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1. Prevederi internaționale și lacune naționale în domeniul dreptului la un mediu sănătos

1.1. Dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil
Rezoluția adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU în 8 octombrie 2021 intitulată Dreptul
la un mediu curat, sănătos și durabil s-a referit la următoarele documente și decizii anterioare din
domeniu ale forurilor internaționale:
-

Declarația Universală a Drepturilor Omului,

-

Declarația și Programul de acțiune de la Viena,

-

Declarația privind dreptul la dezvoltare,

-

Declarația Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului uman (Declarația de la Stockholm),

-

Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea,

-

Rezoluția 70/1 a Adunării Generale din 25 septembrie 2015, intitulată „Transformarea lumii
noastre: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”,

-

Documentul Viitorul pe care ni-l dorim rezultat din Conferința ONU despre Dezvoltare
Durabilă din Rio de Janeiro în iunie 2012,

-

Rezoluțiile ONU privind drepturile omului și mediul, precum cele recente 45/17 din 6
Octombrie 2020, 45/30 din 7 Octombrie 2020, și 46/7 din 23 Martie 2021

Această rezoluție recunoaște că dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni: socială, economică și de mediu.
Alături de protecția mediului, ea contribuie la bunăstarea umană și exercitarea drepturilor omului. Astfel,
devine explicit și clar că dreptul la un mediu sănătos se leagă de exercitarea celorlalte drepturi universale
ale omului, printre ele :
-

dreptul la viață,

-

dreptul de se bucura la cel mai înalt nivel posibil de sănătate fizică și mintală,

-

dreptul la un nivel de trai adecvat,

-

dreptul la hrană adecvată,

-

dreptul la locuință,

-

dreptul la apă potabilă și canalizare,

-

dreptul de a participa la viața economică, socială și culturală a comunității locale.

Rezoluția reafirmă că persoanele care locuiesc pe teritoriul unor state nu își pot exercita aceste drepturi
dacă statele nu își îndeplinesc obligația de a respecta, proteja și promova drepturile omului și dacă, printre
altele, nu iau măsuri suplimentare pentru cei care sunt deosebit de vulnerabili față de daunele mediului.
Prin această Rezoluție, Consiliul Drepturilor Omului al ONU :
1. Recunoaște dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil ca un drept al omului care este
important pentru exercitarea celorlalte drepturi ale omului.
2. Constată că dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil este legat de alte drepturi și de
dreptul internațional existent.
3. Afirmă că promovarea dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil necesită punerea în
aplicare deplină a acordurilor multilaterale de mediu în conformitate cu principiile dreptului
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internațional al mediului.
4. Încurajează statele:
(a) Să își întărească capacitatea de a proteja mediul pentru a satisface obligațiile sale ce țin de
asigurarea drepturilor omului.
(b) Să împărtășească practici pozitive în ceea ce privește obligațiile lor de a asigura dreptul la
un mediu curat, sănătos și durabil.
(c) Să adopte politici prin care cetățenii lor se pot bucura de dreptul la un mediu curat, sănătos
și durabil.
(d) În implementarea obiectivelor dezvoltării durabile să respecte obligațiile lor privind
dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil.
În lumina celor de mai sus, observăm că, din păcate :
-

România nu se află printre semnatarele Rezoluției ONU privind Dreptul la un mediu curat,
sănătos și durabil.

-

În Strategia Națională a României pentru Dezvoltare Durabilă nu există ținte explicite care să
se refere la măsuri în vederea asigurării accesului tuturor la dreptul la un mediu curat,
sănătos și durabil.

-

În România nu există măsuri care să protejeze persoanele și grupurile vulnerabile expuse
unor riscuri mai mari decât restul populației de a trăi într-un mediu poluat, toxic ce le
afectează sănătatea și viața (precum a arătat analiza noastră din Partea 1 al raportului).

Reținem totuși, că unele ținte definite în strategia dezvoltării durabile până în 2030 se leagă în mod
indirect de asigurarea dreptului la locuință adecvată într-un mediu sănătos, precum:
-

crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea expunerii și
vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și dezastre
economice, sociale și de mediu;

-

reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice
periculoase ,de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;

-

realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru
toți;

-

realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți și
eliminarea defecării în aer liber, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și
celor în situații vulnerabile;

-

îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și
reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, înjumătățind
proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;

-

asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne;

-

protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru
toți lucrătorii;

-

asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin
eliminarea legilor, politicilor și practicilor discriminatorii, și promovarea legislației,
politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens;

-

adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in scopul realizării
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progresive a unei egalități sporite;
-

reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și
reutilizare;

-

reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin
acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt
tip;

-

integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale;

-

promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la
justiție pentru toți.

Din păcate, însă, țintele de mai sus în România nu se traduc în legi și politici și planuri concrete de măsuri
susținute de fonduri guvernamentale, astfel încât ele rămân doar la nivelul unor scopuri declarative.
Astfel, statul român nu își respectă obligațiile cu privire la asigurarea accesului efectiv al tuturor la un
mediu curat, sănătos și durabil, și, drept urmare, împreună cu nerealizarea acestui drept universal îi
exclude pe mulți de la o serie de alte drepturi, precum dreptul:
-

de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat;

-

de a avea un ridicat nivel de sănătate, neafectat de degradarea mediului;

-

de a avea acces la resursele de apă şi hrană adecvate;

-

de a lucra într-un mediu sănătos;

-

de a se bucura de condiţii de locuit adecvate și de condiţiile unei vieţi trăite într-un
mediu sănătos;

-

de a primi asistenţă în caz de catastrofe naturale şi crize de mediu create de activități
economice poluante;

-

de a beneficia de folosinţa durabilă a naturii şi a resurselor acesteia. 1

1.2. Accesul la justiție în probleme de mediu
La nivel internațional un rol extrem de important îi revine în acest sens Convenției de la Aarhus (1998)
privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme
de mediu.2
Această convenție stipulează trei drepturi procedurale:

1

-

accesul la informația de mediu,

-

participarea publicului la deciziile privind mediul,

-

accesul la justiție în probleme de mediu.

D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2003, p. 278.

2

Daniela Pîrțu: Consacrarea legislativă internațională a dreptului la un mediu sănătos și echilibrat
ecologic, 2019
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Ulterior, prin Regulamentul nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie
2006, s-au definit normele de aplicare a Conveției de la Aarhus la instituţiile şi organele Comunităţii
Europene.3 Regulamentul prevede următoarele :
-

garantarea dreptului de acces al publicului la informațiile privind mediul primite sau
elaborate de instituțiile sau organismele comunitare și deținute de către acestea și
stabilirea termenilor și condițiilor generale, precum și a normelor pentru exercitarea
acestui drept;

-

asigurarea faptului că informațiile privind mediul sunt puse la dispoziție și
comunicate progresiv publicului în vederea atingerii celei mai largi și sistematice
disponibilități și difuzări posibile. În acest scop este promovată utilizarea, în special, a
tehnologiei de telecomunicații informatizate și/sau a tehnologiei electronice, în
măsura în care acestea sunt disponibile;

-

asigurarea participării publicului în domeniul elaborării planurilor și programelor
pentru mediu;

-

asigurarea accesului la justiție în probleme de mediu la nivel comunitar, în condițiile
prevăzute de prezentul regulament.

Mai departe, ca orice tratat internațional, în privința aplicării efective în state, și Convenția de la Aarhus
depinde de modul de preluare a prevederilor sale în dreptul național. România a ratificat Conveția de la
Arhus prin Legea Nr. 86 din 10 mai 2000, deci și-a asumat că o va respecta și implementa prin măsuri
adecvate pe plan național. Argumentele aduse în această lege includ următoarele:
-

nevoia de a recunoaște că orice persoană are dreptul să trăiască într-un mediu adecvat
sănătăţii şi bunăstării sale;

-

cetăţenii trebuie să aibă acces la informaţie, să fie îndreptăţiţi de a participa la luarea deciziei
şi să poată avea acces la justiţie în probleme de mediu şi să beneficieze, după caz, de asistenţă
pentru a-şi exercita acest drept.

Legea 86/ 20o0 prevede printre multe altele că:
-

nu va cere nici o derogare de la drepturile existente privind accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu;

-

în cazul oricărei ameninţări iminente a sănătăţii umane sau a mediului, cauzată de activităţile
umane sau datorată unor cauze naturale, toate informaţiile care ar da posibilitatea publicului
să ia măsuri de prevenire sau să amelioreze efectele negative provocate de acea ameninţare
şi care sunt deţinute de o autoritate publică sunt diseminate imediat şi fără nici o întârziere
membrilor publicului, care pot fi afectaţi.

Prevederile acestei legi, însă, în cazurile de locuire din constrângere în mediu toxic despre care avem
cunoștință, în România nu au fost transpuse în măsuri și acțiuni concrete de informare, protecție/
asistență, implicare în luarea deciziilor sau asigurarea accesului la justiție. În fapt, nu există norme
metodologice care ar fi operaționalizat prevederile legii 86/2000, și nu există sancțiuni aplicabile în
cazurile în care autoritățile statutului nu respectă aceste prevederi.
2. Cauze din jurisprudența CEDO privind încălcarea dreptului la un mediu sănătos
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1367
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În situația în care legislația privind dreptul la un mediu sănătos în România nu funcționează așa cum ar trebui,
pentru a căuta posibile modele de argumentare juridică împotriva locuirii într-un mediu care afectează
sănătatea oamenilor, putem face apel la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Cauzele prezentate mai jos care încalcă drepturile persoanelor la mediu sănătos au fost evaluate de către
Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin referire la Art. 8 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale (Convenție). Acest articol definește Dreptul la respectarea vieţii private şi de
familie prin două dimensiuni. Prima prevede că „orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi
de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale”. Iar a doua interzice amestecul unei autorităţi publice
în exercitarea acestui drept cu excepția unor cazuri când el „devine necesar pentru securitatea naţională,
siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia
sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”.
Descrierea acestor cauze a fost preluată din mai multe surse, precum: Petrică Trușcă și Andrada Trușcă
Trandafir: Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos în Jurisprudența CEDO, Revista Transilvană de
Științe Administrative 1(23)/2009; Chiriţă, 2007b, p. 332; Berger, 2005, p. 455 ; Niţu, 2005, p. 49.

Cauza Giacomelli c. Italia (2006)
Reclamantul a locuit din 1950 într-un loc în apropierea căruia în 1982 a început să funcționeze o fabrică
ce avea ca obiect de activitate depozitarea şi tratamentulunor „deşeuri speciale”, calificate în diverse
ocazii ca fiind toxice, iar alteori ca netoxice. Din acel moment, reclamantul a solicitat de mai multe
ori în instanţă reanalizarea autorizaţiei fabricii. Chiar ministerul de mediu a constatat în anul 2000 şi
2001 că funcţionarea fabricii pune în pericol sănătatea celor care locuiesc în apropierea ei. Alte autorităţi
competente au ajuns la aceleaşi concluzii. În decembrie 2002, consiliul local a mutat temporar familia
reclamantului împreună cualte familii până la finalizarea procesului în care era implicată fabrica.
În anul 2003, la cererea reclamantului, instanţa administrativă a hotărât că decizia prin care s-a redeschis
activitatea fabricii este nelegală şi trebuie anulată, totodată hotărând suspendarea temporară a
activităţii fabricii. Cu toate astea, hotărârea nu a fost niciodată implementată, iar în anul 2004 ministerul de
mediu a emis o opinie favorabilă continuării activităţii fabricii, cu condiţia ca aceasta să îşi schimbe
condiţiile de funcţionare sub controlul şi supervizarea instanţei. Însă, abia după 14 ani, după ce fabrica
şi-a început activitatea şila 7 ani după ce aceasta a început să detoxifice deşeurile industriale, ministerul
a solicitat un raport asupra impactului activităţii fabricii asupra mediului.
CEDO a considerat că autorităţile publice nu şi-au respectat obligaţiile impuse de legea internăşi au
ignorat hotărârile judecătoreşti care stabileau că activitatea fabricii este ilicită. De asemenea, Curtea a
afirmat: chiar presupunând că din 2004 activitatea fabricii nu a mai fost periculoasă pentru vieţile
localnicilor, în anii de dinainte statul nu şi-a respectat obligația de a le asigura acestora respectul vieţii
private şi a celei familiale. Prin urmare,CEDO a stabilit că art. 8 al Convenției a fost violat .

