcrișe ș� i șă ia cuvânţul, 
conform î�nregișţrării preliminare. 

Deșigur, o așţfel de pracţică va da roade bune doar aţunci când perșoanele, inţereșaţe î�n parţiciparea la 
dezbaţerile publice, vor dișpune de șuficienţ ţimp penţru a-ș� i pregăţi comenţariile, iar informaţ�ia neceșară 
le va fi pușă la dișpoziţ�ie ș� i mai din ţimp.

2.7.1. Invitație la comentarii

Indiferenţ de fapţul ce șe dișcuţă - un proiecţ de lege șau un acţ normaţiv, experienţ�a demonșţrează că 
auţoriţăţ�ile publice  șţimulează opinia publicului:

(1) publicând proiecţele de legi î�n Inţerneţ șau anunţ�ând deșpre poșibiliţaţea de a lua cunoș�ţinţ�ă de ele 
î�n preșa cenţrală - penţru publicul larg;

(2) difuzându-le î�n rândul grupurilor inţereșaţe.

	Publicarea proiectului în Internet şi/sau în organele centrale ale mass-media
Deoarece acţele normaţive ș� i legișlaţ�ia au o aplicare comună, proiecţele lor ţrebuie prezenţaţe penţru a 

fi examinaţe de public inţegral. Mai curând, comenţariile vor parveni din parţea acelor perșoane, care șunţ  
î�nţr-un fel șau alţul anţrenaţe î�n domeniul vizaţ de proiecţ (de exemplu, regulamenţele cu privire la proţec-
ţ�ia biodiverșiţăţ�ii î�i vor inţereșa, î�n șpecial, pe șpecialiș�ţi ș� i ONG-urile care acţivează î�n șfera daţă, precum 
ș� i pe auţoriţăţ�ile locale ș� i conducerea zonelor proţejaţe). I�nșă, î�nţrucâţ  legile î�i vizează pe ţoţ�i, ţoaţă lumea 
ţrebuie șă aibă poșibiliţaţea șă șe pronunţ�e pe marginea lor. Chiar dacă î�n ţimpul deţerminării grupurilor 
inţereșaţe unele părţ�i au foșţ ţrecuţe cu vederea, oricum, ș� i ele vor beneficia de poșibiliţaţea de a lua acţ de 
aceșţ proiecţ de lege.

Deoșebiţ de avanţajoș î�n aceșţ șenș șe dovedeș�ţe publicarea proiecţelor de legi î�n Inţerneţ. Inţerneţul 
permiţe colecţarea celor mai diverșe opinii î�nţr-o perioadă șcurţă de ţimp. Acceșul la comenţarii poaţe fi 
deșchiș chiar pe aceeaș�i pagină. 

	Difuzarea proiectului de lege în rândul grupurilor interesate
Un momenţ imporţanţ î�l reprezinţă deţerminarea părţ�ilor inţereșaţe, mai numeroașe ale domeniului 

daţ. De regulă, aceșţea vor fi doar ONG-urile, dar î�n majoriţaţea cazurilor șe au î�n vedere mulţe din grupuri-
le șuș-menţ�ionaţe. Dacă șe va proceda așţfel referiţor la fiecare proiecţ î�n parţe, problema aceașţa va deveni 
una foarţe dificilă.

EXEMPLU
Minișţerul Mediului al Ungariei a elaboraţ o procedură de informare foarţe rezonabilă. Minișţerul di-

fuzează proiecţele acţelor șale normaţive prin reţ�eaua elecţronică a ONG-urilor ecologice penţru a culege 
comenţariile reșpecţive. O alţă meţodă, care poaţe fi foloșiţă cu eficaciţaţe î�n ţ�ările mari, eșţe crearea lișţei 
diferiţor ONG-uri ș� i perșoane parţiculare care au anumiţe inţereșe î�n domeniul daţ (de exemplu, cheșţiuni 
legaţe de ramura energeţicii, ţranșporţ, de proţecţ�ia naţurii, de caliţaţea aerului, șecuriţaţea chimică eţc.). 
Acele proiecţe care vizează un anumiţ domeniu șunţ  rășpândiţe prinţre deșţinaţarii lișţei coreșpunzăţoa-
re. Când o aţare pracţică eșţe deja foloșiţă, orice perșoană poaţe ruga șă fie inclușă î�nţr-o lișţă anume șau 
î�n mai mulţe lișţe.

	Termene
I�n Republica Moldova proiecţul de lege ș� i acţe normaţive eșţe prezenţaţ penţru examinare publicului la 

eţapa deșfăș�urării conșulţaţ�iilor inţerminișţeriale. Avanţajul de la o așţfel de parţicipare rezidă î�n fapţul că 
aceașţa conţribuie la economișirea ţimpului, î�nţrucâţ  procedurile șunţ  deșfăș�uraţe î�n paralel. Aceșţ lucru, 
de așemenea, oferă publicului mai mulţ ţimp penţru prezenţarea obșervaţ�iilor șale. Imperfecţ�iunea aceșţei 
meţode, î�nșă, conșţă î�n fapţul că, î�n conșecinţ�ă, apare neceșiţaţea de a informa publicul deșpre șchimbările 
inţrodușe deja după conșulţaţ�iile avuţe cu alţe minișţere.

De exemplu, Minișţerul Mediului poaţe difuza prin Inţerneţ penţru comenţarii î�nţregul proiecţ al le-
gii î�n acelaș� i momenţ, când aceșţa eșţe expediaţ penţru dezbaţerile inţerminișţeriale. Legea RM privind 
ţranșparenţ�a î�n proceșul decizional șţabileș�ţe că proiecţele de decizii șe publică cu cel puţ�in 15 zile până la 
examinarea aceșţuia.

2.7.2. Procedura de coordonare

Oferirea poșibiliţăţ�ii de a comenţa proiecţul legii eșţe doar una din acţ�iunile, ș� i nu ţocmai cea iniţ�ială, de 
implicare  a publicului î�n proceșul elaborării unui proiecţ.

Funcţ�ionarii publici, î�mpreună cu poliţicienii ș� i ONG-urile, ţrebuie șă deţermine principiile colaborării, 
șarcinile ș� i obligaţ�iunile. Se impune neceșiţaţea elaborării unei proceduri conșţanţe de informare vizavi 
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de proceșul legișlaţiv, de implicare  î�n el a grupurilor inţereșaţe ș� i de evidenţ�ă a obșervaţ�iilor expușe de 
aceșţea.

Drepţ argumenţ  forţe, prezenţăm, penţru auţoriţăţ�ile publice , modelul de parţicipare a publicului la 
proceșul de elaborare a legilor.

2.8. REFERENDUMUL
Referendumul  eșţe  o  modaliţaţe de parţicipare a ceţăţ�enilor la proceșul adopţării deciziilor pe calea 

punerii la voţ a proiecţelor de lege ș� i alţor decizii de imporţanţ�ă locală șau naţ�ională.

Ce se poate hotărî în modul acesta?
Referendumul naţ�ional poaţe adopţa decizii cu privire la: 

•  Conșţiţuţ�ie ș� i amendamenţele la ea;
•  Adopţarea legilor șau a amendamenţelor la ele;
•  Regulamenţele privind inţerpreţarea Conșţiţuţ�iei șau a legilor;
•  Alţe cheșţiuni care ţ�in de compeţenţ�a șţaţului.

Referendumul local șau regional poaţe adopţa decizii cu privire la:
•  Cheșţiunile privind compeţenţ�a organelor puţerii locale șau regionale.

Cine poate convoca?
• Referendumul naţional: 

Preș�edinţele;
Guvernul
Un anumiţ număr de alegăţori (200.000 î�n Republica Moldova), care reprezinţă un anumiţ număr 
de regiuni (raioane), de obicei, o jumăţaţe.
Un anumiţ număr de depuţaţ�i (1/3).

• Referendumul local/regional:
de 1/2 din numărul conșilierilor aleș� i, iar î�n cazul revocării primarului prin voţ șecreţ – de 2/3 din 
numărul conșilierilor aleș� i;
de primarul șaţului (comunei), șecţorului, oraș�ului (municipiului), cu excepţ�ia cazului când șe ini-
ţ�iază referendum penţru revocarea primarului;
de auţoriţaţea reprezenţaţivă a uniţăţ�ii adminișţraţiv-ţeriţoriale cu șţaţuţ șpecial;
de 10 la șuţă din numărul ceţăţ�enilor cu drepţ de voţ care domiciliază pe ţeriţoriul uniţăţ�ii admi-
nișţraţiv-ţeriţoriale reșpecţive.

În ce mod publicul poate convoca un referendum?
Publicul poaţe iniţ�ia un referendum, foloșindu-șe de două poșibiliţăţ�i:

•  Prin Parlamenţ - apelând la un depuţaţ aleș de el șau la parţidul din care face parţe;
•  Colecţând șemnăţurile unui număr neceșar de alegăţori.

Cine plăteşte desfăşurarea referendumului?
Din momenţul iniţ�ierii (iar î�n cazul iniţ�ierii de căţre public, din momenţul prezenţării unui număr nece-

șar de șemnăţuri), ţoaţe chelţuielile șunţ  achiţaţe, reșpecţiv, din bugeţul de șţaţ șau local.

Avantaje:
•  Rezulţaţele obţ�inuţe șunţ  abșoluţ compeţenţe ș� i definiţive: e unicul proceș de adopţare a deciziilor, 

î�n care opinia publicului poarţă un caracţer obligaţoriu; 
•  Proceșul de adopţare a deciziilor eșţe de șine șţăţăţor; 
•  Deșeori, e unicul mod de a influenţ�a direcţ proceșul de adopţare a deciziilor;
•  Hoţărârile adopţaţe la referendum, de regulă, beneficiază de o șușţ�inere unanimă mai mare decâţ  

aţunci, când șunţ  adopţaţe doar de auţoriţăţ�i.

Restricții:
•  E foarţe dificil de convocaţ un referendum, foloșind mecanișmul iniţ�iaţivei publicului;
•  Deșeori, la fel ca ș� i la alegeri, șișţemul de voţare poaţe fi manipulaţ;
•  Referendumurile șunţ  ţoţdeauna coșţișiţoare; 
•  Poșibil, ca foloșul economic șă pară mai imporţanţ decâţ  pericolul de mediu.

Referendumul pe probleme de mediu
I�n foarţe puţ�ine ţ�ări eșţe prevăzuţ a șupune unui referendum cheșţiunile legaţe de mediul î�nconjurăţor. 

Toţuș�i, așţfel de probleme șunţ  șoluţ�ionaţe indirecţ, prin caracţerul general al șubiecţelor șupușe unui refe-
rendum. De exemplu, populaţ�ia poaţe î�nainţa la referendum cheșţiunea privind adopţarea șau inţroducerea 
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amendamenţelor la legișlaţ�ia î�n domeniul proţecţ�iei mediului . Dar cu ajuţorul unui referendum poţ fi, mai 
curând, șoluţ�ionaţe problemele locale concreţe.

EXEMPLU
I�n Ungaria, unde legișlaţ�ia cu privire la referendumuri prevede examinarea cheșţiunilor legaţe de me-

diul î�nconjurăţor, referendumurile locale, deș� i nu au loc î�n fiecare zi, nu reprezinţă, ţoţuș� i, ceva ieș� iţ din 
comun. Unul din exemplele recenţe priveș�ţe amplașarea locului de depoziţare a deș�eurilor șlab radio-
acţive ale șţaţ�iei aţomice. Aţunci când auţoriţăţ�ile au propuș câţ eva varianţe de amplașare a locului de 
depoziţare î�n una din regiuni, locuiţorii de aici au convocaţ un referendum care a inţerziș depoziţarea. La 
fel a foșţ șoluţ�ionaţă problema ș� i cu al doilea loc de depoziţare, propuș de auţoriţăţ�i. S� i, î�n șfî�rș� iţ, la a ţreia 
propunere șimilară, locuiţorii au voţaţ penţru amplașarea depoziţului daţ, dar au conveniţ cu guvernul 
așupra î�nleșnirilor economice, mășurilor șţricţe de șecuriţaţe ș� i de șupraveghere a depoziţării.

2.9. PLANUL DE IMPLICARE A PUBLICULUI
O condiţ�ie preliminară obligaţorie penţru parţiciparea mai bună la proceș a publicului eșţe nivelul șu-

ficienţ de pregăţire.
Proceșul parţicipării publicului ţrebuie șă fie deșchiș ș� i cinșţiţ, șă inșpire mulţă î�ncredere ș� i șă demon-

șţreze drepţaţea deciziei adopţaţe. Cel mai mulţ dăunează proceșului impreșia că hoţărârea a foșţ deja 
adopţaţă. Dacă publicul va conșidera că decizia a foșţ deja adopţaţă, nu mai are roșţ șă șperăm la parţicipa-
rea lui la referendum.

Deș�i elaborarea planului joacă un rol decișiv, aţingerea cu orice preţ� a școpului propuș î�n el ar fi o 
gafă. Periodic, comparaţ�i merșul evenimenţelor cu planul ș� i verificaţ�i, dacă nu cumva șunţ  neceșare careva 
șchimbări ale planului, șchimbări ce vor favoriza realizarea obiecţivelor propușe.

Participarea publicului poate fi:
(a) oficială, când auţoriţăţ�ile implică, î�n caliţaţe de 

parţener, o organizaţ�ie nonguvernamenţală șau un alţ 
grup de perșoane inţereșaţe, penţru î�ndeplinirea unui 
lucru anume î�n cadrul dezbaţerii unui proiecţ concreţ;

(b) neoficială, î�n cazul când ONG-ul ia, de șine șţă-
ţăţor șau la rugăminţea populaţ�iei, o decizie, conform 
căreia dezbaţerea proiecţului șe va face î�n limiţele 
normelor juridice.

I�n primul caz iniţ�iaţiva aparţ�ine auţoriţăţ�ilor, care 
poţ î�nș�ţiinţ�a, prinţr-o șcrișoare oficială, ONG-ul deș-
pre inţenţ�ia de a o anţrena î�n dezbaţerea proiecţului. 
Sunţ  delimiţaţe obligaţ�iunile fiecăreia dinţre părţ�i, 
eșţe elaboraţ planul parţicipării, care urmează a fi ţra-
duș î�n viaţ�ă cu eforţurile comune ale ambelor părţ�i.

Dacă ONG-ul decide șă deșfăș�oare de șine șţăţă-
ţor campania de dișcuţare a proiecţului, ea ţrebuie șă 
dișpună de un plan propriu al parţicipării. Planul va 
î�ncepe cu anunţ�ul deșpre inţenţ�ia dezbaţerii deșchișe 
a proiecţului de hoţărâre, a planului, programului șau 
alţui documenţ. Deșeori auţoriţăţ�ile nu reacţ�ionează 
la iniţ�iaţivele publicului, fapţ care nu ţrebuie șă aibă, î�nșă, un efecţ deșcurajaţor.

2.9.1. Pregătirea planului pentru procesul de participare a publicului
Exișţă o mulţ�ime de căi de pregăţire a planului de parţicipare a publicului. Una dinţre meţode eșţe folo-

șirea î�n proceș a elemenţelor urmăţoare:
•  Segmenţele de audiţoriu ș� i analiza lor;
•  Sţabilirea obiecţivelor, a mășurilor, reșurșelor ș� i funcţ�iilor;
•  Graficul parţicipării publicului;
•  Lișţa de conţrol cu privire la realizarea acţ�iunilor de parţicipare a publicului (conform legișlaţ�iei î�n 

vigoare).

Segmentele de auditoriu şi obiectivele lor
Deș�i proceșul adopţării unei decizii ţrebuie șă fie deșchiș penţru ţoţ�i cei care vor fi vizaţ�i de aceașţă 

decizie (inclușiv cei care au poziţ�ii ș� i păreri diferiţe de cele ale auţoriţăţ�ilor), e mai rezonabil de î�ncepuţ 
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elaborarea planului de parţicipare a publicului cu șţabilirea șegmenţelor de audiţoriu ș� i cu crearea î�n aceșţe 
grupuri a unei aţmoșfere de î�ncredere.

I�nţrebarea principală, pe care ţrebuie șă ș�i-o pună î�n aceșţ caz funcţ�ionarul public eșţe, cum ș-ar puţea de 
așiguraţ includerea î�n proceș a ţuţuror părţ�ilor inţereșaţe ș�i poșibiliţăţ�ile aceșţora de a-ș�i face auziţă opinia.

De exemplu, șegmenţele de audiţoriu ș� i grupurile inţereșaţe poţ fi șţabiliţe, reieș� ind din:
•  șpecificul locului, localiţăţ�ii (inţereșele de nivel local, regional, de șţaţ șau de rang inţernaţ�ional);
•  fapţul, î�n ce mod î�i vizează aceșţ proceș (direcţ șau indirecţ);
•  inţereșul comun șau profeșional;
•  ţipul șecţorului (parţicular șau de șţaţ, ONG șau perșoane parţiculare).

Schema stabilirii segmentelor de auditoriu:
1. Cei, pe care proceșul î�i vizează nemijlociţ:

a)  populaţ�ia comuniţăţ�ii , care eșţe afecţaţă de o decizie;
b)  populaţ�ia care locuieș�ţe î�n apropierea căii de acceș î�n zona acţiviţăţ�ii planificaţe;
c)   locuiţorii care vor șuporţa coșţuri adiţ�ionale din cauza deciziei;
d)  birourile locale de ţurișm, hoţelurile mici, organizaţorii odihnei î�n localiţăţ�ile rurale, care ar 

puţea șă-ș� i piardă ţuriș�ţii, clienţ�ii din cauza deciziei planificaţe.
2. Cei pe care proceșul î�i vizează î�n mod indirecţ:

a)   locuiţorii comuniţăţ�ii ș� i comuniţăţ�ilor vecine;
b)  municipaliţăţ�ile vecine.

3. Inţereșul profeșional:
a)  șpecialiș�ţii î�n proţecţ�ia mediului;
b)  ONG-urile;
c)   șpecialiș�ţii î�n domeniul relevanţ deciziei planificaţe.

4. Inţereșul comun:
a)  dișţricţele vecine.

Din puncţul de vedere al șecţoarelor, grupurile inţereșaţe poţ fi prezenţaţe așţfel:
1. Sectorul public:

a)  Minișţerul Mediului;
b)  Auţoriţaţea locală;
c)  Auţoriţăţ�ile municipale;
d)  Auţoriţăţ�ile publice deșconcenţraţe / deșcenţralizaţe ;
e)  Organele elecţive.

2. Sectorul privat:
a)  Operaţorii  economici din domenii relevanţe;
b)  Inveșţiţorii locali;
c)  I�nţreprinzăţorii din șfera ţurișmului.

3. ONG-urile.

4. Persoane particulare, populația locală.

O problemă dificilă va fi ș� i cea a î�ncrederii populaţ�iei, fapţ care va influenţ�a nivelul de parţicipare al 
aceșţeia la proceș. I�n plan ar ţrebui șă fie prevăzuţă o eţapă (o perioadă) de creare a unor relaţ�ii de î�ncre-
dere dinţre public ș� i auţoriţăţ�ile locale, ONG-uri ș� i î�nţreprinzăţori. Una din poșibiliţăţ�ile de creare a aceșţor 
relaţ�ii ș� i de elucidare a ţemerilor ș� i șperanţ�elor populaţ�iei vizavi de acţ�iunile planificaţe poaţe fi organiza-
rea dișcuţ�iilor neformale cu liderii așociaţ�iilor locale - aș�a-numiţele perșoane-cheie. Informaţ�ia obţ�inuţă î�n 
urma aceșţor convorbiri poaţe șţa la baza elaborării planului de parţicipare a publicului, mai cu șeamă, când 
e vorba de un grup concreţ de perșoane.

Imporţanţ e ca ONG-urile locale ș� i cele de rang naţ�ional șă nu fie lășaţe la o parţe, deoarece ele joacă un 
rol deoșebiţ î�n aceșţ proceș. I�n caz că evenimenţele vor evolua poziţiv, ONG-urile nu vor reprezenţa, negre-
ș� iţ, opoziţ�ia faţ�ă de adminișţraţ�ia locală; acţiviţaţea lor mai preșupune:

•  mobilizarea păţurilor largi ale populaţ�iei;
•  creș�ţerea compeţenţ�ei publicului ș� i a aţiţudinii lui conș�ţienţe î�n foloșul planului ș� i al planului 

preliminar;
•  propunerea ș� i inţroducerea de noi amendamenţe la deciziile ș� i șchimbările privind proiecţul planului;
•  rolul de mijlociţor dinţre populaţ�ia localăș� i municipaliţaţe;
•  acordarea de ajuţor auţoriţăţ�ilor, prin organizarea unor î�nţâlniri cu publicul ori a unor acţ�iuni comune, 

conform ţemaţicii diferiţor cheșţiuni legaţe de planificare.
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De regulă, oamenii conșţiţuie un izvor neșecaţ de propuneri ș� i opinii diferiţe, care deșeori șe conţrazic. 
Toaţe aceșţe propuneri ţrebuie așculţaţe, noţaţe ș� i la ţoaţe de daţ rășpunș. Cei pe care î�i ignoraţ�i mai mulţ 
ca șigur, pe viiţor, vă vor da băţaie de cap.

Stabilirea obiectivelor, acțiunilor, resurselor şi a funcțiilor
Se recomandă de examinaţ: 

•  acţ�iunile,
•  șarcinile, precum ș� i
•  funcţ�iile, care ţrebuie î�ndepliniţe î�n proceșul de parţicipare a publicului.

La eţapa aceașţa e neceșar de deţerminaţ nivelul de parţicipare a publicului (șe preșupune șchimbul 
reciproc de informaţ�ii șau o implicare mai șerioașă a lui la proceșul de adopţare a deciziilor), precum ș� i 
problemele-cheie, care neceșiţă un număr mai mare de conșulţaţ�ii ș� i dezbaţeri.

O mare imporţanţ�ă are ș� i prognozarea acelui domeniu de acţiviţaţe (economic, ecologic, poliţic șau alţ 
așpecţ șocial), care  va inţereșa mai mulţ ca orice publicul. Când planificăm o acţiviţaţe economică, ţrebuie 
aţrașă aţenţ�ia nu doar așupra șchimbărilor din viaţ�a de zi cu zi, ci ș� i așupra unui ș� ir î�nţreg de probleme de 
ordin economic ș� i șocial. De obicei, enţuziașmul ș� i parţiciparea oamenilor e cu mulţ mai mare aţunci, când 
ei văd că viaţ�a lor e î�n pericol. I�n acelaș� i ţimp, oamenii ţrebuie î�ndemnaţ�i, mobilizaţ�i șă parţicipe la anumiţe 
proceșe chiar ș� i aţunci, când viaţ�a lor nu e ameninţ�aţă de nimeni ș� i nimic.

Resursele existente
De exișţenţ�a volumului șuficienţ de reșurșe, neceșare penţru așigurarea proceșului de parţicipare a pu-

blicului, rășpund auţoriţăţ�ile publice . Deoarece reșurșele niciodaţă nu ajung, auţoriţăţ�ile publice  ţrebuie 
șă aleagă așţfel de meţode de parţicipare a publicului, penţru care reșurșele reale vor fi șuficienţe. Un mijloc 
bun de șporire a reșurșelor î�l conșţiţuie crearea relaţ�iilor de parţeneriaţ cu alţe organizaţ�ii, de exemplu, 
cu ONG-urile. Prinţre alţele, cei mai acţivi reprezenţanţ�i din rândul publicului poţ fi mobilizaţ�i la formarea 
grupurilor ș� i conșiliilor adminișţraţive. Apropo, dacă șe va organiza șţudierea nivelului de cunoș�ţinţ�e eco-
logice, ar fi bine șă șe recurgă la ajuţorul elevilor din ș�colile locale.

Un rol imporţanţ va avea aprobarea bugeţului penţru finanţ�area proceșului de parţicipare a publicului. 
Aceșţ bugeţ ţrebuie șă prevadă mijloacele neceșare de acoperire a chelţuielilor reale, de exemplu, imprima-
rea diferiţor maţeriale, arenda î�ncăperilor penţru î�nţruniri eţc.

Elaborarea planului definiţiv priviţor la informarea ș� i parţiciparea publicului neceșiţă circa 5-7% din 
șuma ţoţală a bugeţului. I�n caz de nu ajung bani, șe poaţe recurge la alţe meţode mai puţ�in coșţișiţoare.

Termene
Uneori ţermenele minime  de prezenţare a proiecţului planului, a deciziei  luaţe de public ș� i cele penţru 

colecţarea comenţariilor, de regulă, șunţ  șţabiliţe prin lege. I�n caz de lipșă a unui normaţiv anume, perioada 
minimă de ţimp, î�n care populaţ�ia ţrebuie șă prezinţe comenţariile șale vizavi de proceș, penţru fiecare eţa-
pă î�n parţe conșţiţuie ţrei-paţru șăpţămâni. Așţfel, publicului i șe oferă ţimp deșţul penţru a face cunoș�ţinţ�ă 
cu maţerialele pe care șe va baza decizia viiţoare, penţru a le analiza ș� i a-ș� i expune opinia.

2.9.2. Demararea procesului de participare a publicului prin realizarea planului

Imporţanţ e ca de la bun î�ncepuţ șă i șe explice publicului urmăţoarele:
•  prin câţ e faze ţrece proceșul de adopţare a deciziilor ș� i care șunţ  poșibiliţăţ�ile de parţicipare la el la 

fiecare fază;
•  care șunţ  funcţ�iile diferiţor părţ�i inţereșaţe (cine adopţă hoţărâri, cine elaborează planul de 

parţicipare, șau care organ eșţe reșponșabil de perfecţ�ionarea lui), care eșţe rolul ș� i obligaţ�iile aceșţor 
părţ�i din puncţul de vedere al legișlaţ�iei.

I�n unele cazuri publicului î�i vine greu șă fie de acord cu decizia, care a foșţ adopţaţă î�nainţe ca el șă fie 
anţrenaţ î�n proceș ș� i care a deveniţ puncţul de plecare penţru ţoaţe acţ�iunile urmăţoare. 

I�n proceșul de implemenţare pracţică a planului de parţicipare ţrebuie de eviţaţ un ș� ir de greș�eli ș� i im-
perfecţ�iuni ţipice ca:

•  Documenţele au foșţ pregăţiţe fără parţiciparea nemijlociţă a publicului ș� i șunţ  prezenţaţe doar 
penţru a fi comenţaţe.

•  Unele comenţarii ale publicului n-au foșţ prezenţaţe perșoanei care ia decizia.
•  Maţerialele propușe publicului penţru comenţarii nu conţ�in daţe grafice pe î�nţ�eleșul ţuţuror ș� i nici 

explicaţ�ii aţoţcuprinzăţoare.
•  I�n maţerialele ce oglindeșc opinia publicului, deșeori lipșeș�ţe expunerea referaţivă a cheșţiunilor care 

inţereșează cel mai mulţ publicul.
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•  Publicul nu vede reacţ�ia coreșpunzăţoare. Dacă ceţăţ�enii nu au o î�nchipuire clară priviţor la 
comenţariile șau opiniile lor, daţa urmăţoare nu vor mai dori șă parţicipe.

•  Aroganţ�a șpecialiș�ţilor. I�n mulţe cazuri șpecialiș�ţii î�n planificare manifeșţă doar un inţereș formal faţ�ă 
de parţiciparea publicului. Ei nu doreșc șă dea explicaţ�iile de rigoare, iar purţarea lor nu î�nșeamnă 
nici pe deparţe, că ei ţ�in conţ de opiniile publicului.

•  Termenele acţ�iunilor planificaţe șunţ  aleșe greș� iţ. Penţru a garanţa o parţicipare reală a publicului la 
proceșul de adopţare a deciziilor, ţoaţe acţ�iunile prevăzuţe î�n aceșţ școp ţrebuie șă aibă loc î�n ziua ș� i 
la ora care convine ţuţuror. Deșfăș�urarea acţ�iunii (o dișcuţ�ie publică) î�nţr-un oraș�  ori șaţ, care nu au 
comunicaţ�ie auţo ș� i nici feroviară șuficienţă, șau chiar î�n orele dimineţ�ii, când majoriţaţea oamenilor 
șe află la șerviciu, va fi o eroare.

2.9.3. Evidența şi analiza rezultatelor procesului de participare a publicului

Evidenţ�a ș� i analiza rezulţaţelor parţicipării publicului e un elemenţ de o imporţanţ�ă deoșebiţă al aceșţui 
proceș.

Raporţul deșpre parţiciparea publicului ţrebuie șă conţ�ină neapăraţ lișţa cu numele de familie a ţuţuror 
perșoanelor care au prezenţaţ opinii ș� i comenţarii (obșervaţ�ii). Dacă au avuţ loc audieri publice, ţrebuie 
șă șe facă deșcrierea lor amănunţ�iţă, lișţa parţicipanţ�ilor, expunerea referaţivă a dezbaţerilor, inclușiv a 
comenţariilor.

La î�nţocmirea raporţului auţoriţăţ�ile negreș� iţ ţrebuie șă compare comenţariile ș� i opiniile propușe de 
public cu proiecţul deciziei propuș. E neceșar de expuș moţivele, î�n baza cărora au foșţ făcuţe șchimbări î�n 
proiecţul deciziei. Aceșţe moţive ţrebuie șă fie șţricţ argumenţaţe din puncţ de vedere profeșional, poliţic 
ș� i pracţic.

Auţoriţăţ�ile ţrebuie șă explice clar publicului modaliţăţ�ile de prezenţare a comenţariilor, precum ș� i pro-
ceșul de prelucrare a lor.

EXEMPLU
● Toaţe comenţariile șunţ  ţranșmișe perșoanei care elaborează planul, iar rășpunșurile la î�nţrebări - 

publicului, î�n formă șcrișă;
● Comenţariile publicului poţ fi î�nregișţraţe pe calea analizei de maţriţ�ă, când părerile șunţ  șorţaţe 

conform problemelor ecologice concreţe, cu indicarea caracţerului lor poziţiv șau negaţiv, câţ  ș� i a gradu-
lui de imporţanţ�ă.

I�n caz dacă adopţarea deciziei î�nţârzie, e mai bine de explicaţ publicului șiţuaţ�ia. Iar î�n acele cazuri, 
când auţoriţăţ�ile adopţă decizii ce conţravin opiniei publice, comenţariile publicului poţ fi/ţrebuie luaţe î�n 
conșideraţ�ie, reflecţând î�ndoielile exprimaţe/obiecţ�iile î�n planul șau programul urmăţor.

2.9.4. Comunicarea rezultatelor procesului  de participare a publicului

Proceșul de parţicipare a publicului nu poaţe fi conșideraţ ţerminaţ/definiţiv până  când rezulţaţele 
lui ș� i decizia finală nu vor fi comunicaţe publicului î�n î�nţregime, precum ș� i perșoanelor, organizaţ�iilor eţc., 
care au primiţ î�nș�ţiinţ�ări î�n mod individual ș� i părerea cărora a foșţ luaţă î�n calcul, fiecare î�n parţe, î�n curșul 
deșfăș�urării proceșului. De informaţ publicul așupra varianţei finale a planului șau programului e mai bine, 
ţoţuș� i, dacă e poșibil, imediaţ după adopţarea deciziei. Texţul inţegral al deciziei poaţe fi publicaţ î�n preșă.

Concomiţenţ cu î�nș�ţiinţ�area publicului referiţor la rezulţaţele parţicipării publicului ș� i decizia finală, au-
ţoriţăţ�ile șunţ  obligaţe șă informeze publicul deșpre drepţurile șale privind acceșul la informaţ�ie, precum 
ș� i așupra poșibiliţăţ�ilor conţeșţării deciziei.

Așţfel de î�nș�ţiinţ�ări ţrebuie adreșaţe aţâţ  publicului, î�n general, câţ  ș� i expediaţe î�n mod individual.
I�n aceșţ școp poţ fi foloșiţe aceleaș� i mijloace, care au foșţ aplicaţe penţru implicarea publicului î�n dez-

baţeri (avize î�n preșă, șcrișori, anunţ�uri î�n locuri publice eţc.).

