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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1207/209, adresată de Ioana Șuțu, de cetățenie română, privind 
presupusele încălcări ale legislației comunitare privind accesul publicului la 
informații în legătură cu aprobarea unui proiect care vizează construirea 
unei biserici într-un parc public din București

1. Rezumatul petiției

Petiționara critică decizia autorităților locale din București de autorizare a construirii unei 
biserici într-un parc public. Petiționara afirmă că decizia a fost luată fără organizarea unei 
consultări publice și că publicul nu ar fi avut acces la informațiile referitoare la proiect. Ea 
denunță cu fermitate lipsa unui studiu de impact și faptul că un spațiu public verde ar dispărea 
pentru a lăsa loc unei noi biserici ortodoxe, în timp ce în cartier ar exista alte cinci astfel de 
clădiri. Petiționara solicită Parlamentului European să examineze chestiunea și să se asigure 
că autoritățile române aplică în mod adecvat legislația în vigoare care transpune Convenția de 
la Aarhus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara indică faptul că un parc public, situat în fața imobilului în care locuiește, ar urma 
să dispară – sau, în orice caz, să fie redus – pentru a face loc unei biserici. Autorizația pentru 
schimbarea destinației terenului respectiv ar fi fost acordată în 2005 de primarul orașului 
București. Autorizația de construcție ar fi fost acordată în 2009, în ciuda prevederilor 
Ordonanței nr. 114/2007 care interzice construcția de clădiri în parcuri, precum și reducerea 
suprafețelor sau eliminarea spațiilor verzi. Autorizația de construcție ar încălca prevederile 
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Convenției de la Aarhus1, în special în ceea ce privește participarea publicului la procesul 
decizional. România este parte la convenție din 2000. Ar exista, de asemenea, alte cazuri 
similare. 

Uniunea Europeană este parte la Convenția de la Aarhus din 17 mai 20052. În acest scop, UE 
și-a adaptat legislația pentru a o face pe deplin compatibilă cu convenția. În ceea ce privește 
prezenta petiție, trebuie menționată adoptarea Directivei 2003/35/CE3.

Legislația Uniunii Europene în domeniul participării publicului prevede că o astfel de 
participare este necesară în cazul proiectelor publice sau private care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra mediului (EIM)4, în cazul instalațiilor care fac obiectul unei autorizări în 
scopul prevenirii și controlului integrat al poluării (PCIP)5 și în cazul anumitor planuri și 
programe prevăzute în anexa I la Directiva 2003/35/CE. Legislația respectivă vizează să 
asigure aplicarea integrală a articolelor 6 și 7 din Convenția de la Aarhus.

Construcția de biserici nu este prevăzută în mod specific în cadrul Directivei PCIP sau printre 
planurile sau programele din anexa I.

Nu este prevăzută nici în cadrul proiectelor pentru care este necesară efectuarea unei EIM 
[articolul 4 alineatul (1) și anexa I la Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată]. 
Construcția de biserici nu este inclusă nici printre proiectele enumerate în anexa II la aceeași 
directivă, în cazul cărora statele membre trebuie să determine dacă proiectul trebuie să facă 
sau nu obiectul unei EIM [articolul 4 alineatele (2) și (3)]. 

Prin urmare, în baza legislației europene aplicabile, cazul evocat de petiționară nu implică 
obligativitatea ca publicul să participe la procesul decizional. 

S-a luat act de faptul că, potrivit petiționarei, autorizația de construcție eliberată în 2009 ar 
                                               
1 Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul 
la justiție în domeniul mediului, încheiată la Aarhus la 25.06.1998, în cadrul CEE-ONU 
(Organizația Națiunilor Unite – Comisia economică pentru Europa).

2 Decizia Consiliului din 17.02.2005 (2005/370/CE), publicată în JO L 124, 17.5.2005, pagina 
1. 

3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003, publicată 
în JO L 156, 25.6.2003, pagina 17.

4 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului (85/337/CEE), publicată în JO L 175, 5.7.1985, pagina 40; 
Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997, publicată în JO L 73, 14.3.1997, pagina 5 
și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003, publicată 
în JO L 156, 25.6.2003, pagina 17.

5 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării (versiunea codificată), publicată în JO L 24, 
29.1.08, pagina 8.
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încălca prevederile Ordonanței nr. 114/2007. Totuși, o eventuală astfel de încălcare ține 
exclusiv de legislația națională și este de competența exclusivă a instanțelor românești.

În sfârșit, Convenția de la Aarhus nu este aplicabilă în cazul construcției de clădiri, decât în 
măsura în care acestea intră sub incidența directivelor menționate anterior.

Concluzii

Din informațiile conținute de prezenta petiție, nu reiese că autoritățile române ar fi încălcat 
dispozițiile referitoare la participarea publicului prevăzute de Directiva 2003/35/CE, care a 
fost adoptată pentru a asigura aplicarea integrală a Convenție de la Aarhus în materie de 
participare a publicului și acces la justiție.