Cauza Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva şi Romashina c. Rusia10 (2006)
Reclamantele au locuit într-un oraş rusesc în care se află un important centru sidelurgic. Locuinţele
lor se află în interiorul zonei tampon din jurul combinatului sidelurgic unde concentraţia de substanţe
nocive depăşeşte cu mult limitele maxime recomandate. Reclamantele au introdus în van o acţiune
prin care solicitau relocarea lor în afara zonei tampon sau atribuirea unei sume de bani pentru a-şi
achiziţiona o nouă locuinţă într-o zonă mai sigură.
Soluţionând cauza, CEDO a amintit că prin hotărârea Fadeieva c. Rusia11 (2005) Curtea a stabilit că
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funcţionarea oţelăriei în cauză nu răspunde deloc normelor stabilite de legislaţia rusă în materie de
protecţie a mediului şi a sănătăţii. În cauza din 2005 Curtea a concluzionat că, dată fiind gravitatea
poluării la care sunt supuse persoanele ce locuiesc în zona combinatului sidelurgic, statul avea
obligaţia pozitivă fie de a muta aceste persoane în afara zonei periculoase, fie să asigure reducerea
emisiilor poluante.
În ceea ce priveşte cauza din 2006, Curtea a constatat că statul nu a prezentat nici un argument nou
care să conducă la o altă concluzie decât cea la care a ajuns Curtea în hotărârea Fadeieva c. Rusia.
De aceea, CEDO a considerat că autorităţile ruse au eşuat în luarea unor măsuri necesare pentru
protejarea dreptului la viaţă privată contra unor atingeri grave ale mediului înconjurător. Autorităţile
nici nu au asigurat mutarea reclamantelor, nici nu le-au oferit o sumă de bani pentru a le permite să
îşi cumpere o altă locuinţă, nici nu a elaborat sau pus în practică vreo politică eficace de natură să
oblige proprietarii oţelăriei să reducă într-un interval de timp rezonabil emisiile poluante. Prin
urmare, Curtea a stabilit că art. 8 al Convenției fost violat

Cauza Lopez-Ostra c. Spania15 (1994)
Reclamanta Gregoria López Ostra, care locuia cu familia într-o casă aşezată în vecinătatea unei staţii
de epurare a apelor şi deşeurilor industriale, s-a plâns de mirosurile, zgomotele şi gazele poluatoare
provocate de acea staţie de epurare. O astfel de poluare făcuse insuportabil mediul de viaţă al
familiei sale şi îi provocase ei şi apropiaţilor săi serioase probleme de sănătate. În faţa Curţii,
reclamanta se consideră victimă a unei violări a dreptului la respect pentru domiciliul său, care face
imposibilă viaţa sa privată şi de familie, precum şi a unui tratament degradant.
Soluţionând cauza, CEDO a considerat că atingerile grave ale mediului pot afecta bunăstarea unei
persoane şi o pot lipsi de bucuria folosirii domiciliului său, dăunând vieţii sale private şi de familie.
Concluzia Curţii în această cauză a fost că statul nu a reuşit să menţină un echilibru just între interesul
bunăstării comunităţii care reclamă înfiinţarea unei staţii de epurare şi interesele persoanelor
constând în dreptul de a se bucura de respect pentru domiciliu şi pentru viaţa lor familială şi privată.
Prin distincţia făcută în această cauză, între impactul condiţiilor de mediu asupra sănătăţii umane şi
incidenţa lor asupra calităţii vieţii s-a interpretat noţiunea de viaţă privată ca una care presupune şi
un anumit confort, o bunăstare fără de care respectul dreptului la viaţă privată şi la familie şi
domiciliu nu ar fi efectiv, ci doar fictiv şi s-a recunoscut că dreptul garantat de art. 8.1 din Convenţie
implică şi dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.
În continuare, Curtea a admis, că reclamanta a suferit anumite daune ca urmare a violării art. 8 al
Convenției, şi anume, valoarea vechiului apartament a scăzut şi mutarea a antrenat cheltuieli şi
inconvenienţe.

Cauza Ockan şi alţii c. Turcia (2006)
Reclamanţii, în număr de 315 persoane, au locuit în districtul Bergama. În anul 1992, o societate
comercială a obţinut dreptul de a explora un zăcământ de aur din regiunea locuită de reclamanţi.
Această autorizaţie, valabilă pe timp de zece ani, permitea utilizarea unor tehnici de decopertare şi
a cianurii pentru extragerea aurului. În 1994, pe baza unui studiu de impact asupra mediului,
ministrul de resort a emis o autorizaţie de exploatare a minei. Reclamanţii au cerut anularea acestei
autorizaţii din cauza pericolului pe care îl prezintă utilizarea cianurilor în procesul tehnologic, a
riscului de poluare a pânzei freatice şi distrugerea ecosistemului local.
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La 13 mai 1997, instanţa supremă administrativă a casat sentinţele anterioare prin care se respinsese
acţiunea. Instanţa a considerat că, din cauza poziţiei geografice a minei de aur şi a caracteristicilor
solului regiunii, autorizarea de exploatare nu era conformă cu interesul general, prezentând riscuri
pentru sănătate şi mediu. Conformându-se acestei decizii, instanţa de fond a anulat autorizaţia de
exploatare la 15 octombrie 1997. Această sentinţă a fost confirmată de instanţa supremă la 1 aprilie
1998, iar la 27 februarie 1998 prefectura a ordonat închiderea minei.
În octombrie 1999, la cererea primului ministru, Institutul de cercetări ştiinţifice şi tehnice al Turciei
a realizat un studiu de impact asupra uzului de cianuri în exploatarea minelor de aur, potrivit căruia
riscurile luate în considerare de către instanţele ce au analizat cazul au fost reduse la un nivel
inferior limitelor acceptate. Pe baza acestui raport, ministerele de resort au prelungit de mai multe
ori autorizaţiile societăţii, iar la 13 aprilie 2001 societatea a început exploatarea minei. La 29 martie
2002, guvernul turc a adoptat o decizie de principiu potrivit căreia societatea în cauză îşi poate
continua activitatea, însă instanţa supremă a dispus o suspendare a executării acestei decizii la 23
iunie 2004. Mina a fost închisă în august 2004. Imediat după aceea însă, societatea a prezentat un
nou studiu de impact, căruia ministerul mediului i-a dat aviz favorabil.
În soluţionarea cauzei, cu privire la conţinutul autorizaţiei de exploatare, CEDO nu a văzut nici un
motiv pentru a lua o altă decizie decât instanţele turce, care au considerat că exploatarea minei
prezintă riscuri majore pentru sănătatea reclamanţilor. Ea a constatat că statul turc a lipsit de orice
efect util garanţiile procedural recunoscute reclamanţilor pentru protejarea dreptului lor la viaţă
privată. Prin urmare, Curtea a stabilit că art. 8 din Convenţie a fost violat.

3. Directive europene și legislația românească cu privire la depozitarea deșeurilor, stații de
epurare a aperi, situri contaminate și impactul acestora asupra sănătății
În cele ce urmează vom prezenta câteva fragmente din normele legale internaționale și naționale din
domeniul depozitării deșeurilor (și într-o mai mică măsură și din domeniul tratării apelor reziduale). Ne
concentrăm doar pe acele reglementări care fac referiri la impactul acestor fenomene asupra sănătății
oamenilor deoarece prin raportul nostru vrem să contribuim la conștientizarea pericolelor cu care se
confruntă cei care sunt constrânși să locuiască în medii poluate din diverse motive de multe ori cuplate
cu neglijența autorităților.
Considerăm, că lista de mai jos a reglementărilor selectate poate fi utilă tuturor celor care caută să
responsabilizeze autoritățile statului la nivel local și național cu privire la periclitarea sănătății oamenilor
din cauza proximității locuirii de platforme toxice. Dar ea poate fi folosită și de către autoritățile cu
responsabilități în protecția mediului și a sănătății (precum agențiile de mediu, gărzile de mediu,
direcțiile de sănătate publică, dar și primăriile, consiliile locale, prefecturile și consiliile județene) în
vederea îmbunătățirii activităților acestora în cazuri concrete ce vizează locuirea în mediu toxic. Din
păcate, o bună parte din reglementările pe care le-am adunat aici, nu sunt respectate de autorități, ele
rămân niște asumări juridice mai ales față de Uniunea Europeană, și nu se transformă în practici efective
care să îmbunătățească calitatea vieții tuturor prin asigurarea unei locuiri adecvate în mediu sănătos.

3.1. Directive ale Uniunii Europene
Directiva (UE) 2018/850 privind depozitele de deșeuri
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Directiva introduce restricții privind depozitarea tuturor deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate
energetic începând cu 2030. Ea urmărește, de asemenea, să limiteze proporția deșeurilor municipale
trimise la depozitele de deșeuri la 10% până în 2035 și introduce norme privind calcularea modului în care
sunt atinse obiectivele privind deșeurile municipale.
Directiva UE 2018/ 851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
Statele membre au obligaţia de a recupera şi elimina deşeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea
umană şi mediul.
Deşeurile trebuie tratate fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale, fără a cauza neplăceri
din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta în mod negativ peisajul sau zonele de interes special.
Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE).
Scopul acesteia este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului unor proiecte asupra
mediului, înainte de aprobarea acestora.
Directiva 2008/50/CE
Se referă la calitatea aerului înconjurător, chemând statele membre să măsoare, să informeze publicul şi
să raporteze în mod fiabil informațiile cu privire la gravitatea poluării aerului.
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici
În temeiul acestei directive, statele membre sunt obligate să elaboreze, să adopte şi să pună în aplicare
programele lor respective, pentru a-şi limita emisiile anuale. Directiva urmăreşte atingerea unor niveluri
de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană
şi pentru mediu. Directiva este relevantă și în cazul rampelor de deșeuri.
Directiva 2010/75/UE)
Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot şi praful din aer, în scopul reducerii
emisiilor respective şi a riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu pe care acestea le pot cauza. Directiva
este relevantă și în cazul rampelor de deșeuri.
Regulamentul (UE) nr. 517/2014] privind gazele fluorurate cu efect de seră
Gazele fluorurate cu efect de seră, cunoscute şi sub denumirea de „gaze fluorurate”, sunt o familie de
gaze fluorurate generate de activităţile umane utilizate în numeroase aplicaţii industriale. Directiva este
relevantă și în cazul rampelor de deșeuri.
Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE.
Ea impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane (orașe, așezări) își colectează și
tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale
acestora.

3.2. Legislația românească
România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce priveşte gestionarea
deşeurilor municipale solide. În 2015 aceasta a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deşeurilor
din UE, mai exact 72 %, cu mult peste media UE de 25,6 %. Ea a fost și a rămas în urmă atât în ceea ce
privește transpunerea directivelor europene din domeniu în legislația națională, cât și privind
implementarea strictă a legislației existente. Mai jos prezentăm cele mai relevante norme legale din
punctul de vedere al relației dintre locuire și mediu privit în contextul regimului deșeurilor.
11

Ordonanță de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor
Articolul 1 — Dispoziții generale. Prezenta ordonanță de urgență are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel
de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:
a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței
utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a
garanta competitivitatea pe termen lung.
Articolul 21 - Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și
fără a dăuna mediului, în special:
a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
Articolul 51 — Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:
a) evaluează și întocmește un raport, prin structurile competente, despre posibilul impact asupra sănătății
populației determinat de funcționarea obiectivelor generatoare de deșeuri de orice fel și/sau a
obiectivelor care procesează deșeuri;
Articolul 56 — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are următoarele atribuții:
b) asigură corelarea prevederilor planificării de urbanism și amenajare a teritoriului cu documentele de
politică publică din domeniul deșeurilor, astfel încât să se evite crearea arealelor de conflict în zonele în
care este prezentă infrastructura destinată gestionării deșeurilor, să se ia măsurile care se impun legal în
situația în care este nevoie de noi proiecte de investiții, asigurându-se astfel protecția mediului și
sănătatea populației.

Ordonanță nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor
Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de
depozitare a deșeurilor, prin reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deșeurilor care pot fi
reciclate sau valorificate și introducerea de măsuri pentru prevenirea și reducerea efectelor negative
asupra mediului și sănătății populației.
Anexa Nr. 1 — Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de deșeuri
1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit ține seama de:
a) condițiile geologice, hidrogeologice, pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în
zonele imediat învecinate;
b) poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanța de protecție față de corpul
depozitului trebuie să fie de cel puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri nepericuloase și periculoase;
construcțiile individuale vor fi luate în considerare separat.
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Anexa Nr. 2 – Aspecte generale abordate la aplicarea criteriilor și procedurilor de acceptare a deșeurilor
în depozit
1.1. Criteriile pentru acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite trebuie să țină cont în special
de: a) protecția factorilor de mediu, în special apa subterană și de suprafață;
b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare și tratare a levigatului, sistemele
de colectare și evacuare a gazului de depozit;
c) asigurarea desfășurării normale a proceselor de stabilizare a deșeurilor în depozit;
d) protecția sănătății umane.