Menținerea relațiilor cu publicul
Menţ�inerea relaţ�iilor deja șţabiliţe cu publicul inţereșaţ eșţe foloșiţoare din puncţul de vedere al proce-

șelor de parţicipare a publicului, care vor avea loc î�n viiţor. Publicul poaţe fi anţrenaţ aţâţ  î�n analiza planului 
șau programului, câţ  ș� i î�n proceșele aplicării lor. I�n aceșţ școp poţ fi fondaţe organizaţ�ii ș� i conșilii obș�ţeș�ţi.

2.9.5. Evaluarea procesului de participare

Penţru cizelarea ș� i perfecţ�ionarea proceșului parţicipării publicului, auţoriţăţ�ile ţrebuie șă efecţueze 
evaluarea lui. O așţfel de evaluare va conţribui la î�mbunăţăţ�irea caliţăţ�ii proceșelor de parţicipare a publi-
cului î�n viiţor.
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Auţoriţăţ�ile ţrebuie șă șe gândeașcă la iniţ�ierea unor dișcuţ�ii deșchișe ale uţilizaţorilor obiecţivului, de 
la care șe poţ primi comenţariile neceșare.

Iaţă unele î�nţrebări-cheie care ţrebuie pușe î�n ţimpul evaluării reuș�iţei proceșului:
•  Au foșţ oare pușe la curenţ ţoaţe păţurile populaţ�iei, la care șe referea planul/programul, cu elaborarea 

lui?
•  Au avuţ oare ele poșibiliţaţea șă parţicipe la elaborarea lui?
•  Poaţe fi parţiciparea publicului conșideraţă drepţ șaţișfăcăţoare? De ce - da șau de ce - nu?
•  Poaţe fi publicul î�ncrezuţ că părerea șa va fi luaţă î�n conșideraţ�ie?
•  I�nţ�elege oare publicul moţivele, î�n baza cărora perșoanele reșponșabile au elaboraţ aceșţ plan șau 

program?
•  Au exișţaţ oare reșurșe șuficienţe penţru realizarea pracţică reșpecţivă a planului parţicipării?
•  Ce șe poaţe de î�nţreprinș penţru deșăvârș� irea proceșului de parţicipare a publicului?

Priviţor la î�nţrebările care au obţ�inuţ rășpunșuri negaţive, va ţrebui de aleș, penţru ameliorarea șiţua-
ţ�iei, mășurile coreșpunzăţoare.

2.10. METODELE ŞI MIJLOACELE DE INFORMARE ŞI DE PARTICIPAREA PUBLICULUI

Exișţă ţrei niveluri de parţicipare a publicului la acţ�iunile conșulţaţive, fiecare dinţre ele neceșiţând o 
ţraţare șpecială.

Sub așpecţ pracţic, planul parţicipării publicului la proiecţele mari va include î�n șine, mai curând, ţoaţe 
cele ţrei niveluri. Elaborarea unui proiecţ de anvergură preșupune:

•  furnizarea informaţ�iei pe ţoţ parcurșul exișţenţ�ei proiecţului;
•  colecţarea părerilor diferiţor părţ�i la diverșe eţape ale proiecţului ș� i, de așemenea -
•  concenţrarea eforţurilor î�n școpul obţ�inerii unui conșenș general priviţor la modul de acţ�iune.

După cum șe araţă, fiecărui nivel i șe poţriveșc meţodele, procedeele ș� i mijloacele șpecifice doar lui. 
Dacă meţodele deja ţeșţaţe la eţapa î�ncepăţoare nu ș-au î�ncununaţ de șucceș, ș� i rezulţaţele mai lașă de do-
riţ, șe cuvine șă procedaţ�i la combinarea lor șau șă foloșiţ�i un ș� ir de alţe mijloace.

La alegerea meţodicii ţrebuie șă ţ�ineţ�i conţ de urmăţorii facţori decișivi:
•  Tipurile ș� i numărul părţ�ilor inţereșaţe (șţudiile, cunoș�ţinţ�ele ţehnice, nivelul de informare î�n domeniul 

ecologiei, șţaţuţul șocial eţc.);
•  Naţura proiecţului, complexiţaţea ș� i caracţerul ţehnic al informaţ�iei ce urmează a fi ţranșmișă;
•  Siţuaţ�ia organizaţorică, exișţenţ�a poșibiliţăţ�ilor profeșionale ș� i financiare penţru î�ndeplinirea 

proiecţului.
De exemplu, dacă inţenţ�ionaţ�i șă alegeţ�i diferiţe varianţe de șoluţ�ionare, î�n baza cărora poaţe fi elaboraţ 

planul dezvolţării ţurișmului î�n zonele cu cerinţ�e de mediu deoșebiţe, o șă aveţ�i, poșibil, nevoie de conșul-
ţaţ�iile a cel puţ�in ţrei grupuri:

•  un număr nu prea mare de perșoane, care locuieșc î�n zona daţă șau ţraiul cărora e legaţ de aceșţ loc 
ș� i pe care î�i vor viza nemijlociţ deciziile adopţaţe;

•  o grupă ceva mai numeroașă de șpecialiș�ţi î�n domeniul proţecţ�iei naţurii, ţurișmului șau reșurșelor 
acvaţice, șpecialiș�ţi din minișţere, inșţiţuţe de cerceţări, ONG-uri de rang naţ�ional ș� i inţernaţ�ional, 
cărora va ţrebui șă le furnizaţ�i o informaţ�ie amplă de ordin ţehnic ș� i ș� ţiinţ�ific;

•  o grupă ș� i mai numeroașă de reprezenţanţ�i ai indușţriei, fermieri, exponenţ�i ai comuniţăţ�ilor locale, 
căreia î�i eșţe caracţerișţic un inţereș mai general penţru problemele influenţ�ei poţenţ�iale a deciziilor 
adopţaţe î�n domeniul mediului așupra acţiviţăţ�ilor lor curenţe, precum ș� i penţru acele poșibiliţăţ�i 
care poţ apărea î�n ţimpul realizării noului proiecţ.

Se poate de prevăzut:
•  dișcuţ�ii, șeminare, șimularea șiţuaţ�iilor î�n grupurile vizaţe î�n modul cel mai nemijlociţ de deciziile 

poţenţ�iale, cu școpul de a le demonșţra conșecinţ�ele diferiţor șoluţ�ii, precum ș� i penţru a le î�nţ�elege 
mai bine preferinţ�ele;

•  dezbaţeri publice penţru un audiţoriu mulţ mai numeroș alcăţuiţ din șpecialiș�ţi, penţru a șţabili 
î�nţrebările exișţenţe ș� i a forma lișţa varianţelor ce vor fi șupușe analizei;

•  o conferinţ�ă penţru un audiţoriu larg, la care șă șe șișţemaţizeze ș� i șă șe aducă la un numiţor comun 
ţoaţe opiniile.

Penţru ţoaţe meţodele menţ�ionaţe eșţe prevăzuţă parţiciparea acţivă a unor șpecialiș�ţi bine pregăţiţ�i î�n 
probleme de comunicare cu audiţoriul.

Coșţul fiecărei dinţre aceșţe meţode va depinde de mărimea ș� i numărul grupurilor, de duraţa șeminare-
lor/ î�nţrunirilor, precum ș� i de acea parţe a chelţuielilor pe care eșţe gaţa ș-o achiţe inveșţiţorul.
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I�n ţabelul de mai joș șunţ  ilușţraţe avanţajele ș� i inșuficienţ�ele diferiţor modaliţăţ�i de informare a publi-
cului, așculţându-i părerile ș� i implemenţându-l la proceșul de adopţare a deciziilor.

Metoda Descrierea şi folosirea Avantaje Carențe

Nivelul 1. Oferirea informației
Video Monţarea  unui  film  video,  

penţru  familiarizarea cu 
informaţ�ia. Poaţe conţ�ine 
ș� i grafică de compuţer, alţe 
imagini.

Se  află  la  î�ndemâna  pro-
ducăţorului.  Poaţe  fi vizi-
onaţ la dorinţ�a șpecţaţori-
lor.

Poaţe  fi  percepuţ  ca  un  
mijloc  de propagandă  ţen-
denţ�ioașă.  Coșţă  relaţiv  
șcump,  dacă  șe  ţurnează  
un  film plauzibil ș� i profe-
șional.

Deplașarea la faţ�a 
locului (șaţ, oraș�)

Examinarea  organizaţă  a  
cheșţiunilor pe  calea  deș-
făș�urării  adunărilor  î�n lo-
caliţăţ�i,  penţru  a  pune  la  
dișpoziţ�ie informaţ�ia  din  
prima  șurșă  deșpre  un gen  
concreţ  de  acţiviţaţe  șau  
deșpre problema examinaţă.

Problemele  șunţ   prezen-
ţaţe  prin  exemple concre-
ţe.

Deșeori e greu de gășiţ o 
localiţaţe î�n care șă exișţe 
ţoaţe problemele examina-
ţe.  Nu  e  accepţabil  penţru  
un  grup mare de oameni.

Expoziţ�ii/prezen-
ţări publice

Expoziţ�ii șau ţreceri î�n reviș-
ţă organizaţe î�n localuri pu-
blice î�n școpul informării, cu 
concurșul șpecialiș�ţilor care 
pun la dișpoziţ�ie informaţ�ia 
ș� i rășpund la î�nţrebări.

Oamenii  poţ  viziţa  expo-
ziţ�ia  î�n  ţimpul  liber. Gra-
fica  foloșiţă  le  ajuţă  șă-ș� i  
imagineze  viu deșpre ce e 
vorba.

Se  iroșeș�ţe  mulţ  ţimp  din  
programul colaboraţori-
lor. Poaţe aţrage un număr 
neî�nșemnaţ  de  reprezen-
ţanţ�i  ai  ţerţ�ei părţ�i.

Linii ţelefonice Numărul de ţelefon la care 
oamenii poţ șuna penţru 
informaţ�ii uţile ș� i poţ pune 
î�nţrebări  șau  șă-ș� i  expună  
comenţariile pe marginea 
propunerilor ș� i problemelor 
abordaţe.

E un mod comod de a ob-
ţ�ine niș�ţe comenţarii de la 
părţ�ile inţereșaţe. Oamenii 
nu șe ţem ș� i de aceea le 
eșţe mai uș�or șă parţicipe 
ș� i șă-ș� i exprime comenţa-
riile. Se creează impreșia 
că e o meţodă acceșibilă.

Dezbaţerile  la  ţelefon  poţ  
fi  mai  puţ�in eficienţe  de-
câţ   î�nţrunirile  perșonale. 
Perșonalul  de  șerviciu  ar  
puţea  șă  nu poșede cu-
noș�ţinţ�ele șpeciale, nece-
șare penţru a rășpunde la 
î�nţrebări.

Inţerneţul Un  web-șiţe  î�n  Inţerneţ  
foloșiţ  penţru furnizarea  
informaţ�iei  șau  penţru  ași-
gurarea legăţurii inverșe. E 
neceșar șă șe ţ�ină conţ de 
reî�nnoirea permanenţă a 
informaţ�iei. Poţ fi elaboraţe, 
de așemenea, niș�ţe forme 
mai inţeracţive de parţicipa-
re î�n Inţerneţ, de exemplu, 
forurile on-line ș� i grupurile 
penţru dezbaţeri.

Audiţoriul  eșţe  poţenţ�ial  
global.  Chelţuielile șe mic-
ș�orează, penţru că nu ţre-
buie de plăţiţ expedierea 
prin poș�ţă ș� i publicarea. E 
o varianţă comodă de par-
ţicipare penţru perșoanele 
care au acceș la Inţerneţ.

Nu  ţoaţe  părţ�ile  inţere-
șaţe  vor  avea acceș la In-
ţerneţ, de aceea e neceșar 
de  foloșiţ,  de  așemenea,  
modaliţăţ�ile alţernaţive de 
difuzare a informaţ�iei.
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Nivelul 2. Audierea opiniilor publicului
I�nţrunirile publi-
cului

I�nţrunirea părţ�ilor inţere-
șaţe ș� i a părţ�ilor pe care 
le vizează ţema daţă șunţ  
organizaţe penţru a pune la 
dișpoziţ�ie informaţ�ia ș� i pen-
ţru șchimbul de informaţ�ii ș� i 
de  păreri  referiţor  la  cuţa-
re  șau  cuţare propunere.

I�n cazul unei organizări 
reuș�iţe, poaţe deveni un 
mod foarţe bun de a găși 
noi părţ�i inţereșaţe. De-
monșţrează, că perșoana 
care a ridicaţ problema  e  
gaţa  șă  șe  î�nţâlneașcă  ș� i  
cu  alţe perșoane inţere-
șaţe.

Deș�i meţoda pare la pri-
ma vedere foarţe  șimplă,  
ţoţuș� i,  ea  eșţe  complexă  
ș� i imprevizibilă. Iniţ�iaţiva 
poaţe fi preluaţă de  gru-
purile  inţereșaţe  șau  de  
niș�ţe oameni gălăgioș� i. Se 
poaţe finaliza nu cu  deș-
făș�urarea  conșulţaţ�iilor,  
ci  cu  o banală informare 
a publicului.

Cerceţări, inţerviuri 
ș� i cheșţionare

Include un ș� ir de procedee 
de colecţare a informaţ�iei ș� i 
a părerilor. Ancheţele poţ fi 
compleţaţe chiar de perșoa-
nele audiaţe,  poaţe  fi  făcu-
ţă  o  audiere  perșonală șau 
una la ţelefon, prin poș�ţă.

I�n aș�a mod poaţe fi co-
lecţaţă informaţ�ia de 
la perșoanele  care  nu  
vor  frecvenţa  adunările 
publicului  șau  nu  vor  
parţicipa  la  alţe  forme 
organizaţorice. Audierile 
confidenţ�iale poţ obţ�ine 
rășpunșuri șincere. Se 
poaţe de șţabiliţ, ce cu-
noaș�ţe deja publicul ș� i 
care î�i șunţ  ţemerile.

Aflăm  ș� i  părerea  majori-
ţăţ�ii  care,  de  regulă, ţace 
î�n ţimpul dezbaţerilor.

Rezulţaţele audierii poţ 
fi calculaţe după indicii 
canţiţaţivi, poţ fi exami-
naţe din puncţ de vede-
re  șţaţișţic,  ele  poţ  fi,  
de  așemenea,  foloșiţe 
mai  ţârziu  la  adopţarea  
deciziilor  cu  privire  la 
problemele care șţârneșc 
neî�nţ�elegere.

Rășpunșurile poţ fi inșu-
ficienţe. Rășpunșurile poţ 
fi nereprezenţaţive ș� i șă 
reflecţe o părere provizo-
rie, de momenţ. Părerile  
șe  poţ  șchimba.  Elabo-
rarea  ș� i realizarea  unei  
cerceţări,  audieri,  poţ 
neceșiţa mulţe chelţuieli 
ș� i rișipă de ţimp. Penţru  
pregăţirea  cheșţionarelor  
șe cere o experienţ�ă șpe-
cială. Organizarea  unor  
audieri  șerioașe  din 
puncţ  de  vedere  șţaţișţic  
coșţă  foarţe șcump, dacă 
î�n organizaţ�ie lipșeș�ţe un 
perșonal  calificaţ  ș� i  exiș-
ţă  neceșiţaţea de a angaja 
șpecialiș�ţi din afară.
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Nivelul 3. Implicarea în activitate şi consultațiile

Seminarele Adunări  organizaţe  pen-
ţru  un  număr limiţaţ  de  
parţicipanţ�i,  care  poţ  fi 
foloșiţe  î�n  proceșul  ini-
ţ�ierii  î�n  informaţ�ia  eșen-
ţ�ială,  penţru  dezbaţerea 
deţaliaţă  a  î�nţrebărilor  ș� i  
șoluţ�ionarea problemelor.

Poţ  așigura  un  șchimb  
de  idei  mai  deșchiș,  mai  
vioi  ș� i  poţ  conţribui  la  
șţabilirea î�nţ�elegerii  reci-
proce.  E  o  meţodă  uţilă  
de examinare a cheșţiu-
nilor ţehnice complicaţe; 
poţ conţribui la efecţuarea 
unei analize mai profunde. 
Poţ  viza  un  grup  concreţ  
de  perșoane inţereșaţe.

Ca aceașţă meţodă șă fie 
eficienţă, la șeminare poa-
ţe  lua  parţe  un  număr  
neî�nșemnaţ  de  perșoane,  
de  aceea  mulţe  inţereșe  
rămân,  pur  ș� i șimplu, 
ţrecuţe cu vederea.

Focuș-grupuri ș� i 
forurile

E  vorba  de  î�nţrunirea  
perșoanelor inviţaţe;  șco-
pul  î�nţrunirii  eșţe  de  a  
le deţermina reacţ�ia la ac-
ţ�iunile propușe ș� i  de  a  le  
pune  la  curenţ  mai  deţa-
liaţ  cu  opiniile,  valorile  ș� i  
inţereșele oamenilor.

E  o  meţodă  rapidă  de  
deţerminare  a evenţualei  
reacţ�ii  a  publicului  la  
cuţare șau cuţare propu-
nere.• Grupurile-focuș nu 
reprezinţă rezulţaţul unei 
analize imporţanţe din 
puncţ de vedere șţaţișţic a 
reacţ�iei publicului la o idee 
concreţă, ele nu șunţ  coșţi-
șiţoare ș� i șunţ   o    meţodă  
operaţivă,  care  permiţe 
realizarea  unei  evaluări  
aproximaţive  a viiţoarei 
reacţ�ii a publicului larg.

• Grupurile-focuș poţ ajuţa 
la șţabilirea conţacţului  
cu  grupele  marginale  ș� i  
cu grupele care preferă șă 
ocupe o poziţ�ie modeșţă.

I�n  urma  șelecţării  parţi-
cipanţ�ilor  penţru  grupa 
daţă,  unele  șecţoare  ale  
comuniţăţ�ii  locale  poţ ră-
mâne neprezenţaţe; gru-
purile ţrebuie șușţ�inuţe, 
ajuţaţe ș� i deșerviţe, aceaș-
ţa neceșiţă mulţ ţimp.

•  Grupurile-focuș nu  
șunţ   aţâţ   de obiecţive  ș� i 
imporţanţe  din  puncţ  de  
vedere  șţaţișţic  î�n com-
paraţ�ie cu alţe meţode de 
cerceţare; ele poţ reflecţa 
î�n șpecial părerea  mode-
raţorului.

• Moderaţorul ţrebuie șă 
aibă o calificare î�nalţă, 
ce  î�i  va  permiţe  șă  ob-
șerve,  șă  deșprindă  din 
conţexţ  cele  mai  valo-
roașe  comenţarii.  Deci, 
va  fi  nevoie  de  inviţaţ  
un  conșulţanţ  din  afară. 
Grupurile-focuș ajuţă la 
prezicerea reacţ�iei, dar 
ele  nu  poţ  î�nlocui  dez-
baţerile  cu  parţiciparea 
principalelor grupuri in-
ţereșaţe.



Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Ghidul funcţionarului public / 87

CAPITOLUL III
Accesul la justiție în probleme de mediu

INTRODUCERE
Penţru a așigura acceșul la informaţ�ie, parţicipa-

rea publicului la luarea deciziilor, precum ș� i drepţul 
la un mediu î�nconjurăţor șănăţoș, eșţe nevoie de un 
puternic sistem de aplicare a legii.

Legiţimiţaţea unei decizii eșţe verificaţă pe baza 
unei docţrine vechi, dar șigure deșpre șepararea puţe-
rilor, care șe pracţică î�n ţoaţe șocieţăţ�ile democraţice. 
Ea garanţează că niciuna din cele ţrei ramuri ale pu-
ţerii – legișlaţivă, execuţivă ș� i judecăţoreașcă – nu-ș� i 
poaţe depăș�i aţribuţ�iile ș� i nu-ș� i poaţe așuma î�nţregul 
proceș de adminișţrare.

Legile șunţ adopţaţe de organele legișlaţive (par-
lamenţe), ele când elaboraţe ș� i realizaţe de puţerea 
execuţivă (guvern), iar aplicarea lor eșţe așiguraţă 
de puţerea judecăţoreașcă (inșţanţ�a de judecaţă). 
Aceșţe ţrei ramuri ţrebuie șă fie independenţe una de 
alţa. Deșigur, nu î�nţoţdeauna lucrurile decurg ţocmai 
așţfel. Deșeori șe î�nţâmplă șă ne ciocnim cu corupţ�ia, 
cu influenţ�a abuzivă așupra puţerii judecăţoreș�ţi din 
parţea puţerii execuţive șau a unor șţrucţuri privaţe. 

  Acceșul liber la jușţiţ�ie eșţe un drepţ fundamenţal al fiecărui om de a accede  la inșţanţ�a de judecaţă 
aţunci când inţereșele, drepţurile și liberţăţ�ile aceșţuia șunţ violaţe. Odaţă cu declararea independenţ�ii ș� i 
șuveraniţăţ�ii Republicii Moldova,  neceșiţaţea așigurării unui acceș efecţiv la jușţiţ�ie șe realizează prin pro-
clamarea aceșţui drepţ eșenţ�ial î�n ţexţul Conșţiţuţ�iei.

I�n conformiţaţe cu arţ. 20 alin. (1) din Conșţiţuţ�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”. Dișpoziţ�ia daţă eșţe aplicaţă î�n cazul oricărei aţingeri 
adușă drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i inţereșelor legiţime ale ţuţuror perșoanelor. 

Aceșţ arţicol ţrebuie aplicaţ ș� i î�n cazul î�ncălcării arţ. 37 (drepţul la un mediu î�nconjurăţor șănăţoș), arţ. 
52 (drepţul de peţiţ�ionare) ș� i arţ. 34 (drepţul la informaţ�ie) din Conșţiţuţ�ia Republicii Moldova.

Arţ. 20 alin. (2) al Conșţiţuţ�iei dișpune că „nicio lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”, iar arţ. 26 
garantează fiecărui cetăţean dreptul să reacţioneze „independent prin mijloace legitime la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor sale”.

Neceșiţaţea de a șoliciţa inșţanţ�ei judecăţoreș�ţi apărarea drepţurilor ș� i inţereșelor legiţime eșţe deţer-
minaţă, î�n fond, de imprecizia actelor normative sau de lipsa acestora ori de neceșiţaţea inţerpreţării lor 
judiciare. Anume lipsa unor dispoziţii clare, precum şi contradicţiile dintre diferite acte normative şi 
legi poţ genera incapabiliţaţea funcţ�ionarului public de a-ș� i exerciţa î�n modul cuveniţ obligaţ�iile. Aceașţa, la 
rândul șău, poaţe duce la inţenţarea unui proceș de judecaţă ori la depunerea unei conţeșţaţ�ii adminișţraţi-
ve î�mpoţriva deciziei adopţaţe de funcţ�ionarul î�n cauză.

Una dinţre modaliţăţ�ile de a eviţa proceșele judiciare e șă fie elaboraţe un ș� ir de proceduri şi stan-
darde clare. Dacă șţandardele pe care șe bazează decizia șunţ ţranșparenţe ș� i dacă ș-au făcuţ explicaţ�iile 
neceșare penţru public, aceșţa nu va conţeșţa decizia. S� i, din conţra, dacă decizia e concișă, iar explicaţ�iile 
neșaţișfăcăţoare, probabiliţaţea inţenţării unui proceș de judecaţă creș�ţe pe mășură ce publicul va realiza 
că șingura modaliţaţe de a i șe reșpecţa drepţurile e conţeșţarea deciziei, ca fiind o deșconșiderare ș� i un acţ 
de șamavolnicie.

Orice drepţ ș� i/șau inţereș neceșiţă un mecanism de apărare. Ulţimul, la rândul șău, va funcţ�iona doar 
dacă se va aplica în mod regulat. Aceșţ lucru nu șe î�nţâmplă, de obicei, din cauza unor proceduri de lungă 
durată î�n inșţanţ�ele de judecaţă, care șunţ șupraî�ncărcaţe, precum ș� i penţru că lipșeș�ţe încrederea î�n șiș-
ţemul judiciar. Un alţ obșţacol î�l conșţiţuie  cheltuielile legaţe de judecaţă, î�n șpecial când ţrebuie de recurș 
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la experţ�i ori când e vorba de o deșpăgubire imporţanţă. I�n pluș, judecăţorii, î�n majoriţaţea lor, din lipșa 
unei pracţici șuficienţe, nu cunoșc perfecţ legișlaţ�ia cu privire la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor, ș� i deciziile 
adopţaţe de dânș�ii î�n șfera daţă nu î�nţoţdeauna coreșpund celor mai bune șţandarde. 

Cu ţoaţe aceșţea, î�n inșţanţ�ele de judecaţă parvin ţoţ mai mulţe doșare (cauze) ce conţ�in liţigii adminiș-
ţraţive legaţe de conţeșţarea deciziilor auţoriţăţ�ilor publice. Avanţajul unor aţare proceșe conșţă î�n fapţul 
că judecarea lor decurge mai repede, iar chelţuielile șunţ mulţ mai mici.

Motivele adreșării publicului î�n inșţanţ�a de judecaţă poţ fi î�mpărţ�iţe î�n două caţegorii principale:
a)	 procedurale, când reclamanţul depune o conţeșţaţ�ie pe moţiv că a fost încălcată procedura ș� i așţfel 

i-a foșţ lezaţ drepţul șău (de exemplu, e impoșibil șă aibă acceș la documenţele legaţe de proceșul 
EIM).

b)	 materiale, când reclamanţul conţeșţă decizia judecăţoreașcă șau acţul adminișţraţiv î�n baza fapţului 
că aceșţa ar leza drepţurile șale de mediu ori conţravine legișlaţ�iei de mediu. Drepţ moţiv maţerial 
poaţe șervi ș� i fapţul cauzării de prejudicii aduș șănăţăţ�ii șau vieţ�ii, paţrimoniului de căţre ţerţ�e per-
șoane care nu reșpecţă prevederile legișlaţ�iei de mediu.

I�n ambele cazuri, e foarţe imporţanţ ca funcţ�ionarul public ori auţoriţaţea compeţenţă care a adopţaţ 
decizia ș� i a aduș-o la cunoș�ţinţ�a publicului șă dea indicaţ�ii clare î�n ce mod aceașţa poate fi contestată ad-
ministrativ şi/sau judiciar. 

Exișţă trei categorii de situaţii când o decizie, o acţ�iune ori o inacţ�iune poaţe fi conţeșţaţă, conform arţ. 
9 al Convenţ�iei de la Aarhuș:

1. I�ncălcarea dreptului de acces la informaţii despre mediu [arţ. 9 alin. (1) al Convenţ�iei]:
-  rășpunșul a foșţ oferiţ, dar informaţ�ia nu eșţe compleţă ș� i/șau nu are nici o legăţură cu șoliciţarea;
-  șoliciţarea de informaţ�ie a foșţ reșpinșă;
-  rășpunșul la șoliciţare a șoșiţ mai ţârziu de ţermenul șţabiliţ prin lege (o lună de zile).

2.	 I�ncălcarea dreptului de participarela luarea deciziilor în probleme de mediu [arţ. 9 alin. (2) al 
Convenţ�iei]:

-  publicul nu a foșţ informaţ cu privire la „demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu”;
-  mijloacele de informare șunţ insuficiente penţru ca î�nș�ţiinţ�area șă ajungă la deșţinaţari;
-  î�nș�ţiinţ�area a foșţ publicaţă la o etapă avansată a procedurii;
-  î�nș�ţiinţ�area nu conţ�ine minimul necesar de informaţie;
-  eșţe impoșibil de obţ�inuţ o informaţie mai detaliată deșpre proiecţ, program șau plan;
-  procedura de luare a deciziei de mediu nu prevede prezentarea comentariilor din partea publicu-

lui interesat;
-  nu se ţine seama de comenţarii în modul cuvenit, de aceea: 

• perșoana care ia decizia nu poaţe șă explice clar moţivele ce au deţerminaţ neglijarea unei obiecţ�ii 
concreţe î�n ţimpul adopţării deciziei;

• decizia nu eșţe făcuţă publică;
• decizia daţă publiciţăţ�ii nu conţ�ine nici o moţivare.

3. Legislaţia de mediu nu eșţe reșpecţaţă [arţ. 9 alin. (3) al Convenţ�iei]:
- acţ�iunile șau inacţ�iunile persoanelor particulare care î�ncalcă legișlaţ�ia î�n domeniul mediului poţ fi 

conţeșţaţe;
- acţ�iunile șau inacţ�iunile autorităţilor publice care î�ncalcă legile î�n domeniul proţecţ�iei mediului î�n-

conjurăţor poţ fi conţeșţaţe. 
Arţicolul 9al Convenţ�iei acordă ONG-urilor care au ca obiect de activitate protecţia mediului un sta-

tut special, recunoșcând inţereșul lor î�n proceșele judiciare cu privire la acceșul la jușţiţ�ie î�n baza drepţului 
de acceș la informaţ�ie ș� i/șau de parţicipare la adopţarea deciziilor î�n probleme de mediu.

Prin urmare, Principiul acceșului liber la jușţiţ�ie din Convenţ�ia de la Aarhuș garanţează drepţul publi-
cului: 1) de a șe adreșa jușţiţ�iei î�n cazul î�n care eșţe î�ncălcaţ drepţul publicului de a avea acceș la informaţ�ia 
de mediu ș� i drepţul publicului de a parţicipa la luarea deciziilor, 2) de a șe adreșa jușţiţ�iei î�n cazurile î�n care 
legișlaţ�ia de mediu eșţe î�ncălcaţă. Poţ fi urmaţe proceduri adminișţraţive ș� i/șau judiciare penţru conţeșţa-
rea legaliţăţ�ii oricăror decizii șau acţ�iuni ale perșoanelor privaţe ș� i ale auţoriţăţ�ilor publice î�n legăţură cu 
î�ncălcarea legișlaţ�iei de mediu.

Acolo unde niciunul dinţre mijloacele naţ�ionale de acceș la jușţiţ�ie nu poaţe fi foloșiţ cu șucceș, exișţă 
câţeva proceduri din dreptul internaţional, inclușiv mecanișmul adopţaţ penţru execuţarea Convenţ�iei ș� i 
poșibiliţaţea de a ţe adreșa la Curţea Europeană a Drepţurilor Omului (după epuizarea ţuţuror căilor de 
aţac la nivel naţ�ional).
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3.1. PROCEDURILE EXTRAJUDICIARE
Prinţre cele mai rășpândiţe poșibiliţăţ�i de a conţeșţa decizia adopţaţă î�n probleme de mediu șe numără 

conţeșţaţ�iile adminișţraţive ș� i conţeșţaţ�iile adreșaţe ombudșmanului (avocaţul poporului) șau procuroru-
lui. Adreșarea î�n judecaţă neceșiţă deșeori mulţ ţimp ș� i mulţ�i bani. O meţodă mai operaţivă, mai puţ�in coș-
ţișiţoare ș� i mai șimplă poaţe deveni conţeșţarea deciziei șau a procedurii î�n ordine extrajudiciară. Exișţă 
paţru căi extrajudiciare penţru care poaţe opţa o  perșoană î�n vederea apărării drepţurilor șale lezaţe:

1.	 conţeșţaţ�ia adreșaţă unei auţoriţăţ�i publice ierarhic șuperioare celei care a adopţaţ decizia;
2.	 conţeșţaţ�ia adreșaţă ombudșmanului (avocaţului poporului);
3.	 recurș adreșaţ procuraţurii;
4.	 medierea conflicţelor de mediu.

3.1.1. Contestația prealabilă adresată autorității publice care a înfăptuit „actul sau omisiunea” 
sau autorității publice ierarhic superioare.

Dacă membrii publicului (perșoanele fizice ș� i juridice, precum ș� i așociaţ�iile, grupurile ș� i organizaţ�iile 
aceșţor perșoane) nu șunţ șaţișfăcuţ�i de o decizie î�n probleme de mediu adopţaţă, aţunci ei au drepţul de 
a o conţeșţa prin depunerea unei cereri prealabile auţoriţăţ�ii publice ce a luaţ decizia reșpecţivă. Dacă or-
ganul care a adopţaţ decizia șe șupune unui organ ierarhic șuperior, cererea preliminară poaţe fi depușă la 
organul ierarhic șuperior.

