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Bucureşti, 02.08.2010

OPINII
privind restructurarea şi reorganizarea agenţiilor de mediu

Asociaţia Română de Mediu şi-a declarat disponibilitatea de a se implica activ în procesul
anunţat de restructurare şi reorganizare a sistemului agenţiilor pentru protecţia mediului şi
în acest scop, a adresat 2 scrisori deschise domnului Laszlo Borbely, ministrul mediului şi
pădurilor precum şi domnului Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului.
Demersurile asociaţiei noastre au fost justificate prin dorinţa de a pune la dispoziţia
autorităţilor de decizie resursele existente în cadrul Asociaţiei Române de Mediu în
condiţiile unor dezbateri transparente şi profesionale privind viitorul instituţiilor de mediu din
România.
Am făcut de asemenea cunoscut faptul că membrii asociaţiei interferă cu autorităţile de
mediu şi sunt direct interesaţi ca acestea să fie organizate în structuri funcţionale şi să-şi
poată exercita eficient atribuţiile şi responsabilităţile în relaţia cu societatea civilă, mediul
de afaceri şi sectorul profesional.
Asociaţia Română de Mediu nu şi-a propus să apeleze la obligaţiile care rezultă din
legislaţia actuală privind transparenţa decizională şi dezbaterea publică a proiectelor de
acte legislative considerând că este inclusiv interesul autorităţilor să aibă o decizie de
reorganizare fundamentată pe opinii şi argumente provenite din cât mai multe zone de
interes.
Până în acest moment nu am avut nici o reacţie la cele două scrisori. Ne îngăduim să
considerăm că dialogul cu mediul profesional nu este de interes pentru factorii de decizie
din cadrul autorităţilor centrale pentru protecţia mediului şi în consecinţă, în cele ce
urmează vom exprima opiniile noastre privind principiile care ar trebui să stea la baza
organizării unui sistem instituţional funcţional de mediu în România cu referire specifică la
agenţiile pentru protecţia mediului.
Consiliul de Coordonare al asociaţiei a analizat în întâlnirea care a avut loc în data de
28.07.2010 poziţiile exprimate de membrii în ultima perioadă dar şi intervenţiile altor
specialişti implicaţi de-a lungul anilor în procesul de consolidare instituţională a agenţiilor
de mediu.
Având în vedere practica europeană, viziunea sub care, începând cu anul 2002, s-a
urmărit structurarea şi consolidarea agenţiilor pentru protecţia mediului, Consiliul de
Coordonare apreciază că în procesul de restructurare ar trebuie avut în vedere
următoarele:
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1. Procesul de restructurare trebuie să aibă ca unic obiectiv crearea unor structuri
funcţionale, competente şi eficiente pentru implementarea politicilor de mediu la nivel
naţional, regional şi local
2. Optimizarea costurilor de funcţionare a acestor structuri trebuie să nu afecteze obiectivul
enunţat mai sus
3. Stabilirea structurilor organizatorice, dimensionarea cu personal şi relaţionarea între
aceste structuri poziţionate la nivel naţional, regional sau/şi local ar trebui să se facă pe
baza unei analize aprofundate a responsabilităţilor, atribuţiilor şi competenţelor necesare
pentru a asigura funcţionalitatea acestora
4. Considerăm că este necesar ca la nivel regional şi local să existe structuri capabile să
gestioneze problematica de mediu la specifică
5. Structurile regionale ar trebui să fie echidistante faţă de cele poziţionate la nivel judeţean
şi să aibă, printre altele, atribuţii privind planificarea regională de mediu şi implementarea
Directivelor IPPC şi SEA
6. În conformitate cu împărţirea administrativ teritorială a României şi principiul
subsidiarităţii, la nivel judeţean, agenţiile pentru protecţia mediului ar trebui să-şi menţină
statutul de servicii deconcentrate cu personalitate juridică ale ministerului mediului şi
pădurilor
Deoarece deţinem informaţii insuficiente privind intenţiile de reorganizare a structurilor
agenţiilor de mediu, rămânem la aceste consideraţii de ordin general.
Dacă se va declanşa un proces de dezbatere publică, aşa cum este de aşteptat, sau
factorii de decizie vor da curs ofertei noastre de cooperare, Asociaţia Română de Mediu va
participa activ la toate acţiunile derulate în această direcţie.
Suntem conştienţi că politica de mediu este asumată la un moment dat de administraţia în
funcţie şi că responsabilitatea deciziei aparţine acesteia. Nu este în intenţia Asociaţiei
Române de Mediu să intervină în această decizie dacă autorităţile de mediu consideră
inutilă consultarea mediului profesional.
În consecinţă, ne exprimăm speranţa ca rezultatele procesului de reorganizare a sistemului
de mediu din România să conducă la organizarea unor structuri care să deservească
interesul public pentru care au fost înfiinţate.
Consiliul de Coordonare al ARM1998
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