Drepturile cetăţenilor stabilite în conformitate cu prevederile
HOTĂRÂRII nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului
la informaţia privind mediul

- Extras Prezenta hotărâre asigură dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de
sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile
de exercitare a acestui drept.
(2)Informaţia privind mediul este în mod progresiv diseminată şi pusă la dispoziţia
publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi
diseminări a acestei informaţii.
Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu
prevederile Convenţiei 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, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.
Art. 4
(1)Informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului, ţinând cont de
termenul specificat de acesta, cât mai repede posibil sau cel mai târziu în termen de
o lună de la data primirii cererii de către autoritatea publică.
(2)În cazul în care volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt atât de mari
încât termenul de o lună prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, informaţia privind
mediul se pune la dispoziţia solicitantului în termen de două luni de la data primirii
cererii de către autoritatea publică. În astfel de cazuri solicitantul este informat, cât
mai curând posibil şi cel mai târziu înaintea expirării termenului de o lună, despre
prelungirea termenului de răspuns şi motivele care stau la baza acestei prelungiri.
Art. 5
(1)În cazul în care cererea este generală, neclară sau nu permite identificarea
informaţiei solicitate, autoritatea publică cere solicitantului, cât mai curând posibil şi
cel mai târziu în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), să specifice ce solicită. În acest
sens autoritatea publică ajută solicitantul şi prin furnizarea de informaţii cu privire la
utilizarea registrelor publice prevăzute în art. 7 alin. (2) lit. c).
(2)Autoritatea publică poate refuza cererea de informaţii, în baza prevederilor art. 11
alin. (1) lit. c), dacă solicitantul nu a specificat ceea ce cere, conform prevederilor
alin. (1), în termen de două luni de la data transmiterii de către autoritatea publică a
indicaţiilor de specificare.
Art. 6
(1)În cazul în care solicitantul cere autorităţii publice punerea la dispoziţie a
informaţiei privind mediul într-o anumită formă sau într-un anumit format, inclusiv

sub formă de copii, autoritatea publică pune la dispoziţie informaţia în forma sau în
formatul cerut, cu excepţia cazului în care:
a)este deja pusă la dispoziţia publicului, conform art. 20-25, într-o altă formă sau
într-un alt format uşor accesibil solicitantului;
b)este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziţia publicului într-o
altă formă sau într-un alt format, caz în care motivează furnizarea informaţiei în
forma sau în formatul disponibil.
(2)În acest scop autorităţile publice sunt obligate să păstreze informaţia privind
mediul deţinută de ele sau pentru ele, în forme sau în formate care sunt uşor
reproductibile şi accesibile prin folosirea telecomunicaţiilor computerizate sau a
altor mijloace electronice.
(3)Respingerea cererii de furnizare a informaţiei privind mediul, în totalitate sau în
parte, în forma sau în formatul solicitat, se motivează şi se comunică solicitantului în
termenul prevăzut la art. 4 alin. (1).
Art. 11
(1)Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii
privind mediul, în cazul în care:
a)informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost
înaintată cererea. În acest caz, dacă autoritatea publică are cunoştinţă că informaţia
este deţinută de sau pentru o altă autoritate publică, transmite cererea acelei autorităţi
cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii solicitării, şi
informează solicitantul despre aceasta ori informează solicitantul despre autoritatea
publică la care consideră că este posibil să fie depusă cererea de informaţii;
b)cererea este în mod evident nerezolvabilă;
c)cererea este formulată într-o manieră prea generală, luând în considerare
dispoziţiile art. 5;
d)cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente ori date
nefinalizate;
e)cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne, luând în considerare satisfacerea
interesului public prin furnizarea informaţiilor.
(2)În cazul în care o cerere pentru solicitarea de informaţii privind mediul este
refuzată pe motivul că priveşte un material în curs de realizare, autoritatea publică
este obligată să comunice solicitantului denumirea autorităţii care realizează
materialul şi data estimativă a finalizării acestuia.
Art. 12
(1)Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii
privind mediul, în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:
a)confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice, atunci când aceasta este
prevăzută de legislaţia în vigoare;
b)relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;

c)cursul justiţiei, posibilitatea oricărei persoane de a fi subiectul unui proces corect
sau posibilitatea unei autorităţi publice de a conduce o anchetă penală ori
disciplinară;
d)confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este
prevăzută de legislaţia naţională sau comunitară în vigoare privind protejarea unui
interes economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii
statistice şi a secretului taxelor;
e)drepturile de proprietate intelectuală;
f)confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în
cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor,
atunci când confidenţialitatea este prevăzută de legislaţia naţională sau comunitară în
vigoare;
g)interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute,
fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să
furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la
divulgarea informaţiei respective;
h)protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii cum ar fi localizarea
speciilor rare.
Art. 16
(1)Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii
privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori
rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu
au fost respectate prevederile aii. 3-8, art. 11-15 şi ale art. 29-31, se poate adresa cu
plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând
reconsiderarea actelor sau omisiunilor.
Art. 17
(1)Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră
lezat într-un drept al său prevăzut de prezenta hotărâre sau care nu a primit răspuns
la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit poate depune o cerere la instanţa
de contencios administrativ competentă, unde sunt examinate actele sau omisiunile
autorităţii publice în cauză.
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