Metodologie din 16 iulie 2020 de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate
Art. 4 — Alte definiţii utilizate în prezenta metodologie sunt:
28) Gestionarea riscului - activităţi de gestionare realizate în vederea identificării, evaluării şi determinării
riscurilor şi implementării acţiunilor pentru prevenirea şi atenuarea consecinţelor asupra sănătăţii umane
sau mediului, cauzate de contaminarea dintr-un sit, sau pentru reducerea probabilităţilor de apariţie a
acestora.
Art. 16 — (1) Pentru toate substanţele poluante, este necesar să se cunoască efectele asupra mediului şi
sănătăţii umane şi influenţa acestora privind:
a) modificarea caracteristicilor fizico-chimice ale solului, formaţiunilor geologice, apelor subterane şi
apelor de suprafaţă;
b) apariţia în sol/ape subterane/formaţiuni geologice (subsol) a unor acumulări de poluanţi care devin la
rândul lor surse de contaminare;
Art. 71
(1) Receptorii evaluaţi în cadrul MCS (MODELUL CONCEPTUAL AL SITULUI) sunt: fiinţe umane, animale,
plante, resurse de apă, fundaţii şi clădiri.
(2) Expertul trebuie să identifice receptorii şi vulnerabilităţile acestora directe sau indirecte la
contaminare:
a) muncitori care pot fi expuşi la contaminanţi prin contact direct;
b) locuitori din vecinătate care pot fi expuşi contaminării;
Art. 81 — Obiectivele investigării detaliate şi evaluării riscului au în vedere următoarele
(4) Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului.
Art. 105 — Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi mediului reprezintă o abordare preventivă, fiind
un instrument util în stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor în domeniul gestionării siturilor potenţial
contaminate şi a celor contaminate
Art. 116 — (2) Acest proces echivalează cu stabilirea ipotezelor privind riscul acceptabil, care descriu
legăturile dintre contaminant, expunere şi efectele acestora asupra sănătăţii umane sau reacţiile la
contaminanţi împreună cu justificarea selecţiei acestora.
Art. 117 — Riscurile asupra sănătăţii umane şi mediului depind de următoarele:
a) concentraţia substanţei chimice prezente în mediul geologic;
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b) durata expunerii unui receptor uman sau a unui receptor ecologic la contaminare;
c) toxicitatea inerentă a produsului chimic;
d) potenţialul de recuperare a mediului;
Art. 118 — Etapele ce trebuie parcurse în evaluarea cantitativă de risc de Nivel II vizează:
c) evaluarea toxicităţii, precum şi a frecvenţei şi a amplorii expunerilor umane şi ecologice la mediul
contaminat, atât în prezent, cât şi în viitor

Lege nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate
Art. 1 — Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului de efectele contaminării solului
prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătăţirii calităţii factorilor de mediu afectaţi de prezenţa
confirmată a poluanţilor la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu,
luându-se în considerare utilizarea prezentă şi viitoare a terenurilor.
Art. 3 — Prezenta lege prevede măsuri la nivel naţional referitoare la:
a) identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate în vederea realizării unui inventar
naţional al acestora;
b) definirea şi stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcţionalitate
şi în conformitate cu utilizările prezente şi viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a
acestora;
c) clasificarea şi prioritizarea siturilor contaminate la nivel naţional;
d) gestionarea siturilor potenţial contaminate şi/sau a celor contaminate;
e) accesul publicului la informaţiile privind siturile potenţial contaminate şi siturile contaminate;
f) îmbunătăţirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii contaminării
solului.
Art. 6 — În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
d) contaminare: prezenţa unor poluanţi care depăşesc concentraţiile maxime admise prevăzute de
reglementările în vigoare;
e) contaminanţi: poluanţi care în anumite concentraţii pot reprezenta un risc semnificativ pentru
sănătatea umană şi mediu;
aa) sit contaminat - zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi în adâncime, în care, în urma
raportului de investigare detaliată şi evaluare a riscului, a fost confirmată prezenţa unor poluanţi
reprezentând un risc semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu. Coordonatele planimetrice ale
punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate în Sistemul Naţional de Proiecţie
Stereografică 1970.
bb) sit potenţial contaminat - zonă definită geografic unde se desfăşoară ori s-au desfăşurat în trecut
activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, şi unde
contaminarea nu a fost confirmată/evaluată. Coordonatele planimetrice ale punctelor
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Ordin nr. 994 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014
Art. 2 — (1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să se facă în zonele de locuit, pe terenuri
sigure şi salubre care să asigure: a) protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca
alunecări de teren, inundaţii, avalanşe; b) reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice,
inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului; c) sistem centralizat sau individual de
alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare care
asigură preluarea, colectarea, evacuarea şi transportul apelor uzate, a apelor meteorice, precum şi
epurarea corespunzătoare a apelor uzate înainte de evacuare; e) sistem de colectare selectivă a deşeurilor
menajere; f) sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau
contaminanţi biologici.
Art. 11 — (1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor
care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:
33. Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: 150 m
34. Stații de epurare de tip modular (containerizate): 50 m
35. Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise: 300 m
38. Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: 1.000 m
39. Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: 500 m
49. Rampe de transfer deșeuri: 200 m.
Art. 17. — (1) Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt:
- suprafața minimă a unei camere: 12 mp;
- suprafața minimă a bucătăriei: 5 mp;
- înălțimea sub plafon: 2,55 m.
(2) Încăperile de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși,
ferestre,care să permită ventilația naturală.
(3) Iluminatul natural în camere și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a
serecurge la lumina artificială.
(4) Ventilația naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului interior prin asigurarea următorilor
parametri:
- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru ;
- evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 cm
sub ușile interioare;
- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie să respecte proporția minimă de 1/20
din suprafața podelei.
Art. 20.
(4) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru activitățile care intră
sub incidența prevederilor legislației privind emisiile industriale, în cadrul procedurii de emitere a
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autorizației integrate de mediu, pe baza documentației întocmite în conformitate cu cerințele art. 12 din
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației se integrează corespunzător în
raportul privind impactul asupra mediului/bilanțul de mediu/raportul de amplasament elaborat în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de emitere a autorizației/autorizației
integrate de mediu și sunt menționate în acordul de mediu și autorizația de mediu, autorizația integrată
de mediu, după caz
Art. 28. — (3) La proiectarea stațiilor de epurare se va face și studiul de impact asupra sănătății publice,
în situația în care vor fi amplasate în intravilanul localității și nu se respectă distanța minimă de protecție
sanitară prevăzută la art. 11 alin. (1).
Art. 41. — Depozitele controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase, instalațiile de tratare a
deșeurilor și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate cu respectarea
prevederilor legislației pentru protecția mediului și a sănătății umane în vigoare. În acest scop se vor
îndeplini următoarele condiții:
a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție sanitară se fac în urma studiilor de impact asupra mediului
și sănătății, în condițiile prevederilor art. 11 și 12; alegerea locului se face după studii geologice,
hidrogeologice și urbanistice;
b) la proiectare și la funcționare se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și
asigurare a deșeurilor solide minerale; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
Art. 43. — Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor îndeplini următoarele condiții:
a)amplasarea și stabilirea zonei de protecție se fac în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății;
b) funcționarea instalațiilor de incinerare este condiționată de: (i) monitorizarea emisiilor de gaze
reziduale în atmosferă; (ii) monitorizarea imisiilor celor mai importanți poluanți specifici generați în cursul
activității de incinerare a deșeurilor, la limita celor mai apropiate clădiri din vecinătatea obiectivului,
inclusiv locuințe.

Hotărâre nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate
a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului
Art. 16 — (1) Studiul de calitate a aerului necesar întocmirii planului se bazează în principal pe modelarea
matematică a dispersiei poluanţilor în atmosferă şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele aspecte:
g) caracterizarea indicatorilor pentru care se elaborează planul de calitate a aerului şi informaţiile
corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătăţii populaţiei sau a vegetaţiei, după caz;
Art. 56 — Planul de acţiune pe termen scurt conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) înregistrarea depăşirii pragului de informare şi/sau de alertă şi operatorul economic responsabil de
această depăşire, cu menţionarea datei şi a intervalului orar;
b) valorile înregistrate;
c) poluantul/poluanţii la care s-a depăşit pragul de informare şi/sau de alertă, data, ora şi locul producerii
depăşirii acestuia şi motivele care au generat depăşirea, dacă se cunosc;
d) aria geografică afectată;
e) durata incidentului;
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f) riscurile pentru sănătatea populaţiei;
g) tipul de populaţie potenţial sensibilă la acest incident;
h) măsurile preventive ce trebuie luate de către populaţia sensibilă în cauză (copii, bătrâni, bolnavi cronici
etc.).

Lege nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
Art. 1 — Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea
măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor
pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte
cazuri.
Art. 3 — În sensul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
b) poluant - orice substanţă prezentă în aerul înconjurător şi care poate avea efecte dăunătoare asupra
sănătăţii umane şi/sau a mediului ca întreg;
c) nivel - concentraţia unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe suprafeţe într-o
perioadă de timp dată;
e) valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării şi prevenirii producerii
unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg,
care se atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit odată ce a fost atins;
r) PM(10) - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este
definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM(10);
s) PM(2,5) - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este
definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM(2,5);
Art. 63
(1) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului organizată la nivel judeţean şi la nivelul
municipiului Bucureşti pune la dispoziţia publicului, anual, până la data de 30 martie, raportul privind
calitatea aerului înconjurător pentru anul anterior, cu referire la toţi poluanţii care intră sub incidenţa
prezentei legi.
(2) Aceste rapoarte cuprind informaţii privind nivelurile care depăşesc valorile-limită, valorile-ţintă,
obiectivele pe termen lung, pragurile de informare şi cele de alertă pentru perioadele de mediere
corespunzătoare. Aceste informaţii sunt însoţite de o evaluare sumară a efectelor depăşirilor respective
asupra mediului ca întreg şi asupra sănătăţii umane, în baza rapoartelor privind efectele calităţii aerului
înconjurător asupra sănătăţii umane, elaborate şi transmise de autorităţile publice de sănătate.
Anexa 5 — Evaluarea calităţii aerului înconjurător şi amplasarea punctelor de prelevare
A.2. Amplasarea la macroscară a punctelor de prelevare
1. Protecţia sănătăţii umane
a) Punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii umane se amplasează în aşa fel încât să furnizeze
date despre următoarele:
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- ariile din interiorul zonelor şi aglomerărilor în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este
susceptibilă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu
perioadele de mediere ale valorii/valorilor-limită/ţintă;
- nivelurile din alte perimetre (arii) din zonele şi aglomerările reprezentative pentru nivelul de expunere
a populaţiei;
- depunerile care reprezintă expunerea indirectă a populaţiei prin lanţul alimentar.