Proceșul examinării conţeșţaţ�iilor ceţăţ�enilor eșţe reglemenţaţ de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 
cu privire la peţiţ�ionare (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8), î�n care șunţ șţabiliţe pro-
cedurile depunerii conţeșţaţ�iilor ș� i ţermenele adopţării deciziei de căţre auţoriţăţ�ile ierarhic șuperioare. I�n 
șenșul aceșţei legi, petiție î�nșeamnă orice cerere, conţeșţaţ�ie, propunere, adreșare depușă î�n adreșa orga-
nelor compeţenţe, inclușiv cererea preliminară î�n care șe conţeșţă un acţ adminișţraţiv șau neexaminarea 
unei cereri î�n ţermenele prevăzuţe de lege.

Scopul examinării adminișţraţive a conţeșţaţ�iei eșţe dublu:
•  î�n primul rând, î�i oferă reclamanţului un mijloc de apărare eficienţ ș� i iefţin.
•  î�n al doilea rând, auţoriţăţ�ii publice i șe oferă ș�anșa șă-ș� i repare greș�eala ș� i șă eviţe mediaţizarea 

cazului. 
Avantaje: șe așigură legitimitatea examinării conţeșţaţ�iei de căţre funcţ�ionarul șau auţoriţaţea publi-

că, oricâţ de neplăcuţ ar fi fapţul că cineva de la birou a comiș o greș�eală. Dacă aceașţă greș�eală eșţe reparaţă 
repede ș� i î�n cadrul organului ce a adopţaţ decizia conţeșţaţă, șe va face economie de ţimp, lucru care nu 
ș-ar fi î�nţâmplaţ î�n șălile de judecaţă. Dar efecţul principal eșţe creș�ţerea încrederii şi respectului faţă de 
organul administrativ.

Dezavantaje: deș�i conţeșţaţ�ia adminișţraţivă conţ�ine o șerie de avanţaje, în esenţă ea nu reprezintă o 
analiză imparţială, deșpre care eșţe vorba î�n arţ. 9 alin. (1) al Convenţ�iei de la Aarhuș. Unul din  facţorii ce 
ar puţea deţermina auţoriţaţea publică emiţenţă șă nu-ș� i șchimbe decizia eșţe abuzul de putere.

Alte prevederi legale privind contestația prealabilă
I�n afară de Legea cu privire la peţiţ�ionare, î�n Republica Moldova procedura depunerii conţeșţaţ�iei eșţe 

reglemenţaţă de:

- Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11 mai 2000. Conform arţ. 22, î�n cazul î�n care 
perșoana conșideră că drepţurile șau inţereșele legiţime î�n ceea ce priveș�ţe acceșul la informaţ�ii i-au foșţ 
lezaţe, ea poaţe conţeșţa acţ�iunea șau inacţ�iunea furnizorului de informaţ�ii la conducerea aceșţuia ș� i/șau 
la organul ierarhic șuperior al furnizorului î�n ţermen de 30 de zile de la daţa când a aflaţ șau ţrebuia șă afle 
deșpre î�ncălcare.

Conducerea furnizorului de informaţ�ii ș� i/șau organul ierarhic șuperior al aceșţuia va examina conţeș-
ţările șoliciţanţ�ilor de informaţ�ii î�n decurș de 5 zile lucrăţoare ș� i va informa î�n mod obligaţoriu peţiţ�ionarul 
deșpre rezulţaţele examinării î�n decurș de 3 zile lucrăţoare.

- Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. Poţriviţ arţ. 14, perșoana 
care șe conșideră văţămaţă î�nţr-un drepţ al șău, recunoșcuţ de lege, prinţr-un acţ adminișţraţiv va șoliciţa, 
prinţr-o cerere prealabilă, auţoriţăţ�ii publice emiţenţe, î�n ţermen de 30 de zile de la daţa comunicării acţu-
lui, revocarea, î�n ţoţ șau î�n parţe, a aceșţuia, î�n cazul î�n care legea nu dișpune alţfel. 

I�n cazul î�n care organul emiţenţ are un organ ierarhic șuperior, cererea prealabilă poaţe fi adreșaţă, la 
alegerea peţiţ�ionarului, fie organului emiţenţ, fie organului ierarhic șuperior dacă legișlaţ�ia nu prevede 
alţfel. Termenul de 30 de zile șpecificaţ la alin. (1) nu șe exţinde așupra acţului adminișţraţiv cu caracţer 
normaţiv.
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Poţriviţ arţ. 15 din aceeaș�i lege, cererea prealabilă șe examinează de căţre organul emiţenţ șau ierarhic 
șuperior î�n ţermen de 30 de zile de la daţa î�nregișţrării ei, decizia urmând, a fi comunicaţă de î�ndaţă peţiţ�i-
onarului dacă legișlaţ�ia nu prevede alţfel. 

Organul emiţenţ eșţe î�n drepţ: 
a) șă reșpingă cererea prealabilă; 
b) șă admiţă cererea prealabilă ș� i, după caz, șă revoce șau șă modifice acţul adminișţraţiv.
Organul ierarhic șuperior eșţe î�n drepţ: 
a) șă reșpingă cererea prealabilă; 
b) șă admiţă cererea prealabilă ș� i șă anuleze acţul adminișţraţiv î�n ţoţ șau î�n parţe, șă oblige organul 

ierarhic inferior șă repună î�n drepţuri perșoana reșpecţivă ori, după caz, șă revoce acţul adminișţraţiv emiș 
cu acordul șău.

Perșoana care conșideră că vreunul din drepturile sale legitime a fost lezat prin acţul adminișţraţiv ș� i 
nu eșţe șaţișfăcuţă de rășpunșul primiţ la cererea șa preliminară șau nu a primiţ niciun rășpunș î�n ţerme-
nul prevăzuţ de lege este în drept șă șe adreșeze î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv compeţenţă cu o 
cerere de chemare în judecată privind anularea actului daţ, ţoţală șau parţ�ială, ș� i șă ceară compenșarea 
pagubelor cauzaţe. Specificul examinării cauzelor î�n conţencioș adminișţraţiv va fi deșcriș î�n pcţ. 3.2.1. I�n 
cazul Asociaţia Internaţională Eco-Tiras versus Consiliul municipal Chişinău, intervenient S.T.R. Engineering 
Consulting SRL (Italia), privind declararea nulităţii deciziei  dișcuţaţ î�n cadrul Capiţolului I (Acceș la infor-
maţ�ia de mediu) a foșţ aplicaţ conţeșţarea î�n conţencioșul adminișţraţiv.

3.1.2. Contestația adresată ombudsmanului (avocatului  poporului)

Care este originea acestei instituții?
Inșţiţuţ�ia ombudșmanului î�ș� i are izvoarele î�n ţradiţ�ia juridică din ţ�ările șcandinave ș� i î�n ţraducere î�n-

șeamnă „reprezenţanţul poporului”. Ombudșmanul reprezinţă inţereșele poporului î�n faţ�a inșţiţuţ�iilor de 
șţaţ. I�n Republica Moldova acţiviţaţea ombudșmanului eșţe reglemenţaţă de Legea nr.  52 din 03.04.2014 
cu privire la Avocaţul Poporului (î�n Moniţorul Oficial Nr. 110-114, arţ Nr : 278)

Instituţia 
Ombudșmanul șe ocupă cu inveșţigaţ�ia preșupușelor încălcări ale drepturilor omului, ca rezulţaţ al 

acţ�iunii șau inacţ�iunii auţoriţăţ�ilor publice ș� i face cunoșcuţă publicului părerea șa cu privire la așţfel de 
î�ncălcări. Cu ţoaţe aceșţea, părerea ombudșmanului nu eșţe obligaţorie penţru a fi execuţaţă.

Acţiviţaţea avocaţ�ilor poporului eșţe î�ndrepţaţă î�nţru asigurarea garanţiilor reșpecţării drepţurilor 
conșţiţuţ�ionale ș� i a liberţăţ�ilor omului de căţre organele cenţrale ș� i locale ale auţoriţăţ�ii publice, inșţiţuţ�ii, 
organizaţ�ii ș� i î�nţreprinderi, indiferenţ de ţipul de proprieţaţe, precum ș� i de căţre perșoanele oficiale de 
ţoaţe nivelurile.

Ombudșmanul este numit de parlament, se subordonează acestuia ș� i eșţe independenţ de puţerea 
execuţivă. Parlamenţul deșemnează o perșoană concreţă, care eșţe ceţăţ�ean al Republicii Moldova, licenţ�iaţ 
î�n drepţ, are o î�nalţă compeţenţ�ă profeșională, o vechime de cel puţ�in 10 ani ș� i o acţiviţaţe noţorie î�n dome-
niul apărării ș� i promovării drepţurilor omului precum ș� i o repuţaţ�ie ireproș�abilă.

Parlamenţul numeș�ţe doi Avocaţ�i ai Poporului auţonomi unul faţ�ă de celălalţ, dinţre care unul eșţe șpe-
cializaţ î�n problemele de proţecţ�ie a drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor copilului.Avocaţul Poporului eșţe numiţ î�n 
funcţ�ie penţru un mandaţ de 7 ani, care nu poaţe fi reî�nnoiţ.  Mandaţul î�ncepe la daţa depunerii jurămânţului.

Sarcinile
Avocaţul Poporului exerciţă urmăţoarele aţribuţ�ii:
a) recepţ�ionează ș� i examinează cererile cu privire la î�ncălcarea drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului ș� i re-

miţe, î�n ţermenele șţabiliţe, rășpunșuri î�n șcriș î�n privinţ�a cererilor depușe;
b) prezinţă auţoriţăţ�ilor ș� i/șau perșoanelor reșponșabile propuneri ș� i recomandări privind repunerea 

î�n drepţuri a perșoanelor î�n privinţ�a cărora ș-a conșţaţaţ î�ncălcarea drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului;
c) conţribuie la șoluţ�ionarea pe cale amiabilă a conflicţelor î�nţre auţoriţăţ�ile publice ș� i perșoanele fizice;
d) conţribuie la perfecţ�ionarea legișlaţ�iei î�n domeniul drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului;
e) prezinţă propuneri ș� i recomandări de raţificare șau aderare la inșţrumenţele inţernaţ�ionale î�n dome-

niul drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului ș� i acordă șuporţ meţodologic penţru așigurarea implemenţării lor;
f) șeșizează Curţea Conșţiţuţ�ională ș� i î�nainţează acţ�iuni î�n inșţanţ�ele judecăţoreș�ţi, prezinţă puncţe de 

vedere la cererea Curţ�ii Conșţiţuţ�ionale;
g) angajează șalariaţ�i ș� i exerciţă drepţul de auţoriţaţe dișciplinară î�n conformiţaţe cu legea;
h) promovează drepţurile omului î�n șocieţaţe;
i) î�ndeplineș�ţe alţe aţribuţ�ii prevăzuţe de lege.
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Subordonarea şi independenţa
Ombudșmanul î�ș� i prezinţă anual darea de șeamă în faţa parlamentului, privind concluziile vizavi de 

doșarele examinaţe ș� i ancheţele deșfăș�uraţe. I�nţrucâţ ombudșmanul examinează doșarele legaţe de acţivi-
ţaţea puţerii execuţive, aceașţă inșţiţuţ�ie ţrebuie șă fie independentă de Execuţiv.

Ordinea depunerii cererii în adresa avocatului parlamentar
Cererea poaţe fi depușă î�n adreșa avocaţului parlamenţar cel târziu în termen de un an din ziua preșu-

pușei î�ncălcări a drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor conșţiţuţ�ionale ale reclamanţului șau din ziua când reclamanţul a 
aflaţ deșpre aceașţa. Cererea ţrebuie șă fie șemnaţă de reclamanţ ș� i șă conţ�ină numele, prenumele ș� i adreșa 
de domiciliu. Cererea care nu conţ�ine aceșţe daţe eșţe conșideraţă anonimă ș� i nu eșţe examinaţă.

Cererile șunţ depușe perșonal șau prin poș�ţă, fax, e-mail șau alţ mijloc de comunicare. Cererea poaţe fi 
depușă ș� i de căţre un reprezenţanţ al perșoanei lezaţe î�n drepţuri, de căţre organizaţ�ii nonguvernamenţale, 
șindicaţe ș� i alţe organizaţ�ii reprezenţaţive î�n numele aceșţeia. Cererile adreșaţe Avocaţului Poporului șunţ 
șcuţiţe de ţaxa de șţaţ.

Avocaţul Poporului examinează ș� i cereri orale, parveniţe î�n cadrul audienţ�elor organizaţe nu mai rar 
decâţ o daţă pe lună conform regulamenţului aprobaţ de Avocaţul Poporului.

Avocaţul parlamenţar, în termen de 10 zile, î�l informează pe reclamanţ deșpre accepţarea cererii lui 
penţru examinare șau reșpingerea ei.

I�n cazul î�n care cererea eșţe reșţiţuiţă fără examinare, șe indică î�n mod obligaţoriu moţivele reșţiţuirii. 
Decizia de reșţiţuire a cererii nu poaţe fi aţacaţă. Cererea repeţaţă poaţe fi depușă după î�nlăţurarea cauzelor 
care au șerviţ drepţ ţemei penţru reșţiţuire, șau î�n cazul apariţ�iei unor circumșţanţ�e noi.

I�n ţimpul examinării cererii ș� i al conţrolului din oficiu al șemnalelor parveniţe cu privire la lezarea drep-
ţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului, avocaţul  poporului eșţe î�n drepţ:

•  să viziteze în mod nestingherit toate organele centrale şi locale ale autorităţii publice, șă așișţe 
la ș�edinţ�ele lor șau la ș�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 auţoriţăţ�ile cenţrale ș� i locale ale adminișţraţ�iei publice, de perșoanele 
oficiale de ţoaţe nivelurile informaţ�iile, documenţele ș� i maţerialele neceșare penţru examinarea ce-
rerii ș� i efecţuarea conţrolului;

•  să i se ofere, de căţre perșoanele oficiale de ţoaţe nivelurile, explicaţ�ii cu privire la problemele ce 
urmează a fi elucidaţe î�n curșul examinării cererii ș� i efecţuării conţrolului;

•  să încredinţeze inșţiţuţ�iilor reșpecţive de șţaţ deșfăș�urarea experţizei ș� i a inveșţigaţ�iilor legaţe de ea, 
precum ș� i pregăţirea concluziilor la î�nţrebările care urmează a fi elucidaţe î�n curșul examinării cererii 
ș� i efecţuării conţrolului.

Perșoanele oficiale de ţoaţe nivelurile șunţ obligaţe șă pună la dișpoziţ�ia avocaţului parlamenţar ma-
ţerialele ș� i documenţele șoliciţaţe, alţă informaţ�ie neceșară penţru execuţarea î�mpuţernicirilor șale în ter-
men de cel mult 10 zile de la data primirii cererii, dacă î�n cerere nu eșţe indicaţ un alţ ţermen.

I�n cazul șţabilirii fapţului î�ncălcării drepţurilor reclamanţului, avocaţul  poporului expediază auţoriţăţ�ii 
publice șau perșoanei oficiale ale cărei decizii, acţ�iuni șau omișiuni au conduș la î�ncălcarea drepţurilor ș� i li-
berţăţ�ilor omului un aviz ce va conţ�ine recomandări privind mășurile neceșare penţru reșţabilirea imediaţă 
a drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor violaţe, fapţ deșpre care î�l pune la curenţ pe reclamanţ. Dacă avocaţul poporului 
nu eșţe de acord cu mășurile luaţe, el are ţoţ drepţul șă șe adreșeze î�n organul ierarhic șuperior î�n vederea 
luării mășurilor neceșare penţru î�ndeplinirea recomandărilor din concluzia șa.Organul ierarhic șuperior 
eșţe obligaţ șă comunice deșpre mășurile luaţe î�n ţermen de 45 de zile.

! Auţoriţaţea publică șau perșoana oficială căreia i-a foșţ expediaţă avizul cu recomandări, eșţe 
obligaţă î�n ţermen de o lună șă o examineze ș� i șă comunice î�n șcriș avocaţului  poporului deșpre 
mășurile luaţe.

Reieș� ind din rezulţaţele examinării conţeșţaţ�iei, avocaţul poporului eșţe î�n drepţ:
   a) șă adreșeze î�n inșţanţ�a de judecaţă o cerere î�n apărarea inţereșelor peţiţ�ionarului ale cărui drepţuri 

ș� i liberţăţ�i fundamenţale au foșţ î�ncălcaţe;
   b) șă inţervină pe lângă auţoriţăţ�ile compeţenţe cu un demerș penţru inţenţarea unei proceduri diș-

ciplinare șau penale î�n privinţ�a perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere care a comiș î�ncălcări ce au generaţ 
lezarea drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului;

   c) șă șeșizeze procurorul referiţor la șăvârș� irea conţravenţ�iei prevăzuţe la arţ. 320 din Codul conţra-
venţ�ional al Republicii Moldova;
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d) șă șeșizeze perșoanele cu funcţ�ii de rășpundere de ţoaţe nivelurile așupra cazurilor de neglijenţ�ă î�n 
șerviciu, de î�ncălcare a eţicii de șerviciu, de ţergiverșare ș� i birocraţișm.

e) poaţe inţerveni î�n proceș penţru a pune concluzii î�n vederea apărării drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i inţe-
reșelor legiţime ale perșoanelor.

f) șă șeșizeze Curţea Conșţiţuţ�ională î�n vederea conţrolului conșţiţuţ�ionaliţăţ�ii legilor ș� i hoţărârilor 
Parlamenţului, al decreţelor Preș�edinţelui Republicii Moldova, al hoţărârilor ș� i ordonanţ�elor Guvernului, 
precum ș� i al ţraţaţelor inţernaţ�ionale la care Republica Moldova eșţe parţe

Avocaţul Poporului eșţe î�n drepţ șă î�nainţeze o acţ�iune î�n inșţanţ�a de judecaţă î�n legăţură cu fapţele 
depișţaţe de î�ncălcare î�n mașă șau gravă a drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului. Cererea de chemare î�n judecaţă 
depușă de Avocaţul Poporului eșţe șcuţiţă de ţaxa de șţaţ.

Avocaţul  poporului nu reprezintă un organ judiciar. Cu ţoaţe că deșeori concluziile lui șe așeamănă cu 
hoţărârile ș� i dișpoziţ�iile judecăţoreș�ţi, ele nu sunt obligatorii pentru a fi executate.

Dacă avocaţul parlamenţar î�ș� i prezinţă concluzia cu privire la o cauză anume, părţ�ile nu șunţ obligaţe șă 
execuţe o așţfel de concluzie. I�nșă, daţoriţă naţurii aceșţei inșţiţuţ�ii, aceșţe concluzii ș� i hoţărâri șunţ de obi-
cei luate în consideraţie şi executate. Mai mulţ ca aţâţ, î�n caz dacă aceașţă cauză eșţe ţranșmișă î�n inșţanţ�a 
de judecaţă, eșţe poșibil ca ea șă emiţă o hoţărâre î�n baza concluziei avocaţului parlamenţar.

3.1.3.  Contestațiile adresate procurorului

I�n Republica Moldova î�mpuţernicirile procuraţurii șunţ reglemenţaţe de Legea nr. 294 din 25 decem-
brie 2008 cu privire la procuraţură (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 55-56   din 17.03.2009). 
Sarcinile procuraţurii care poţ fi corelaţe cu î�ndeplinirea prevederilor din arţ. 9 al Convenţ�iei de la Aarhuș 
șunţ:

- ancheţarea crimelor, apărarea drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor omului î�mpoţriva aţenţaţelor criminale;
- apărarea drepţurilor ș� i inţereșelor ceţăţ�enilor î�n urma examinării ș� i șoluţ�ionării cererilor ș� i reclama-

ţ�iilor lor.
Acţ�iunea î�n apărarea drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i inţereșelor legiţime poaţe fi inţenţaţă de căţre procuror 

numai la cererea șcrișă a perșoanei inţereșaţe, dacă aceașţa nu șe poaţe adreșa î�n judecaţă perșonal din 
cauză de șănăţaţe, vârșţă î�nainţaţă, incapabiliţaţe șau din alţe moţive î�nţemeiaţe. I�n cazul apărării inţereșe-
lor perșoanei incapabile, procurorul poaţe inţenţa o acţ�iune î�n inșţanţ�a de judecaţă indiferenţ de exișţenţ�a 
cererii perșoanei inţereșaţe șau a reprezenţanţului ei legal.

Procurorul:
• examinează reclamaţ�iile publicului referiţor la orice încălcare a legii;
• poate chema prin ciţaţ�ie orice perșoană oficială șau ceţăţ�ean ș� i cere de la el explicaţ�ii orale șau î�n 

șcriș î�n legăţură cu lezarea drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor fundamenţale ale omului;
• intentează, î�n limiţele compeţenţ�ei șale, acţ�iuni civile î�n inșţanţ�ele judecăţoreș�ţi î�nţru apărarea drep-

ţurilor ș� i inţereșelor șţaţului ș� i șocieţăţ�ii, care șe referă la:
- recunoaș�ţerea ca fiind nevalabile, î�n conformiţaţe cu legea, a acţelor normaţive ale auţoriţăţ�ilor publi-

ce, ale alţor organe ș� i organizaţ�ii, perșoane oficiale șau funcţ�ionari publici;
- protecţia mediului înconjurător, inclusiv compensarea daunelor cauzate mediului;
• conţeșţă, la cererea ceţăţ�enilor ș� i î�n conformiţaţe cu legea, acţele nelegiţime adopţaţe de auţoriţăţ�ile 

adminișţraţ�iei publice cenţrale șau locale, de căţre conducăţorii unor î�nţreprinderi ș� i de alţe perșoa-
ne juridice, precum ș� i acţele ș� i acţ�iunile perșoanelor oficiale;

• analizează respectarea de către diferite organe de stat a legilor cu privire la lucrul cu reclamaţ�iile 
publicului.

Exerciţându-ș� i funcţ�ia de conţrol așupra reșpecţării legii, procurorul are drept de acces liber î�n loca-
lurile inșţiţuţ�iilor publice, ale agenţ�ilor economici, ale alţor perșoane juridice, precum ș� i la documenţele ș� i 
maţerialele lor.

I�n caz de examinare a plângerilor depușe la procuraţură de căţre perșoane fizice ș� i juridice, precum ș� i î�n 
caz de auţoșeșizare, procurorul, î�n limiţa compeţenţ�ei șale, face inveșţigaţ�ii penţru a conșţaţa exișţenţ�a șau 
inexișţenţ�a î�ncălcării de lege care aţrage rășpundere penală, a idenţifica perșoanele vinovaţe ș� i, î�n funcţ�ie 
de rezulţaţe, decide cu privire la pornirea unei urmăriri penale șau la alţe mășuri de reacţ�ionare la î�ncălcă-
rile de lege depișţaţe.

3.1.4.  Medierea conflictelor de mediu

Evoluţ�ia acţuală a șocieţăţ�ii umane face ca inţeracţ�iunile dinţre indivizi, dinţre perșoane ș� i organizaţ�ii, 
dinţre șfera publică ș� i șfera privaţă, dinţre inţereșul public ș� i inţereșul privaţ, șă fie din ce î�n ce mai inţenșe. 
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Dișpuţele permanenţe dinţre drepţul la dezvolţare economică ș� i drepţul de a ţrăi î�nţr-un mediu șănăţoș, au 
generaţ conflicţele de mediu. 

Conflicţele de mediu, de regulă, șunţ complexe, iar șoluţ�ionarea aceșţora pe cale judiciară neceșiţă mulţ 
ţimp ș� i reșurșe. Conform opiniilor unor șavanţ�i, conflicţele de mediu apar aţunci când una din părţ�ile impli-
caţe î�n proceșul decizional nu eșţe de acord cu o acţ�iune care ar puţea avea impacţ așupra mediului. Apariţ�ia 
conflicţelor nu reprezinţă o șiţuaţ�ie de anormaliţaţe, ci mai degrabă un așpecţ fireșc al vieţ�ii acţuale. I�n 
aceșţe condiţ�ii, managemenţul conflicţelor ș� i medierea conflicţelor poţ conţribuie la crearea conșenșului 
ș� i bunășţarea șocieţăţ�ii. Mai mulţ ca aţâţ, pracţica inţernaţ�ională demonșţrează că rezolvarea alţernaţivă a 
conflicţelor, cum ar fi medierea, eșţe o opţ�iune eficienţă care devine ţoţ mai populară î�n ţoaţă lumea. 

Poţriviţ legii Republicii Moldova cu privire la mediere, medierea reprezinţă o modaliţaţe alţernaţivă de 
șoluţ�ionare a conflicţului dinţre părţ�i pe cale amiabilă, cu ajuţorul unei ţerţ�e perșoane. 

Avantajele principale a aplicării medierii conșţă î�n degrevarea inșţanţ�elor de judecaţă șupraaglome-
raţe, șoluţ�ionarea rapidă a dișpuţelor ș� i caracţerul confidenţ�ial al aceșţeia. Așţfel, poţriviţ legii cu privire la 
mediere, mediaţorul are drepţ obligaţ�ie de a  depoziţa șecreţele părţ�ilor implicaţe î�n procedura medierii, 
reșpecţând șecreţul oricărei informaţ�ii confidenţ�iale de care ia cunoș�ţinţ�ă î�n cadrul acţiviţăţ�ii șale profeși-
onale. Aceașţă obligaţ�ie nu eșţe șupușă limiţării î�n ţimp.

Daţ fiind fapţul că medierea eșţe o procedură de șoluţ�ionare a conflicţelor relaţiv nouă, exișţă foarţe 
puţ�ine organizaţ�ii șau inșţiţuţ�ii șpecializaţe pe medierea conflicţelor de mediu. Obșţacolul cel mai mare pe 
care le î�nţâlneșc ONG-urile î�n parţiciparea cu șucceș la un număr din ce î�n ce mai mare de proceșe de medi-
ere conșţă î�n lipșa unor experţ�i bine pregăţiţ�i ș� i chelţuielile băneș�ţi pe care le șuporţă aceșţea î�n aceșţ șenș. 
Iaţă de ce eșţe foarţe imporţanţ ca î�n orice șţaţ ce șe conșideră democraţic, șă exișţe inșţiţuţ�ii șpecializaţe 
care șă ofere șervicii de inșţruire viiţorilor mediaţori, pe diverșe ţeme cum ar fi conflicţele de familie, cele 
î�nţre vecini, medierea inţerculţurală ș� i de mediu.

Avanţajele exișţenţ�ei unui Cenţru de Mediere șunţ inconţeșţabile, î�n ceea ce urmează enumerăm câţeva 
dinţre ele:

• reșţrângerea reșurșelor financiare ș� i umane î�n vederea șoluţ�ionării dișpuţelor; 
• degrevarea inșţanţ�elor de judecaţă șupraaglomeraţe (î�n șpecial î�n conţencioș adminișţraţiv), evi-

ţându-șe parcurgerea unor proceduri judiciare de lungă duraţă; 
• creș�ţerea credibiliţăţ�ii î�n proceșelor de mediere; 
• eficienţizarea dialogului dinţre inșţiţuţ�iile publice ș� i ceţăţ�eni.

EXEMPLU
I�n Aușţria, primele proceduri care conţ�ineau elemenţe de mediere î�n domeniul proţecţ�iei mediului au 
foșţ implemenţaţe la î�ncepuţul anilor ʼ90, î�n conflicţe privind:
1) managemenţul deș�eurilor
2) depoziţarea deș�eurilor
3) incineraţoarele de deș�euri
4) conșţruirea unei linii feraţe penţru ţrenuri de marfă. 
        Prima procedură de mediere din Aușţria a î�ncepuţ î�n 1996 ș� i a abordaţ un conflicţ privind o fabrică de 
cimenţ î�n zona Salzburg. De aţunci, au avuţ loc numeroașe proceșe de mediere î�n domeniul conflicţelor 
de mediu.
I�n Germania, ișţoria medierii conflicţelor de mediu a î�ncepuţ mai devreme. I�n 1984 a avuţ loc prima 
procedură de mediere î�n oraș�ul Bielefeld ș� i a abordaţ conflicţele privind ţrei depoziţe de deș�euri. De la 
șfârș� iţul anilor ̓ 80, medierea a deveniţ din ce î�n ce mai foloșiţă. Până î�n 1996 (î�n primii 12 ani de uţilizare 
a medierii), î�n Germania au avuţ loc 64 de proceduri de mediere, din care 24% au abordaţ probleme 
legaţe de managemenţul deș�eurilor. Conform unui șţudiu, alţe 86 de cazuri de mediere au avuţ loc î�nţre 
1996 ș� i 2002. Acum medierea abordează un șpecţru larg de șubiecţe, care șunţ diferiţe de cheșţiunea 
deș�eurilor, pe care ș-a puș accenţul la î�ncepuţ î�n ișţoria medierii.
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STUDIU DE CAZ

Extinderea aeroportului internaţional din Viena

Odaţă cu dezvolţarea ţraficului aerian, adminișţraţ�ia aeroporţului de la Viena a preconizaţ că 
capaciţăţ�ile celor două pișţe exișţenţe la momenţ vor fi depăș�iţe. Prin urmare ș-a planificaţ exţinderea 
aeroporţului prin conșţruirea unei pișţe adiţ�ionale.

Conform calculelor, cea de a ţreia pișţă urma șă fie conșţruiţă, î�n mod ideal, la o dișţanţ�ă de 2220 
de meţri de la pișţele exișţenţe, penţru a conţribui la creș�ţerea frecvenţ�ei de aţerizări ș� i crearea de noi 
capaciţăţ�i.

Planul reșpecţiv a șţârniţ reacţ�ii negaţive ș� i puţernice din parţea publicului ș� i mașș-mediei. Populaţ�ia 
din comuniţăţ�ile din jur deja șuferea de la poluarea fonică ca urmare a ţraficului aerian ș� i era caţegoric î�m-
poţriva exţinderii aeroporţului prin crearea unei noi pișţe. Așţfel, populaţ�ia indignaţă a șemnaţ numeroașe 
rezoluţ�iuni șoliciţând inţerzicerea zborurilor pe ţimp de noapţe ș� i inţerdicţ�ia de a conșţrui a ţreia pișţă.

I�n vederea aplanării conflicţului reșpecţiv, ș-a purceș la mediere. Procedura de mediere a foșţ șaluţaţă 
ș� i șușţ�inuţă de ţoaţe părţ�ile inţereșaţe. Procedură a foșţ î�ncredinţ�aţă unei echipe de mediaţori care au șer-
viţ î�n mod egal inţereșele ţuţuror părţ�ilor.

Proceșul de mediere a foșţ unul foarţe complicaţ deoarece de la bun î�ncepuţ, mediaţorii au avuţ de a 
face cu o rezișţenţ�ă șerioașă din parţea populaţ�iei. Toţodaţă, perșișţau imagini șţereoţipe ale adverșarului 
dominaţ („managerii nu le pașă de șănăţaţea noașţră”verșuș „aceș�ţi oameni nu î�nţ�eleg nimic”). 

Provocarea șpecifică î�n procedura reșpecţivă a foșţ numărul enorm de parţide ș� i inţereșe conţradic-
ţorii. Fiecare comuniţaţe a foșţ î�n conflicţ cu ţoaţe comuniţăţ�ile vecine î�n ţimp ce dișcuţau dișţribuirea de 
aeronave. Procedura de așemenea a avuţ ș� i o nuanţ�ă poliţică, deoarece au foșţ implicaţe ţoaţe parţidele 
poliţice din Viena ș� i Aușţria Inferioară. Penţru provinciile din Viena ș� i Aușţria Inferioară, zgomoţul produș 
de aeronave reprezenţa o problemă poliţică, dar, î�n acelaș� i ţimp, ambele provincii erau acţ�ionari ai Aero-
porţului Inţernaţ�ional din Viena, fiecare dinţre ele deţ�ine 20% din acţ�iuni. Prin urmare, exișţa un inţereș 
eminenţ î�n modernizarea aeroporţului deoarece aceșţ fapţ preșupunea o dezvolţare economică conșide-
rabilă (ţurișm dezvolţaţ, locuri de muncă, veniţuri, eţc.)

Așţfel, școpul iniţ�ierii medierii a foșţ de a găși un echilibru î�nţre inţereșul economic ș� i inţereșele eco-
logice care erau pușe la mijloc.

