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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0548/2011, adresată de Octavian Radu, de cetățenie română, privind 
distrugerea spațiilor verzi din Alba-Iulia, România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva faptului că dreptul cetățenilor din Alba Iulia la un mediu 
sănătos este încălcat de către autoritățile locale, care, folosind fonduri europene, au demarat 
începând din anul 2009 proiecte de „reabilitare” a unor trasee din cetatea medievală din Alba 
Iulia, desființând un parc și acoperind suprafața acestuia cu pavaj de beton. Petiționarul 
solicită Parlamentului European să verifice modul în care fondurile europene au fost folosite 
pentru distrugerea mediului înconjurător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

În conformitate cu principiul gestionării partajate utilizat pentru administrarea politicii de 
coeziune, punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate este responsabilitatea statelor membre. 

Acesta include selectarea proiectelor, iar autoritățile naționale de gestionare trebuie să 
acționeze în conformitate cu principiile prevăzute în programul operațional și să respecte 
normele relevante naționale și ale UE. Prin urmare, petiționarul este invitat să recurgă la toate 
mijloacele de atac disponibile la nivel național.
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Potrivit informațiilor furnizate Comisiei de către autoritățile naționale competente, proiectul 
este într-adevăr cofinanțat prin Programul operațional regional și respectă toate cerințele 
legale privind protecția mediului. În plus, autoritățile de gestionare au informat, de asemenea, 
Comisia cu privire la faptul că primăria orașului a organizat o campanie de informare a 
publicului larg (prin dezbateri publice, prin presă, prin informații pe internet și prin sondaje) 
anterior începerii proiectului. 

Concluzii

Autoritățile naționale au confirmat faptul că proiectul a obținut toate autorizațiile de mediu 
necesare și că nu există nicio încălcare a legislației de mediu. 