Hotărâre nr. 564 din 26 aprilie 2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul
Art. 1 — Prezenta hotărâre are ca scop realizarea implementării obligaţiilor rezultate din Convenţia privind
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu,
semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, prin stabilirea cadrului de participare
a publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul.
Art. 2 — (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) autoritate competentă - autoritatea publică care are competenţa de a adopta ori de a aproba un plan
sau program în legătură cu mediul ori modificarea sau revizuirea unui astfel de plan ori program, conform
legislaţiei în vigoare;
b) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori practica
naţionala, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.
Art. 4 — (1) Publicul participă efectiv şi din timp, având posibilitatea de a se documenta şi de a transmite
comentarii, întrebări sau opinii înaintea luării unei decizii, când opţiunile privind elaborarea unui plan sau
program ori modificarea sau revizuirea unui plan ori program sunt încă deschise.
Art. 5 — (1) Publicul este informat prin anunţ public, făcut prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace
electronice, despre:
a) iniţierea procesului de elaborare a unui plan sau program la care se face referire în actele normative
prevăzute în anexa sau despre orice modificare ori revizuire a acestor planuri sau programe;
b) dreptul publicului de a participa la luarea deciziei.
Art. 6 — (1) Autoritatea competentă identifică publicul îndreptăţit să participe la elaborarea, modificarea
sau revizuirea planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa.
(2) Organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului sunt considerate organizaţii
neguver-namentale relevante şi fac parte din publicul prevăzut la alin. (1).
Art. 10 — Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre
actele normative naţionale ce asigura conformitatea cu prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului
European şi a Consiliului 2003/35/CE din 28 mai 2003 privind participarea publicului cu privire la
elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, precum şi modificarea, în ceea ce priveşte
participarea publicului şi accesul la justiţie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE , în termen
de o luna de la intrarea în vigoare a acestora.
Ordonanță de Urgență nr. 68 din 28 iunie 2007 cu modificările și completările ulterioare - privind
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
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Art. 1 — Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, bazată
pe principiul "poluatorul plăteşte", în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra mediului.
Art. 14 — (1) Operatorul este obligat să:
a) acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii
respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi, în scopul limitării sau prevenirii extinderii prejudiciului
asupra mediului şi a efectelor negative asupra sănătăţii umane sau agravării deteriorării serviciilor.
Art. 15 — În orice moment conducătorul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului are posibilitatea
exercitării următoarelor atribuţii:
b) să acţioneze, să solicite operatorului să acţioneze sau să dea operatorului instrucţiuni pentru a controla,
a izola, a elimina imediat sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau alţi factori
contaminanţi, în scopul limitării sau prevenirii extinderii prejudiciului asupra mediului şi a efectelor
adverse asupra sănătăţii umane sau agravării deteriorării serviciilor;
c) să solicite operatorului să ia măsurile reparatorii necesare;

Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului cu toate modificările
și completările ulterioare
CAP. XII — Protecţia aşezărilor umane
Art. 70 — Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum
şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea
obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare,
a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia
ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc
pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele
destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, unităţi sanitare şi unităţi de învăţământ;
k) să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri de prevenire şi
reducere a disconfortului olfactiv;
l) să întreţină reţeaua de canalizare, instalaţiile de preepurare/staţiile de epurare şi să ia toate măsurile
astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;
m) să controleze cu scop preventiv şi la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din
punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea disconfort olfactiv;
n) la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vecinătatea activităţilor cu posibil impact olfactiv
asupra populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor
care necesită asigurarea de protecţie sanitară, dacă distanţele minime de protecţie sanitară stabilite între
teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei nu sunt
respectate;
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o) în cazul zonelor rezidenţiale în vecinătatea cărora se desfăşoară activităţi existente cu impact olfactiv
la care distanţa minimă de protecţie sanitară în vigoare nu este respectată, operatorul/titularul activităţii
are obligaţia să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin
implementarea unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală
pentru sănătate, prin structurile subordonate şi/sau autoritatea administraţiei publice locale, după caz.
Pentru activităţile supuse procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului
planul de gestionare a disconfortului olfactiv se avizează şi de autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, prin structurile subordonate.
4. Proceduri de infringement deschise de Comisia Europeană împotriva României pe probleme
de mediu
Conform prevederilor Art. 17(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ”Comisia
promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta asigură
aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia
supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene (...)”.
Există trei tipuri de încălcări ale legislaţiei de mediu care determină declanşarea procedurii de
infringement de către Comisia Europeană şi anume:
a) omiterea notificării actelor normative naţionale care transpun şi implementează directivele – statele
membre au obligaţia de a notifica atât legislaţia de transpunere, cât şi cea care asigură implementarea;
b) neconformarea legislaţiei naţionale la cerinţele normelor europene – statele membre au obligaţia ca
legislaţia naţională să fie în deplină concordanţă cu cerinţele europene;
c) aplicarea necorespunzătoare a actelor normative europene – statele membre au obligaţia de a asigura
aplicarea întocmai a dispoziţiilor europene de transpunere.
La sfârşitul anului 2020, împotriva României erau deschise de Către Comisia Europeană 20 de proceduri
de infrigement pe mediu. Adresa nr. 25/582/11.12.2020 de la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor,
înregistrat la Senatul României cu nr 9241/17.12.2020 arată: din cele 20 de proceduri, 18 au fost în faza
precontencioasă, iar 2 în faza contencioasă, după cum urmează:
-

În domeniul deşeurilor : 6 în faza precontencioasă și 1 în faza contencioasă

-

În domeniul calităţii aerului şi controlul poluării industriale : 4 în faza precontencioasă şi 1 în
faza contencioasă

-

În domeniul biodiversităţii : 4 în faza pre-contencioasă

-

În domeniul schimbărilor climatice : 1 în faza pre-contencioasă

-

În domeniul pădurilor : 1 în faza pre-contencioasă

-

În domeniul restituirii taxei auto : 1 în faza pre-contencioasă

În data de 14 mai 2020 Comisia a solicitat României să respecte cerinţele Directivei 2008/50/CE privind
calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi să măsoare, să informeze publicul şi
să raporteze în mod fiabil cu privire la gravitatea poluării aerului. În particular, România nu a respectat
valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în aglomerările Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi
Timişoara, şi nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depăşire.
Comisia solicită de asemenea clarificări cu privire la monitorizarea corespunzătoare a concentraţiilor de
dioxid de azot (NO2) într-una dintre aglomerări (Bucureşti). Prezenţa unor concentraţii ridicate de
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NO2 implică riscuri pentru sănătatea umană. Prin urmare, Comisia a decis să trimită României o scrisoare
de punere în întârziere, acordându-i un termen de patru luni pentru a lua măsurile necesare în vederea
remedierii deficienţelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz
motivat.4
Într-un comunicat de presă emis în data de 21 noiembrie 2021, Comisia Europeană a hotărât să trimită
România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotărârii Curții din
18 octombrie 2018, care constata neîndeplinirea de către România a obligațiilor sale în temeiul Directivei
privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE). Conform acestei hotărâri, România avea obligația
ca până la 16 iulie 2009 să închidă și să reabiliteze toate depozitele de deșeuri care nu au obținut o
autorizație de funcționare. Curtea a constatat că România nu și-a respectat această obligație cu privire la
68 de depozite de deșeuri. Aceasta a fost a doua sesizare a Curții și poate duce la aplicarea unor sancțiuni
corespunzătoare intervalului de timp scurs de la prima hotărâre până la asigurarea conformității.
Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde și oferă orientări pentru prevenirea sau
reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative ale depozitării deșeurilor asupra sănătății umane și asupra
mediului. Pactul verde european și Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării au stabilit
pentru UE obiectivul ambițios de a reduce la zero poluarea. Este important să se pună pe deplin în aplicare
standardele consfințite în legislația UE, astfel încât să se asigure în mod eficace protecția sănătății umane
și a mediului natural. La trei ani de la pronunțarea hotărârii, România a închis și a reabilitat 26 de depozite
de deșeuri. Așadar, 42 de depozite nu au fost încă închise, iar pentru multe dintre ele nu au fost încă
prevăzute lucrările necesare pentru reabilitarea lor. Pentru a se conforma hotărârii Curții, România
trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că aceste depozite de deșeuri sunt cât mai
curând posibil închise, sigilate și reabilitate din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate și
pentru mediu. Comunicatul de presă poate fi consultat aici –
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5354 .
În 9 februarie 2022, Comisia Europeană a emis un aviz motivat în care solicită României să respecte
cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale Directiva 91/271/CEE. Datele de
monitorizare arată că în România peste 180 de aglomerări mari continuă să nu respecte nici obligațiile în
materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie de tratare a acestora. Răspunsurile la scrisorile
de punere în întârziere trimise României în iunie 2018 și în octombrie 2020 nu abordează în mod
satisfăcător preocupările Comisiei. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua
măsurile necesare, altminteri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.5

4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/INF_20_859

5

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_22_601
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SECȚIUNEA B.
ASPECTE INSTITUȚIONALE

CUPRINS

1. Cazuri de locuire în mediu toxic în România raportate de autorități
1.1. Metodologia de lucru – încercări de a afla informații despre locuirea în mediu
toxic de la instituții publice
1.2. Răspunsurile instituțiilor : de la refuz la informații neconcludente și
excepționalitatea informațiilor relevante

2. Exemple de cazuri de locuire în mediu toxic – coroborarea răspunsurilor
instituționale cu alte surse de informații
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Această secțiune a raportului vizează în primul rând modul în care autoritățile raportează existența
locuirii în proximitatea zonelor poluate/contaminate/toxice, cu o concentrare pe zonele locuite de romi.
În măsura în care a fost posibil, am urmărit să descoperim și situații neraportate prin alte surse. Pentru
a obține o imagine cât mai completă a locuirii în zone poluate, am apelat la mai multe tipuri de date.

1. Cazuri de locuire în mediu toxic în România raportate de autorități
1.1.
Metodologia de lucru – încercări de a afla informații despre locuirea în mediu
toxic de la instituții publice
În mai 2021, am solicitat în două rânduri informații publice Agențiilor Județene de Protecție a Mediului,
Gărzilor de Mediu și prefecturilor. Într-o primă rundă, am formulat întrebări legate de existența
comunităților urbane și rurale marginalizate în apropierea unor situri toxice. În a doua rundă, pornind de
la o listă din 2020 a cazurilor de infringement pe mediu, am întrebat dacă în apropiere de siturile care
sunt vizate de procedura de infringement există sau nu așezări umane formale sau informale.
Tot în mai 2021 am transmis o solicitare către Garda Națională de Mediu, în care am cerut să ne pună la
dispoziție Inventarul național al zonelor contaminate sau potențial contaminate. Asta ar fi putut
reprezenta o sursă importantă de date necesară în identificarea locuirii în zone toxice. Însă el nu ne-a
fost transmis. Ce am putut afla despre el, este că în anii 2007-2008 s-au colectat date privind siturile
contaminate, apoi inventarul a fost actualizat în 2013. Conform datelor, existau 210 situri contaminate și
1183 situri potențial contaminate la nivel național. Motivele pentru care locațiile exacte ale acestor
situri nu sunt cunoscute nu sunt clare. Autorul raportului Gabrian Florea Cornel declara că „Nimeni nu
spune însă unde sunt aceste pământuri, cui aparţin, cu ce sunt poluate, cine le-a contaminat şi cine
trebuie să le cureţe”6. Acest raport a fost adoptat prin HG 683/2015 de aprobare a Strategiei Naționale
și a Planului Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România. În 2019 s-a adoptat Legea
74 privind gestionarea siturilor contaminate și potențial contaminate, care implică refacerea
inventarului național. Normele de aplicare au fost adoptate la începutul anului 2021, iar agențiile de
protecție a mediului sunt în proces de implementare a măsurilor, conform răspunsurilor majorității
reprezentanților județeni. Însă unele APM ne-au transmis listele care au fost incluse în inventar.
Prelungirea repetată a publicării rezultatelor concrete a condus la necunoașterea siturilor care fuseseră
identificate drept contaminate într-o anumită perioadă, chestiune de interes pentru studiul nostru. APM
Teleorman furnizează un exemplu: „În inventarul ANPM din 2007-8, actual în 2013, erau 60 de situri
potențial contaminate, toate ale OMV Petrom, și un sit contaminat, al SC Donau Chem SRL, îngrășăminte
chimice, la Târgu Măgurele. După apariția legii 74/2019, aceste situri nu mai fac obiectul inventarului,
astfel că în baza celor mai recente date disponibile deținute, nu figurează niciun sit contaminat sau
potențial contaminat.” APM Iași ne-a transmite, de exemplu, că inventarul național nu este informație
publică pentru că nu a fost avizat interministerial.
Mai departe, încercând să identificăm mai multe informații decât cele primite de pe urma demersurilor
de mai sus, în ianuarie 2022, în urma discuțiilor cu Președintele Agenției Naționale pentru Romi, care a

6

https://adevarul.ro/news/eveniment/ministerul-mediului-ascunde-opt-ani-otrava-pamant1_56c368595ab6550cb8e09a19/index.html
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manifestat interes față de subiect, agenția a transmis o solicitare către toate prefecturile din țară de
completare de către UAT-urile cu populații semnificative de romi a chestionarului realizat de echipa
ENHOJUST.
Pe baza tuturor răspunsurilor primite de la autorități, am început să coroborăm informațiile cu date din
alte surse, în principal din presă, cât și prin verificări prin intermediul softurilor de mapare Google Maps
și Google Earth, al doilea permițând și vizualizarea evoluției așezărilor sau a obiectivelor toxice în
aproximativ ultimii 10 ani. Am urmărit și descrierile comunităților de romi din cele 40 de orașe mari
prezentate pe Socioromap 7. Cu acest efort nu ne-am propus o identificare exhaustivă și detailată a
cazurilor de locuire în mediu toxic din România. Prin cele de mai jos, însă, sperăm cel puțin putem să
atragem atenția guvernanților din România și tuturor instituțiilor implicate în probleme de mediu,
asupra lacunelor instituționale în ceea ce privește (re)cunoașterea și evidența cazurilor existente de
locuire în mediu toxic în vederea identificării unor soluții pentru ele și prevenirea ocurenței altor noi
cazuri.