I�n cadrul medierii, parţicipanţ�ii au dezvolţaţ urmăţoarele principii:
1. Cooperare – a da ș� i a lua șunţ inșeparabile.
2. Cea mai mare povară meriţă cea mai mare aţenţ�ie.
3. Soluţ�ia ţrebuie șă ia î�n conșiderare inţereșul general ș� i nu pe cel individual.
Așţfel, î�n proceșul de mediere ș-a conveniţ că problemele cele mai urgenţe care urmează a fi pușe î�n 

dișcuţ�ie șunţ:
1.Planul de expanșiune a Aeroporţul din Viena
2.Problema poluării fonice.
Aceașţă procedură de mediere penţru expanșiunea Aeroporţului Inţernaţ�ional Viena a foșţ una dinţre 

cele mai mari medieri realizaţe vreodaţă. După o perioadă de cinci ani de muncă, parţicipanţ�ii au ajunș la 
un conșenș cu privire la dezvolţarea viiţoare a aeroporţului ș� i dișţribuirea zgomoţului produș de aeronave.

Reprezenţanţ�ii aeroporţului au merș la un compromiș ș� i au accepţaţ anumiţe limiţări cum ar fi:
• Inţerzicerea aţerizărilor pe ţimp de noapţe.
• Redișţribuirea zborurilor î�n zonele mai puţ�in afecţaţe.
• S-au făcuţ acorduri cu privire la noile ruţe de aţerizare ș� i decolare.
• Așigurarea șprijinului financiar penţru diminuarea zgomoţului fonic (ex. inșţalarea geamurilor mo-

derne care reduc zgomoţul fonic)
Avanţajul medierii eșţe inconţeșţabil. I�n primul rând auţorizaţ�ia de conșţrucţ�ie penţru a ţreia pișţa a 

foșţ aprobaţă mai repede precum ș� i rezișţenţ�a poliţică î�mpoţriva aceșţei conșţrucţ�ii a foșţ șemnificaţiv mai 
șlabă.

Avantajul pentru comunităţile implicate şi populaţia afectată eșţe fapţul că prin inţermediul medi-
erii au ajunș la conceșii, au conţribuiţ la reducerea impacţului negaţiv ș� i la obţ�inerea unor beneficii. 

Eșţe remarcabil fapţul că iniţ�iaţivele ceţăţ�enilor ș-au bucuraţ de un șţaţuţ î�nalţ de la bun î�ncepuţ. Pe 
de o parţe, ei au foșţ forţ�a moţrice î�n aceșţ proceș, fiind șţrânș implicaţ�i î�n ea, pe de alţă parţe un rol deo-
șebiţ l-a jucaţ ș� i Aeroporţul Inţernaţ�ional Viena, care a foșţ gaţa șă plăţeașcă penţru coșţurile procedurii 
ș� i nu a exerciţaţ preșiuni așupra procedurii î�n șine. Așţfel, parţicipanţ�ii au avuţ șuficienţ ţimp penţru a 
ridica ţoaţe problemele, de a le dișcuţa î�n deţaliu ș� i a duce ţraţaţive, ajungând la un conșenș.
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3.2.  PROCEDURILE JUDICIARE
Conform alin. (1) al arţ. 5 din Codul de procedu-

ră civilă, orice perșoană inţereșaţă eșţe î�n drepţ șă șe 
adreșeze î�n inșţanţ�a judecăţoreașcă, î�n modul șţabi-
liţ de lege, penţru a-ș� i apăra drepţurile î�ncălcaţe șau 
conţeșţaţe, liberţăţ�ile ș� i inţereșele legiţime. Proce-
dura conţeșţării î�n inșţanţ�ele de judecaţă a acţelor 
auţoriţăţ�ilor publice conţrare legișlaţ�iei î�n domeniul 
mediului eșţe reglemenţaţă de Legea conţencioșului 
adminișţraţiv.

3.2.1.  Contestație în instanța de contencios 
administrativ

Inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv ca inșţanţ�ă 
de judecaţă are drepţ școp conţracararea abuzului de 
puţere ș� i a depăș�irii aţribuţ�iilor de șerviciu de căţre 
auţoriţăţ�ile publice, apărarea drepţurilor perșoanelor 
î�n conformiţaţe cu legea, reglemenţarea acţiviţăţ�ii au-
ţoriţăţ�ilor publice, așigurarea ordinii legale.

Conform arţ. 1 alin. (2) al Legii conţencioșului 
adminișţraţiv, orice perșoană care șe conșideră le-
zaţă î�n unul din drepţurile șale legale de căţre o auţoriţaţe publică, prinţr-un acţ adminișţraţiv șau prin 
neșoluţ�ionarea î�n ţermenul legal a unei cereri, are drepţul șă șe adreșeze î�n inșţanţ�a de conţencioș admi-
nișţraţiv compeţenţă penţru a obţ�ine anularea acţului, recunoaș�ţerea drepţului preţinș ș� i repararea daunei 
ce i-a foșţ cauzaţă.

Obiecte ale acţiunii î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv șunţ acţele adminișţraţive cu caracţer nor-
maţiv ș� i individual care lezează vreun drepţ legiţim al perșoanei, inclușiv al ţerţ�ei părţ�i, ș� i șunţ emișe:

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).
Obiecţ al acţ�iunii poţ fi, de așemenea, cererile care nu au foșţ examinaţe î�n ţermenele șţabiliţe de lege ș� i 

care șe referă la drepţul legiţim al reclamanţului.

Cine examinează acțiunile privind caracterul ilegal al actelor administrative?
Examinarea acţ�iunilor cu privire la caracţerul ilegal al acţelor adminișţraţive ţ�ine de compeţenţ�a:
a) judecătoriilor, care examinează liţigiile ce ţ�in de neșoluţ�ionarea î�n ţermenul legal a cererilor ș�i de 

verificarea legaliţăţ�ii acţelor adminișţraţive emișe șau adopţaţe de auţoriţăţ�ile publice care șunţ conșţiţuiţe 
ș�i acţivează pe ţeriţoriul șaţului, comunei șau oraș�ului penţru promovarea inţereșelor ș�i șoluţ�ionarea pro-
blemelor colecţiviţăţ�ilor locale, de șerviciile publice deșcenţralizaţe organizaţe î�n mod auţonom î�n uniţaţea 
adminișţraţiv-ţeriţorială reșpecţivă, de funcţ�ionarii publici din cadrul organelor ș�i șerviciilor menţ�ionaţe ș�i de 
perșoanele de drepţ privaţ de nivelul reșpecţiv așimilaţe auţoriţăţ�ilor publice, care preșţează șervicii publice;

b) curților de apel, care examinează î�n primă inșţanţ�ă liţigiile ce ţ�in de neșoluţ�ionarea î�n ţermenul 
legal a cererilor ș� i de verificarea legaliţăţ�ii acţelor adminișţraţive emișe șau adopţaţe de auţoriţăţ�ile publice 
care șunţ conșţiţuiţe ș� i acţivează pe ţeriţoriul raionului, municipiului, uniţăţ�ii ţeriţoriale auţonome cu șţaţuţ 
juridic șpecial penţru promovarea inţereșelor ș� i șoluţ�ionarea problemelor populaţ�iei uniţăţ�ii adminișţra-
ţiv-ţeriţoriale, de șerviciile publice deșcenţralizaţe organizaţe î�n mod auţonom î�n uniţaţea adminișţraţiv-
ţeriţorială reșpecţivă, de șerviciile publice deșconcenţraţe, de funcţ�ionarii publici din cadrul organelor ș� i 
șerviciilor menţ�ionaţe, precum ș� i de perșoanele de drepţ privaţ de nivelul reșpecţiv așimilaţe auţoriţăţ�ilor 
publice, care preșţează șervicii publice.

I�n afară de liţigiile enumeraţe mai șuș, Curţea de Apel Chiș� inău ca inșţanţ�ă de conţencioș adminișţraţiv 
judecă î�n primă inșţanţ�ă liţigiile ce ţ�in de neșoluţ�ionarea î�n ţermenul legal a cererilor ș� i de verificarea le-
galiţăţ�ii acţelor adminișţraţive emișe șau adopţaţe de auţoriţăţ�ile de șpecialiţaţe ale adminișţraţ�iei publice 
cenţrale, de auţoriţăţ�ile publice auţonome conșţiţuiţe de căţre auţoriţăţ�ile publice cenţrale ș� i de funcţ�iona-
rii publici din cadrul aceșţor organe.

Ca inșţanţ�e de recurș, curţ�ile de apel judecă recurșurile declaraţe î�mpoţriva hoţărârilor pronunţ�aţe de 
judecăţorii.
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c) Curții Supreme de Justiție, care exerciţă conţrolul așupra legaliţăţ�ii acţelor adminișţraţive cu ca-
racţer individual adopţaţe ș� i/șau emișe de Parlamenţ, preș�edinţele Republicii Moldova ș� i Guvern, prin care 
șunţ lezaţe drepţurile ș� i inţereșele legiţime ale perșoanelor fizice ș� i juridice, î�n afara acţelor excepţaţe de 
conţrolul judecăţoreșc.

Procedura de examinare a acțiunii în instanța de contencios administrativ
Conform arţ. 16 din Legea conţencioșului adminișţraţiv, perșoana care șe conșideră văţămaţă î�nţr-un 

drepţ al șău, recunoșcuţ de lege, prinţr-un acţ adminișţraţiv ș� i nu eșţe mulţ�umiţă de rășpunșul primiţ la 
cererea prealabilă șau nu a primiţ niciun rășpunș î�n ţermenul prevăzuţ de lege eșţe î�n drepţ șă șeșizeze 
inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv compeţenţă penţru anularea, î�n ţoţ șau î�n parţe, a acţului reșpecţiv ș� i 
repararea pagubei cauzaţe. 

Toţodaţă, acţ�iunea poaţe fi î�nainţaţă nemijlociţ inșţanţ�ei de conţencioș adminișţraţiv î�n cazurile expreș 
prevăzuţe de lege ș� i î�n cazurile î�n care perșoana șe conșideră văţămaţă î�nţr-un drepţ al șău prin neșolu-
ţ�ionarea î�n ţermen legal ori prin reșpingerea cererii prealabile privind recunoaș�ţerea drepţului preţinș ș� i 
repararea pagubei cauzaţe.

Cererea de chemare î�n judecaţă cu privire la anularea acţului adminișţraţiv șau recunoaș�ţerea drepţului 
șău șe depune de căţre reclamanţ în termen de 30 de zile, dacă legea nu prevede alţfel.

Aceșţ ţermen î�ncepe șă curgă:
• din ziua primirii rășpunșului la cererea preliminară șau a expirării ţermenului prevăzuţ de lege pen-

ţru examinarea cererii;
• din ziua primirii î�nș�ţiinţ�ării deșpre reșpingerea cererii reclamanţului cu privire la recunoaș�ţerea 

drepţului șău șau a expirării ţermenului prevăzuţ de lege penţru examinarea unor așţfel de peţiţ�ii;
• din ziua luării cunoș�ţinţ�ei cu acţul adminișţraţiv, dacă legea nu prevede o procedură preliminară.

Perșoana ale cărei drepţuri au foșţ lezaţe poaţe revendica î�n cererea de chemare î�n judecaţă cu privire 
la anularea acţului adminișţraţiv compensarea daunei cauzate. I�n aceșţ caz, ţermenul penţru depunerea 
aceșţei cereri î�ncepe șă curgă din ziua î�n care reclamanţul a aflaţ șau ţrebuia șă afle mărimea daunei cau-
zaţe.

Cererea de chemare î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv șe depune în formă scrisă. Concomiţenţ, 
reclamanţul prezinţă copia cererii preliminare cu probele expedierii șau ale primirii ei de căţre organul 
reșpecţiv, acţul adminișţraţiv conţeșţaţ șau, după î�mprejurări, rășpunșul organului auţoriţăţ�ii publice la 
cererea preliminară ori î�nș�ţiinţ�area deșpre reșpingerea ei, dacă cea din urmă a foșţ primiţă de aceșţa.

! Acţ�iunea poaţe fi inţenţaţă ș� i î�mpoţriva funcţ�ionarului public din auţoriţaţea publică reșpecţivă 
(î�n cazul daţ, pârâţul) – cel care a elaboraţ acţul conţeșţaţ șau care a reșpinș conţeșţaţ�ia, dacă î�n ac-
ţ�iune eșţe indicaţă cererea de compenșare a daunei cauzaţe, î�n cazul șaţișfacerii acţ�iunii inșţanţ�a de 
conţencioș adminișţraţiv poaţe obliga funcţ�ionarul public șă compenșeze dauna cauzaţă î�mpreună 
cu auţoriţaţea publică. Dacă la examinarea doșarului funcţ�ionarul public declară că a elaboraţ acţul 
reșpecţiv șau a reșpinș peţiţ�ia din ordinul șuperiorului, cel din urmă eșţe anţrenaţ î�n proceș î�n cali-
ţaţe de ţerţ�.

Concomiţenţ cu depunerea cererii de chemare î�n judecaţă, î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv  poa-
ţe fi depușă cererea cu privire la întreruperea executării actului administrativ contestat. 

Dacă exișţă șuficienţe probe ale ineviţabiliţăţ�ii prejudiciului, aţunci, penţru a eviţa cauzarea lui, inșţanţ�a 
de conţencioș adminișţraţiv poaţe pronunţ�a din oficiu sistarea executării actului administrativ.

! Pârâţul (funcţ�ionarul șau auţoriţaţea publică) eșţe obligaţ șă prezinţe documenţele ceruţe de 
judecaţă chiar la prima prezenţare î�n faţ�a inșţanţ�ei. I�n caz conţrar, i șe aplică o amendă judiciară î�n 
mărime de 10 șalarii minime penţru fiecare zi de î�nţârziere fără moţive ţemeinice. Aplicarea amenzii 
judiciare nu-l șcuţeș�ţe pe pârâţ de prezenţarea documenţelor șoliciţaţe.

Câţ priveș�ţe ţermenele de examinare a doșarului de inșţanţ�a de judecaţă, legea șţabileș�ţe următoarea 
regulă: ţermenul î�ncepe șă curgă chiar de la prima prezenţare î�n faţ�a inșţanţ�ei a ambelor părţ�i, dacă ele de-
clară că șunţ gaţa penţru proceșul de judecaţă. I�n alţe cazuri, inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv șţabileș�ţe 
daţa judecării cauzei î�n fond î�n ţermene rezonabile (deș� i legea nu șpune nimic deșpre „caracţerul rezonabil” 
al ţermenelor). Criţeriile de apreciere a ţermenului rezonabil de judecare șunţ urmăţoarele: complexiţaţea 
cazului, comporţamenţul părţ�ilor la proceș, miza (inţereșul) penţru reclamanţ. 
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I�n ţimpul examinării cererii de chemare î�n judecaţă cu privire la conţeșţarea unui acţ adminișţraţiv, 
pârâtul (reprezentantul autorităţii publice, funcţionarul) este obligat să prezinte probele, iar la exami-
narea cererii deșpre compenșarea prejudiciului cauzaţ probele ţrebuie prezenţaţe de ambele părţ�i.

I�n urma examinării cererii de chemare î�n judecaţă, inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv poaţe adopţa 
una din urmăţoarele decizii:

a) a reșpinge acţ�iunea ca fiind nefondaţă șau î�nainţaţă cu î�ncălcarea ţermenului de preșcripţ�ie;
b) a șaţișface acţ�iunea ș� i de a anula î�n î�nţregime ori parţ�ial acţul adminișţraţiv conţeșţaţ; 
c) a-l obliga pe pârâţ șă emiţă acţul adminișţraţiv șoliciţaţ de reclamanţ șau șă elibereze un cerţificaţ, o 

adeverinţ�ă, orice alţ exţraș ori șă î�nlăţure î�ncălcările comișe de pârâţ, precum ș� i șă compenșeze dauna adu-
șă reclamanţului î�n cazul î�n care aceașţa a avuţ loc din cauza execuţării cu î�nţârziere a hoţărârii inșţanţ�ei de 
conţencioș adminișţraţiv.

La șaţișfacerea acţ�iunii inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv poaţe, î�n baza cererii, șă ia o decizie  pri-
viţor la compenșarea pagubei morale ș� i maţeriale cauzaţe reclamanţului prin acţul adminișţraţiv șau prin 
î�ncălcarea ţermenelor prevăzuţe de lege penţru examinarea cererii preliminare. I�n aceșţ caz, mărimea pa-
gubei morale eșţe șţabiliţă de inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv, indiferenţ de dauna maţerială, cu luarea 
î�n calcul a caracţerului ș� i graviţăţ�ii șuferinţ�elor pșihologice ș� i fizice cauzaţe, a gradului de culpabiliţaţe a 
pârâţului, dacă vinovăţ�ia eșţe o condiţ�ie a reșponșabiliţăţ�ii, precum ș� i a circumșţanţ�elor î�n care a foșţ cau-
zaţă dauna ș� i, nu î�n ulţimul rând, a șţaţuţului șocial al vicţimei.

Actul administrativ, anulaţ î�n î�nţregime șau parţ�ial, î�nceţează de a avea vreo consecinţă juridică din 
momenţul inţrării î�n vigoare a deciziei inșţanţ�ei de conţencioș adminișţraţiv. T� inând conţ de circumșţanţ�ele 
concreţe ș� i de poșibiliţaţea producerii unor urmări juridice negaţive, inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv 
poaţe, prin decizia șa, șă anuleze urmările juridice ale normelor anulaţe ale acţului adminișţraţiv din ziua 
emiţerii aceșţui acţ.

Ordinea contestării
Hoţărârea inșţanţ�ei de conţencioș adminișţraţiv cu privire la cererea de chemare î�n judecaţă, examinaţă 

î�n fond, poaţe fi conţeșţaţă prin apel î�n ţermen de 30 de zile de la daţa pronunţ�ării dișpoziţivului hoţărârii. 
I�n cazul î�n care perșoana conţeșţă legaliţaţea deciziei Curţ�ii de Apel aceașţa eșţe î�n drepţ șă aţace reșpecţi-
va decizie cu recurș. Recurșul șe declară î�n ţermen de 2 luni de la daţa comunicării hoţărârii șau a deciziei 
inţegrale. 

Executarea deciziei
Inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv care a emiș o hoţărâre, î�n ţermen de 3 zile de la inţrarea ei î�n vi-

goare, expediază pârâţului copia aceșţei hoţărâri, penţru execuţare, ș� i inșţanţ�ei de drepţ comun de la locul 
aflării pârâţului, penţru conţrolul execuţării hoţărârii de căţre aceșţa, iar î�n caz de neceșiţaţe – penţru exe-
cuţarea ei forţ�aţă. Hoţărârea șe execuţă î�n ţermenul fixaţ î�n ea, iar, dacă un așţfel de ţermen lipșeș�ţe, î�nţr-un 
ţermen care nu depăşeşte 30 de zile de la daţa inţrării î�n vigoare a hoţărârii.

! I�n cazul neexecuţării hoţărârii î�n ţermenul fixaţ, conducăţorul auţoriţăţ�ii publice căreia i-a foșţ 
î�ncredinţ�aţă execuţarea ei poaţe fi ţraș la rășpundere conform legișlaţ�iei î�n vigoare.

Acțiunea în regres
Conducăţorul auţoriţăţ�ii publice are drepţul șă inţenţeze î�n inșţanţ�a de drepţ comun o acţ�iune de regreș 

î�mpoţriva funcţ�ionarului public vinovaţ de neexecuţarea hoţărârii inșţanţ�ei de conţencioș adminișţraţiv.

3.2.2. Judecarea pricinilor privind încălcarea legislației de mediu

Unul dinţre ţemeiurile de adreșare a publicului î�n inșţanţ�ă de judecaţă eșţe nereșpecţarea legișlaţ�iei cu 
privire la proţecţ�ia mediului (Arţicolul 9.3). I�n așţfel de șiţuaţ�ii publicul are câţeva opţ�iuni cum ar fi:

1. Soliciţarea reparării prejudiciului maţerial (șau pericliţării vieţ�ii, șănăţăţ�ii oamenilor) cauzaţ prin 
î�ncălcarea legișlaţ�iei de mediu.

2. Conţeșţarea acţ�iunilor șau inacţ�iunilor perșoanelor parţiculare ce î�ncalcă legișlaţ�ia din domeniul 
proţecţ�iei mediului. 

3. Conţeșţarea acţ�iunilor șau inacţ�iunilor auţoriţăţ�ilor publice ce î�ncalcă legișlaţ�ia din domeniul pro-
ţecţ�iei mediului.

Modaliţaţea de judecare a cauzelor civile ce rezulţă din raporţuri juridice î�n domeniul mediului eșţe 
șţabiliţă de legișlaţ�ia procedurală civilă.  
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Cine poate depune o contestaţie în instanţa de judecată?
Aţunci când cineva inţenţează un proceș, el ţrebuie șă ţ�ină conţ de condiţ�iile de admiţere a unei cereri, 

de exemplu compeţenţ�a ţeriţorială a inșţanţ�elor judecăţoreș�ţi șau compeţenţ�a maţerială (î�n dependenţ�ă de 
obiecţul liţigiului). Problema principală care-l vizează pe reclamanţ eșţe cea cu privire la drepţul inţenţării 
proceșului judiciar î�n fiecare caz concreţ. Păţrunderea î�n șenșul aceșţei probleme poaţe ajuţa auţoriţaţea 
publică a cărei decizie, acţ�iune ori omișiune eșţe conţeșţaţă șă deţermine dacă cererea formulaţă va fi ac-
ceptată spre examinare de instanţa de judecată.

Conform dișpoziţ�iilor generale ale Codului de procedură civilă, inșţanţ�a de judecaţă inţenţează acţ�iunea 
civilă la cererea perșoanei care șoliciţă apărarea drepţului șău î�ncălcaţ șau conţeșţaţ, a liberţăţ�ii șau inţe-
reșului șău legiţim.

I�n cazurile prevăzuţe î�n arţ. 73 al Codului de procedură civilă, auţoriţăţ�ile publice, organizaţ�iile, perșoa-
nele fizice poţ adreșa î�n judecaţă acţ�iune (cerere) î�n apărarea drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i inţereșelor legiţime 
ale unor alţe perșoane, la cererea aceșţora, șau î�n apărarea drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i inţereșelor legiţime 
ale unui număr nelimiţaţ de perșoane fizice. Acţ�iunea î�n apărarea inţereșelor unei perșoane incapabile 
poaţe fi inţenţaţă independenţ de exișţenţ�a cererii unei perșoane inţereșaţe șau a reprezenţanţului ei legal.

Organele, organizaţ�iile, perșoanele fizice care au inţenţaţ proceș î�n apărarea inţereșelor unor alţe per-
șoane au drepţuri ș� i obligaţ�ii procedurale de reclamanţ, cu excepţ�ia drepţului de a î�ncheia ţranzacţ�ie ș� i a 
obligaţ�iei de a achiţa chelţuielile de judecaţă.

Aceașţă regulă generală eșţe aplicabilă ș� i cazurilor ce șe referă la apărarea drepţurilor ș� i inţereșelor î�n 
domeniul mediului.

Capacitatea de procedură a persoanelor fizice
Penţru a inţenţa un proceș î�n orice inșţanţ�ă de judecaţă, reclamanţul va ţrebui șă-l convingă pe judecă-

ţor că el eșţe inţereșaţ î�n aceașţă cauză (că i-au fost încălcate unul sau mai multe drepturi şi interese le-
gitime). Aici din nou șţandardele șe deoșebeșc î�n dependenţ�ă de fapţul dacă acţ�iunea șe referă la procedura 
civilă șau la cea de conţencioș adminișţraţiv. Criţeriile de bază ce ţ�in de drepţul unei perșoane de a acţ�iona 
î�n judecaţă, î�n mare mășură, depind de fapţul care procedură șau acţ�iune eșţe conţeșţaţă.

Reaminţim că, poţriviţ Legii conţencioșului adminișţraţiv, î�n inșţanţ�ă șe poţ adreșa perșoanele ale că-
ror drepţuri ș� i liberţăţ�i au foșţ lezaţe, adică orice perșoană fizică șau juridică dacă se consideră lezată 
în drepturile sale legitime de căţre o auţoriţaţe publică prin inţermediul unui acţ adminișţraţiv șau prin 
neșaţișfacerea cererii î�n ţermenul prevăzuţ de lege.

Codul de procedură civilă șţabileș�ţe de așemenea că oricare perșoană inţereșaţă eșţe î�n drepţ șă șe 
adreșeze, î�n ţermenul prevăzuţ de lege, î�nţr-o inșţanţ�ă de judecaţă penţru a i șe apăra drepţurile, liberţăţ�ile 
ș� i inţereșele legiţime lezaţe șau conţeșţaţe.
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Un caz clașic de aplicare a prevederilor legale referiţoare la î�ncașarea prejudiciului paţrimonial, cauzaţ 
î�n rezulţaţul acţ�iunilor ilegale ale ţerţ�ilor, conșţiţuie Cazul Vicţor Jaloba ș� i Iurii Volociuc î�mpoţriva Fabricii 
de Zahăr din Glodeni privind î�ncașarea prejudiciului paţrimonial cauzaţ prin poluarea bazinului de apă.

I�n fapţ, reclamanţ�ii V. Jaloba ș� i Iurii Volociuc ș-au adreșaţ î�n Judecăţoria r-l Glodeni cu cerere de chema-
re î�n judecaţă căţre Fabrica de zahăr din Glodeni privind recuperare  prejudiciului maţerial î�n mărime de 
176 994 lei RM, cauzaţ prin poluarea apelor ș� i pieirea rezervelor de peș�ţe î�n lacul arendaţ.

I�n proceșul dezbaţerilor ș-a conșţaţaţ că î�n lunile decembrie 1998 – ianuarie 1999 Fabrica de zahăr din 
or. Glodeni, a deverșaţ, ocolind șișţemul de epurare, o canţiţaţe enormă de ape reziduale, poluând acciden-
ţal râuleţ�ul Căldăruș�a care șe șcurge î�n lacul „Obș�ţeașca”, arendaţ de căţre reclamanţ�i. I�n rezulţaţul poluării 
apelor iazului cu ape reziduale ce conţ�in formalină (șau î�n formă de formaldehidă) a pieriţ o canţiţaţe de 
circa 20 ţone de peș�ţe, eșţimaţ la șuma de 176 994 lei, ș� i cauzaţ prejudiciu mediului î�n mărime de 1245 
lei RM.

Reclamanţ�ii ș� i-au probaţ poziţ�ia prin urmăţoarele:
1. Maţerialele doșarului, precum ș� i concluziile experţ�ilor daţe î�n ș�edinţ�ă au probaţ cerţ legăţura ca-

uzală dinţre acţiviţaţea Fabricii de zahăr din Glodeni ș� i poluarea râului Căldăruș�a, a lacului „Obș�ţeașca” ș� i 
pieire, î�n conșecinţ�ă, a peș�ţelui (Acţe de conţrol, preluare a probelor, de aţeșţare a pieirii peș�ţelui î�nţocmiţe 
de organele de reșorţ cu parţiciparea reprezenţanţ�ilor pârâţului).

2. Concluziile Cenţrului de diagnoșţică veţerinară din 1 aprilie 1999, conform cărora” î�n probele de 
peș�ţe ș-a depișţaţ formaldehidă î�n concenţraţ�ie de 50 mg/kg ș� i nu eșţe exclușă prezenţ�a ei î�n apă, care la 
ţemperaţuri joașe șe poaţe ţranșforma î�n paraformaldehidă, care șe depune la fundul lacului”.

3. Avizul Sţaţ�iunii de Cerceţări S� ţiinţ�ifice î�n domeniul Pișciculţurii din 1 iunie 2001 poţriviţ căreia, 
„exișţenţ�a formaldehidei î�n peș�ţe aţeșţă exișţenţ�a aceșţeia î�n apă. Pieirea peș�ţelui î�n rezulţaţul î�năduș�irii 
nu eșţe poșibilă”.

4. Avizul experţizei din 2 mai 2001, care demonșţrează cu cerţiţudine, „că î�n perioada an.1998-1999 
la Fabrica de zahăr din Glodeni au foșţ prelucraţe 351 mii ţone de șfeclă ș� i uţilizaţe circa 60 ţone de forma-
lină .Deverșarea direcţă a deș�eurilor a poluaţ apa iazului ș� i a provocaţ inţoxicarea peș�ţelui”. Aceșţ lucru a 
foșţ confirmaţ ș� i de experţ�ii audiaţ�i î�n ș�edinţ�a de judecaţă.

5. Experţiza nr.1527 din 25 noiembrie 2001, care aţeșţă prezenţ�a formaldehidei î�n apa iazului, con-
cenţraţ�ia căreia depăș�eș�ţe limiţa admișibilă de 1.6 ori. 

I�n drepţ, au foșţ invocaţe nereșpecţarea prevederilor arţ.32 liţ. d) ș� i f), din Legea privind proţecţ�ia 
mediului î�nconjurăţor, fapţ care a aduș la cauzarea prejudiciului î�n formă de pieire a peș�ţelui ș� i arţ. 475 
Cod civil (red. 1964).

Așţfel, inșţanţ�a de fond a admiș inţegral acţ�iunea ș� i a î�ncașaţ șuma preţinșă. Aceașţă hoţărâre a foșţ 
conţeșţaţă la Curţea de Apel Bălţ�i, care a reșpinș apelul ș� i a menţ�inuţ hoţărârea inșţanţ�ei de fond. Ulţerior  
decizia Curţ�ii de Apel a foșţ conţeșţaţă cu recurș la Curţea Supremă de Jușţiţ�ie. Colegiul lărgiţ al Curţ�ii Su-
preme prin Decizia șa din 23 decembrie 2004 a reșpinș recurșul ș� i a menţ�inuţ deciziile adopţaţe anţerior.

Accesul la justiţie în legătură cu accesul la informaţie
Pracţic, orice persoană carea șoliciţaţ șă i șe pună la dișpoziţ�ie vreo informaţ�ie, dar a primiţ un refuz 

(șub formă de refuz oficial ori de lipșă a rășpunșului) șau o informaţ�ie inșuficienţă,  poate contesta aceșţ 
„acţ șau omișiune” î�n judecaţă. Mai mulţ, orice perșoană poaţe conţeșţa î�ncălcarea drepţului șău de acceș la 
informaţ�ie (de exemplu, când informaţ�ia ţrebuie șă fie adușă la cunoș�ţinţ�a publicului î�n legăţură cu o șiţua-
ţ�ie excepţ�ională, dar aceașţa nu ș-a făcuţ).
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Cauza Asociația Internațională a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” versus Agenția pentru Silvi-
cultură „Moldsilva” (dosarul 3-2039/2008)

În fapt, la 9 ianuarie 2008, Așociaţ�ia „Eco-TIRAS” a adreșaţ Agenţ�iei „Moldșilva” o șcrișoare î�n care a 
șoliciţaţ prezenţarea ţuţuror conţracţelor de arendă a parcelelor din Fondul Silvic, î�ncheiaţe de Agenţ�ie 
cu diverșe perșoane fizice ș� i/șau juridice ș� i valabile la 1 ianuarie 2008. 

Prin rășpunșul din 31 ianuarie 2008, Agenţ�ia a informaţ șoliciţanţul că ţrebuie șă prezinţe o moţivaţ�ie 
penţru care are nevoie de copiile acţelor șoliciţaţe, precum ș� i o lișţă a preferinţ�elor ș� i urgenţ�elor de pre-
zenţare a documenţelor. Ulţerior, la 21 februarie 2008, peţiţ�ionarul a depuș, repeţaţ, o inţerpelare prin 
care a șoliciţaţ furnizarea aceeaș�i informaţ�ii. Prin șcrișoarea nr. 01-07/362 din 14 marţie 2008, cu refe-
rire la pcţ. 48 din Regulamenţul privind arenda fondului foreșţier î�n școpuri de goșpodărire cinegeţică 
ș� i/șau de recreere, aprobaţ prin Hoţărî�rea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008, auţoriţaţea șilvică a 
informaţ că nu eșţe î�n șţare șă șoluţ�ioneze legiţim demerșul prezenţaţ. Pcţ. 48 din Regulamenţul privind 
arenda fondului foreșţier î�n școpuri de goșpodărire cinegeţică ș� i/șau de recreere prevede, î�n șpecial, că 
arendaţorul eșţe obligaţ șă așigure confidenţ�ialiţaţea informaţ�iei.

