
  

DREPTURILE  PUBLICULUI 

(informatii privind mediul) 
  

PUBLICUL TREBUIE SA FIE   INFORMAT DESPRE: 

  

 Orice informatie privind mediul: 

o starea elementelor de mediu (aerul  si  atmosfera,  apa,  solul,  
suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, etc) 

o factorii, cum sunt: substantele,energia, zgomotul, radiatiile sau 
deseurile, etc; 

o masurile, inclusiv masurile administrative cum sunt: politicile, 
legislatia, planurile, programele, conventiile incheiate intre autoritatile 
publice si persoanele fizice si juridice privind obiectivele de mediu; 

o rapoartele referitoare la implementarea legislatiei privind protectia 
mediului; 

o analizele cost - beneficiu sau alte analize si prognoze economice 
folosite in cadrul masurilor si activitatilor prevazute in rapoarte; 

o starea sanatatii si sigurantei umane; 

 o amenintare iminenta asupra sanatatii umane, datorata unei 
activitati umane sau unei cauze naturale; 

 o amenintare iminenta asupra  mediului din  cauze naturale sau 
provocata de activitati umane; 

 operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe baza unei 
autorizatie/autorizatie integrata de mediu, despre consecintele 
acestor activitati si/sau produselor lor asupra  mediului. 

  

  



PUBLICUL ARE DREPTUL SA SOLICITE: 

  

 in scris, punerea la dispozitia sa a informatiilor privind mediul; 
 autoritatilor publice care detin informatii privind mediul, nu doar 
autoritatilor publice pentru protectia mediului; 

  

MIJLOACE DE INFORMARE  A PUBLICULUI: 

 paginile web ale autoritatilor pentru protectia mediului: 

o        www.mediu.ro 

o        www.anpm.ro  

 pagina web a AFER; 

o        www.afer.ro 

 pliante la sediul autoritatilor de mediu; 
 emisiuni radio/TV, presa scrisa, etc; 
 bazele de date cu informatia privind mediul puse in mod activ la 
dispozitia publicului: 

o  tratate, conventii si acorduri internationale la care Romania este 
parte; 

o   legislatia nationala privind mediul; 
o   politicile, planurile si programele in legatura cu mediul; 
o   rapoartele anuale privind starea mediului; 
o   datele rezultate din monitorizarea activitatilor ce pot afecta mediul; 
  
 

ACCESUL LA INFORMATIA PRIVIND MEDIUL 
  

 accesul la orice liste sau registre publice cu informatii de mediu este 
gratuit , daca acestea sunt examinate pe loc; 

 in cazul in care solicitarea informatiei implica realizarea de copii de 
pe documentele detinute, se aplica tarife pentru copiere; tariful 
este suportat de solicitant; 

 informatia poate fi solicitata pe hartie, discheta, posta electronica, 
etc. 

  
  

http://www.mediu.ro/
http://www.anpm.ro/
http://www.afer.ro/


 
RASPUNSUL LA O SOLICITARE SCRISA  PRIVIND 
INFORMATIA DE  MEDIU 
  

 in maximum 1 luna de la data inregistrarii cererii la autoritatea publica; 
 termenul de 1 luna se poate preluni la 2 luni, in cazul in care volumul 
si complexitatea informatiei solicitate sunt prea mari. Solicitantul este 
informat inaintea expirarii termenului de 1 luna, despre prelungirea 
termenului de raspuns si motivele care stau la baza acestei prelungiri. 

  
O SOLICITARE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL SE 
POATE REFUZA  CAND: 
  

 informatia solicitata nu este detinuta de sau pentru autoritatea publica 
la care a fost inaintata cererea; 

 cererea este in mod evident nerezolvabila; 
 cererea este fomulata intr-o maniera prea generala; 
 cererea priveste materialele in curs de completare sau documente ori 
date nefinalizate; 

 cererea priveste sistemul de comunicatii interne, luand in 
considerare satisfacerea interesului public prin furnizarea informatiilor. 

 divulgarea acesteia afecteaza: 
o        confidentialitatea procedurilor autoritatilor publice; 
o  relatii internationale, securitate publica sau aparare 

nationala; 
o        drepturile de proprietate intelectuala; 
o   confidentialitatea informatiilor comerciale sau industriale 

(protejarea unui interes economic legitim, pastrarea confidentialitatii 
statistice si a secretului taxelor); 

o   confidentialitatea datelor personale si/sau a dosarelor 
privind o persoana fizica, in cazul in care acea persoana nu a consimtit 
la divulgarea catre public a informatiilor; 

o          interesele sau protectia oricarei persoane care a oferit voluntar 
informatiile cerute, fara ca acea parte sa aiba obligatia legala sau sa fie 
posibil a fi obligata legal sa furnizeze informatiile; 

  
O SOLICITARE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL NU SE 
POATE REFUZA  CAND: 
  

 cererea se refera la emisii, descarcari sau alte evacuari de poluanti de 
mediu; 

  
  



ACCESUL LA JUSTITIE 
  

 Orice solicitant nemultumit de raspunsul primit la o cerere de furnizare 
a informatiei privind mediul poate: 

o        sa se adreseze cu plangere prealabila conducatorului 
respectivei autoritati publice; (procedura administrativa prealabila este 
scutita de taxe) 

o   sa depuna o cerere la instanta de contencios administrativ 
competenta; 

 cererea se refera la emisii, descarcari sau alte evacuari de poluanti de 
mediu; 

  

(HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul- M. Of. 760/22.08.2005) 
 