1.2.
Răspunsurile instituțiilor : de la refuz la informații neconcludente și
excepționalitatea informațiilor relevante
La prima noastră rundă de solicitări de informații trimise către Agențiile de Protecție a Mediului
județene am primit 28 de răspunsuri. APM ale județelor Argeș, Bacău, Bihor, București, Dolj, Galați,
Giurgiu, Ilfov, Neamț, Sibiu, Vrancea nu au transmis niciun răspuns. În cazurile Brașov și Caraș-Severin
am primit confirmarea recepției solicitării, dar nu avem răspunsurile efective. În cazurile: Buzău,
Dâmbovița, Ialomița, Iași, Satu Mare, Suceava, Vâlcea, Gorj, răspunsurile ne transmit faptul că
elaborarea inventarului privind siturile contaminate, este în desfășurare conform Legii 74/2019 sau că
nu dețin informații. Iar în cazurile: Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj, Covasna,
Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea,
Vaslui, am primit un grad variat de informații, cum ar fi faptul că în unele cazuri în baza chestionarelor
aplicate anterior la nivel județean nu s-au raportat cazuri; sau diverse informații privind distanțele față
de rampele de deșeuri și starea lor actuală; cât și listele complete de situri contaminate sau potențial
contaminate în câteva cazuri. APM Arad, Botoșani, Satu Mare, Vaslui ne-au comunicat cazuri concrete
de așezări umane la mai puțin de 1000m de obiective cum ar fi rampe de deșeuri, stații de transfer
deșeuri, stații de epurare a apei.
De asemenea, am primit răspunsuri de la 18 reprezentanți județeni ai Gărzii de Mediu. În nouă cazuri,
răspunsurile au constat în declinarea responsabilității pe această temă către APM. Însă, în celelalte
cazuri am primit variate informații, inclusiv liste de situri contaminate sau cazuri în care există locuințe
situate la mai puțin de 1000m de obiective (Bihor, București, Mureș, Vaslui).
De la prefecturi ne-au venit doar 13 răspunsuri la prima rundă de solicitare de informații. Prefecturile ne
informau că au trimis mai departe cererea noastră la alte instituții, consilii județene, agenții județene de
mediu, gărzi județene de mediu. Răspunsul și procedura în sine nu sunt de mirare, pentru că reflectă
construcția instituțională a responsabilităților în domeniu. Dar ceea ce este deranjant, este că
prefecturile nu se autosesizează în acest fel în cazuri de locuire în mediu toxic. Nu se interesează, nu
7

https://socioromap.ro/content/studii-de-caz
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adună informații, nu urmăresc cum se respectă legislația în teritoriu, conform atribuțiile lor, printre
care se află atât atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și
respectării ordinii publice, cât și atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din
unitățile administrativ-teritoriale. Pentru că, probabil, dacă prefecturile s-ar interesa să își exercite
aceste atribuțiile, nu ar exista cazuri de locuire în mediu toxic.
Mesajul ANR către toate prefecturile a fost de transmitere a chestionarului către UAT-urile care au
populații semnificative de romi. Având în vedere faptul că oficial populația romă este subreprezentată
numeric, chiar dacă indicația este izvorâtă din bazele legale de operare instituțională, aceasta restrânge
și mai mult, în complementaritate cu alte condiții, evidențierea exhaustivă a situațiilor locuirii în zone
sau în jurul zonelor poluate/contaminate. Ne-au revenit răspunsuri din partea a 32 de prefecturi, cu
informații acoperind numere diferite de localități din județe.
Am transpus cazurile transmise de instituții pe o hartă Google care poate fi accesată aici:
shorturl.at/eflKR. Această hartă este orientativă și conține locații aproximative, atât cât au putut fi ele
depistate de noi, ale majorității siturilor sau cazurilor despre care am primit informații de la instituții ale
Statului Român. Pe lângă cele din urmă, harta conține și alte puncte de interes pentru tema locuirii în
zone poluate sau potențial poluate. Le-am adunat aici tocmai pentru a sesiza, că, din diverse motive,
instituțiile cu atribuții în probleme de mediu nu urmăresc aceste cazuri așa cum ar trebui, și că este
nevoie de îmbunătățirea legislației și a mecanismelor instituționale privind atribuțiile lor în asigurarea
respectării dreptului la mediu sănătos pentru toți.
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Imagine 1. Hartă cu situri (potențial) poluatoare și așezări umane în proximitatea lor.

Dincolo de ceea ce ne-au comunicat nouă instituțiile, ne întrebăm, cât de publice sunt constatările
privind gradul de poluare? Spre exemplu, Primăria Zalău transmite că nu sunt publice. Majoritatea, însă,
răspund că da. O situație întâlnită este cea în care APM menționează cazuri (e.g. Satu Mare, rampa de
gunoi), iar UATurile nu ajung să le înregistreze. Am testat o situație pentru a înțelege practica
instituțională. APM Olt ne-a transmis că „Depozitul de deșeuri nepericuloase al SC SMR Balș. S-a realizat
un studiu de impact privind sănătatea oamenilor din cea mai apropiată așezare umană. Pentru
consultare studiu, de adresat DSP Olt, Slatina, str. Crișan 9-11, Județ Olt sau dspolt@dspolt.ro”. Am
solicitat DSP Olt transmiterea studiului, care ne-a recomandat să ne îndreptăm solicitarea către
beneficiar - SC SMR Balș. Reprezentanții societății nu au putut fi contactați telefonic, iar adresa de email
nu era disponibilă.
Răspunsurile instituțiilor relevă faptul că în unele cazuri consultarea locuitorilor privind amplasarea unor
obiective cu potențial de poluare în vecinătatea lor este realizată, iar în altele nu. Nu avem date care să
indice în ce măsură consultarea locuitorilor a condus la modificarea locației unor obiective cu potențial
de poluare.
Răspunsurile instituțiilor publice relevă faptul că informațiile privind mediul sunt transmise publicului în
grade diferite. Spre exemplu, în timp ce unele APM oferă informații extinse, altele nu oferă nicio
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informație în afară înștiințării privind desfășurarea procedurilor Legii 74/2019. Mai mult, în unele
situații, existența unor cazuri clare de situare a așezărilor umane în proximitatea ariilor toxice este
nerecunoscută.

2. Exemple de cazuri de locuire în mediu toxic – coroborarea răspunsurilor instituționale cu alte
surse de informații
În cele ce urmează, prezentăm 14 cazuri de pe teritoriul României de locuire în mediu toxic, semnalând
și modul în care fiecare dintre ele au fost sau nu integrate în răspunsurile instituțiilor. Hărțile care arată
situația actuală se bazează și pe alte informații provenind din presă și diverse rapoarte. În această parte
a raportului nu ne referim la cazul Pata Rât din Cluj-Napoca, pentru că acestuia i-a fost dedicată o
întreagă secțiune (vezi Secțiunea B din Partea I a raportului ENHOJUST). De asemenea, nu ne mai
referim aici nici la cazul rampei de deșeuri Chiajna-Rudeni, deoarece l-am discutat în Secțiunea A din
Partea I a raportului de față.

2.1.
Zalău - „unități locative modulare” realizate de primărie lângă stația de
epurare a apei
În Zalău există o așezare umană constituită la aproximativ 150m de stația de epurare a orașului,
administrată de SC Compania de Apă Someș S.A., în zona de nord-vest pe str. Spicului. Stația de epurare
funcționează din anul 1970. APM Sălaj ne-a transmis că nu există așezări umane la sub 1000m de situri
toxice, conform răspunsurilor primite din partea primăriilor în baza Legii 74/2019.
Pe de altă parte, Primăria Mun. Zalău ne-a comunicat date privind proximitatea locuirii față de stație.
Locuințele de la strada principală, numerele 92-106, se află la distanțe de 200-550 de metri de stație și
sunt predominant ocupate de români. Pe lângă acestea, primăria ne informează despre existența unor
locuințe de timp container realizate de către instituție începând cu anul 2015 pe str. Spicului nr. 11. Cele
nouă locuințe sunt ocupate de nouă gospodării, însumând 21 de persoane, toate rome, așezarea
existând din 2007, iar numărul locuitorilor este în scădere în ultimii trei ani. O privire asupra istoricului
zonei pe aplicația Google Earth nu pare să indice existența locuirii în locație până în anul 2017. Intenția
municipalității de a strămuta romi în acea locație există cel puțin din anul 20098, când o asociație locală
pentru drepturile omului s-a opus acestei idei în mod public. Prin Hotărârea 92 din 11 mai 2015 s-a
aprobat achiziția și instalarea de „unități locative modulare” de tip container cu o investiție totală de 440
mii de euro9. Zece locuințe de acest tip au fost incluse în domeniul public al municipiului în 201610. Prin
hotărâri ulterioare ale CL al Mun. Zalău, unele unități locative modulare au fost convertite din locuințe
sociale în locuințe de necesitate și atribuite cu contracte de chirie pe perioadă de un an.
8

https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/salaj-Tiganii-refuza-locuinte-sociale-periferia-zalaului1_50b9ff257c42d5a663aec208/index.html
9

https://zalausj.ro/ro/hotarari/2015/h92-2015.pdf

10

https://zalausj.ro/ro/hotarari/2016/h253-2016.pdf
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Răspunsul transmis de primărie ne mai informează că poluarea este monitorizată permanent prin
laboratorul propriu de către Compania de Apă Someș SA, iar constatările nu sunt publice, dar se pot
consulta la sucursala Zalău a companiei. De asemenea, starea de sănătate a oamenilor din împrejurul
stației nu este monitorizată.

Imagine 2. Zalău - unități locative modulare realizate lângă stația de epurare a apei.

2.2.

Baia Mare - locuințe ale romilor în proximitatea a trei zone toxice

Instituția Prefectului Maramureș a transmis răspunsul conform căruia „Instituția Prefectului Jud
Maramureș a transmis primăriilor din județ, unde există comunități mari de romi chestionarul spre a fi
completat, răspunsul acestora fiind negativ cu privire la existența așezărilor umane în zone
poluate/contaminate/toxice”.
Răspunsul APM Maramureș indică faptul că procedura Legii 74/2019 este în derulare, iar la nivelul
județului au fost identificate doar situri potențial contaminate, disponibile pe site-ul APM Maramureș la
domeniul Sol Subsol11, și în raportul anual. La domeniul Sol Subsol, găsim următoarea descriere:
„Zonă critică sau zonă fierbinte sub aspectul poluării solului este zona pe teritoriul căreia se înregistrează
depăşiri sistematice ale indicatorilor de calitate a solului faţă de normele standardizate, producându-se
deteriorări grave ale stării lui cu consecinţe asupra sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural
11

http://apmmm.anpm.ro/web/apm-maramures/sol-subsol
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al ţării. [...] „Considerăm ca "puncte fierbinţi" sub aspectul poluării solului cu metale grele (Cu, Pb, Zn,
Cd, Mn, As etc) următoarele: … Zona municipiului Baia Mare - poluare cu emisii industriale de compuşi
de sulf şi metale grele datorită prelucrării minereurilor neferoase de către S.C. CUPROM S.A şi
S.C."Romplumb"S.A.,precum şi de la depozitele de pirite arsenioase din apropierea fostei Flotaţii
Centrale”.
De altfel, APM Maramureș specifică istoricul de industrie minieră metalurgică drept unul dintre factorii
declanșatori ai acestor puncte fierbinți. Situația ecologică este, de altfel, gravă pentru toți locuitorii
orașului, fiind estimate 637 ha de teren poluat în toată zona metropolitană12.
Din cunoștințele privind situația locuirii romilor, obținute în cadrul altor studii realizate de membri ai
echipei ENHOJUST în Baia Mare,13 cât și din alte surse menționate mai jos, redăm aici situația din cele
trei zone menționate: Pirita, Romplumb și Cuprom.
Baia Mare - Pirita
Situată în zona de est a orașului, zona de locuire Pirita este denumită astfel de la haldele de pirite
menționate de APM. Se află între stația de epurare a apei Baia Mare și cartierul de blocuri Meda.
Depozitele de pirită au fost între timp înlăturate. Zona este epicentrul dezastrului de poluare cu cianuri a
sistemului hidrografic internațional în anul 200014. Locuitorii care și-au întemeiat gospodării aici provin
atât din alte localități, cât și din Baia Mare, aproape toți fiind romi. Primii s-au mutat în zonă în jurul
anului 1990. În anii 2000, primăria a mutat în zonă 10 familii din locuințele sociale de pe strada Melodiei.
În mai multe rânduri, în ultimii 10 ani, primăria, prin acțiuni mediatizate, a izgonit familiile din zonă și lea demolat locuințele improvizate, care au fost ulterior reconstruite de cele câteva zeci familii15. În 2020,
primăria a prezentat planul de realizare a unui bulevard care va traversa zona16, ceea ce, conform
experiențelor romilor din oraș, pare că va conduce la evacuarea forțată a locuitorilor. Iar în 2021 a fost
pusă în funcțiune o rampă de deșeuri situată în imediată vecinătate a stației de epurare și a locuințelor,
iar cantitatea de deșeuri pare să se fi apropiat de limita maximă proiectată în doar câteva luni.