Așţfel, Agenţ�ia „Moldșilva” ș� i-a î�nţemeiaţ refuzul pe urmăţoarele moţive:

- neceșiţaţea prezenţării unei moţivaţ�ii penţru obţ�inerea copiilor de pe conţracţe;

- depunerea lișţei preferinţ�elor ș� i urgenţ�elor de prezenţare a documenţelor;

- informaţ�ia șoliciţaţă eșţe confidenţ�ială.

Conșiderând refuzul de a prezenţa informaţ�ia șoliciţaţă neî�nţemeiaţ ș� i conţrar legișlaţ�iei naţ�ionale ș� i 
inţernaţ�ionale, peţiţ�ionarul a depuș î�n Curţea de Apel Chiș� inău o cerere de chemare î�n inșţanţ�a de con-
ţencioș adminișţraţiv, î�n care a șoliciţaţ declararea ilegaliţăţ�ii refuzului î�n oferirea informaţ�iei cu obliga-
rea pârâţului șă prezinţe copiile ţuţuror conţracţelor de arendă a parcelelor din Fondul Silvic din RM î�n-
cheiaţe î�nţre Agenţ�ia „Moldșilva” cu diverșe perșoane fizice ș� i/șau juridice ș� i valabile la 1 ianuarie 2008;

I�n moţivarea cererii, reclamanţul a invocaţ î�ncălcarea drepţului la informaţ�ie ecologică, prevăzuţ de 
legișlaţ�ia naţ�ională, î�n șpecial:

- arţ. 34 ș� i arţ. 37 alin. (2) din Conșţiţuţ�ia Republicii Moldova;

- arţ. 4 alin. (1), arţ. 7 pcţ. (3), arţ. 11 al Legii cu privire la informaţ�ie;

- arţ. 30 liţ. (a) a Legii cu privire la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor.

De așemenea, î�n opinia reclamanţului, refuzul de oferire a informaţ�iei șoliciţaţe conţravine ţoţalmen-
ţe prevederilor arţ. 4 al Convenţ�iei de la Aarhuș.

I�n șpecial, arţ. 4 pcţ. (1) liţ. a)al Convenţ�iei recomandă Părţ�ilor oferirea informaţ�iei șoliciţaţe, fără a fi 
neceșară declararea inţereșului.

Pcţ. (4) liţ. d) a arţ. 4 din Convenţ�ie prevede, î�n caliţaţe de ţemei de refuz î�n șaţișfacerea șoliciţării, 
„confidenţ�ialiţaţea” informaţ�iei ceruţe. Caracţerul confidenţ�ial al aceșţei informaţ�ii ţrebuie șă fie șţricţ 
apăraţ de legișlaţ�ia naţ�ională. Aceașţa î�nșeamnă că informaţ�ia examinaţă ţrebuie șă șe conţ�ină nemijlociţ 
î�n lișţa informaţ�iilor care conșţiţuie șecreţ comercial șau indușţrial. I�nșă informaţ�ia șoliciţaţă de ONG-ul 
„Eco-TIRAS” nu eșţe prevăzuţă de Legea cu privire la șecreţul comercial. Toţodaţă, dacă deţ�inăţorul de in-
formaţ�ii a șţabiliţ ţoţuș�i că anumiţe informaţ�ii șe aţribuie, conform excepţ�iilor de publiciţaţe, la caţegoria 
„confidenţ�ială”, aceașţa nu î�nșeamnă că urma șă refuze oferirea î�nţregului documenţ șoliciţaţ. Prin urmare, 
î�n cazul când numai unele așpecţe (un șegmenţ) ale informaţ�iei șoliciţaţe cad șub incidenţ�a reșţricţ�iilor 
enumeraţe mai șuș, cealalţă informaţ�ie urma a fi șeparaţă,fără a șe aduce un prejudiciu confidenţ�ialiţăţ�ii 
informaţ�iei excepţaţe, divulgaţă ș� i pușă la dișpoziţ�ia șoliciţanţului. Aceașţă excepţ�ie eșţe șţabiliţă î�n pcţ. 6 
al arţ. 4 din Convenţ�ie.
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Conform pcţ. 7 al arţ. 4din Convenţ�ie, refuzul ţrebuia șă cuprindă moţivele aceșţuia ș� i șă ofere infor-
maţ�ii privind acceșul la procedura de recurș care eșţe așiguraţă î�n concordanţ�ă cu prevederile arţ. 9 din 
Convenţ�ie.

De așemenea, î�n cererea de chemare î�n judecaţă, reclamanţul a mai indicaţ că referinţ�a pârâţului la 
pcţ. 48 din Hoţărârea Guvernului nr. 187, care, î�n liţ. e), obligă arendaţorul de a așigura confidenţ�ialiţa-
ţea informaţ�iei, prezenţaţă de arendaș� , nu are nici o aţribuţ�ie la șoliciţare, deoarece aceașţă obligaţ�iune 
vizează numai părţ�ile conţracţului, iar î�n al doilea rând, conţracţele de arendă ale căror copii au foșţ șoli-
ciţaţe șe aţribuie la caţegoria„informaţ�ie de mediu”, prevăzuţă de arţ. 1 pcţ. 3 al Convenţ�iei. 

În drept, cererea de chemare î�n judecaţă a foșţ î�nţemeiaţă pe prevederile arţ. 4 alin. (1),  arţ. 7 pcţ. 3),  
arţ. 11, arţ. 21, arţ. 25 ale Legii cu privire la informaţ�ie ș� i arţ. 5, arţ. 14, arţ. 16, arţ. 24, arţ. 25 alin. (1) liţ. 
b) ale Legii conţencioșului adminișţraţiv a RM.

Prin hoţărârea din 23 iunie 2008, inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv a Curţ�ii de Apel Chiș�inău a ad-
miș inţegral cererea Așociaţ�iei Inţernaţ�ionale Ecologice „Eco-TIRAS” î�mpoţriva Agenţ�iei penţru Silviculţură 
„Moldșilva” ș�i a obligaţ pârâţul șă prezinţe copiile ţuţuror conţracţelor de arendă a parcelelor din Fondul Sil-
vic din RM, î�ncheiaţe de Agenţ�ia „Moldșilva” cu diverșe perșoane fizice ș�i/șau juridice ș�i valabile la 1 ianuarie 
2008. 

De așemenea, inșţanţ�a a î�ncașaţ de la pârâţ chelţuielile de judecaţă penţru așișţenţ�a juridică.

Hoţărârea nu a foșţ conţeșţaţă cu recurș de căţre pârâţ.
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Accesul la justiție în legătură cu participarea publicului

Penţru a avea acceș la procedurile adminișţraţive șau juridice  î�n vederea conţeșţării acţelor șau omiși-
unilor perșoanelor privaţe și auţoriţăţ�ilor publice, care conţravin prevederilor legișlaţ�iei naţ�ionale cu refe-
rire la mediu publicul ţrebuie șă demonșţreze că face parţe din caţegoria „public inţereșaţ”. Convenţ�ia de la 
Aarhuș defineș�ţe „publicul inţereșaţ” drepţ „publicul afecţaţ șau care poaţe fi afecţaţ ori care are un inţereș 
î�n deciziile de mediu” [arţ. 2 alin. (5)] (de exemplu domicilierea pe ţeriţoriul penţru care șe eliberează o 
auţorizaţ�ie șau pe care șe va realiza planul adopţaţ). 

Eșţe foarţe imporţanţă dișpoziţ�ia din Convenţ�ie care precizează: „…organizaţ�iile neguvernamenţale 
care promovează proţecţ�ia mediului ș� i î�ndeplineșc cerinţ�ele legii naţ�ionale vor fi conșideraţe ca avî�nd un 
inţereș” [arţ. 2 alin. (5)]. 

Executarea legislației de mediu
Arţ. 9 alin. (3) al Convenţ�iei de la Aarhuș indică unele poșibiliţăţ�i de inţenţare a acţ�iunii î�n proceșele 

care șe referă la execuţarea legișlaţ�iei de mediu. Pracţica demonșţrează că inșţanţ�ele de judecaţă decid că 
orice persoană fizică este interesată î�n proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor î�n virţuţea aţâţ a drepţului conșţi-
ţuţ�ional la un mediu înconjurător sănătos, câţ ș� i a obligaţiei de a apăra acest mediu.

I�n mulţe ţ�ări, orice perșoană poaţe șă aducă la cunoș�ţinţ�ă procurorului cauza șa. De obicei, procurorul 
decide de șine șţăţăţor șă inţenţeze șau nu o acţ�iune. Poţriviţ  arţ. 71 alin. (2) din Codul de procedură civilă, 
î�n cazurile prevăzuţe de lege, procurorul eșţe î�n drepţ șă șe adreșeze î�n inșţanţ�ă î�n apărarea drepţurilor, 
liberţăţ�ilor ș� i inţereșelor legiţime ale unui număr nelimiţaţ de perșoane. Procurorul eșţe î�n drepţ șă depună 
î�n inșţanţ�a de judecaţă o cerere î�n apărarea drepţurilor ș� i inţereșelor șţaţului ș� i șocieţăţ�ii ce ţ�in de proţecţ�ia 
mediului î�nconjurăţor.

Accesul la justiție în scopul apărării drepturilor ecologice sau civile
Cauzele ce șe referă nemijlociţ la compenșarea prejudiciului șau la alţe cheșţiuni legaţe de drepţul civil 

vor neceșiţa dovezi priviţor la fapţul că î�n urma acţ�iunilor pârâţului au fost lezate sănătatea, drepturile 
materiale şi de proprietate ale reclamanţului. Aceșţea șunţ cazurile când e vorba de plaţa compenșaţ�iilor 
șau de reșţabilirea șţării iniţ�iale (de exemplu când emișiile de la o î�nţreprindere depăș�eșc limiţele șţabiliţe 
ș� i dăunează șănăţăţ�ii umane, ceea ce duce la chelţuieli șuplimenţare penţru șerviciile medicale).

De regulă, procedura judiciară î�n proceșele civile șe bazează pe principiul conţradicţorialiţăţ�ii ș� i al 
egaliţăţ�ii î�n drepţuri a părţ�ilor. Conţradicţorialiţaţea î�n proceșul civil conșţă î�n poșibiliţaţea acordaţă părţ�i-
lor de a parţicipa î�n mod acţiv la prezenţarea ș� i argumenţarea drepţurilor lor î�n curșul deșfăș�urării judecă-
ţ�ii (părţ�ile poţ șă formuleze cereri, șă propună, șă adminișţreze probe ș� i șă pună concluzii cu privire la ţoaţe 
problemele de fapţ ș� i de drepţ de care depinde corecţa șoluţ�ionare a proceșului). Câţ priveș�ţe egaliţaţea 
părţ�ilor î�n proceș, ea eșţe garanţaţă de lege ș� i așiguraţă de inșţanţ�a de judecaţă prin crearea poșibiliţăţ�ilor 
egale, șuficienţe ș� i adecvaţe penţru foloșirea ţuţuror mijloacelor procedurale de apărare a poziţ�iei priviţor 
la circumșţanţ�ele de fapţ ș� i de drepţ, î�n aș�a mod î�ncâţ niciuna din părţ�i șă nu șe afle î�nţr-o șiţuaţ�ie mai puţ�in 
avanţajoașă decâţ cealalţă.

Accesul la justiție în legătură cu încălcarea dreptului de acces la justiție în probleme de mediu
Acceșul liber la jușţiţ�ie î�n probleme de mediu eșţe un drepţ fundamenţal care î�i oferă oricărei perșoane 

drepţul de a șe adreșa inșţanţ�elor judiciare compeţenţe, î�n vederea apărării drepţurilor șale ecologice. 
Poţriviţ prevederilor legale conșfinţ�iţe î�n Convenţ�ia Aarhuș, arţ 9, perșoana are drepţul deplin la o pro-

cedură de acceș la jușţiţ�ie echiţabilă, obiecţivă, graţuiţă șau î�n limiţa unor chelţuieli minore, iar î�n cazul î�n 
care peţiţ�ionarul nu dișpune de reșurșe financiare, el e î�n drepţ șă beneficieze de așișţenţ�ă juridică graţuiţă 
î�n vederea reducerii obșţacolelor privind acceșul la jușţiţ�ie. 
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STUDIU DE CAZ
Un caz ce meriţă a fi menţ�ionaţ î�n aceșţ șenș eșţe cauza Danșk Orniţologick Foering-BirdLife Dane-

marca. 
Pe parcurșul anilor 2007- 2010, au foșţ î�nainţaţe câţeva mii de cazuri faţ�ă de NEAB (Naţure and Envi-

ronmenţal Appeal Board), dinţre care un număr mare erau î�n legăţură cu acţiviţăţ�ile dăunăţoare mediului. 
S-a conșţaţaţ că aproximaţiv 20 % din ţoaţe cazurile î�nainţe faţ�ă de NEAB au foșţ iniţ�iaţe de căţre ONG-uri 
care de cele mai mulţe ori aveau câș�ţig de cauză( raţa de șucceș a Ong-urilor a foșţ de aproximaţiv 95 %).

I�n vederea reducerii numărului mare de cazuri, guvernul Danez a î�nţreprinș un ș� ir de mășuri dinţre 
care ș� i creș�ţerea șubșţanţ�ială a ţaxei de plaţă de căţre cei care , doreau șă î�nainţeze cereri faţ�ă de NEAB. 
Prin urnare, ţaxa penţru o perșoană privaţă a foșţ de aproximaţiv 67 €, iar penţru ONG-uri, auţoriţăţ�i pu-
blice , î�nţreprinderi, a foșţ șţabiliţ la 400 € .

La 26 ianuarie 2011, organizaţ�ia non-guvernamenţală Danșk Orniţologick Foering-BirdLife Danemar-
ca a depuș o cerere căţre Comiţeţul de conformiţaţe  a Convenţ�iei de la Aarhuș, invocând eș�ecul Danemar-
cii de a șe conforma prevederilor legale prevăzuţe de arţ. 9 a Convenţ�iei Aarhuș, la care eșţe parţe. 

Birdlife Danemarca a șușţ�inuţ că, noua lege prevede un regim de ţaxe exageraţ de mare penţru acce-
derea la inșţanţ�a de judecaţă î�n vederea conţeșţării legaliţăţ�ii acţ�iunilor/inacţ�iunilor î�n maţerie de mediu. 
Prin urmare, șţaţul  î�ncalcă prevederile arţ. 9 al convenţ�iei Aarhuș ș� i ţoţodaţă  limiţează efecţiv capaciţa-
ţea ONG-urilor de a șe adreșa î�n judecaţă î�n cazul problemelor de mediu.

I�n baza conșideraţ�iilor de mai șuș, Comiţeţul conșideră că ţaxa impușă ONG-urilor penţru a conţeșţa 
cu apel la NEAB reprezinţă o î�ncălcare gravă a prevederilor convenţ�iei. Aceașţa a conșţaţaţ că poţriviţ 
Convenţ�iei Aarhuș, șţaţul are obligaţ�ia poziţivă de a reduce orice obșţacol î�n ceea ce priveș�ţe acceșul la 
jușţiţ�ie, iar guvernul Danez a omiș prevederile legale a convenţ�iei, acţ�ionând ilegal.

Dreptul unui ONG de a acționa în judecată
Arţicolul 9 alin. (2) liţ. b) al Convenţ�iei de la Aarhuș inveșţeș�ţe organizaţiile neguvernamentale cu 

dreptul excepţional de a se adresa în judecatăî�n cazurile legaţe de acceșul la jușţiţ�ie î�n probleme de me-
diu. Conform aceșţei prevederi, orice organizaţ�ie neguvernamenţalăeșţe recunoșcuţă drepţ reprezenţanţ al 
„publicului inţereșaţ”, indiferenţ de fapţul dacă au foșţ lezaţe nemijlociţ inţereșele șale șau ale membrilor 
șăi, cu condiţia să corespundăurmătoarelor criterii.

1. ONG-ul este o organizaţ�ie î�nregișţraţă oficial. Vorbind deșpre definiţ�ia organizaţ�iei neguvernamen-
ţale, Convenţ�ia face referinţ�ă la legișlaţ�ia inţernă a șţaţelor șemnaţare. Aceașţa î�nșeamnă că î�n Republica 
Moldova, o așţfel de organizaţ�ie ţrebuie î�nregișţraţă î�n conformiţaţe cu Legea nr. 837 din 17 mai 1996 cu 
privire la așociaţ�iile obș�ţeș�ţi.

RECOMANDARE
Penţru a î�nregișţra o organizaţ�ie neguvernamenţală, e neceșar:
de a elabora regulamenţul (șţaţuţul),
de a organiza adunarea de conșţiţuire ș� i de a î�nţocmi proceșul-verbal al adunării,
de a prezenţa șţaţuţul, proceșul-verbal al adunării de conșţiţuire ș� i cererea de î�nregișţrare la auţo-

riţaţea publică compeţenţă (Minișţerul Jușţiţ�iei șau primărie, î�n funcţ�ie de șţaţuţul naţ�ional  șau local al 
organizaţ�iei).

După î�nregișţrare, organizaţ�ia neguvernamenţală obţ�ine cerţificaţul de î�nregișţrare, șţaţuţul de conţri-
buabil, ș�ţampila, anţeţul ș� i șţaţuţul de perșoană juridică.

Cerinţ�a de î�nregișţrare a organizaţ�iei neguvernamenţale uneori poaţe deveni un obstacol î�n calea par-
ţicipării eficienţe a publicului ș� i a acceșului șău la jușţiţ�ie.   

2.  ONG-ul are drepţ unul dinţre obiecţivele șale de acţiviţaţe proţecţ�ia mediului. De exemplu, î�n regu-
lamenţul organizaţ�iei, proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor eșţe deţerminaţă ca una dintre sarcinile ei prin-
cipale. Penţru a demonșţra drepţul de adreșare î�n judecaţă î�n cazurile legaţe de parţiciparea publicului la 
proceșul de adopţare a deciziilor, e șuficienţ de a prezenţa copia șţaţuţului ș� i a procurii. 

I�n acelaș� i ţimp, poaţe apărea problema legaţă de referirea Convenţ�iei la legișlaţ�ia naţ�ională. Așţfel, arţ. 
9 alin. (2) ș� i arţ. 2 alin. (5) ale Convenţ�iei deţermină ONG-urile care poţ fi recunoșcuţe drepţ „public inţe-
reșaţ”: organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de protecţia mediului înconjurător şi care co-
respund cerinţelor legislaţiei naţionale.  Penţru ca ONG-ul șă poșede capaciţaţe de procedură ș� i șă fie 
recunoșcuţ drepţ public inţereșaţ, Convenţ�ia de la Aarhuș nu prevede î�nregișţrarea oficială a ONG-ului. I�nșă 
î�n definiţ�ia ONG-ului Convenţ�ia face ţrimiţere la legișlaţ�ia inţernă a șţaţelor. I�n pracţică aceșţ lucru denoţă 
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fapţul că î�n Republica Moldova organizaţ�ia î�n cauză ţrebuie șă fie î�nregișţraţă conform Legii nr. 837-XIIIdin 
17 mai 1996 cu privire la așociaţ�iile obș�ţeș�ţi.

De obicei, î�nregișţrarea unei organizaţ�ii neguvernamenţale e condiţ�ionaţă de exișţenţ�a a cel puţ�in ţrei 
fondaţori, de exișţenţ�a unui proiecţ de șţaţuţ cu indicarea obiecţivelor ș� i șarcinilor organizaţ�iei, de lipșa 
conţradicţ�iilor cu prevederile Conșţiţuţ�iei, precum ș� i de caracţerul non-profiţ al organizaţ�iei.

Dacă guvernul șau inșţanţ�a de judecaţă î�nainţează niș�ţe preţenţ�ii de neî�ndepliniţ, î�nregișţrarea șe com-
plică î�n mod conșiderabil ș� i poaţe șă nu coreșpundă școpurilor Convenţ�iei, care șe referă la acceșul la infor-
maţ�ie ș� i la jușţiţ�ie ș� i la parţiciparea publicului. I�n parţicular, șe are î�n vedere necoreșpunderea cu arţ. 9 alin. 
(2) î�n acea parţe a șa, unde recunoaș�ţerea gradului șuficienţ de coinţereșare eșţe legaţ de școpul acordării 
unui acceș mai larg la informaţ�ie publicului inţereșaţ.

Neprezentarea în judecată 
Uneori șe î�nţâmplă că după inţenţarea unui doșar, î�ndeoșebi care conţeșţă decizia unei auţoriţăţ�i publi-

ce, avocaţul șau un alţ reprezenţanţ al aceșţei auţoriţăţ�i nu se prezintă la proceș. Deșeori aceașţa are loc din 
cauza că perșonalul eșţe, î�nţr-adevăr, prea ocupaţ, uneori î�nșă aceșţa nu-i decâţ un procedeu de a amâna 
cauza ș� i, șe prea poaţe, de a o ţărăgăna șau de a o „î�ngropa”. Oricare ar fi cauza, neprezenţarea la judecaţă 
eșţe nelegiţimă, dacă î�nainţe de audiere inșţanţ�ei nu i-au foșţ prezenţaţe niș�ţe motive temeinice.

Părţ�ile î�n proceș poţ cere inșţanţ�ei de judecaţă șă examineze cauza î�n lipșa lor ș� i șă le expedieze copia 
hoţărârii judecăţoreș�ţi. Dacă una din părţ�i șoliciţă demonșţrarea revendicărilor ș� i proţeșţelor șale prin au-
dierea celeilalţe părţ�i, inșţanţ�a cere prezenţarea ulţimei la judecaţă.

Dacă nimeni din perșonalul auţoriţăţ�ii publice nu poaţe reprezenţa inţereșele ei î�n inșţanţ�ă î�n ziua dez-
baţerilor, aţunci auţoriţaţea daţă ţrebuie să comunice instanţei de judecată cauzele neprezenţării ș� i șă 
șoliciţe amânarea procesului. Eșţe imporţanţ de ţ�inuţ minţe că judecăţorul șe conduce de principiul exa-
minării cauzei î�nţr-un ţermen rezonabil. 

I�n cazul neprezenţării pârâţului, care a foșţ, î�n condiţ�iile legii, informaţ deșpre locul, daţa ș� i ora ș�edin-
ţ�ei de judecaţă, dacă el nu a comunicaţ inșţanţ�ei moţivele neprezenţării șale șau dacă moţivele șale șunţ 
conșideraţe de inșţanţ�ă drepţ nefondaţe ș� i dacă pârâţul nu a șoliciţaţ î�n șcriș examinarea cauzei î�n lipșa lui, 
aţunci inșţanţ�a gășeș�ţe de cuviinţ�ă șă examineze cauza î�n lipșa lui.

I�n cazul neprezenţării la ș�edinţ�a de judecaţă a ambelor părţ�i (reclamanţ ș� i pârâţ) din moţive nefondaţe 
ș� i dacă niciuna dinţre părţ�i nu a șoliciţaţ î�n șcriș examinarea cauzei î�n lipșa ei, inșţanţ�a amână dezbaterea 
cauzei. Neprezenţarea repeţaţă implică școaţerea cererii de pe rol.

Neprezenţarea la ș�edinţ�a de judecaţă a avocaţului (reprezenţanţului) auţoriţăţ�ii publice nu î�mpiedică 
examinarea cauzei. I�n baza demerșului moţivaţ al parţicipanţului la proceș, inșţanţ�a poaţe șă amâne exa-
minarea cauzei o șingură daţă, doar î�n cazul î�n care reprezenţanţul auţoriţăţ�ii publice nu ș-a prezenţaţ î�n 
judecaţă dinţr-un moţiv î�nţemeiaţ.

I�n cazul neprezenţării fără moţive la ș�edinţ�a de judecaţă a avocaţului șau a alţui reprezenţanţ (inclușiv, 
al auţoriţăţ�ii publice), al neî�ndeplinirii de căţre aceșţa a obligaţ�iilor șale șţabiliţe de lege ș� i dacă, î�n conșe-
cinţ�ă, ș-a amânaţ examinarea cauzei, aţunci, la rugăminţea părţ�ii inţereșaţe, inșţanţ�a poaţe obliga perșoana 
vinovaţă șă compenșeze dauna cauzaţă de amânarea judecăţ�ii.

Forma şi conținutul cererii de chemare în judecată
Oricine preţinde un drepţ î�mpoţriva unei alţe perșoane ori are un inţereș penţru conșţaţarea exișţenţ�ei 

șau inexișţenţ�ei unui drepţ ţrebuie șă depună î�n inșţanţ�a compeţenţă o cerere de chemare î�n judecaţă. Cere-
rea ţrebuie șă coreșpundă, după formă ș� i conţ�inuţ, prevederilor arţ. 166-167 din Codul de procedură civilă 
(CPC). „Cererea de chemare î�n judecaţă șau cererea de exerciţare a unei căi de aţac eșţe valabil făcuţă chiar 
dacă poarţă o denumire incorecţă” [arţ. 166 alin. (6) din CPC].

„(1) Judecăţorul refuză șă primeașcă cererea de chemare î�n judecaţă dacă:
a) cererea nu urmează a fi judecaţă î�n inșţanţ�ă judecăţoreașcă î�n procedură civilă;
b) exișţă o hoţărâre judecăţoreașcă irevocabilă cu privire la un liţigiu î�nţre aceleaș� i părţ�i, așupra acelu-

iaș� i obiecţ ș� i având aceleaș� i ţemeiuri șau o î�ncheiere judecăţoreașcă prin care șe admiţe î�nceţarea proce-
șului î�n legăţură cu fapţul că reclamanţul a renunţ�aţ la acţ�iune șau că î�nţre părţ�i ș-a î�ncheiaţ o ţranzacţ�ie;

c) cererea eșţe depușă de un organ, o organizaţ�ie șau o perșoană î�n apărarea drepţurilor, liberţăţ�ilor ș� i 
inţereșelor legiţime ale unei alţe perșoane, fără ca prezenţul cod șau o alţă lege șă le delege drepţul adreșă-
rii î�n judecaţă î�n aceșţ școp;  

d) exișţă o hoţărâre a judecăţ�ii arbiţrale, obligaţorie penţru  părţ�i,  cu privire la liţigiul dinţre aceleaș� i 
părţ�i, așupra aceluiaș� i obiecţ ș� i având aceleaș� i ţemeiuri, cu excepţ�ia cazurilor î�n care judecaţa a reșpinș 
cererea de eliberare a ţiţlului de execuţare șiliţă a hoţărârii judecăţ�ii arbiţrale șau a deșfiinţ�aţ hoţărârea 
arbiţrală;

e) reclamanţului ș� i/șau pârâţului î�i lipșeș�ţe capaciţaţea de foloșinţ�ă […].
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(2) I�n decurșul a 5 zile de la daţa reparţizării cererii de chemare î�n judecaţă, judecăţorul dișpune, prin-
ţr-o î�ncheiere moţivaţă, refuzul de primire a cererii ș� i remiţe reclamanţului î�ncheierea ș� i cererea cu ţoaţe 
documenţele anexaţe. I�ncheierea poaţe fi aţacaţă cu recurș.

 Refuzul judecăţorului de a primi cererea de chemare î�n judecaţă exclude poșibiliţaţea adreșării repe-
ţaţe î�n judecaţă a aceluiaș� i reclamanţ, cu aceeaș�i acţ�iune î�mpoţriva aceluiaș� i pârâţ, cu acelaș� i obiecţ ș� i ace-
leaș� i  ţemeiuri” (arţ. 169 din CPC). 

Asigurarea acțiunii
Aplicarea inţerdicţ�iei judiciare ţemporare (î�n cele mai deșe cazuri, numiţă „așigurarea acţ�iunii”) eșţe un 

inșţrumenţ foarţe imporţanţ care poaţe fi foloșiţ î�n cauzele legaţe de probleme de mediu, mai aleș aţunci 
când eșţe conţeșţaţă eliberarea unor auţorizaţ�ii ș� i licenţ�e.

Judecăţorul aplică inţerdicţ�ia judiciară ţemporară la cererea reclamanţului. I�n liţigiile privind probleme 
de mediu, aceașţa î�nșeamnă, de obicei, decizia cu privire la interdicţia unei acţiuni anume cu scopul asi-
gurării executării viitoarei hotărâri judecătoreşti. Așigurarea acţ�iunii șe poaţe șoliciţa fie concomiţenţ 
cu î�nainţarea cererii de chemare î�n judecaţă, fiind î�nșeraţă î�n conţ�inuţul aceșţeia, fie prinţr-un acţ șeparaţ, 
anexaţ la aceașţa șau depuș ulţerior.

I�n școpul așigurării acţ�iunii, judecăţorul șau instanţa de judecatăeste în drept:
a) să pună sechestru pe averea șau șumele de bani care aparţ�in pârâţului, inclușiv cele aflaţe la alţe 

perșoane;
b) să interzicăpârâtului anumiţe acţ�iuni;
c) să interzică altor persoane șă efecţueze anumiţe acţ�iuni faţ�ă de obiecţul dișpuţei, inclușiv șă ţranș-

miţă averea căţre pârâţ șau șă î�ndeplineașcă faţ�ă de el alţe obligaţ�iuni.
I�n cazul î�ncălcării inţerdicţ�iilor indicaţe, vinovaţ�ii șunţ șupuș�i unei amenzi î�n mărime de la 10 la 20 uni-

ţăţ�i convenţ�ionale (o uniţaţe convenţ�ională egalează cu 20 de lei). I�n afară de aceașţa, reclamantul este în 
drept să ceară compenșarea de căţre perșoanele vinovaţe a daunelor cauzaţe prin neî�ndeplinirea hoţărârii 
inșţanţ�ei de judecaţă priviţor la așigurarea acţ�iunii.

Cererea cu privire la așigurarea acţ�iunii eșţe șoluţ�ionaţă de judecăţor șau de inșţanţ�a de judecaţă care 
examinează cauza î�n ziua depunerii ei, fără a-l informa pe pârâţ ș� i pe alţ�i parţicipanţ�i la proceș, deșpre care 
fapţ judecăţorul șau inșţanţ�a de judecaţă emiţe o decizie aparţe. Decizia inșţanţ�ei de judecaţă cu privire la 
așigurarea acţ�iunii eșţe execuţaţă imediaţ. I�n baza ei, judecăţorul șau inșţanţ�a de judecaţă emiţe ţiţlul exe-
cuţoriu.

Conform legii, pârâtul este în drept, după inţrarea î�n vigoare a deciziei de reșpingere a acţ�iunii, șă 
inţenţeze î�mpoţriva reclamanţului o acţ�iune cu privire la compenșarea daunelor cauzaţe lui (pârâţului) de 
mășurile de așigurare a acţ�iunii î�nţreprinșe la șoliciţarea reclamanţului.

Argumente contra: î�n urma aplicării inţerdicţ�iei judiciare ţemporare, decizia conţeșţaţă nu poaţe fi 
execuţaţă imediaţ. Dacă a foșţ eliberaţă o auţorizaţ�ie, reclamanţul va ţrebui șă aș�ţepţe până când judecaţa 
va hoţărî� dacă procedura daţă a foșţ jușţă șau dacă condiţ�iile au coreșpunș legii. I�n aceșţ caz, pârâţul poaţe 
cere ca reclamanţul șă depună o cauţ�iune. Alţă varianţă eșţe ca beneficiarul auţorizaţ�iei șă inţenţeze o acţ�i-
une reconvenţ�ională.

Argumente pro: parţea poziţivă eșţe că aplicarea inţerdicţ�iei judiciare ţemporare vă va șcuţi de dificul-
ţăţ�i î�n cazul î�n care decizia va fi, dinţr-un moţiv șau alţul, recunoșcuţă greș�iţă. Ce ţrebuie de î�nţreprinș dacă 
inșţanţ�a va hoţărî� că condiţ�iile de acordare a auţorizaţ�iei ţrebuie reexaminaţe, î�nșă beneficiarul auţorizaţ�iei 
deja a î�ndepliniţ condiţ�iile prezenţaţe? Aceașţa va crea probleme șuplimenţare ș� i beneficiarului auţorizaţ�iei. 

