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3. PROIECTUL GRECO-ROMÂN PRIVIND COOPERAREA
ÎN DOMENIUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Proiectul Greco-Român de cooperare în evaluarea impactului asupra mediului
(EIM) în context transfrontieră s-a desfăşurat pe perioada unui an de zile
(noiembrie 2002-noiembrie 2003), fiind finanţat de către Ministerul Afacerilor
Externe al Greciei. Proiectul cu caracter bilateral a fost realizat în parteneriat
prin participarea a două organizaţii neguvernamentale care activează în
domeniul protecţiei mediului şi anume: partenerul elen Nmos y Physis
(Dreptul şi Natura) din Atena, Grecia, pe de o parte, şi partenerul român
Grupul Ecologic de Colaborare (GEC), cu sediul în Bucureşti, România, pe de
altă parte.
Principalul obiectiv al proiectului a constat în elaborarea de recomandări
practice pentru autorităţile celor două state în vederea aplicării legislaţiei
naţionale în domeniul EIM în context transfrontieră, punând accent pe
necesitatea armonizării cerinţelor actelor normative în vigoare în cele două
ţări. Totodată, o atenţie specială a fost acordată posibilităţii şi oportunităţii
încheierii de acorduri blaterale/multilaterale sau subregionale în scopul
respectării obligaţiilor ce revin părţilor la Convenţia privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră (Espoo, 1991) şi la
recentul Protocol privind evaluarea strategică de mediu (SEA), semnat la Kiev
1
în luna mai 2003 .
În acest sens, contribuţiile experţilor implicaţi în realizarea proiectului, au
urmărit:
a) prezentarea şi analiza legislaţiilor naţionale, comunitare şi a convenţiilor
internaţionale în domeniul evaluării impactului asupra mediului;
b) rolul şi implicarea societăţii civile în cadrul procedurilor de EIM în context
transfrontieră;
c) aplicarea Convenţiei de la Espoo prin convenţii bilaterale/multilaterale sau
subregionale, analizând şi documentele elaborate de Grupul de lucru
constituit în acest sens de reuniunea Părţilor la Convenţie;
d) studii de caz prezentând experienţa românească în domeniul cooperării
transfrontieră;
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Acest proiect a urmat unuia cu obiective similare desfăşurat anterior între Grecia şi
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e) rolul instituţiilor financiare internaţionale în aplicarea procedurilor EIM,
f)

inclusiv compatibilitatea procedurilor folosite de asemenea instituţii cu
prevederile legislaţiei naţionale;
relevarea specificului activităţilor de planificare a teritoriului şi de urbanism
faţă de regulile EIM în context transfrontieră.

Un alt obiectiv, care să asigure publicitatea rezultatelor obţinute, a constat în
realizarea unei pagini web a proiectului. În acest sens, pe lângă contribuţiile
experţilor, s-a realizat şi o colecţie de acte (cu caracter normativ şi tehnic), cu
conţinut relevant pentru obiectivele proiectului. Această colecţie, alături de
contribuţiile celor două echipe pot fi consultate la adresa:
nomosphysis@ath.forhnet.gr.
Cel mai însemnat rezultat al acestei colaborări constă poate în elaborarea
unui proiect de acord bilateral/multilateral sau subregional pentru aplicarea
art. 8 şi al Anexei VI al Convenţiei de la Espoo, care se doreşte a fi un punct
de pornire pentru eventuale viitoare negocieri ale unor asemenea acorduri,
având în vedere că de multe ori se ivesc probleme procedurale între două sau
mai multe state atunci când se invocă aplicarea Convenţiei de la Espoo. Se
doreşte totodată ca acest document să aibă caracter „deschis“, în sensul că
orice persoană să poată consulta pe internet şi să poată formula propuneri de
ameliorare a conţinutului acestuia, trimiţându-le administratorului paginii web,
ele urmând a fi luate în considerare apoi de experţii care au colaborat la
realizarea acestui proiect.
Cele două echipe au inclus şi au fost coordonate de personalităţi ştiinţifice
importante din cele două ţări şi anume: Prof. Dr. George Papadimitroiu –
profesor de drept constituţional Universitatea din Atena, consilier juridic al
primului-ministru al Greciei; Prof. Dr. Dan Manoleli – profesor la Universitatea
Bucureşti şi preşedinte al Grupului Ecologic de Colaborare, şi Prof. Dr. Mircea
Duţu – rectorul Universităţii Ecologice din Bucureşti şi preşedinte al Asociaţiei
Române de Drept al Mediului.

Marius Nistor
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