12

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/baia-mare

13

Muncă precară și locuire periferică. Practicile socio-economice ale Romilor din România in contextul
relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale, http://precwork.granturi.ubbcluj.ro/
14

Detalii în raportul Mining Watch România(2014) - Baia Mare, avanpremiera dezastrului provocat de
industria minieră, disponibil aici: https://miningwatch.ro/sitenou/wpcontent/uploads/2014/01/RaportBaiaMare-MiningWatchRomania.pdf
15

https://www.emaramures.ro/tratative-primarul-chereches-le-a-promis-romilor-de-pe-pirita-ca-leinchiriaza-teren-pentru-colibe-video/
16

https://www.facebook.com/catalincherechespaginaoficiala/videos/387325622260275/
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Imagine 3. Așezarea informală Pirita, Baia Mare, amplasată între stația de epurare a apei, fosta haldă de
steril și noua rampă de deșeuri
Baia Mare - Cuprom
Situată în partea centru-est, zona fostului combinat Cuprom, denumit anterior Phoenix, este considerată
una dintre cele mai poluate din intravilanul orașului Baia Mare. Suprafața considerată contaminată este
de peste 50 de hectare17. Combinatul a intrat în insolvență în anul 200918. În anul 2012, primăria a
strămutat în fostele birouri ale fabricii, de la intersecția străzilor Luminișului și Electrolizei, zeci de familii
de romi din zona Craica, o altă așezare informală creată de-a lungul pârâului cu același nume și unei linii
dezafectate de cale ferată, la sudul orașului lângă cartierului Vasile Alecsandri. Astfel, dintr-o zonă cu
condiții grele de trai, au fost evacuați și mutați într-o altă zonă inadecvată locurii, dar și toxică.
Aproximativ 500 de persoane au fost strămutate, alte 500 continuând să locuiască în Craica19

17

http://apmmm.anpm.ro/-/lista-siturilor-contaminate_potential-contaminate-din-judetul-maramures

18

https://romanialibera.ro/special/cuprom-isi-inchide-combinatul-din-baia-mare-145259/

19

https://amnesty.md/en/petitions/petitie-opriti-evacuarile-fortate-ale-locuitorilor-din-baia-mare/
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Imagine 4. Baia Mare. Cuprom, fostele birouri ale fabricii, unde familii rome au fost relocate forțat
Baia Mare - Romplumb
Fosta fabrică Romplumb este situată în partea de nord-est a orașului, în cartierul Ferneziu. Se află în
insolvență din anul 2012, când a fost obligată de legislația de mediu să stopeze activitatea20. În 2007,
comisarul-șef al Gărzii de Mediu Maramureș declara despre un nivel de 3.5 ori mai ridicat că „acest nivel
de poluare este uzual pentru Romplumb, care a înregistrat depășiri și de 20-30 de ori ale valorii
indicatorului de poluare cu plumb"21, adăugând că instalația cu care operează fabrică datează de la
jumătatea secolului 19.
În zonă figurează două situri pe lista celor 15 situri potențial contaminate de pe teritoriul administrativ al
municipiului: SC Romplumb SA Baia Mare (5.54 ha) și Depozitul de zgură SC Romplumb SA Baia Mare
(1.2 ha), ambele situate pe str. Gutinului nr. 922. Din discuții cu localnici a reieșit că realizarea unei
locuințe în zonă era și este în continuare o alternativă mult mai accesibilă, comparativ cu celelalte zone
ale orașului. De asemenea, poluarea cauzată de fabrică a contribuit decisiv la agravarea unor probleme
de sănătate ale locuitorilor.

20

https://transilvaniareporter.ro/maramures/uzina-romplumb-baia-mare-scoasa-la-vanzare/

21

https://green-report.ro/poluare-cu-plumb-la-baia-mare/

22

http://apmmm.anpm.ro/-/lista-siturilor-contaminate_potential-contaminate-din-judetul-maramures
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Prin intermediul Google Earth observăm că pe dealul din vestul fabricii existau deja locuințe construite în
2011, iar zece ani mai târziu, numărul acestora a crescut.

Imagine 5. Baia Mare. Zona Romplumb - fosta fabrică de metale neferoase și noi locuințe rome

2.3.

Ploiești - cartierul Mimiu

Cartierul Mimiu se află în zona de sud a orașului Ploiești, pe fosta platformă Rafinăria Astra.23 Imaginile
Google Earth din 2002 și 2021 arată cum între cele două perioade a crescut masiv numărul de locuințe în

23

Alături de alte cazuri de marginalizare și segregare teritorială, sau ghetoizare, două studii din volumul Racialized
Labour in Romania. Spaces of Marginality at the Periphery of Global Capitalism (Palgrave, 2018) descriu și
formarea și situația cartierului Mimiu din Ploiești : “Ghettoization: The Production of Marginal Spaces of Housing
and the Reproduction of Racialized Labour” (de Enikő Vincze) și “How Many Ghettos Can We Count? Identifying
Roma Neighbourhoods in Romanian Municipalities” (de Cătălin Berescu).
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zona industrială de prelucrare a petrolului. Pe lângă poluarea cauzată de activitățile industriale
petroliere, în zonă apar și numeroase cazuri de incendii ale depozitelor de deșeuri.
După 1990, o parte dintre romii care locuiseră în cartier și s-au mutat la bloc, s-au întors în zonă în lipsa
altor posibilități, nereușind să cumpere apartamentele în care locuiau24. Conform aceleiași descrieri
realizate în anul 2008, cei care au revenit s-au așezat pe amplasamentele pe care locuiseră anterior,
chiar dacă nu dețineau documentele de proprietate, în baza unei înțelegeri tacite cu instituțiile publice.
Solul și apa freatică erau atât de contaminate încât pe o perioadă extinsă, familiile au extras produse
petroliere prin simpla săpare de gropi.
În răspunsul pe care ni l-a transmis APM Prahova se menționează depozitele conforme de deșeuri din
județ, de la Boldești-Scăeni și Vălenii de Munte și Băicoi; depozitele de deșeuri menajere neconforme
închise: Ploiești, Mizil, Urlați, Vălenii de Munte, Câmpina, Sinaia; rampe de transfer deșeuri funcționale:
Bușteni, Urlați, Câmpina. De asemenea, menționează detalii privind situația siturilor cu procedură de
infringement: Steaua Română Câmpina, Astra Română SA, Rompetrol Rafinare Sa Vega Ploiești, însă nu
oferă locațiile precise și nici detalii privind distanțele dintre acestea și locuințe.

Imagine 6. Ploiești, zona Mimiu în 2002

24

Daniel Arpinte - Romii din Mimiu în vol Romii.Povești de viață (2008). Disponibil aici:
https://www.researchgate.net/publication/245023273_Romii_-_Povesti_de_viata
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Imagine 7. Ploiești, zona Mimiu în 2021

2.4.

Deva - locuințe improvizate lângă rampa de gunoi

Din partea APM Hunedoara am primit câteva informații privind închiderea unor rampe de deșeuri, fără
date privind proximitatea unor așezări umane față de situri poluate.
Primăria Deva ne-a comunicat că există o așezare de maxim 10 gospodării și 30 de persoane rome care
s-a format în anul 1990. Numărul de locuitori a scăzut în ultimii trei ani. În vederea relocării, au fost
repartizate locuințe sociale. Acele locuințe improvizate au fost ridicate fără autorizație de construcție,
motivația fiind „realizarea de venituri din recuperarea deșeurilor materiale; relații de rudenie, având în
vedere că provin din alte zone ale țării și uneori fără documente de identitate; posibilitatea de
construire de locuințe improvizate”. Pentru a limita așezarea oamenilor în zonă „au fost efectuate
verificări, pentru identificarea persoanelor; Au fost îndrumați către UATurile de la ultimul domiciliu; S-au
construit locuințe sociale”. Acțiunile întreprinse de autoritățile publice au fost de „îndrumarea și
sprijinirea pentru întocmirea de acte de identitate; Repartizarea de locuințe sociale / de necesitate; S-au
acordat servicii sociale (cantină socială, adăpost de urgență pe timp de noapte - persoanelor fără
adăpost); S-au acordat beneficii sociale (ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru
încălzirea locuinței, tichete sociale de masă, stimulent educațional, etc. - conform legislației în vigoare).
Primăria nu deține date privind gradul de poluare din zonă și nici impactul asupra oamenilor.
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Un articol din presa locală descrie că în anul 201325 erau aproximativ 200 de locuitorii. Aceștia se temeau
că locuințele le vor fi demolate și că nu vor mai avea surse de venit și nu vor putea plăti cheltuielile de
întreținere la bloc.

Imagine 8. Deva, locuințe informale lângă groapa de gunoi.

2.5.

Turda

APM Cluj ne-a transmis lista completă de situri contaminate sau potențial contaminate, cât și situri
remediate. Cele a căror locație aproximativă am identificat-o se regăsesc pe harta Google cu rezultatele
proiectului. Primăria Turda nu ne-a transmis informații, ci doar că completarea chestionarului „necesită
obținerea unor date de la alte instituții ale statului. Când se vor colecta datele solicitate, ele vor fi
transmise Instituției Prefectului Cluj”.
În zona industrială din partea sudică a orașului a fost amplasată Uzina Chimică Turda, considerată drept
sit potențial contaminat, în principal din cauza concentrației ridicate de mercur. În proximitate există
mai multe forme de locuire, atât formală, cât și informală, fie prin construcții improvizate sau prin
extinderi improvizate ale unor clădiri vechi, care găzduiesc aproximativ 600 de familii26, pe strada
Nicolae Teclu.

25

https://www.mesagerulhunedorean.ro/viata-colorata-la-groapa-de-gunoi-a-orasului/

26

https://ejatlas.org/conflict/roma-community-living-on-a-formal-industrial-site-contaminated-withmercury
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Imagine 9. Turda, locuire în zona fostei Uzine Chimice Turda

2.6.

Câmpia Turzii - stații de epurare/decantare lângă zone de locuire

Răspunsul primăriei este următorul: „Conform informațiilor primite de la compartimentul de
specialitate, în momentul de față obiectivele și zonele poluate/contaminate din municipiul nostru au
fost ecologizate/modernizate. Astfel: - depozitul de deșeuri urbane neconform Câmpia Turzii este închis
și ecologizat, iar în prezent este în perioada de monitorizare post-închidere; - Stația de sortare a
deșeurilor - a fost dezafectată; Stația de epurare a apei Câmpia Turzii - este modernizată,
monitorizându-se în permanență calitatea apei; - Halda de zgură și iazurile de decantare ale ISCT Câmpia
Turzii - au fost ecologizate și se monitorizează de către operatorul economic menționat.”
APM Cluj listează drept sit potențial contaminat un iaz de decantare în proprietatea SC Mechel Câmpia
Turzii SA aflat pe str. Luncii f.n. în partea de nord a orașului pe malul râului Arieș. Pe hartă se poate
observa că la doar 25 de metri distanță începe zona de locuire, inclusiv de către gospodării rome.
Din cealaltă imagine de mai jos se poate observa că stația de epurare a apei Câmpia Turzii este
amplasată în plină zonă de locuire în zona de sud a orașului. Stația a fost modernizată în 2013.
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Imagine 10. Câmpia Turzii. Iaz de decantare potențial contaminat pe str. Luncii

Imagine 11. Câmpia Turzii. Stația de epurare a apei după modernizare27

27

Captură de ecran din videoclipul „Prezentare Statie de Epurare Ape Uzate Campia Turzii 2021”.
Disponibil aici: https://www.youtube.com/watch?v=8mTHitFQa7g
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2.7.