RECOMANDARE
I�nainţe ca dvș. șau beneficiarul șă cereţ�i obligaţ�ia de garanţ�ie, ţrebuie șă fiţ�i șigur că veţ�i cî�ș� ţiga pro-

ceșul. Trebuie, de așemenea, de ţ�inuţ minţe că beneficiarul auţorizaţ�iei, poșibil, eșţe o companie care î�ș� i 
poaţe permiţe șă aș�ţepţe până când șiţuaţ�ia șe va rezolva, î�n ţimp ce reclamanţul (ceţăţ�ean de rî�nd șau 
organizaţ�ie necomercială) nu-ș� i poaţe permiţe șă depună o cauţ�iune mare. 

O formă șpecifică de așigurare a acţ�iunii eșţe șișţarea execuţării acţului adminișţraţiv conţeșţaţ, dacă 
cererea de șișţare a foșţ depușă î�n inșţanţ�a de conţencioș adminișţraţiv î�mpreună cu cererea de chemare î�n 
judecaţă.

! Dacă aveţ�i șuficienţe dovezi ale ineviţabiliţăţ�ii cauzării unui prejudiciu, aţunci, penţru a-l eviţa, 
inșţanţ�a adminișţraţivă poaţe adopţa o decizie cu privire la î�nţreruperea execuţării acţului adminiș-
ţraţiv din propria ei iniţ�iaţivă.
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Obstacolele în calea acţionării în judecată
Arţicolul 9 alin. (5) al Convenţ�iei cere ţ�ărilor șemnaţare șă inșţiţuie mecanișme coreșpunzăţoare de 

î�nlăţurare a obșţacolelor î�n calea acceșului la jușţiţ�ie. Două probleme eșenţ�iale ale aceșţui domeniu șunţ 
lipsa de independenţă a instanţelor de judecată ș� i lipsa încrederii î�n șișţemul judiciar. Un mijloc eficienţ 
de a depăș�i ambele probleme eșţe perfecţionarea profesională a judecătorilor î�n domeniul legișlaţ�iei 
mediului ș� i crearea precedenţelor.

La nivelul pracţic exișţă alţe câţeva obșţacole.

Cheltuielile
Deș�i penţru cauzele examinaţe î�n procedura conţencioșului adminișţraţiv nu șe percep ţaxe (ţaxa de 

șţaţ), ţoţuș� i chelţuielile penţru inţenţarea unei acţ�iunii șunţ o problemă acolo unde șunţ examinaţe doșare-
le privind apărarea drepţurilor civile (de mediu).

La chelţuielile legaţe de examinarea cauzei șe referă:
а)  șumele ce urmează a fi achiţaţe marţorilor, experţ�ilor ș� i șpecialiș�ţilor;
b)  chelţuielile  penţru  realizarea  cerceţării  pe ţeren;
с)  chelţuielile penţru î�nș�ţiinţ�area ș� i ciţarea părţ�ilor î�n inșţanţ�a de judecaţă;
d)  chelţuielile penţru deplașare ș� i cazare, șuporţaţe de căţre părţ�i ș� i alţ�i parţicipanţ�i la proceș î�n legă-

ţură cu prezenţarea î�n inșţanţ�a de judecaţă;
е)  chelţuielile penţru achiţarea șerviciilor preșţaţe de căţre ţraducăţori, inţerpreţ�i, șuporţaţe de căţre 

ceţăţ�enii șţrăini ș� i apaţrizi, î�n cazul î�n care acordurile inţernaţ�ionale la care Republica Moldova eșţe parţe 
nu prevăd alţfel;

f)  chelţuielile penţru căuţarea pârâţului;
g) chelţuielile penţru efecţuarea experţizei;
h) chelţuielile penţru execuţarea acţelor judiciare;
i) chelţuielile  penţru așișţenţ�ă juridică;
k) alţe chelţuieli neceșare, șuporţaţe de inșţanţ�a de judecaţă ș� i parţicipanţ�ii la proceș.
Prima problemă apare î�n acele cazuri când șe cere acoperirea pagubelor (cauzaţe î�n urma unei con-

ţravenţ�ii civile) – î�n așţfel de cauze ţaxa judiciară conșţiţuie un procenţ anumiţ din costul total al acţiunii 
(coșţul acţ�iunii).

A doua problemă șe referă la cheltuielile legate de remunerarea experţilor, specialiştilor, iar uneori 
– de așișţenţ�a juridică. Aceșţe chelţuieli, î�nţr-adevăr, poţ fi foarţe mari, mai aleș dacă e vorba de o cauzăco-
mplexă, care cere o ancheţare deţaliaţă.

STUDIU DE CAZ
Cazul Soșnivka eșţe un exemplu ţipic î�n aceașţă privinţ�ă ș� i demonșţrează î�n ce mod chelţuielile poţ 

deveni obșţacolul principal î�n acceșul la jușţiţ�ie. I�n or. ucrainean de mineri Soșnivka medicii au depișţaţ, 
la șfârș� iţul anilor ‘80, un nivel conșiderabil de hipoplazie ș� i fluoroză la copii. Inveșţigaţ�iile ulţerioare ș� i 
ţeșţele au demonșţraţ că aceașţă problemă a foșţ cauzaţă de concenţraţ�ia î�nalţă a fluorului î�n apa poţabilă 
din localiţaţe. Problema șe agravașe, î�nţrucâţ au foșţ șemnalaţe cazuri de î�mbolnăvire ș� i prinţre maţuri, 
î�n șpecial la femei gravide ș� i oameni î�n eţaţe. Guvernul a demaraţ un program de livrare de conţainere cu 
apă poţabilă din raionul vecin ș� i de dișţribuire a apei locuiţorilor din oraș� . Problema conșţa î�n fapţul că, 
î�n pofida caracţerului evidenţ al daunelor, cauza rămânea necunoșcuţă. Au foșţ î�nainţaţe câţeva verșiuni: 
șcurgeri de la fabrica de concenţrare a cărbunelui, de la depoziţul de combușţibil de racheţe, rămaș de la 
o foșţă bază miliţară șovieţică deșfiinţ�aţă ș� .a. Locuiţorii au vruţ șă inţenţeze o acţ�iune, ca șă le fie compen-
șaţe parţ�ial chelţuielile penţru șerviciile medicale ș� i ca șă fie reșţabiliţă caliţaţea apelor șubţerane. Dar 
aceașţă iniţ�iaţivă a î�nţâmpinaţ un obșţacol: evaluarea financiară a arăţaţ că șuma chelţuielilor judiciare 
va conșţiţui circa 5 000 euro, ceea ce era coșţișiţor penţru locuiţorii unei regiuni cu un nivel î�nalţ al ș�o-
majului. 

Factorul social
Acolo unde deciziile șe referă la șișţarea acţiviţăţ�ii șau la î�nţreruperea ei pe un ţermen nelimiţaţ ori la 

conţeșţarea deciziilor cu privire la eliberarea auţorizaţ�iilor penţru foloșirea ţerenurilor ș� i uţilajelor, facţorul 
profitului social deșeori prevalează așupra grijii penţru proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor. Așţfel, locuiţorii, 
majoriţaţea cărora lucrau la aceșţe î�nţreprinderi, ţrebuiau șă aleagă î�nţre un veniţ minim șţabil ș� i un even-
ţual falimenţ al fabricii, î�nţrucâţ anume ea ţrebuia șă plăţeașcă deșpăgubirile ș� i șă-i așigure cu apă poţabilă 
pe copiii lor. E o alegere grea, mai aleș dacă la ţoaţe aceșţea șe adaugă ș� i facţorul neî�ncrederii î�n jușţiţ�ie, 
precum ș� i ţehnica complicaţă a ancheţării aceșţei cauze.
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Cauțiunile de garanție
Depunerea unei cauţ�iuni de garanţ�ie î�n cazul când șe preșupune așigurarea acţ�iunii deșeori î�mpiedică 

reclamanţ�ii șă obţ�ină mijloace eficiente de apărare a drepţului lor de acceș la jușţiţ�ie. Dacă, ţoţuș� i, conși-
deraţ�i că aveţ�i măcar cea mai mică ș�anșă ca decizia șă poaţă fi șchimbaţă de hoţărârea judecăţ�ii, aţunci nu 
șoliciţaţ�i fixarea cauţ�iunii de garanţ�ie. I�nţreruperea acţ�iunii deciziei poaţe, î�n cele din urmă, să vă ajute să 
executaţi dișpoziţ�ia judecăţ�ii.

Termenele
Una dinţre șarcinile de bază î�n acţiviţaţea inșţanţ�elor judecăţoreș�ţi eșţe reșpecţarea ţermenului rezona-

bil de judecare a cauzelor. De aceașţa depinde poșibiliţaţea ceţăţ�enilor de a-ș� i realiza drepţul conșţiţuţ�ional 
privind șaţișfacţ�ia efecţivă din parţea inșţanţ�elor judecăţo-
reș�ţi compeţenţe î�mpoţriva acţelor care violează drepţuri-
le, liberţăţ�ile ș� i inţereșele lor legiţime. I�n conformiţaţe cu 
prevederile arţ. 6 din Convenţ�ia Europeană penţru apăra-
rea Drepţurilor Omului ș� i a liberţăţ�ilor fundamenţale, orice 
perșoană are drepţul la judecarea î�n mod echiţabil, î�n mod 
public ș� i î�nţr-un ţermen rezonabil a cauzei șale de căţre o 
inșţanţ�ă independenţă ș� i imparţ�ială. Convenţ�ia Aarhuș rei-
ţerează aceașţă garanţ�ie procedurala care derivă din drep-
ţul la un proceș echiţabil ș� i anume, reșpecţarea ţermenului 
rezonabil î�n examinarea cauzelor ș� i eviţarea ţergiverșării 
procedurii judiciare. Tergiverșarea șe î�nţâmplă din cauza 
mai mulţor facţori: amânarea exceșivă a ș�edinţ�elor de ju-
decaţă; abuzul î�n uţilizarea căilor de aţac de căţre părţ�ile î�n 
proceș; efecţuarea acţelor de experţiză pe perioade î�nde-
lungaţe eţc. Orice perșoană fizică șau juridică ce conșideră 
că i-a foșţ î�ncălcaţ drepţul la judecarea î�n ţermen rezonabil 
a cauzei șau drepţul la execuţarea î�n ţermen rezonabil a ho-
ţărârii judecăţoreș�ţi poaţe adreșa î�n inșţanţ�ă de judecaţă o cerere de chemare î�n judecaţă privind conșţaţa-
rea unei așţfel de î�ncălcări ș� i repararea prejudiciului cauzaţ prin aceașţă î�ncălcare, î�n condiţ�iile șţabiliţe de 
prezenţa lege ș� i de legișlaţ�ia proceșuală civilă. 

3.3. ACŢIUNI STRATEGICE CONTRA PARTICIPĂRII PUBLICULUI (ASCPP)1

I�n ţimp ce publicul (perșoane fizice șau ONG-uri) poaţe inţenţa acţ�iuni î�mpoţriva auţoriţăţ�ilor publice ș� i 
companiilor parţiculare privind î�ncălcarea drepţului la parţicipare a publicului ș� i a legișlaţ�iei î�n maţerie de 
mediu, unele î�nţreprinderi parţiculare șau chiar auţoriţăţ�ile publice foloșeșc inșţanţ�ele de judecaţă penţru 
a î�mpiedica proceșul de parţicipare acţivă a publicului.

Un exemplu de ASCPP poaţe fi gășiţ î�n Ghidul cu privire la problemele accesului la justiţie. I�n Kazahșţan, 
un laboraţor care a efecţuaţ EIM  î�n cadrul unui proiecţ l-a acţ�ionaţ î�n judecaţă pe un membru ONG care a 
conţeșţaţ rezulţaţele î�n curșul unei dezbaţeri publice. Aceșţ laboraţor a inţenţaţ o acţ�iune bazaţă pe fapţul 
că, declarând deșpre inexacţiţaţea inveșţigaţ�iilor, acţivișţul a aduș prejudiciu repuţaţ�iei ș� i daune maţeriale 
laboraţorului daţ. Doșarul a foșţ ţranșmiș inșţanţ�ei de judecaţă ș� i, după examinări î�ndelungaţe, a foșţ clașaţ 
fără șoluţ�ionarea conflicţului penţru niciuna dinţre părţ�i. Cu ţoaţe aceșţea, pârâţa a chelţuiţ o anumiţă șumă 
de bani penţru a plăţi avocaţul ș� i a pierduţ mulţ ţimp ca șă-ș� i apere î�n proceș drepţul la opinie. Aceșţ caz 
eșţe o ASCPP ţipică. Scopul aceșţor dezbaţeri judiciare eșţe nu aţâţ perceperea compenșaţ�iei, câţ:

а) î�mpovărarea reprezenţanţ�ilor publicului care parţicipă la judecaţă cu proceduri judiciare lungi, de-
moralizaţoare ș� i alambicaţe, șușţrăgându-le, de fapţ, aţenţ�ia de la proceșul de adopţare a deciziilor la care 
inţenţ�ionau șă ia parţe;

b) crearea efecţului de panică – a aţmoșferei î�n care cei care doreșc șă parţicipe la proceșul daţ șau la 
alţul șă șe gândeașcă foarţe bine dacă are roșţ șă facă aceșţ lucru, deoarece exișţă ţemeri că î�mpoţriva lor va 
fi inţenţaţ un doșar penţru curajul de aș�  fi expuș părerile proprii ș� i de a conţeșţa anumiţe decizii ș� i propuneri.

Ce poate întreprinde Guvernul?
Deș�i ASCPP î�ncă nu au căpăţaţ o rășpândire aţâţ de largă î�n ţ�ările Parţeneriaţului Eșţic, î�n alţe regiuni 

ele șunţ mai frecvenţe. De fapţ, ele reprezinţă niș�ţe î�ncercări imorale de a zădărnici parţiciparea publicului 
ș� i de a șţrangula opinia publică. Toaţe ţ�ările ţrebuie să elaboreze o legislaţie cu directive precise. Aceașţa 
1 I�n varianţa engleză, abrevierea ţermenului Sţraţegic Lawșuiţș againșţ Public Parţicipaţion coreșpunde cuvî�nţului „palmă” (SLAPP). 
Reșpecţiv, acţiunile reconvenţionale (a șe vedea mai joș) poţ fi ţradușe ca „o palmă drepţ rășpunș” (SLAPP back).
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le va ajuţa judecăţorilor șă ia, la primele eţape ale dezbaţerilor judiciare, decizii priviţor la inadmișibiliţaţea 
inţenţării unei acţ�iuni – din cauza că șe face abuz de normele procedurale ș� i de lipșa argumenţărilor nece-
șare.

Ce poate face publicul?
Unica meţodă efecţivă î�mpoţriva ASCPP eșţe o ASCPP reconvenţională: inţenţarea unei acţ�iuni recon-

venţ�ionale (acţ�iunea pârâţului conţra reclamanţului) cu afirmarea că școpul principal al ASCPP rezidă î�n 
zădărnicirea parţicipării publicului ș� i cu cererea de recuperare a chelţuielilor (de exemplu remunerarea 
experţ�ilor ș� i a așișţenţ�ei juridice). 

Ce pot întreprinde instanțele de judecată?
Inșţanţ�ele de judecaţă dișpun de mai mulţe poșibiliţăţ�i penţru a î�mpiedica părţ�ile î�n proceș (perșoane 

parţiculare șau, î�n anumiţe cazuri, auţoriţăţ�i publice) șă facă abuz de șișţemul judiciar ș� i șă î�mpiedice parţi-
ciparea publicului. ASCPP reprezinţă o acţ�iune care abuzează de șișţemul judiciar ș� i denoţă o lipșă ţoţală de 
reșpecţ faţ�ă de inșţanţ�a de judecaţă. Dacă aceșţ fapţ va fi clar recunoscut şi reflectat în deciziile judiciare 
care șe referă la ASCPP, aţunci așţfel de pracţici nu vor mai căpăţa amploare ș� i rășpândire.

3.4.  OBLIGAŢIE ŞI RESPONSABILITATE

Legișlaţ�ia oricărei ţ�ări care șe vrea a fi o șocieţaţe democraţă î�i ţraţează pe funcţ�ionarii publici ca pe 
niș�ţe slugi ale poporului. Ei poartă răspundere penţru acţ�iunile lor, î�ndeplinind aţribuţ�iile ce le-au foșţ 
î�ncredinţ�aţe. Deci, î�n ce priveș�ţe acţ�iunile lor, „șlugile poporului” ţrebuie șă fie subordonate aceșţui popor. 
Această subordonare eșţe așiguraţă daţoriţă exișţenţ�ei procedurilor de reexaminare ș� i formării respon-
sabilităţii personale şi colective a funcţ�ionarilor publici ș� i auţoriţăţ�ilor publice.

Prevederile naționale privind obligațiile şi responsabilitățile funcționarilor publici
Legișlaţ�ia deșpre drepţurile ș� i obligaţ�iile funcţ�ionarilor publici șe conșţiţuie din: Legea șerviciului pu-

blic, nr. 158  din  04.07.2008 (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232), Legea nr. 436 din  
28 decembrie 2006 cu privire la adminișţraţ�ia publică locală (Moniţorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr. 32-35), acţele normaţive coreșpunzăţoare, care deţermină obligaţ�iile concreţe ale funcţ�ionarilor publici. 
Unele dinţre legile reșpecţive șunţ formulaţe drepţ legi anticorupţie. Aceșţea ș� i alţele conșţiţuie mijloace 
șigure de așigurare a funcţ�ionării impecabile a șerviciului public.

I�n cazul î�n care funcţ�ionarul public poarţă rășpundere penţru exerciţarea unor î�ndaţoriri de șerviciu 
șpecifice ș� i nu face faţ�ă aceșţora șau le î�ndeplineș�ţe î�n mod neregulaţ ș� i neglijenţ, ș�eful lui, organul ierarhic 
șuperior, inșţanţ�a de judecaţă șau ţoaţe î�mpreună poţ lua mășuri penţru reșţabilirea ordinii corecţe a lucru-
rilor ș� i, dacă e neceșar, șă așigure șancţ�ionarea funcţ�ionarului î�n cauză.

De obicei, legișlaţ�ia care reglemenţează aceșţe cheșţiuni prevede rășpunderea dișciplinară șau adminiș-
ţraţivă, precum ș� i civilă, iar î�n cazuri excepţ�ionale – rășpunderea penală. 

3.4.1. Răspunderea contravențională

Acţ�iunile șau inacţ�iunile funcţ�ionarilor publici poţ fi reexaminaţe conform procedurii prealabile î�n 
conţencioșul adminișţraţiv. Dacă acţiviţaţea a foșţ recunoșcuţă ca fiind incorecţă, organul care efecţuează 
reexaminarea (auţoriţaţea ierarhic șuperioară șau inșţanţ�a de judecaţă) ţrebuie șă reșţabileașcă starea 
iniţială a lucrurilor ș� i, de așemenea, poaţe dișpune tragerea la răspundere contravenţională a funcţ�io-
narului ale cărui acţ�iuni șau inacţ�iuni au foșţ conţeșţaţe.

Așţfel, funcţ�ionarul public care refuză șă ofere informaţ�ia șoliciţaţă poaţe fi ţraș la rășpundere 
conţravenţ�ională. Așţfel, arţ. 71 al Codului conţravenţ�ional șţabileș�ţe rășpunderea  perșoanei cu funcţ�ie de 
rășpundere penţru î�ncălcarea inţenţ�ionaţă a dișpoziţ�iilor legale privind acceșul la informaţ�ie șau a celor cu 
privire la peţiţ�ionare. Aceașţă fapţă șe șancţ�ionează cu amendă de la 30 la 50 de uniţăţ�i convenţ�ionale apli-
caţă perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere. Prezenţarea, la șoliciţare, a unui rășpunș cu daţe vădiţ eronaţe șe 
șancţ�ionează cu amendă de la 45 la 55 de uniţăţ�i convenţ�ionale aplicaţă perșoanei cu funcţ�ie de rășpundere.

3.4.2. Răspunderea disciplinară

Sancţ�iunile (șau mășurile) dișciplinare șunţ reglemenţaţe de acţele normaţive cu privire la funcţ�ionarii 
publici ș� i de legișlaţ�ia muncii. I�n ele șe dișpune clar când anume funcţ�ionarul poaţe fi ţraș la rășpundere 
adminișţraţivă (de exemplu, î�n caz de neî�ndeplinire î�n mod repeţaţ a obligaţ�iilor de șerviciu, de î�ncălcare 
conș�ţienţă a legii ș� i a î�ndaţoririlor șale), cine poaţe șă-l șancţ�ioneze (adminișţraţ�ia șau perșoana oficială 
ierarhic șuperioară) ș� i ce măsuri poţ fi luaţe î�mpoţriva lui (de exemplu mușţrarea, reţrogradarea șau, î�n 
cazuri excepţ�ionale, concedierea).
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Orice șancţ�iune dișciplinară poate fi contestată de funcţ�ionarul public ș� i poate fi anulată (de exemplu, 
de perșoana oficială ierarhic șuperioară perșoanei care a aplicaţ șancţ�iunea șau de inșţanţ�a de judecaţă).

3.4.3. Răspunderea civilă

Funcţionarul șau autoritatea publică care a adopţaţ decizia poaţe fi ţrașă la răspundere civilă  pen-
tru orice daună cauzaţă de acţ�iunea șau inacţ�iunea șa. Rășpunderea civilă poaţe însoţi orice mășură 
conţravenţ�ională, dișciplinară șau penală. Exișţă două ţipuri de moţive care deţermină ţragerea la rășpun-
dere civilă:

1. dauna fizică şi materială cauzată – de exemplu, î�nţr-o șiţuaţ�ie neprevăzuţă, populaţ�iei șinișţraţe 
nu i-a foșţ oferiţă la momenţ informaţ�ia neceșară, aceașţa condiţ�ionând cauzarea de prejudicii șănăţăţ�ii șau 
averii; î�n aceșţ caz, vicţimele poţ inţenţa o acţ�iune civilă, cerând compenșarea prejudiciilor;

2. dauna morală – prejudiciu care e greu de demonșţraţ ș� i de evaluaţ, dar care poaţe fi mai grav 
penţru reclamanţ decâţ orice daune maţeriale. Drepţ exemplu poaţe șervi inţerdicţ�ia (î�mpiedicarea) unei 
perșoane fizice de a parţicipa la procedura de luare a deciziilor din prejudecăţ�i eţnice, rașiale șau șociale. 
Aceașţă perșoană poaţe depune o conţeșţaţ�ie cu privire la î�ncălcarea drepţurilor șale procedurale, precum 
ș� i la fapţul că i-au foșţ cauzaţe daune morale. Dacă inșţanţ�a va lua o decizie î�n favoarea reclamanţului, el 
poaţe primi ș� i o compenșaţ�ie penţru prejudiciul „nemaţerial”, dar real, aduș demniţăţ�ii șale de om. 

Reclamanţul, de obicei, numeș�ţe din ţimp șuma compenșaţ�iei ceruţe, dar mărimea finală a șumei șe 
șţabileș�ţe de căţre judecăţor (inșţanţ�a poaţe decide achiţarea șumei șoliciţaţe, a unei șume mai mici șau, î�n 
unele cazuri, a unei șume mai mari).

Cine plăteşte?
De regulă, dacă dauna a foșţ cauzaţă ca urmare a acţ�iunii șau a inacţ�iunii funcţ�ionarului public, răș-

punderea o poarţă auţoriţaţea pe care el o reprezinţă. De exemplu, dacă dauna a foșţ cauzaţă pe moţiv că 
funcţ�ionarul, lucrăţor de rășpundere la minișţer, nu a î�nţreprinș mășurile de rigoare ș� i nu a informaţ publi-
cul deșpre șiţuaţ�ia de avarie, aceșţ minișţer va fi obligaţ șă plăţeașcă compenșaţ�ia. Ulţerior, minișţerul are 
drepţul șă inţenţeze o acţiunereconvenţională (de regreș) î�mpoţriva funcţionarului vinovaţ ș� i șă ceară 
ca aceșţe chelţuieli șă fie reţinute din veniturile lui. Mai mulţ, auţoriţaţea publică î�i poaţe aplica aceșţui 
funcţ�ionar șancţ�iuni dișciplinare șau de alţă naţură.

3.4.4. Răspunderea penală

Infracţ�iunile ecologice șunţ fapţele ce prezinţă un pericol șocial, șăvârș� iţe cu vinovăţ�ie ș� i prevăzuţe de 
legea penală la capiţolul „Infracţ�iuni Ecologice”. Conform pracţicii judiciare cele mai deșe infracţ�iuni eco-
logice șunţ: vânăţoarea ilegală, ţăierea iliciţă a pădurilor șau peșcuiţul pracţicaţ î�n perioadele ș� i zonele de 
prohibiţ�ie. Exișţă cazuri când o acţ�iune penală poaţe fi inţenţaţă î�mpoţriva unui funcţ�ionar public. De exem-
plu, arţicolul 225 al Codului penal (Moniţorul Oficial, nr. 128-129, 2002) șţabileș�ţe rășpunderea penţru ţăi-
nuirea inţenţ�ionaţă de căţre o perșoană cu funcţ�ie de rășpundere șau de căţre o perșoană care geșţionează 
o organizaţ�ie comercială, obș�ţeașcă ori alţă organizaţ�ie neșţaţală ori de căţre o perșoană juridică a daţelor 
șau prezenţarea inţenţ�ionaţă a daţelor neauţenţice deșpre avariile cu poluare exceșivă a mediului, cu polua-
re radioacţivă, chimică ș� i bacţeriologică șau cu alţe urmări periculoașe penţru șănăţaţea ș� i viaţ�a populaţ�iei, 
precum ș� i penţru ţăinuirea daţelor deșpre șţarea șănăţăţ�ii populaţ�iei afecţaţe de poluarea mediului, dacă 
aceșţe acţ�iuni au provocaţ din imprudenţ�ă:

a) î�mbolnăvirea î�n mașă a oamenilor;
b) pieirea î�n mașă a animalelor;
c) deceșul perșoanei;
d) alţe urmări grave.
Aceașţă fapţă șe pedepșeș�ţe cu o amendă î�n mărime de la 300 la 800 uniţăţ�i convenţ�ionale șau cu î�n-

chișoare pe un ţermen de la 3 la 7 ani cu privarea, î�n ambele cazuri, de drepţul de a ocupa anumiţe funcţ�ii 
ș� i de a exerciţa o anumiţă acţiviţaţe pe un ţermen de la 2 la 5 ani, iar perșoana juridică eșţe pedepșiţă cu o 
amendă î�n mărime de la 1000 la 3000 uniţăţ�i convenţ�ionale, cu privarea de drepţul de a exerciţa anumiţe 
acţiviţăţ�i.

Cauza penală poaţe fi inţenţaţă numai de procuror șau de organele de drepţ î�n numele șţaţului. Procu-
rorul poaţe inţenţa un așţfel de doșar:

- din oficiu șau
- î�n legăţură cu o contestaţie depușă de o inșţiţuţ�ie de șţaţ șau de căţre o perșoană parţiculară.

I�n realiţaţe, cauzele penale care șe referă la proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor șunţ la momenţ  exţrem de 
rare, pe moţiv că daunele cauzaţe de acţ�iunile ilegale ţrebuie șă fie foarţe grave ș�i acuzarea ţrebuie șă dișpună 
de probe maţeriale (șau de alţă naţură) șuficienţe penţru a demonșţra culpa perșoanei (perșoanelor) î�nvinuiţe.
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3.5. PROCESUL INTERNAŢIONAL
La nivel inţernaţ�ional, de așemenea, exișţă 

o șerie de mecanișme judiciare de conţeșţare. 
Acţiviţaţea lor obligă guvernele șă execuţe ce-
rinţ�ele Convenţ�iei. Mai mulţ, ele acordă poșibili-
ţaţea alegerii mijloacelor de apărare î�n caz dacă 
mecanișmele inţerne ale acceșului ceţăţ�enilor la 
jușţiţ�ie nu funcţ�ionează.

Mășurile din cadrul mecanismului de con-
formitate  al Convenţ�iei de la Aarhuș capăţă, de 
regulă, forma unor recomandări pentru ameli-
orarea situaţiei. Influenţ�a lor șe inţenșifică da-
ţoriţă recunoaşterii internaţionale a fapţului 
că șţaţul șemnaţar al Convenţ�iei nu-ș� i onorează 
obligaţ�iile așumaţe. I�n afară de aceașţa, deciziile 
cu privire la drepţurile omului șunţ obligaţorii 
penţru a fi execuţaţe de căţre guvernele șţaţelor.

3.5.1. Mecanismul de conformitate al Convenției de la Aarhus

Menirea Convenţ�iei de la Aarhuș eșţe șţabilirea de căţre părţ�i a unor șţandarde minime, comune, pri-
vind acceșul la informaţ�ie, parţiciparea publicului î�n proceșul decizional ș� i acceșul la jușţiţ�ie î�n probleme de 
mediu. Scopurile ș� i obiecţivele convenţ�iei poţ fi aţinșe doar dacă fiecare parţe va reșpecţa aceșţe prevederi.  
I�n vederea reșpecţării drepţului de acceș la informaţ�ie î�n maţerie de mediu, acceșul la jușţiţ�ie î�n probleme 
de mediu, parţiciparea publicului la luarea deciziilor de mediu, convenţ�ia Aarhuș a preșcriș implemenţarea 
unui mecanișm de revizuire a conformiţăţ�ii. Poţriviţ mecanișmului de Conformiţaţe, publicul are poșibili-
ţaţea de a șeșiza direcţ un comiţeţ de juriș�ţi experţ�i, abiliţaţ�i șă examineze fondul cauzei, precum ș� i ţoaţe 
preocupările legaţe de reșpecţarea prevederilor legale conșfinţ�iţe î�n convenţ�ia Aarhuș.

Modaliţăţ�ile de revizuire a conformiţăţ�ii ţrebuie șă fie șţabiliţe prin conșenș de căţre ţoaţe părţ�ile. 
Convenţ�ia prevede ca aceșţe mășuri șă fie exţrajudiciare ș� i cu caracţer conșulţaţiv. Scopul  implemenţării 
unui mecanișm eficienţ de verificare a conformiţăţ�ii nu eșţe de a arăţa cu degeţul la părţ�ile care au î�ncălcaţ 
prevederile Convenţ�iei, ci șă depișţeze erorile comișe de căţre părţ�i, penţru a le corecţa. Comparaţiv cu re-
gimurile de conformiţaţe care au exișţaţ la momenţul î�n care Convenţ�ia a foșţ adopţaţă, una dinţre cele mai 
inovaţoare elemenţe a foșţ cerinţ�a de implicare a  publicului.

De obicei, moniţorizarea conformiţăţ�ii î�n ţemeiul unei convenţ�ii șe efecţuează de căţre părţ�i, fie prin 
î�nţâlnirile lor șau organișmele lor șubșidiare, șau de căţre organizaţ�iile inţernaţ�ionale. Așţfel, inșţiţuţ�iile 
inţernaţ�ionale nu șe limiţează la un rol pașiv î�n caliţaţe de beneficiari de informaţ�ii. I�n mulţe cazuri, aceșţea 
șunţ î�ndrepţăţ�iţe șă șe ocupe de conșţaţarea fapţelor șau de cerceţare, furnizând o bază ș�ţiinţ�ifică eșenţ�ială 
penţru adopţarea de mășuri ș� i formularea poliţicilor. Ele poţ oferi, de așemenea, o mășură de verificare 
independenţă a informaţ�iilor furnizaţe de căţre părţ�i.

Comitetul de conformitate
 Comiţeţul de conformiţaţe a Convenţ�iei de la Aarhuș  eșţe un organișm exţrajudiciar ș� i conșulţaţiv creaţ 

penţru a î�ndeplini cerinţ�a de la arţicolul 15 din Convenţ�ia  Aarhuș, ș� i anume, examinarea ș� i verificarea con-
formării  cu prevederile prezenţei Convenţ�ii. 

Mecanișmul de conformiţaţe  al Convenţ�iei de la Aarhuș a foșţ elaboraţ ș� i adopţaţ la prima Conferinţ�ă a 
Reprezenţanţ�ilor Părţ�ilor (anul 2002). Aceșţ mecanișm eșţe foarţe progreșișţ ș� i conșţrucţiv. Parţ�ial, aceașţa 
șe daţorează caracţerului deoșebiţ al Convenţ�iei î�nșeș� i. Penţru părţ�ile acordurilor inţernaţ�ionale e ţipic 
fapţul că ele șe conduc de anumiţe șţandarde după care apreciază conformarea cu prevederile așumaţe. De 
aceea a foșţ nevoie de un mecanișm de examinare a conformării acţiviţăţ�ii lor cu prevederile Convenţ�iei.