Miercurea Ciuc - mutarea unui grup de romi lângă stația de epurare a apei

În august 2004, Primăria Miercurea Ciuc a strămutat în jur de 100 de romi din str. P. Nagy Imre 27 pe str.
Primăverii, chiar lângă stația de epurare a apei. 28 O parte dintre ei încă locuiesc acolo.
Încă din anul 2001, prin HCL 115, autoritățile aprobau amplasarea a 10 rulote în acea locație, „cu scopul
rezolvării provizorie a situației romilor”. Raportul atașat hotărârii din 2001 discuta amplasarea
„provizorie” a 10 rulote într-o „zonă care se află în intravilanul localității Miercurea Ciuc conform P.U.G.
nr. 98 se află în zonă de protecție al stației de epurare conform Ord. M.S. nr. 536/1997”. Prin HCL
123/2003 s-a aprobat demolarea imobilului locuit de romi, iar referatul atașat detaliază modul în care
autoritățile au înțeles prezența romilor în acel imobil, deci și cum au legitimat evacuarea. Astfel, imobilul
construit în 1910 aparținea patrimoniului privat al municipiului, era în stare de degradare avansată și era
locuit de aproximativ 120 de persoane fără forme legale, care ar fi contribuit la distrugerea structurii de
rezistență a acoperișului. Expertul tehnic solicitat de primărie propune demolarea sau consolidarea
imobilului. Mai departe „locatarii au fost anunțați de pericolul iminent de prăbușire a acoperișului, iar
administratorul a reziliat toate contractele de închiriere”, conform referatului care menționa chiar un
paragraf mai sus că nu există forme legale. Referatul adaugă și solicitările vecinilor de desființare a
locuinței respective, „dat fiind faptul că sunt terorizați de locatarii acestui imobil”. Chiar dacă expertiza
tehnică indica posibilitatea consolidării imobilului, primăria propune demolarea lui.
Din județul Harghita am primit răspunsuri din partea APM, GM, Administrația Apelor Române și
Prefectura. APM Harghita ne informează că nu există rampe de deșeuri neecologice în județ. Deșeurile
se depozitează la depozitul de pe platoul Cekend, lângă Odorheiul Secuiesc. S-a depus documentația
pentru autorizarea funcționării depozitului conform de la Remetea, parte din SMID. GM ne-a îndreptat
pentru informațiile respecte înspre APM. Administrația Națională Apele Române ne-a transmis
localitățile cu cel puțin trei gospodării la mai puțin de 1000m de stațiile de epurare a apei: Urban:
Miercurea Ciuc, Bălan, Băile Tușnad, Vlăhița. Rural: Mădăraș, Siculeni, Frumoasa, Sâncrăieni, Sântimbru,
Sânmartin, Tușnad, Harghita Băi, Homorod Băi, Mărtiniș; și lista siturilor contaminate: iazurile de
decantare, haldele de steril din zona Sântimbru, zona Bălan, Haghita Băi, zona Vlăhița. Prefectura a
răspuns că „a fost transmis în localitățile cu pondere mare de romi din județ, iar în urma centralizării
datelor, rezultă faptul că în județul Harghita nu există asemenea așezări.”
În ianuarie 2022, din partea echipei ENHOJUST, István Szakáts s-a deplasat în Miercurea-Ciuc pentru a
vedea care este situația actuală cu așezarea informală a romilor de pe lângă stația de epurare a apei. Din
interviurile realizate cu locuitorii aflăm că familiile care au fost mutate forțat acolo în 2011 continuă să
trăiască în acea zonă, dar și că multe persoane au decedat între timp. Oamenii sunt în continuare
dependenți de această formă a locuirii inadecvate în mediul toxic, și au devenit tot mai resemnați și
neputincioși față de bolile cu care se confruntă și sărăcia lor din care nu văd nicio o scăpare. Din interviul
realizat cu vice-primara municipiului Miercurea Ciuc reiese că, conducerea actuală a primăriei
recunoaște că pe teritoriul său are această mare problemă, dar deocamdată nu a găsit soluție pentru
relocarea oamenilor din acea zonă toxică.

28

Raportul Organizației Romani Criss este accesibil aici - https://drepturile-omului.info/wpcontent/uploads/2016/02/Caz-Miercurea-Ciuc.pdf
38

Imagine 12. Miercurea Ciuc. Așezare lângă stația de epurare a apei.

2.8.

Piatra Neamț - rampe deșeuri lângă locuințe

Din partea APM Neamț nu am primit niciun răspuns, însă Primăria Piatra Neamț ne-a comunicat o
situație privind activități de management al deșeurilor de către compania Brantner pe str. Gheorghe
Doja, în Anexa Vânători. Atât rampa de deșeuri, cât și stația de sortare a deșeurilor, au fost realizate în
anul 2006 și sunt ecologice.
Primăria notează că pe str. Ioan Slavici există locuințe la 200m de aceste situri, pe str. Ioan Slavici, unde
se află atât locuințe în proprietatea oamenilor, case informale și locuințe de tip container, în ultimele
locuind 10 persoane române și rome. Cele mai apropiate așezări de cele două situri au apărut în anul
2004. În plus, pe hartă putem observa că și cartierul de locuințe sociale Văleni II se află la sub 500m de
situri, peste râul Bistrița.
În răspuns, primăria afirmă că oamenii au fost consultați prin reprez Biroului Gospodărie Municipală, iar
locuitorilor din zona identificată la pc. 2 li s-a propus relocarea în cartierul Văleni, dar aceștia au refuzat.
Oamenii au fost informați de către reprezentanții Primăriei Mun. Piatra Neamț prin deplasarea la fața
locului și purtarea de discuții directe. De asemenea, au fost informați despre impactul asupra sănătății
de către reprezentanți ai Primăriei Mun. Piatra Neamț; li s-a recomandat relocarea într-un alt cartier al
municipiului. Autoritățile au relocat absolut toate persoanele din locații, însă câteva au revenit.
Locuințele din fondul municipal în regim de închiriere au fost date în folosință în anul 2004, anterior
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construirii depozitului ecologic, însă există locuințe în proprietatea oamenilor ridicate după anul 2006.
Conform primăriei, oamenii au construit locuințe acolo datorită prețului accesibil al terenurilor din zonă
și distanței relativ mare față de traficul rutier intens, drumul DN15 - cca 990m. Pentru a opri aceste
mutări, în momentul eliberării certificatului de urbanism sau al autor de construire, Primăria Piatra
Neamț a adus la cunoștința solicitanților faptul că există riscul de disconfort olfactiv și un nivel de
zgomot mai ridicat. Gradul de poluare este monitorizat anual și la sesizarea celor interesați. SC Brantner
servicii ecologice întocmește până la data de 30 martie a fiecărui an Raportul anual asupra calității
mediului, iar constatările se pot consulta la sediul primăriei PN sau al sediului APM Neamț. Starea de
sănătate a oamenilor care locuiesc la sub 1000m de aceste situri nu este monitorizată.

Imagine 13. Piatra Neamț. Rampă de deșeuri în proximitate locuințe private și locuințe sociale

2.9.

Mărășești

Stație de epurare a apei din 1970 a fost refăcută cu fonduri europene prin 2012, la 140 m de locuințe.
Acestea sunt în proporție de 85 la sută locuite de romi în zona denumită Cartieru nou29. În răspunsul
oferit de Primăria Orașului Mărășești este menționată Stația de epurare a apei, str. Cartieru Nou, nr.
153, SC CUP SA Focsani, 1970 ca aflându-se la sub 1000m de locuințe, fără alte detalii. APM Vrancea nu a
răspuns solicitării.

29

Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în
România (2019). Disponibil aici:
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoringreport-2-romania-2018-eprint-ro-2.pdf
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Imagine 14. Mărășești, stația de epurare a apei și strada Cartieru nou

2.10 Alba Iulia - Locuințe lângă fabrica de metale Saturn SA
APM Alba ne-a răspuns că depozitele de deșeuri municipale au fost închise și ecologizate. Există trei
stații de transfer de deșeuri la Tărtăria, Blaj și Abrud; trei stații de sortare la: Aiud, Zlatna și Baia de Arieș;
1 depozit ecologic la Galda De Jos (la peste o mie de metri de zone locuite). Adaugă că inventarul
zonelor contaminate va fi disponibil după realizarea procedurilor Legii 74/2019. APM a trimis Obligațiuni
de mediu operatorilor economici care și-au încetat activitatea și dețineau platforme industriale, iar
informații actualizate pot fi obținute de la UAT-uri.
Primăria Alba Iulia ne-a transmis că există două zone de locuire la sub 1000m de situri potențial
poluante. Cartierul Barabanț, situat în nordul orașului, este adiacent cu fabrica Saturn SA., unde se
toarnă piese din fontă și care se află la 200m de case în proprietate și de locuințe informale. Situația este
mai veche de 50 de ani și în prezent cuprinde aproximativ 50 gospodării și 100 persoane, atât români,
cât și romi, românii fiind mai numeroși. Așezările s-au format înainte, concomitent și ulterior, sunt și
cazuri de locuințe edificate fără autorizație
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Imagine 15. Alba Iulia. Cartierul Barabanț și fabrica Saturn SA

2.11. Alba Iulia - locuințe informale lângă stația de epurare a apei
A doua situație adresată de primăria Alba Iulia este grupul de locuințe informale de lână stația de
epurare a apei, situat în sudul orașului. Primăria notează că distanța este de aproximativ 150m, harta
indică o distanță mai mică. În răspuns primăria descrie că sunt case informale edificate în ultimii 30 de
ani, unde locuiesc 20 de gospodării și 40 de persoane. Sunt și români, și romi, aceștia fiind majoritari.
Stația de epurare a apei situată pe str. Rogozului este administrată de APA CITA Alba Iulia și a fost
retehnologizată în 2015, însă a fost înființată înaintea locuințelor informale. Autoritățile nu au făcut
nimic în sensul relocării. Oamenii și-au construit locuințe aici pentru că existau terenuri libere în zone cu
restricții de construire cu prețuri ale terenurilor mici. Autoritățile au elaborat documentații de urbanism
și regulamente locale, pentru crearea unor condiții de locuire normale. Gradul de poluare nu este
monitorizat, conform primăriei, și nici nu se monitorizează starea de sănătate a locuitorilor.
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Imagine 16. Alba Iulia. Stația de epurare a apei și locuințe informale în zona Partoș
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SECȚIUNEA C.
CONCLUZII
NEVOIA URGENTĂ DE A ÎMBUNĂTĂȚI LEGISLAȚIA DIN DOMENIUL DREPTULUI LA
MEDIU SĂNĂTOS, PRECUM ȘI MECANISMELE DE URMĂRIRE A CAZURILOR DE
LOCUIRE ÎN MEDIU TOXIC DE CĂTRE INSTITUȚIILE STATULUI

CUPRINS

1. Armonizarea legislației românești cu cea europeană în domeniul mediului
2. Lacune legislative în România cu privire la locuirea în mediu sănătos
3. Nevoia de a îmbunătăți mecanismele instituționale de urmărire a cazurilor de
locuire în mediu toxic
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1. Armonizarea legislației românești cu cea europeană în domeniul mediului
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, România a fost obligată să-și armonizeze legislația
națională în ceea ce privește capitolul mediu cu prevederile legale ale Uniunii Europene, obligație pe care
statul român nu a îndeplinit-o în totalitate. Deși împotriva României au fost declanșate procedurile de
infringement de către Comisia Europeană, după parcurgerea tuturor fazelor procedurale statul român nu
a luat măsurile necesare pentru remedierea problemelor. În vederea evitării deschiderii de noi proceduri
de infringement din partea Comisiei Europene pe capitolul mediu, precum și pentru închiderea
procedurilor care sunt în derulare, România trebuie să ducă până la capăt următoarele măsuri :
-

armonizarea legislației naționale cu cea europeană în ceea ce privește politica de mediu;

-

transpunerea integrală a noilor norme ale UE privind:
o

gestionarea deșeurilor;

o

depozitele de deșeuri;

o

tratarea apelor urbane reziduale;

o

calitatea aerului înconjurător.

Dincolo de armonizare și transpunere legislativă pe probleme de mediu, poluarea aerului și locuirea în
mediu toxic va continua să afecteze sănătatea oamenilor și să pună în pericol viața acestora dacă pachetul
de legi nu va fi implementat prin planuri de măsuri concrete pe plan local.
În Partea I a raportului nostru am formulat deja concluzii și principii ale intervențiilor de care este nevoie
pentru a asigura că:
-

în viitorul apropiat se va preveni formarea unor zone rezidențiale în mediu toxic și/ sau
amplasarea unor platforme toxice în apropierea așezărilor umane;

-

platformele toxice din apropierea zonelor rezidențiale se vor închide sau se vor oferi locuințe
alternative adecvate și accesibile ca preț persoanelor care locuiesc în mediu toxic.

În această secțiune a raportului am putut observa că din 2005 încoace, prin legi, ordonanțe de urgență,
sau hotărâri guvernamentale din domeniul mediului, statul român a introdus multe norme juridice
importante legate de rampe de deșeuri, epurarea apei uzate, și alte medii contaminate. În cele de mai sus
am selectat o serie de prevederi privind :
-

măsurarea poluării mediului ;

-

informarea și consultarea populației cu privire la problemele mediului în care locuiesc ;

-

urmărirea riscurilor pentru sănătatea populației ale poluanţilor și luarea de măsuri
imediate pentru protecția sănătății ;

-

eliminarea poluanților care afectează sănătatea populației;

-

evaluarea toxicităţii, precum şi a frecvenţei şi a amplorii expunerilor umane şi ecologice la
mediul contaminat cu poluanţi care în anumite concentraţii pot reprezenta un risc
semnificativ pentru sănătatea umană şi mediu;

-

protecția așezărilor umane;

-

distanța de protecție față de corpul depozitului ce trebuie să fie de cel puțin 1.000 m pentru
depozitele de deșeuri nepericuloase și periculoase ;

-

amplasarea clădirilor cu funcții de locuire în zone care nu afectează grav sănătatea prin
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factori poluanți (particule în suspensie, gaze, metale etc) ;
-

standardele încăperilor de locuit privind mărimea spațiului, iluminatul, ventilația, cantitatea
de aer ;

-

obligaţia operatorilor de unități poluatoarea de a lua toate măsurile necesare în vederea
diminuării disconfortului produs.

2. Lacune legislative în România cu privire la locuirea în mediu sănătos
Prevederile prezentate mai sus definesc drepturile populației în domeniul mediului, și se bazează pe
recunoașterea obligațiilor statului de a defini și implementa măsuri menite să asigure pentru toți accesul
efectiv la aceste drepturi. Dar, din păcate, în sine ele nu motivează autoritățile să acționeze în sensul dorit.
Lipsa unor prevederi explicite cu privire la sancțiunile ce pot fi aplicate în cazurile în care statul și
autoritățile sale de la nivel central și local își încalcă aceste obligații oferă celor din urmă posibilitatea de
a se extrage de sub obligațiile lor din acest domeniu.
Precum am văzut, în legislația de mediu există chiar unele prevederi explicite privind relația între mediu
și locuire. Ele sunt înrădăcinate până la urmă în Declaraţia internaţională a drepturilor omului şi mediului
adoptată la Geneva în 1994. Cea din urmă precizează printre altele, că aceste drepturi includ şi dreptul la
condiţii de locuit într-un mediu sănătos, nepoluat, şi nedegradat de activităţi care pot afecta sănătatea şi
bunăstarea oamenilor.
Unele norme privind protecția mediului au fost preluate în reglementările legale din domeniul sănătății,
dar nu într-un mod care să genereze măsuri efective pentru protecția sănătății populației în caz de locuire
în zone cu poluanți care în concentrații mari și de pe urma unor expuneri îndelungate duc la îmbolnăviri
și chiar și la moarte. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 2007, în articolul 11, a preluat
norma ca distanţa minimă de protecţie sanitară, recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi
care produc disconfort şi riscuri sanitare, să fie de 1000 de metri. Dar asta este departe de a genera măsuri
efective de protecție față de efectele locuirii în mediu toxic.
În legislația locuirii din România nu găsim prevederi care să recunoască dreptul de a locui în mediu sănătos
și/ sau să definească obligațiile statului precum și ale autorităților administrației locale în relație cu acest
drept. Din păcate, legislaţia internaţională cu privire la o locuinţă adecvată, stabilită de către Comitetul
pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale al Naţiunilor Unite prin Comentariul General nr. 4, nu
este transpusă și respectată de statul român. Astfel, în România nu sunt asigurate cele șapte criterii ale
locuirii adecvate, printre ele nici prevederile care privesc locuirea în mediu curat și sănătos, sau asigurarea
unei infrastructuri locative (apă, canalizare, salubrizare) necesare unei vieți trăite în sănătate. Este nevoie
urgentă de modificări legislative din domeniul locuirii care să elimine aceste lipsuri în general, și în mod
particular să reglementeze dreptul de a locui într-o locuință adecvată amplasată într-un mediu sănătos.
Mai departe, în România nici legislația socială care definește dreptul la o locuință pentru categorii de
persoane vulnerabile (persoane marginalizate social, persoane cu dizabilități, copii) nu explicitează
protecția acestora față de efectele nocive ale locuirii în mediu toxic. Pentru a susține nevoia de
reglementări care să asigure locuirea adecvată în mediu sănătos ar fi nevoie de preluarea normelor
relevante în acest sens din legislația mediului în legislația socială. Mai ales datorită faptului că tocmai
persoanele vulnerabile, dezavantajate și marginalizate sunt expuse riscurilor locuirii în locuințe inadecvate
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și chiar a locuirii în mediu toxic, nefiind protejate de legislația românească nici față de evacuările forțate
și neavând garanții efective pentru a putea face uz în fapt de dreptul lor la locuință promis de lege.
La rândul său și legislația antidiscriminare ar trebui să preia considerentele normelor legale din domeniul
protecției mediului, dintre care noi am accentuat câteva în acest capitol al raportului ENHOJUST.
Ordonanţa de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, aprobată prin Legea 48/2002 cu modificările ulterioare afirmă nevoia de a garanta
egalitatea între cetățeni, și de a exclude privilegiile și discriminările în exercitarea drepturilor economice,
sociale și culturale, printre ele dreptul la locuință. Pentru a reglementa în mod adecvat dreptul la mediu
sănătos și în relație cu locuirea, este nevoie ca și legea antidiscriminării să aibă prevederi explicite în acest
sens. Adică să interzică și să sancționeze discriminarea instituțională care, făcând deosebire între persoane
pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
împinge persoanele discriminate pe aceste baze în situații de locuire în mediu toxic.
În Introducerea raportului ENHOJUST am observat deja, iar în ultimul capitol al raportului, cel cu
revendicările noastre, vom reveni la această idee, că justiția antirasistă de mediu și de locuire impune nu
doar politici publice universale în vederea asigurării pentru toți a dreptului de a locui în mediu sănătos.
Ea necesită și măsuri speciale adresate persoanelor care se confruntă cu locuirea în mediu nesănătos și
datorită tratamentului inegal și rasismului instituțional (al cărui manifestare este și rasismul de mediu)
pe baza apartenenței lor la o etnie sau la o categorie defavorizată. Discriminarea romilor sărăciți în ceea
ce privește accesul la o locuință adecvată în mediu sănătos nu este “doar” o discriminare instituțională
multiplă, ci și o discriminare sistemică. Pentru că ei sunt cei care nu au resurse financiare și proprietăți
care să le permită să locuiască în altă parte decât zonele cele mai ieftine din localități, sau să se mute din
locațiile unde trăiesc în cazul în care corporațiile sau statul amplasează unități poluatoare în apropierea
lor. Și tot ei sunt cei care au acces foarte redus sau deloc la justiție, precum și la participarea la deciziile
locale/ naționale cu privire la locuire și la mediu. Doar în momentul în care se va recunoaște și în
România că nedreptățile sunt rasializate, se va putea întâmpla și aici ceea ce s-a întâmplat în SUA după
anii 1980, când activiști de culoare, și în mod special Benjamin Chavis, au inițiat termenul de rasism de
mediu, începând să aibă un impact asupra legislației de mediu (precum arată Richard J. Lazarus în
articolul său din 2000 intitulat “Environmental Racism! That’s What It Is.”
De aceea considerăm, că o altă lege în care ar fi nevoie de introducerea unor prevederi speciale
formulate cu scopul asigurării dreptului la locuire în mediu sănătos pentru toți, dar și de norme pentru
prevenirea și combaterea rasismului de mediu care expune categoriile sociale rasializate la locuirea în
mediu toxic, ar putea fi Legea nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea antițigănismului. Pentru că anti-țigănismul nu constă doar în „manifestări verbale sau
fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăților acestora”, ci și
în politici care direct sau indirect conduc la ghetoizarea romilor în zone toxice sau tolerează astfel de
situații fără să intervină împotriva lor. Precum vom arată în ultimul capitol al raportului nostru, în sinteza
revendicărilor, prevenirea și combaterea rasismului de mediu trebuie să se obiectiveze printre altele în
mai multe măsuri concrete la nivel local de la interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate, prin
asigurarea în fapt a unor locuințe sociale adecvate într-un mediu sănătos, până la relocarea imediată a
persoanelor/ grupurilor/ comunităților care locuiesc în medii ce prezintă pericol de toxicitate, în locuințe
adecvate dintr-un mediu sănătos.
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3. Nevoia de a îmbunătăți mecanismele instituționale de urmărire a cazurilor de locuire în
mediu toxic
Pe urma demersurile noastre de solicitări de informații de la instituții publice cu atribuții în probleme de
mediu și răspunsurile primite, putem atrage atenția guvernanților din România și tuturor instituțiilor
implicate în probleme de mediu, asupra lacunelor instituționale în ceea ce privește (re)cunoașterea și
evidența cazurilor existente de locuire în mediu toxic în vederea identificării unor soluții pentru ele și
prevenirea ocurenței altor noi cazuri. Până nu va exista la nivel central o voință politică de coordonare a
eforturilor în acest sens, din păcate aceste probleme se vor tergiversa.
Instituțiile vor continua să se eschiveze de responsabilități, și în loc să răspundă într-un mod echivoc, pot
trimite cererile de informații și de soluții dintr-o parte în alta a rețelei instituționale pe orizontală și
verticală. Până nu va fi clar cine este responsabil cu privire la încălcarea dreptului la mediu sănătos, sau a
normelor legislative existente privind așezările umane în relație cu siturile toxice (precum rampele de
deșeuri, stațiile de epurare a apei și altele asemenea), sau cu privire la nerespectarea prevederilor pe
care le-am prezentat în această parte a raportului ENHOJUST, nu va fi tras nimeni la răspundere și crima
de a plasa oameni sau a-i lăsa să locuiască în medii care pun sub risc sănătatea și viața, sau de a autoriza
platforme periculoase pentru sănătate în apropierea de zone rezidențiale, nu va fi nici sancționată și nici
oprită.
În contextul modelului de dezvoltare spațială inegală combinat cu transformarea locuinței nu doar în
bun tranzacționat pe piață, ci într-unul din ce în ce mai integrat în speculațiile financiare, locuința devine
și mai inaccesibilă pentru cei cu venituri reduse. Terenuri care în trecut erau ținte ale abandonului devin
puncte de interes pentru investiții imobiliare. În acest context se manifestă rasismul ecologic/de mediu:
romii sunt fie direct împinși să locuiască în zone toxice, fie nu au decât această alternativă la îndemână,
acestea fiind zonele pe care autoritățile locale le consideră adecvate.
Dacă legislația românească și mecanismele rețelelor de instituții publice cu atribuții în protecția mediului
nu vor încerca să reechilibreze inegalitățile produse de economia de piață, dezvoltarea pentru profit va
continua să genereze efecte negative atât asupra mediului cât și asupra sănătății oamenilor. De aceea,
prin proiectul ENHOJUSt susținem că și în România este nevoie de politici care să adreseze expunerea
inegală la poluarea mediului și locuirii inadecvate, și în mod particular vulnerabilitățile maxime ale
comunităților rome sărăcite ale căror sănătate și viață sunt puse în pericol de locuirea în mediu toxic.
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