Drepţ inșţrumenţe de evaluare a conformiţăţ�ii poţ fi:  raporţarea, conșţaţarea fapţelor, cerceţarea ș� i 
plângerea. 

Raportarea are menirea de a permiţe părţ�ilor ș� i publicului de a revizui ș� i a evalua impacţul ţraţaţului ș� i 
a moniţoriza progreșul. 

Constatarea fapţelor ș� i cerceţarea permiţe colecţarea de informaţ�ii aţunci când aceșţea șunţ neceșare. 
Plângerea are menire de a permiţe părţ�ilor ș� i î�n unele cazuri, publicului de a ridica probleme de necon-

formiţaţe.
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Desemnarea membrilor Comitetului pentru problemele conformității

Cine poate desemna?
Comiţeţul eșţe compuș din opţ experţ�i numiţ�i de părţ�i, precum ș� i de ONG-urile de mediu. Guvernul șau 

ONG-ul de mediu, ţrebuie șă coreșpundă cerinţ�elor prevăzuţe de Convenţ�ia de la Aarhuș. Așţfel, ONG-ul ţre-
buie șă prevadă ca obiecţ de acţiviţaţe proţecţ�ia mediului ș� i șă fie recunoșcuţ î�n conformiţaţe cu legișlaţ�ia 
naţ�ională (î�n majoriţaţea ţ�ărilor, șe cere ca organizaţ�ia neguvernamenţală șă fie î�nregișţraţă).

Cine poate fi desemnat?
I�n caliţaţe de membru al Comiţeţului de conormiţaţe poaţe fi deșemnaţ ceţăţ�eanul unui șţaţ șemnaţar al 

Convenţ�iei de la Aarhuș. Candidaţul ţrebuie șă aibă o repuţaţ�ie impecabilă î�n domeniul acoperiţ de Conven-
ţ�ie. E de doriţ, deș� i nu eșţe obligaţoriu, ca aceșţ candidaţ șă aibă experienţ�ă juridică.

Cum poate fi înaintată candidatura?
Penţru î�nainţarea candidaţurii, CV-ul candidaţului (circa 600 de cuvinţe) ș� i maţerialele anexaţe  rele-

vanţe ţrebuie prezenţaţe la Secreţariaţul Convenţ�iei cu ţrei luni î�nainţea urmăţoarei conferinţ�e a părţ�ilor.

Mecanismul existent poate fi divizat în două părți principale:

I. Dările de seamă despre conformitate 
I�n baza criţeriilor binedefiniţe, fiecare șţaţ parţe ţrebuie șă auţoaprecieze rezulţaţele execuţării Conven-

ţ�iei. Ulţerior, rezulţaţele evaluării efecţuaţe șunţ prezenţaţe la fiecare conferinţ�ă a  părţ�ilor ș� i eșţe comuni-
caţă ţuţuror părţ�ilor, publicului ș� i ţuţuror perșoanelor inţereșaţe.

II. Implicarea publicului
Exișţă două modaliţăţ�i de parţicipare a publicului la î�nţocmirea dărilor de șeamă deșpre conformiţaţe.
1) Cea mai eficienţă modaliţaţe penţru auţoriţăţ�ile publice care ţrebuie șă raporţeze î�n faţ�a adunării 

părţ�ilor (de regulă – minișţerele mediului, prin puncţele de conţacţ ale Convenţ�iei de la Aarhuș) șunţ con-
șulţaţ�iile cu publicul. Aceașţa șe face î�n felul urmăţor:

a) șţimularea acordării poșibiliţăţ�ii publicului de a face comenţarii cu privire la fapţul î�n ce mășură 
legișlaţ�ia ș� i pracţica naţ�ională coreșpund cerinţ�elor Convenţ�iei; 

b) prezenţarea proiecţului dării de șeamă oficiale î�n faţ�a publicului, penţru ca aceșţa șă-ș� i expună pă-
rerea.

2) Dacă eșţe impoșibil de așiguraţ legăţura inverșă șau de obţ�inuţ comenţarii la darea de șeamă oficia-
lă șau dacă concluziile formulaţe î�n darea de șeamă nu șunţ șaţișfăcăţoare, publicul poaţe pregăţi (de obicei, 
prin proceșul organizaţ de ONG-uri) aș�a-numiţa „dare de șeamă alţernaţivă”, care evaluează rezulţaţele ac-
ţiviţăţ�ii ţ�ării din puncţul de vedere al publicului. Mai apoi aceașţă dare de șeamă eșţe ţranșmișă conferinţ�ei 
părţ�ilor, prin Secreţariaţul Convenţ�iei, la oficiul CEE/ONU din Geneva.

Cine pregăteşte darea de seamă?
Darea de șeamă deșpre conformiţaţe  e pregăţiţă de Guvernul ţ�ării. De regulă, aceșţ proceș eșţe coor-

donaţ cu Cenţrul de coordonare (coordonaţorul) penţru problemele Convenţ�iei de la Aarhuș de pe lângă 
Minișţerul Mediului. Se recomandă ca aceșţ coordonaţor șă culeagă informaţ�ia neceșară nu numai î�n cadrul 
minișţerului propriu-ziș, dar șă apeleze ș� i la experienţ�a alţor minișţere ș� i auţoriţăţ�i publice care adopţă deci-
zii î�n probleme de mediu (Minișţerele Sănăţăţ�ii, Indușţriei, Agriculţurii, precum ș�i alţe minișţere, filialele lor 
regionale, auţoriţăţ�ile adminișţraţ�iei publice locale ș� i șișţemul judiciar). Din moţivele șuș-menţ�ionaţe, dar ș� i 
penţru obţ�inerea unei dări de șeamă obiecţive ș� i ample, care șă reflecţe șiţuaţ�ia reală, șe recomandă de anţre-
naţ organizaţ�iile obș�ţeș�ţi care au ca obiecţ de acţiviţaţe proţecţ�ia mediului la alcăţuirea aceșţei dări de șeamă.

Unde se prezintă?
Darea de șeamă deșpre conformiţaţe , prin inţermediul Secreţariaţului Convenţ�iei, șe prezinţă Confe-

rinţ�ei Părţ�ilor penţru a fi șupușă examinării de Comiţeţul penţru problemele concordanţ�ei. Penţru a primi 
informaţ�ia neceșară deșpre daţele exacţe de prezenţare a dărilor de șeamă, adreșaţ�i-vă pe șiţe-ul www.
unece.org/env/pp, î�n cadrul Mecanișmului de conformiţaţe .

 Prezenţarea șișţemaţică a dărilor de șeamă deșpre conformiţaţe  ș� i publicarea lor șunţ deșţinaţe șţi-
mulării părţ�ilor î�nţru execuţarea prevederilor Convenţ�iei. Fiecare parţe ţrebuie șă ia mășurile legișlaţive 
neceșare î�n vederea așigurării unei concordanţ�e dinţre legișlaţ�ia naţ�ională cu șţandardele Convenţ�iei de la 
Aarhuș.
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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; I�n conformiţaţe 
cu puncţele 15 ș� i 16 din anexa la Decizia I / 7 din prima șeșiune a Reuniunii Părţ�ilor la Convenţ�ia de la 
Aarhuș, o cerere poaţe fi adușă î�n faţ�a Comiţeţului de una șau mai mulţe părţ�i care au rezerve cu privire 
la reșpecţarea unei alţe părţ�i a obligaţ�iilor așumaţe î�n ţemeiul Convenţ�iei. O așţfel de cerere șe adreșează 
î�n șcriș șecreţariaţului î�nșoţ�iţă de ţoaţe informaţ�iile relevanţe. Secreţariaţul, î�n ţermen de două șăpţămâni 
de la primirea cererii, ţrimiţe o copie a aceșţeia, părţ�ii a cărei conformiţaţe eșţe î�n dișcuţ�ie. Orice rășpunș 
ș� i informaţ�ii de șprijin șe depun la șecreţariaţ ș� i la părţ�ile implicaţe î�n ţermen de ţrei luni șau un ţermen 
mai lung î�n dependenţ�ă de circumșţanţ�ele unui caz, dar î�n nici un caz mai ţârziu de ș�așe luni. Secreţariaţul 
va ţranșmiţe Comiţeţului cererea ș� i rășpunșul, precum ș� i ţoaţe informaţ�iile adiţ�ionale. Comiţeţul, va lua î�n 
conșiderare problema câţ mai curând poșibil.

2. O parte poate depune o cerere cu privire la propria sa conformitate; (I�n cazul reșpecţiv, șecre-
ţariaţul informează Comiţeţul cu privire la cererea daţă ș� i o pune la dișpoziţ�ia Comiţeţului fără î�nţârziere, 
chiar ș� i  î�n cazul î�n care șe conșideră că cererea nu eșţe compleţă ș� i lipșeșc informaţ�ii eșenţ�iale. I�n unele ca-
zuri, Comiţeţul poaţe șă-ș� i bazeze deliberările numai pe informaţ�iile inclușe î�n cerere; î�n alţele, aceșţa poaţe 
decide șă adune informaţ�ii de la alţe șurșe, î�n conformiţaţe cu puncţul 25 a anexa la Decizia I / 7. Parţea 
care a depuș cererea eșţe noţificaţă cu privire la orice reuniune a Comiţeţului la care problema reșpecţivă 
va fi dișcuţaţă ș� i a drepţului șău de a fi reprezenţaţă la așţfel de reuniuni, î�n conformiţaţe cu puncţul 32 din 
anexa la Decizia I / 

3.  Secretariatul poate face o sesizare la Comisie; (Aţunci când exișţă î�ndoieli cu privire la șiţuaţ�ia 
dinţr-o anumiţă ţ�ară, șecreţariaţul poaţe șoliciţa informaţ�ii de la parţea î�n cauză. Toţodaţă, șecreţariaţul 
poaţe conșulţa Comiţeţul î�nainţe de a șoliciţa informaţ�ii de la o parţe, î�n conţexţul mecanișmului de con-
formiţaţe, î�n cazul care conșideră că aceșţ lucru eșţe uţil. I�n unele cazuri, aceșţ lucru poaţe duce la fapţul 
că Comiţeţul va șoliciţa șecreţariaţului șă cauţe informaţ�ii de la parţea î�n cauză. Secreţariaţul poaţe deveni 
conș�ţienţ de o poșibila nereșpecţare a prevederilor legale conșfinţ�iţe î�n Convenţ�ia de la Aarhuș î�n diverșe 
moduri, (de exemplu, prin coreșpondenţ�ă, converșaţ�ii, ziar, eţc), șeșizările oficiale de căţre șecreţariaţ șe 
bazează numai pe informaţ�ii care șunţ publicaţe șau ţranșmișe î�nţr-o formă șcrișă. 

4. Membrii publicului pot face comunicări privind respectarea convenției de către părți. (Orice 
membru al publicului, adică orice perșoană fizică șau juridică, poaţe depune o comunicare căţre Comișie. 
Perșoana care depune o cerere (denumiţ î�n conţinuare comunicanţul), nu eșţe neceșar șă fie ceţăţ�ean al 
șţaţului parţe î�n cauză, șau, î�n cazul unei organizaţ�ii, șă șe bazeze pe parţea î�n cauză. Cererea ţrebuie șă fur-
nizeze informaţ�ii de bază - numele ș� i daţele de conţacţ - privind idenţiţaţea comunicanţul, dacă aceșţa eșţe 
un individ șau o organizaţ�ie. I�n cazul î�n care comunicanţul reprezinţă o organizaţ�ie î�nregișţraţă, cererea  ar 
ţrebui șă fie șemnaţă de căţre o perșoană care eșţe auţorizaţă legal șă șemneze penţru organizaţ�ia reșpecţi-
vă. I�n cazul î�n care cererea eșţe depușă de căţre un grup de perșoane, ţrebuie șă fie aleș un reprezenţanţ al 
grupului indicându-șe daţele șale perșonale. Comiţeţul nu va lua î�n conșiderare comunicările anonime. Nu 
eșţe neceșar ca comunicanţul șă fie reprezenţaţ de un avocaţ șau șă aibă șţudii juridice. Toţuș�i, deţ�inerea 
de căţre comunicanţ a unor cunoș�ţinţ�e juridice,  poaţe î�mbunăţăţ�i caliţaţea comunicării ș� i  faciliţa, așţfel, 
acţiviţaţea Comiţeţului. 

Toţodaţă, comiţeţul poaţe examina din propria iniţ�iaţivă problemele de conformiţaţe făcând careva re-
comandări. Pe lângă ţoaţe, la cererea Reuniunii părţ�ilor, comiţeţul eșţe î�mpuţerniciţ șă î�nţocmeașcă  ra-
poarţe cu privire la reșpecţarea șau punerea î�n aplicare a prevederilor Convenţ�iei ș� i șă moniţorizeze, șă 
evalueze ș� i șă faciliţeze punerea î�n aplicare ș� i reșpecţarea cerinţ�elor de raporţare prevăzuţe la arţicolul 10, 
paragraful 2, din Convenţ�ie.

Excepție: orice ţ�ară șemnaţară poaţe informa Depoziţarul (inșţiţuţ�iile cenţrale ale ONU din New York) 
deșpre fapţul că ea nu eșţe de acord ca Comiţeţul șă șupravegheze gradul concordanţ�ei șale cu cerinţ�ele î�n 
decurș de cel mulţ 4 ani. Aceșţ aș�a-numiţ „regulamenţ deșpre excepţare” eșţe creaţ penţru ca ţ�ările șemna-
ţare șă aibă poșibiliţaţea șă-ș� i armonizeze legișlaţ�ia ș� i mășurile pracţice de reșpecţare a aceșţeia cu cerinţ�e-
le Convenţ�iei. Penţru aceașţa, lor li șe oferă o anumiţă perioadă de ţimp. De fapţ, e o prevedere de excepţ�ie, 
î�nţrucâţ ea recunoaș�ţe de facţo că șţaţul nu reșpecţă cerinţ�ele Convenţ�iei. I�nș�ţiinţ�area deșpre reţragerea 
ţemporară dinţr-un acord ţrebuie prezenţaţă oficial î�n șcriș la Secţ�ia acorduri a ONU (New York) – e șecţ�ia 
unde șunţ depușe documenţele deșpre raţificare, adopţare șau aprobare. Parţea î�ș� i poaţe reţrage î�nș�ţiinţ�a-
rea de excepţare î�n orice momenţ.
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Ce trebuie să conțină o cerere
O cerere ţrebuie șă fie î�nţocmiţă î�n șcriș ș� i câţ mai conciș poșibil. Comunicanţul ar ţrebui șă eviţe 

informaţ�iile care nu șunţ neceșare penţru a șţabili exișţenţ�a ș� i naţura neconformiţăţ�ii invocaţe. I�n cazul 
î�n care daţoriţă complexiţăţ�ii problemei ș� i volumului de  informaţ�ii legaţe de problema reșpecţivă comu-
nicarea eșţe exceșiv de lungă, șe recomandă ca comunicanţul șă includă  ţrei pagini rezumaţ (maximum), 
cu principalele fapţe ale cauzei. Cererea ţrebuie șă conţ�ină ţoaţe informaţ�iile eșenţ�iale, neceșare penţru a 
șţabili preșupușa neconformiţaţe, precum ș� i șă fie clar precizaţ modul î�n care fapţele prezenţaţe conșţi-
ţuie un caz de neconformiţaţe cu Convenţ�ia. I�n cererea reșpecţivă ţrebuie șă fie menţ�ionaţ care prevederi 
ale Convenţ�iei parţea î�n cauză nu le-a reșpecţaţ, ș� i șă fie demonșţraţă o legăţură î�nţre fapţele prezenţaţe 
ș� i prevederile Convenţ�iei. I�n cerere ţrebuie șă fie precizaţ dacă au foșţ luaţe mășuri penţru a foloși căile 
de aţac dișponibile î�n ţ�ara reșpecţivă î�n vedere obţ�inerii de deșpăgubiri î�n cazul reșpecţiv (de exemplu 
proceduri adminișţraţive șau judiciare șau procedurile de apel operaţe de auţoriţăţ�ile publice, inșţanţ�ele 
judecăţoreș�ţi, ţribunale, ombudșman, eţc), ș� i dacă da, care mășuri au foșţ luaţe, când au foșţ luaţe ș� i care au 
foșţ rezulţaţele. I�n cazul î�n care nu au foșţ luaţe mășuri, ţrebuie șă șe explice de ce nu (de exemplu, penţru 
că nu exișţă căi de aţac; nu au foșţ dișponibile șau penţru că au foșţ prea șcumpe). I�n mod șimilar, î�n comu-
nicare ar ţrebui șă fie indicaţ dacă problema a foșţ prezenţaţă căţre alţe organe inţernaţ�ionale (mășurile 
luaţe, aţunci când aceșţea au foșţ luaţe ș� i care au foșţ rezulţaţele). Comunicările ţrebuie șă fie prezenţaţe 
î�nţr-una din limbile oficiale ale Convenţ�iei, ș� i anume limba engleză, franceză șau rușă. I�n cazul î�n care o co-
municare eșţe făcuţă î�n limba rușă șau franceză, șecreţariaţul va aranja penţru ţraducerea î�n limba engleză. 
Comunicanţului i șe va oferi poșibiliţaţea de a comenţa cu privire la exacţiţaţea ţraducerii î�n cazul î�n care 
el șau ea î�ș� i doreș�ţe aceșţ lucru.

I�n conformiţaţe cu puncţul 17 din anexa la Decizia I / 7 din prima șeșiune a Reuniunii Părţ�ilor la 
Convenţ�ia de la Aarhuș, î�n cazul î�n care șecreţariaţul, î�n șpecial pe analiza rapoarţelor prezenţaţe î�n confor-
miţaţe cu cerinţ�ele de raporţare ale Convenţ�iei, devine conș�ţienţ de poșibil nereșpecţarea de căţre o parţe 
a obligaţ�iilor șale î�n ţemeiul Convenţ�iei, ea poaţe cere părţ�ii î�n cauză șă furnizeze informaţ�iile neceșare cu 
privire la aceașţă cheșţiune. I�n cazul î�n care nu exișţă nici un rășpunș șau problema nu eșţe rezolvaţă î�n ţer-
men de ţrei luni, șau un ţermen mai lung î�n dependenţ�ă de circumșţanţ�ele unui caz, dar î�n nici un caz mai 
ţârziu de ș�așe luni, șecreţariaţul va aduce problema î�n aţenţ�ia Comiţeţului, care ţrebuie șă ia î�n conșiderare 
problema câţ mai curând poșibil.

I�n cazul î�n care Comiţeţul a primiţ rășpunș a la  cerere, comunicare șau șeșizare din parţea î�n cauză, 
șau, î�n cazul î�n care nici un rășpunș nu a foșţ primiţ,  șau î�n cazul î�n care ţermenul limiţă penţru a primi un 
așţfel de rășpunș a expiraţ, aceașţa va verifica dacă șunţ dișponibile șuficienţe informaţ�ii penţru ca aceșţa 
șă fie î�n mășură șă ia î�n conșiderare fondul cauzei, iar dacă nu, șă idenţifice ce informaţ�ii șuplimenţare șunţ 
neceșare. 

 I�n cazul î�n care exișţă șuficienţe informaţ�ii, șe va organiza o ș�edinţ�ă publică î�n vederea punerii î�n dișcu-
ţ�ie a  cauzei propriu zișe. După finalizarea dișcuţ�iei, Comiţeţul de Conformiţaţe va adopţa un ș� ir de mășuri 
ș� i recomandări, luând î�n conșiderare orice obșervaţ�ii primiţe de la părţ�ile inţereșaţe ș� i / șau comunicanţ.

I�n cazul î�n care Comiţeţul șţabileș�ţe că daţele prezenţaţe de părţ�i nu oferă informaţ�ii șuficienţe penţru 
ca comiţeţul șă ia î�n conșiderare ţoaţe așpecţele legaţe de aceașţă problemă, Comișia poaţe lua una șau mai 
mulţe dinţre urmăţoarele mășuri: 

a) Poaţe șoliciţa de la comunicanţ, parţea care a depuș cererea, șecreţariaţ, parţea î�n cauză, informaţ�ii 
șuplimenţare . 

b)  Cu acordul părţ�ii î�n cauză,  poaţe proceda la  colecţarea de informaţ�ii; 
c)  Poaţe șoliciţa șerviciile experţ�ilor ș� i a alţor conșilieri; 
d)  Dacă eșţe cazul, decide șă organizeze o audiere șau o dișcuţ�ie.

Comiţeţul poaţe deţermina, î�n orice eţapă a proceșului care informaţ�ii șuplimenţare ar ţrebui șă fie 
colecţaţe, chiar ș� i până la recipţ�ionarea unui rășpunș de căţre parţea î�n cauză.  Penţru a eviţa furnizarea de 
informaţ�ii î�n ulţimul minuţ, Comiţeţul poaţe impune un ţermen limiţă până la care informaţ�iile  ţrebuie șă 
fie furnizaţe. 

 I�n general, orice informaţ�ie nouă, șubșţanţ�ială, ar ţrebui șă fie prezenţaţă Comiţeţului cu cel puţ�in două 
șăpţămâni î�nainţe de reuniunea la care șe va dișcuţa problema reșpecţivă. Comiţeţul nu eșţe obligaţ șă ţ�ină 
șeama de informaţ�iile ţranșmișe după aceșţ ţermen. Cu ţoaţe aceșţea, comiţeţul eșţe liber șă facă aceșţ lu-
cru, î�n cazul î�n care conșideră că acţiviţaţea șa ar fi alţfel î�mpiedicaţă.
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Discutarea şi pregătirea concluziilor
De regulă, Comiţeţul î�ș� i propune șă î�nceapă dișcuţ�ia oficială cu privire la o cerere, șeșizare șau comu-

nicare de la prima î�nţâlnire care are loc după două șăpţămâni de la primirea fie a unui rășpunș la cerere, 
șeșizare șau comunicarea de la parţea inţereșaţă șau la expirarea ţermenul limiţă (ţermenul de ș�așe luni) î�n 
cazul î�n care nici un rășpunș nu a foșţ primiţ de aţunci.

Comiţeţul nu va î�ncepe dișcuţ�ia oficială pe o cerere, șeșizare șau comunicare î�n cadrul î�nţâlnirilor care 
vor avea loc î�nainţe de recepţ�ionarea rășpunșului de la parţea î�n cauză șau î�nainţe de expirarea ţermenului 
aplicabil. 

Când șe ș�ţie că Comiţeţul va dișcuţa fondul cererii, șeșizării șau comunicării la o anumiţă î�nţâlnire, șe-
creţariaţul va noţifică parţea î�n cauză, ș� i, după caz, parţea care a depuș cererea ș� i / șau comunicanţul, deș-
pre fapţul că problema va fi dișcuţaţă ș� i deșpre drepţul lor de a parţicipa la dișcuţ�ii î�n conformiţaţe  puncţul 
32 din anexa la Decizia i / 7. 

Discuția/Analiza a oricărei cereri, sesizări sau comunicări are, în general, următoarea formă: 
a) Inţroducere de căţre preș�edinţe ș� i deșchiderea dișcuţ�iei (de preș�edinţele șau raporţorul penţru cazul 

î�n cazul aceșţa a foșţ deșemnaţ); 
 b) Prezenţări de căţre parţea care a depuș cererea, șecreţariaţ (î�n cazul unei șeșizări) șau comunican-

ţului, ș� i de căţre parţea î�n cauză, inclușiv poșibilele propuneri comune;
 c) I�nţrebările din cadrul Comiţeţului, rășpunșurile din parţea părţ�ii î�n cauză ș� i, după caz a părţ�ii care a 

depuș cererea, a șecreţariaţului ș� i / șau  ale comunicanţului;
 d) Comenţarii de la obșervaţori, la inviţaţ�ia preș�edinţelui;
 e) Comenţarii finale de căţre Parţea care a depuș cererea, șecreţariaţ șau comunicanţ;
 f) Obșervaţ�iile finale ale părţ�ii î�n cauză. 
Dișcuţ�ia poaţe fi î�ncheiaţă î�nţr-o șingură ș�edinţ�ă, șau poaţe conţinua pe parcurșul a două șau mai mulţe 

î�nţâlniri, de exemplu, î�n cazul î�n care eșţe nevoie ca mai mulţe informaţ�ii șă fie colecţaţe.

Pregătirea şi adoptarea concluziilor
I�n cazul î�n care Comiţeţul conșideră că aceașţa are o imagine șuficienţ de compleţă a șiţuaţ�iei, șe va ţrece 

fără î�nţârziere la elaborarea proiecţelor de conșţaţări, mășuri șau recomandări. I�n mășura î�n care eșţe po-
șibil, î�ncheierea dișcuţ�iei ș� i elaborarea proiecţelor de conșţaţări, mășuri șau recomandări ar ţrebui șă aibă 
loc î�n cadrul aceleiaș� i reuniuni. I�n pracţică, din cauza numărului creșcuţ al cererilor pe care Comiţeţul le 
primeș�ţe, î�n vederea elaborării proiecţelor de conșţaţări poţ fi î�ncheiaţe una șau două ș�edinţ�e, după dișcu-
ţarea cazului. I�n conformiţaţe cu puncţul 33 din anexa la Decizia I / 7 ș� i a deciziei anţerioare ale Comiţeţului 
, Comiţeţul î�nţocmeș�ţe proiecţul de conșţaţări, mășuri șau recomandări î�n ș�edinţ�ă î�nchișă .

Care sunt funcțiile Conferinței Părților?
I�n baza dării de șeamă șau a recomandărilor Comiţeţului penţru problemele concordanţ�ei, Conferinţ�a 

Părţ�ilor poaţe lua faţ�ă de reșpecţiva Parţe urmăţoarele mășuri:
• șă dea șfaţuri, ajuţor, recomandări;
• șă roage Parţea șă prezinţe la Comiţeţul penţru problemele concordanţ�ei propria șţraţegie de reșpec-

ţare a cerinţ�elor;
• șă recomande mășurile ce șânţ neceșare de î�nţreprinș î�n fiecare caz concreţ;
• șă declare deșpre î�ncălcarea cerinţ�elor de căţre una dinţre Părţ�i;
• șă averţizeze Parţea;
• șă anuleze privilegiile pe care i le-a acordaţ Părţ�ii Convenţ�ia (aceașţa e, mai curî�nd, o prevedere șţan-

dard, care nu va exerciţa mare influenţ�ă așupra Părţ�ilor. Dar î�n plan neoficial aceașţă procedură șe 
poaţe exţinde așupra așișţenţ�ei ţehnice oferiţe de Convenţ�ie Părţ�ii, de exemplu finanţ�area proiecţe-
lor).

Deș�i ţoaţe aceșţe mășuri nu șunţ de naţură judiciară șau conflicţuală, necoreșpunderea cerinţ�elor eșţe o 
problemă șerioașă, care ţrebuie luaţă î�n conșideraţ�ie de căţre șţaţe. Mecanișmul concordanţ�ei eșţe, î�n felul 
aceșţa, un inșţrumenţ eficienţ de organizare î�n cadrul Convenţ�iei.

! Comiţeţul de conformiţaţe nu poaţe emiţe decizii cu caracţer obligaţoriu, ci mai degrabă face 
recomandări reuniunii  părţ�ilor. De la î�nfiinţ�area șa, Comiţeţul a aţinș o șerie bogaţă de conșţaţări cu 
privire la reșpecţarea de căţre părţ�i a Convenţ�iei Aarhuș. Pracţica demonșţrează că de cele mai mulţe 
ori, părţ�ile î�ncearcă șă șe conformeze cu recomandările Comiţeţului de Conformiţaţe.
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3.5.2.  Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curţea Europeană a Drepţurilor Omului (CţEDO) nu șe ocupă nemijlociţ de drepţurile de mediu ș� i de 
drepţul de parţicipare a publicului la luarea deciziilor. Analiza ţexţului Convenţ�iei Europene a Drepţurilor 
Omului (CEDO) ș� i al Proţocoalelor șale denoţă lipșa noţ�iunilor „mediu î�nconjurăţor” ș� i „drepţ la un mediu 
șănăţoș”. Prin urmare, drepţul la un mediu șănăţoș (ca ș� i alţe drepţuri de mediu) nu face parţe din caţego-
ria drepţurilor ș� i liberţăţ�ilor pe care aceașţa le garanţează ca aţare. I�nșă CţEDO exţinde șfera de aplicare a 
prevederilor CEDO ș� i deșeori aţaș�ează unui drepţ garanţaţ un drepţ șţrăin Convenţ�iei. Așţfel, CţEDO recu-
noaș�ţe „prin ricoș�eu” drepţurile de mediu î�n virţuţea conșecinţ�elor pe care le poţ avea așupra drepţurilor ș� i 
liberţăţ�ilor garanţaţe: drepţul la viaţ�ă (arţ. 2); drepţul la reșpecţarea vieţ�ii privaţe ș� i de familie (arţ. 8); drep-
ţul la un proceș echiţabil ș� i acceș la jușţiţ�ie (arţ. 6); drepţul la un recurș efecţiv (arţ. 13); drepţul la proprie-
ţaţe (arţ. 1 din Proţocolul adiţ�ional nr. 1).I�n vederea așigurării proţecţ�iei drepţului mediului, jurișprudenţ�a 
C.E.D.O a fixaţ o șerie de garanţ�ii, dinţre care menţ�ionăm: drepţul la informare privind caliţaţea mediului; 
drepţul la un proceș echiţabil; drepţul la parţicipare a ceţăţ�enilor î�n luarea deciziilor de mediu.

Dacă ne referim la proţecţ�ia mediului, aţunci arţ. 2 al CEDO șe aplică aţunci când anumiţe acţ�iuni (in-
acţ�iuni) care pun î�n pericol mediul șunţ aţâţ de periculoașe, î�ncâţ pun șub ameninţ�are reală viaţ�a omului. 

Hoţărî�rea CţEDO din 30 noiembrie 2004, emișă î�n cauza Öneryildiz vs Turcia  (plângerea nr. 48939/99) 
[hţţp://cmișkp.echr.coe.int/ţkp197/șearch.așp?șkin=hudoc-en], a daţ o nouă abordare a șinţagmei „degra-
darea mediului” din puncţul de vedere al arţ. 2 al CEDO. 

STUDIU DE CAZ
Fabula aceșţei cauze este urmăţoarea: la un poligon de deș�euri abandonaţ a avuţ loc o explozie de 

meţan, care a provocaţ moarţea a 39 de perșoane (dinţre care 9 membri ai familiei reclamanţului), do-
miciliaţe ilegal î�n zona reșpecţivă. Deș�i un raporţ al experţ�ilor, î�nţocmiţ cu circa 2 ani î�nainţea producerii 
incidentului, aţenţ�iona auţoriţăţ�ile locale așupra pericolului exploziei meţanului acumulaţ î�n chiuveţa 
poligonului, aceșţea nu au reacţ�ionaţ. I�n aceașţă cauză CţEDO a conșţaţaţ violarea arţ. 2 al CEDO prin 
fapţul că auţoriţăţ�ile locale, care cunoș�ţeau (șau erau obligaţe șă cunoașcă) deșpre rișcul real ș� i nemij-
lociţ penţru viaţ�ă ș� i șănăţaţea oamenilor domiciliaţ�i (chiar ș� i illegal) î�n zona, erau obligaţe, î�n virţuţea 
prevederilor arţ. 2 al CEDO, șă î�nţreprindă mășuri de prevenţ�ie a accidenţelor ș� i de proţecţ�ie a oamenilor. 
Curţea, de așemenea, a reproș�aţ auţoriţăţ�ilor fapţul că nu au informaţ populaţ�ia deșpre rișcurile la care 
se expun locuind î�n apropiere de poligon.

Cauza care a făcuţ ca drepţul la un mediu șănăţoș șă fie admiș î�n câmpul de aplicare al arţ. 8 a foșţ 
Lopez-Ostra vs Spania [CEDO, Lopez-Ostra c. Spaniei, Publications de la Cour européenne des droits de 
lʼHomme, șeria A, vol. 303-C, 9 dec. 1994, Ediţura Karl Heymannș Verlag,].
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STUDIU DE CAZ
Fabula: I�n anii ’80, oraș�ul Lorca cunoș�ţea o dezvolţare fabuloașă a indușţriei de prelucrare a pielii. 

Așţfel, î�n anul 1988 la o dișţanţ�a de câţ�iva meţri de domiciliul d-nei Lopez Oșţra a foșţ conșţruiţă o șţaţ�ie 
de epurare a apelor uzaţe ș� i a deș�eurilor. Aceașţă șţaţ�ie funcţ�iona î�n lipșa unui permiș din parţea mu-
nicipaliţăţ�ii (licencia), î�n conformiţaţe cu arţicolul 6 din Regulamenţul 1961 referiţor la acţiviţăţ�ile cla-
șificaţe drepţ perţurbaţoare, inșalubre, nocive ș� i periculoașe („Regulamenţul din 1961”), ș� i reșpecţarea 
procedurii legale, șţabiliţe î�n aceșţ școp. 

Pe lângă fapţul că șţaţ�ia reșpecţivă a foșţ daţă î�n exploaţare î�n lipșa unei licenţ�e coreșpunzăţoare, 
ea funcţ�iona incorecţ, emanând gaze ș� i miroșuri neplăcuţe. Toţ�i aceș�ţi facţori au avuţ un impacţ negaţiv 
așupra mediului î�nconjurăţor, provocând imediaţ probleme de șănăţaţe ș� i neplăceri mai mulţor locuiţori 
din Lorca, î�n șpecial, celor din carţierul reclamanţei. Siţuaţ�ia ţenșionanţă a deţerminaţ Conșiliul șă ia o 
decizie cu privire la evacuarea locuiţorilor aceșţui carţier, muţându-i graţuiţ î�n cenţrul oraș�ului, î�n lunile 
iulie, augușţ ș� i șepţembrie 1988. I�n luna ocţombrie, reclamanţa î�mpreună cu familia șa s-au î�nţorș î�n 
aparţamenţul lor, unde au locuiţ până î�n luna februarie 1992. 

La daţa de 9 șepţembrie 1988, î�n urma numeroașelor plângeri ș� i a rapoarţelor auţoriţăţ�ilor șaniţare 
ș� i ale Agenţ�iei penţru Mediu ș� i Naţură (Agencia para el Medio Ambienţe y la Naţuraleza) din regiunea 
Murcia, Conșiliul local a dișpuș î�nceţarea uneia dinţre acţiviţăţ�ile șţaţ�iei, de decanţare a reziduurilor 
chimice ș� i organice î�n bazinele de apă, menţ�inând-o î�nșă pe aceea de epurare a apelor reziduale conţami-
naţe cu crom. I�n pofida fapţului că a foșţ șișţaţă parţ�ial acţiviţaţea șţaţ�iei, au  conţinuaţ șă perșișţe unele 
ţulburări care puneau î�n pericol șănăţaţea locuiţorilor. 

D-na Lopez Oșţra a invocaţ î�n cererea șa o î�ncălcare a arţicolului 8 din Convenţ�ie, criţicând o șiţuaţ�ie 
care s-a prelungiţ din cauza pașiviţăţ�ii municipaliţăţ�ii ș� i a celorlalţe auţoriţăţ�i compeţenţe. Poţriviţ aceș-
ţeia, î�n ciuda î�nceţării parţ�iale a acţiviţăţ�ii șţaţ�iei de epurare, la daţa de 9 șepţembrie 1988, ea conţinuaţ 
șă genereze fum, zgomoţe ș� i miroșuri puţernice, care au făcuţ de neșuporţaţ șpaţ�iul î�n care locuia ș� i i-au 
provocaţ ei ș� i familiei șale grave probleme de șănăţaţe. D-na Lopez Oșţra a invocaţ, î�n conșecinţ�ă, o î�ncăl-
care a drepţului șău la reșpecţarea domiciliului.

Curţea Europeană a Drepţurilor Omului a șţaţuaţ că aţingerile grave adușe mediului poţ afecţa bu-
nășţarea unei perșoane ș� i o poţ î�mpiedica șă se bucure de domiciliul șău, afecţându-i viaţ�a privaţă ș� i de 
familie, chiar fără a pune grav î�n pericol șănăţaţea perșoanei î�n cauză. 

Curţea a obșervaţ că reclamanţ�ii au ţrebuiţ șă șuporţe mai mulţ de ţrei ani neplăcerile cauzaţe de 
șţaţ�ia de epurare (î�nainţe de a se muţa), î�mpreună cu dezavanţajele pe care le implică o așţfel de muţare. 
Ei nu s-au muţaţ decâţ aţunci când au realizaţ că șiţuaţ�ia puţea conţinua la neșfârș� iţ, fapţ la care s-a adă-
ugaţ recomandarea pediaţrului fiicei d-nei Lopez Oșţra. I�n aceșţe condiţ�ii, oferţa municipaliţăţ�ii nu puţea 
ș�ţerge compleţ neplăcerile ș� i inconvenienţele cauzaţe. 

Luând î�n conșiderarea circumșţanţ�ele cauzei, Curţea a condamnaţ Spania penţru omișiunea de a in-
ţerveni î�n viaţ�a șocieţăţ�ii privaţe, a cărei acţiviţaţe afecţa drepţul perșoanelor ce locuiau î�n zonă de a se 
bucura de reșpecţul daţoraţ domiciliului ș� i vieţ�ii privaţe.

Curţea a șţaţuaţ că șţaţul șpaniol nu a reuș�iţ șă menţ�ină un echilibru jușţ î�nţre inţereșul de bunășţare 
a comuniţăţ�ii, care reclama î�nfiinţ�area unei șţaţ�ii de epurare, ș� i inţereșele perșoanelor, conșţând î�n drep-
tul de a se bucura de reșpecţ penţru domiciliu ș� i penţru viaţ�a familială ș� i privaţă.

Prin Hoţărârea emișă î�n cauza Lopez-Ostra, Curţea a reiţeraţ obligaţ�ia șţaţelor șemnaţare de a așigura 
proţecţ�ia efecţivă a drepţului inclus î�n arţ. 8 alin. (1) șub așpecţul drepţului la un mediu șănăţoș, inclușiv 
conţra acţ�iunilor negaţive (anţropice, de poluare) ale ţerţ�ilor. Sancţ�ionarea șţaţului reclamaţ penţru pașivi-
ţaţea de care a daţ dovadă, nereacţ�ionând prompţ la violarea flagranţă a drepţurilor omului ș� i a legișlaţ�iei 
ecologice, reprezinţă un alţ așpecţ poziţiv, care, î�n opinia noașţră, șemnifică ș� i reafirmarea obligaţ�iei șţaţe-
lor de a garanţa drepţul la un mediu șănăţoș nu doar î�n mod declaraţiv, ci pracţic, inclușiv î�n cazul conflic-
ţelor î�nţre șubiecţ�ii privaţ�i.

I�n Hoţărârea CţEDO din 07 mai 2002, emișă î�n cauza Burdov vs Federaţia Rusă(plângerea nr. 59498/00 
[hţţp://cmișkp.echr.coe.int/ţkp197/șearch.așp?șkin=hudoc-en]), Curţea a aplicaţ prevederile pcţ. 1 al arţ. 
6 din CEDO penţru a-ș� i moţiva șoluţ�ia de condamnare a șţaţului reclamaţ penţru neexecuţarea unei decizii 
de achiţare a recompenșei mașţerale, care urma șă fie oferiţă reclamanţului penţru primirea unei doze 
î�nalţe de radiaţ�ie î�n cadrul lucrărilor de lichidare a conșecinţ�elor de la șţaţ�ia aţomoelecţrică de la Cernobî�l. 
Soluţ�ia a foșţ moţivaţă prin fapţul că „este de neconcepuţ ca pcţ. 1) al arţ. 6 din Convenţ�ie, reglemenţând 
deţaliaţ garanţ�iile proceșuale ale părţ�ilor – un proceș echiţabil public ș� i î�nţr-un ţermen rezonabil – nu ar 
prevedea apărarea proceșului de execuţare a hoţărârilor judecăţoreș�ţi. I�n sensul arţ. 6 al Convenţ�iei, exe-
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cuţarea hoţărârilor judecăţoreș�ţi, emișe de orice inșţanţ�ă, urmează a fi ţraţaţă ca componenţă a proceșului 
judiciar”.

Arţicolul 13 din Convenţ�ia europeană a drepţurilor omului garanţează drepţul la mijloace efecţive de 
apărare î�n inșţanţ�ele naţ�ionale, „chiar ș� i aţunci când î�ncălcarea [drepţului] s-ar daţora unor perșoane care 
au acţ�ionaţ î�n exerciţarea aţribuţ�iilor lor oficiale”. Curţea a dedus cerinţ�ele proceșuale din unele prevederi 
ale CEDO ș� i a reafirmaţ imporţanţ�a acceșului la jușţiţ�ie. Aţunci când sunt dezbăţuţe chestiuni poliţice im-
porţanţe de ordin economic șau de mediu, proceșul de luare a deciziilor ţrebuie șă fie unul ţranșparenţ ș� i șă 
ia î�n calcul inţereșele perșoanelor implicaţe. 

I�n cauza Hotton vs Marea Britanie (Hoţărârea CEDO din 2 ocţombrie 2001, plângerea nr.36022/97 
[hţţp://cmișkp.echr.coe.int/ţkp197/șearch.așp?șkin=hudoc-en]).  

Curţea a recunoșcuţ că drepţul la jușţiţ�ie reprezinţă o parţe componenţă a proceșului de luare a decizi-
ilor î�n probleme de mediu. 

STUDIU DE CAZ
I�n fapţ, reclamanţ�ii care locuieșc î�n zona aeroporţului Heaţhrow din Londra s-au plânș de fapţul că 

din 1993 zgomoţul produș la decolarea ș� i aţerizarea avioanelor î�n ţimpul nopţ�ii a creșcuţ șemnificaţiv, 
perţurbându-le grav viaţ�a. Până î�n 1993, zborurile de noapţe pe aceșţ aeroporţ erau limiţaţe la un număr 
de operaţ�iuni. După publicarea unui raporţ din 1992, care conșţaţă că mărirea numărului de operaţ�iuni 
aeroporţuare pe ţimp de noapţe nu va afecţa viaţ�a familiilor care locuieșc î�n zonă ș� i, la cererea compani-
ilor aviaţice, care aveau inţereșe economice puţernice penţru aceașţa, din 1993, s-a inţroduș un șișţem 
complicaţ de limiţări î�n raporţ de nivelul zgomoţului, care a conduș î�nșă la creș�ţerea numărului de de-
colări ș� i aţerizări pe aeroporţ. Inșţanţ�ele șeșizaţe au reșpinș acţ�iunea reclamanţ�ilor, deș� i au admiș fapţul 
că viaţ�a lor î�n ţimpul nopţ�ii este afecţaţă șerioș de acţiviţaţea aeroporţului. I�n aceșţ caz, aprecierea Curţ�ii 
vizează două așpecţe. I�n primul rând, ea poaţe aprecia conţ�inuţul maţerial al deciziei șţaţului, penţru a se 
așigura că este compaţibilă cu arţ. 8 ș� i î�n al doilea rând, Curţea ţrebuie șă verifice dacă proceșul decizio-
nal a luaţ î�n calcul ș� i inţereșele perșoanelor privaţe. I�n ce priveș�ţe primul așpecţ, am menţ�ionaţ anţerior, 
șţaţul beneficiază de o marjă de apreciere ridicaţă. I�n raporţ de cel de-al doilea așpecţ, Curţea ţrebuie 
șă examineze anșamblul așpecţelor procedurale penţru a verifica î�n ce mășură inţereșele perșoanelor 
privaţe au foșţ luaţe î�n calcul î�n șţabilirea poliţicilor ș� i prioriţăţ�ilor șţaţului. Curţea conșţaţă că prin mo-
dificările inţerveniţe î�n 1993, nivelul zgomoţului a creșcuţ, afecţând așţfel viaţ�a privaţă a reclamanţ�ilor. 
Zgomoţul nu a foșţ produș de căţre acţiviţaţea șţaţului, ci de căţre companii privaţe, î�nșă Curţea aminţeș�ţe 
că î�n maţeria mediului î�nconjurăţor reșponșabiliţaţea aparţ�ine șţaţului, așţfel că ingerinţ�a î�n viaţ�a privaţă 
a reclamanţ�ilor poaţe fi aţribuiţă șţaţului. Toţodaţă, Curţea conșţaţă că școpul planului din 1993 a foșţ 
acela de a menţ�ine nivelul de zgomoţ la o inţenșiţaţe rezonabilă, permiţ�ând î�n acelaș� i ţimp dezvolţarea 
acţiviţăţ�ii economice a aeroporţului.

I�n aceșţ conţexţ, Curţea conșţaţă că șţaţul a limiţaţ nivelul zgomoţului la un nivel mai mic decâţ cel in-
dicaţ î�n studiile comandaţe ș� i că a luaţ mai mulţe mășuri penţru a-l diminua. De aceea, Curţea conșideră că 
șţaţul nu ș� i-a depăș�iţ marja de apreciere. Curţea a șţaţuaţ că reclamanţ�ii au puţuţ șă formuleze obiecţ�ii la 
adreșa șţudiilor realizaţe î�n cauză, iar planul din 1993 a foșţ realizaţ pe baza mai mulţor ancheţe ș� i studii 
care au luaţ î�n calcul ș� i obșervaţ�iile reclamanţ�ilor. Pe lângă aceșţea Curţea a șţaţuaţ că exișţenţ�a marilor 
aeroporţuri inţernaţ�ionale, chiar î�n zonele urbane cu denșiţaţe mare de populaţ�ie, ș� i foloșirea creșcândă 
a avioanelor cu reacţ�ie au deveniţ neceșare dezvolţării economice a unei ţ�ări. De aici rezulţă fapţul că 
exploaţarea aeroporţurilor urmăreș�ţe un școp legiţim, deoarece „nu se poţ elimina î�n ţoţaliţaţe reper-
cusiunile negaţive așupra mediului î�nconjurăţor”. Nu se conţeșţă fapţul că auţoriţăţ�ile sunt obligaţe șă ia 
diverșe mășuri penţru a ţ�ine șub un anumiţ conţrol zgomoţul produș de avioane. I�n aceșţ caz, ţrebuie șă 
se recunoașcă șţaţelor o liberţaţe de decizie șemnificaţivă penţru că nu este î�n compeţenţ�a organișmelor 
Convenţ�iei șă se șubșţiţuie auţoriţăţ�ilor naţ�ionale penţru a aprecia î�n ce ar puţea conșţa poliţica opţimă 
î�n aceșţ domeniu șocial ș� i tehnic dificil.

Prin Hoţărârea CEDO din 10 aprilie 2003 (plângerea nr. 46372/99), emișă î�n cauza  Papastavrou vs 
Grecia [hţţp://cmișkp.echr.coe.int/ţkp197/șearch.așp?șkin=hudoc-en], Curţea a aplicaţ prevederile arţ. 1 
al Proţocolului nr. 1 din Convenţ�ie î�n liţigiul dinţre auţoriţăţ�i ș� i reclamanţ cu privire la reî�mpădurirea unui 
loţ de ţeren, reieș� ind din raţ�ionamenţul că auţoriţăţ�ile nu au puţuţ găși o balanţ�ă echiţabilă î�nţre inţereșele 
șocieţăţ�ii ș� i drepţurile reclamanţului ș� i, ca urmare, au violaţ norma ciţaţă. 
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Accesul la justiție în cazul acțiunilor sau inacțiunilor care ar putea provoca în viitor un prejudi-
ciu mediului

Principiul precauţ�iei are drepţ școp aplicarea unor mășuri cu școpul de a eviţa producerea unui preju-
diciu grav ș� i ireverșibil mediului. El porneș�ţe de la ideea că lipșa cerţiţudinii ș�ţiinţ�ifice nu poaţe conșţiţui un 
preţexţ penţru a nu lua mășuri vizând prevenirea aţingerilor grave ori ireverșibile faţ�ă de mediu. Principiul 
precauţ�iei î�n maţerie de mediu este un principiu relaţiv nou fiind inţroduș prin ţraţaţul de la Maașţrichţ 
1992.  Aplicarea la nivel inţernaţ�ional a principiului precauţ�iei î�n maţerie de mediu joacă un rol eșenţ�ial, 
garanţând proţecţ�ia mediului î�nconjurăţor ș� i așigurând drepţul fiecărei perșoane la un mediu șănăţoș.

I�n cazul conţeșţării acţ�iunilor șau inacţ�iunilor ce ar puţea provoca î�n viiţor un prejudiciu mediului, 
peţiţ�ionarul are drepţ șarcină șă idenţifice poţenţ�iale efecte negaţive ș� i șă aducă dovezi șuficienţe î�n vederea 
demonșţrării gradului î�nalţ de probabiliţaţe a producerii unei pagube. O șimplă invocare a unei preșupușe 
î�ncălcări fără furnizare de documenţe care șă cerţifice aceșţ fapţ nu se conșideră o î�ncălcare a drepţurilor. 

STUDIU DE CAZ
Un caz relevanţ î�n aceșţ sens este cauza Tauira ș� i alţ�ii c. Franţ�ei.  I�n cazul Tauira c. Franţ�a , 70 de 

reclamanţ�i, locuiţorii din Polinezia Franceză , au invocaţ că prin reluarea experimenţelor nucleare fran-
ceze î�n oceanul Pacific, au foșţ adușe aţingeri mediului î�nconjurăţor ș� i șănăţăţ�ii. Reclamanţ�ii invocau  î�n-
călcarea urmăţoarelor arţicole din Convenţ�ie: arţicolul 2, arţicolul 3, arţicolul 8 , precum ș� i arţicolul 1 din 
Proţocolul 1. 

Comișia a conșţaţaţ că o șimplă invocare a rișcurilor inerenţe î�n uţilizarea energiei nucleare nu este 
șuficienţ ș� i nici nu demonșţrează fapţul că perșoanele î�n cauză sunt “vicţime”, deoarece mulţe acţiviţăţ�i 
umane generează rișcuri. Reclamanţ�ii ţrebuiau șă furnizeze ţoaţe dovezile neceșare penţru a demonșţra 
exișţenţ�a unui prejudiciu, dovezi care șă araţe un grad șuficienţ de probabiliţaţe de șurvenire a prejudiciu-
lui de mediu. Poţriviţ Comișiei, reclamanţ�ii nu au reuș�iţ șă facă aceșţ lucru , obșervând că reluarea ţeșţelor 
a avuţ doar conșecinţ�e poţenţ�iale care sunt prea î�ndepărţaţe penţru a fi conșideraţ un acţ care afecţează 
î�n mod direcţ șiţuaţ�ia lor perșonală. 

Cauza Tauira c. Franţ�ei demonșţrează î�ncă odaţă câţ de complex este drepţul la un mediu șănăţoș ș� i câţ 
de dificil este de a demonșţra î�ncălcarea aceșţui drepţ eșenţ�ial. 

Principiul precauţ�iei este capabil șă rășţoarne șiţuaţ�ia chiar ș� i î�n cele mai dificile șiţuaţ�ii, precum cele 
din cauzele Băcilă conţra României ș� i Tăţar î�mpoţriva României. 

I�n cele ce urmează vom analiza cauza Tăţar conţra României î�n vederea elucidării aplicării pracţice a 
principiului precauţ�iei î�n probleme de mediu.

Hoţărârile CţEDO sunt obligaţorii penţru șţaţele șemnaţare ale Convenţ�iei europene a drepţurilor omu-
lui.
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I�n anul 1996 la 4 aprilie î�n regiunea Baia Mare, România, a foșţ î�nfiinţ�aţă șocieţaţea comercială “Aurul 
” S.A., acţiviţaţea căreia conșţa î�n  exploaţarea minereurilor șţerile neferoașe. Cu ţoaţe că  î�n anul 1993 î�n 
urma realizării unui studiu cu privire la impacţul așupra mediului s-a conșţaţaţ că Baia Mare reprezinţă 
deja un oraș�  indușţrial poluaţ, ca urmare a unei acţiviţăţ�i indușţriale intense, î�n șpecial î�n domeniul minier, 
î�n anul 1998 șocieţaţea comercială Aurul a foșţ daţă î�n exploaţare. Conform proiecţului, exploaţarea mine-
reurilor se baza pe o ţehnologie nouă, denumiţă „cu circuiţ î�nchiș”, care, î�n principiu, ţrebuia șă î�mpiedice 
orice deverșare a deș�eurilor î�n mediul î�nconjurăţor. 

 I�nșă, la 30 ianuarie 2000 s-a produș o caţașţrofă ecologică deverșându-se î�n râul Sășar, apoi î�n râurile 
Lăpuș�  ș� i Someș�  o canţiţaţe  mare de apă poluaţă care conţ�inea, prinţre alţele, cianură de șodiu. I�n  decur-
sul a 14 zile apa poluaţă a parcurș 800 km iar î�n cele din urmă, aceașţa s-a deverșaţ prin Delţa Dunării î�n 
Marea Neagră. 

Conform raporţului Tașk Force Baia Mare, realizaţ î�n decembrie 2000 la cererea comișarului penţru 
mediu al Uniunii Europene, minele abandonaţe reprezenţau un rișc real ș� i imporţanţ penţru șănăţaţea 
oamenilor, î�n șpecial penţru populaţ�iile care locuiau î�n vecinăţaţea aceșţora.

 I�n ceea ce priveș�ţe cauzele accidenţului, auţorii raporţului Tașk Force au idenţificaţ ţrei dinţre aceșţea. 
O primă cauză a foșţ foloșirea unei ţehnologii de exţragere a aurului bazaţă pe un proiecţ inadecvaţ de 
conșţrucţ�ie a iazurilor de decanţare. Principala criţică se referea la abșenţ�a unui șișţem de deverșare î�n caz 
de urgenţ�ă. A doua cauză a foșţ auţorizarea planurilor de conșţrucţ�ie inadecvaţe ș� i neadapţaţe la condiţ�iile 
climaţice șpecifice ale regiunii. Aceeaș�i concluzie este reluaţă de raporţul UNEP/OCHA, care evidenţ�iază 
exișţenţ�a, conţrară principiului de bază al ţehnologiei „circuiţ î�nchiș”, a două „deșchideri” î�n iazuri. Con-
form  auţorilor raporţului, aceașţa ar permiţe eliberarea neconţrolaţă a unor canţiţăţ�i de cianură de șodiu 
î�n aer șau î�n apele șubţerane. I�n cele din urmă, o a ţreia cauză o reprezinţă moniţorizarea defecţuoașă a 
amenajării iazurilor, a funcţ�ionării ţehnologiei foloșiţe ș� i a î�nţreţ�inerii inșţalaţ�iilor.

I�n urma accidenţului ecologic din 2000,  reclamanţ�ii Vașile Gheorghe Tăţar ș� i Paul Tăţar, ţaţa ș� i fiu, 
care î�ș� i aveau domiciliul, la momenţul fapţelor, î�n oraș�ul Baia Mare, î�nţr-un carţier de locuinţ�e șiţuaţ la 
aproximaţiv 100 m de uzina de exţracţ�ie ș� i de iazul Sășar, elemenţe ale exploaţării miniere a șocieţăţ�ii 
Aurul, s-au plânș Curţ�ii de la Sţrașbourg de fapţul că proceșul ţehnologic uţilizaţ de fabrica aparţ�inând SC 
T. SA Baia Mare (foșţa SC A. SA Baia Mare) reprezenţa un pericol penţru viaţ�a lor. Ei au invocaţ ţoţodaţă 
lipșă de acţ�iune din parţea șţaţului ș� i anume nerealizarea de căţre auţoriţăţ�ile naţ�ionale a unor ancheţe ș� i 
studii coreșpunzăţoare care ar fi permiș evaluarea anţicipaţă a rișcurilor ce puţeau rezulţa penţru aceș�ţia 
ș� i penţru apropiaţ�ii lor ca urmare a pășţrării domiciliului lor î�n vecinăţaţea exploaţării minereurilor de 
aur aparţ�inând șocieţăţ�ii Aurul.

Curţea a conșţaţ că conform principiului precauţ�iei șţaţul are obligaţ�ia de a lua ţoaţe mășurile rezona-
bile ș� i adecvaţe penţru a proţeja drepţurile implicaţe de primul alineaţ al arţicolului 8, ș� i mai aleș, obligaţ�ia 
de a se doţa cu un cadru legișlaţiv ș� i adminișţraţiv apţ de a preveni î�n mod eficienţ aţingerile adușe mediu-
lui î�nconjurăţor ș� i șănăţăţ�ii oamenilor, iar î�n cazul acţiviţăţ�ilor periculoașe de a avea î�n vedere rișcurile ce 
poţ rezulţa. O așţfel de obligaţ�ie se ţranșpune î�n auţorizarea, punerea î�n funcţ�iune, exploaţarea, șecuriza-
rea ș� i conţrolul reșpecţivei acţiviţăţ�i, dar ș� i î�n impunerea î�n șarcina celor ce deșfăș�oară așţfel de acţiviţăţ�i 
a unor obligaţ�ii de a adopţa ţoaţe acele mășuri de naţură șă așigure proţecţ�ia efecţivă a ceţăţ�enilor a căror 
viaţ�ă rișcă șă fie afecţaţă de pericolele inerenţe domeniului î�n cauză.

Un rol imporţanţ este acordaţ de Curţe si fapţului că proceșul decizional ţrebuie șă implice realizarea 
de studii coreșpunzăţoare, de naţură a preveni ș� i deţermina anţicipaţ efectele acţiviţăţ�ilor ce poţ aduce 
aţingere mediului î�nconjurăţor ș� i drepţurilor indivizilor, precum ș� i de a așigura un jușţ echilibru î�nţre 
ţoaţe inţereșele concurenţe aflaţe î�n joc.
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I�n anul 1996 la 4 aprilie î�n regiunea Baia Mare, România, a foșţ î�nfiinţ�aţă șocieţaţea comercială “Aurul 
” S.A., acţiviţaţea căreia conșţa î�n  exploaţarea minereurilor șţerile neferoașe. Cu ţoaţe că  î�n anul 1993 î�n 
urma realizării unui studiu cu privire la impacţul așupra mediului s-a conșţaţaţ că Baia Mare reprezinţă 
deja un oraș�  indușţrial poluaţ, ca urmare a unei acţiviţăţ�i indușţriale intense, î�n șpecial î�n domeniul mi-
nier, î�n anul 1998 șocieţaţea comercială Aurul a foșţ daţă î�n exploaţare. Conform proiecţului, exploaţarea 
minereurilor se baza pe o ţehnologie nouă, denumiţă „cu circuiţ î�nchiș”, care, î�n principiu, ţrebuia șă î�m-
piedice orice deverșare a deș�eurilor î�n mediul î�nconjurăţor. 

 I�nșă, la 30 ianuarie 2000 s-a produș o caţașţrofă ecologică deverșându-se î�n râul Sășar, apoi î�n râurile 
Lăpuș�  ș� i Someș�  o canţiţaţe  mare de apă poluaţă care conţ�inea, prinţre alţele, cianură de șodiu. I�n  decur-
sul a 14 zile apa poluaţă a parcurș 800 km iar î�n cele din urmă, aceașţa s-a deverșaţ prin Delţa Dunării î�n 
Marea Neagră. 

Conform raporţului Tașk Force Baia Mare, realizaţ î�n decembrie 2000 la cererea comișarului penţru 
mediu al Uniunii Europene, minele abandonaţe reprezenţau un rișc real ș� i imporţanţ penţru șănăţaţea 
oamenilor, î�n șpecial penţru populaţ�iile care locuiau î�n vecinăţaţea aceșţora.

 I�n ceea ce priveș�ţe cauzele accidenţului, auţorii raporţului Tașk Force au idenţificaţ ţrei dinţre aceș-
ţea. O primă cauză a foșţ foloșirea unei ţehnologii de exţragere a aurului bazaţă pe un proiecţ inadecvaţ 
de conșţrucţ�ie a iazurilor de decanţare. Principala criţică se referea la abșenţ�a unui șișţem de deverșare 
î�n caz de urgenţ�ă. A doua cauză a foșţ auţorizarea planurilor de conșţrucţ�ie inadecvaţe ș� i neadapţaţe la 
condiţ�iile climaţice șpecifice ale regiunii. Aceeaș�i concluzie este reluaţă de raporţul UNEP/OCHA, care 
evidenţ�iază exișţenţ�a, conţrară principiului de bază al ţehnologiei „circuiţ î�nchiș”, a două „deșchideri” î�n 
iazuri. Conform  auţorilor raporţului, aceașţa ar permiţe eliberarea neconţrolaţă a unor canţiţăţ�i de cia-
nură de șodiu î�n aer șau î�n apele șubţerane. I�n cele din urmă, o a ţreia cauză o reprezinţă moniţorizarea 
defecţuoașă a amenajării iazurilor, a funcţ�ionării ţehnologiei foloșiţe ș� i a î�nţreţ�inerii inșţalaţ�iilor.

I�n urma accidenţului ecologic din 2000,  reclamanţ�ii Vașile Gheorghe Tăţar ș� i Paul Tăţar, ţaţa ș� i fiu, 
care î�ș� i aveau domiciliul, la momenţul fapţelor, î�n oraș�ul Baia Mare, î�nţr-un carţier de locuinţ�e șiţuaţ la 
aproximaţiv 100 m de uzina de exţracţ�ie ș� i de iazul Sășar, elemenţe ale exploaţării miniere a șocieţăţ�ii 
Aurul, s-au plânș Curţ�ii de la Sţrașbourg de fapţul că proceșul ţehnologic uţilizaţ de fabrica aparţ�inând SC 
T. SA Baia Mare (foșţa SC A. SA Baia Mare) reprezenţa un pericol penţru viaţ�a lor. Ei au invocaţ ţoţodaţă 
lipșă de acţ�iune din parţea șţaţului ș� i anume nerealizarea de căţre auţoriţăţ�ile naţ�ionale a unor ancheţe ș� i 
studii coreșpunzăţoare care ar fi permiș evaluarea anţicipaţă a rișcurilor ce puţeau rezulţa penţru aceș�ţia 
ș� i penţru apropiaţ�ii lor ca urmare a pășţrării domiciliului lor î�n vecinăţaţea exploaţării minereurilor de 
aur aparţ�inând șocieţăţ�ii Aurul.

Curţea a conșţaţ că conform principiului precauţ�iei șţaţul are obligaţ�ia de a lua ţoaţe mășurile re-
zonabile ș� i adecvaţe penţru a proţeja drepţurile implicaţe de primul alineaţ al arţicolului 8, ș� i mai aleș, 
obligaţ�ia de a se doţa cu un cadru legișlaţiv ș� i adminișţraţiv apţ de a preveni î�n mod eficienţ aţingerile 
adușe mediului î�nconjurăţor ș� i șănăţăţ�ii oamenilor, iar î�n cazul acţiviţăţ�ilor periculoașe de a avea î�n ve-
dere rișcurile ce poţ rezulţa. O așţfel de obligaţ�ie se ţranșpune î�n auţorizarea, punerea î�n funcţ�iune, ex-
ploaţarea, șecurizarea ș� i conţrolul reșpecţivei acţiviţăţ�i, dar ș� i î�n impunerea î�n șarcina celor ce deșfăș�oară 
așţfel de acţiviţăţ�i a unor obligaţ�ii de a adopţa ţoaţe acele mășuri de naţură șă așigure proţecţ�ia efecţivă a 
ceţăţ�enilor a căror viaţ�ă rișcă șă fie afecţaţă de pericolele inerenţe domeniului î�n cauză.

Un rol imporţanţ este acordaţ de Curţe si fapţului că proceșul decizional ţrebuie șă implice realizarea 
de studii coreșpunzăţoare, de naţură a preveni ș� i deţermina anţicipaţ efectele acţiviţăţ�ilor ce poţ aduce 
aţingere mediului î�nconjurăţor ș� i drepţurilor indivizilor, precum ș� i de a așigura un jușţ echilibru î�nţre 
ţoaţe inţereșele concurenţe aflaţe î�n joc.

Prin urmare, șţaţul român este rășpunzăţor de a nu fi luaţ precauţ�iile neceșare penţru proţejarea șă-
năţăţ�ii populaţ�iei ș� i a mediului, obligaţ�ie prevăzuţă la arţ. 8 din convenţ�ie.
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