
Cluj-Napoca, 31 ianuarie 2023

ACȚIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Către

CURTEA DE APEL CLUJ

Secția de contencios administrativ și fiscal

Onorată Instanță,

 Subscrisa, ASOCIAȚIA DECLIC, cu sediul în mun. Cluj-Napoca și 

Subsemnații:

 P. R.,
 B. T.,
 H.C.,
 M. S., 
 D. L., 

în contradictoriu cu

1. Guvernul României, 
2. Primul Ministru, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, 
3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
4. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Barna Tánczos,
5. Ministerul Energiei, 
6. Ministrul Energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, 

în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (în continuare Legea 554)
și art. 194 Cod de procedură civilă (în continuare CPC), formulăm prezenta
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ACȚIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Solicitându-vă  ca,  prin  hotărârea  ce  o  veți  pronunța  în  urma  administrării  probațiunii,  să
dispuneți admiterea acțiunii și, pe cale de consecință, ca urmare a refuzului nejustificat de a da
curs cererilor subscrisei:

1. Să obligați  pârâții  să  ia toate  măsurile  necesare în vederea reducerii  cu  55% a
gazelor cu efect de seră (în continuare GES) până în anul 2030, respectiv atingerii
neutralității climatice până în anul 2050;

2. Să  obligați  pârâții  să  ia  toate  măsurile  necesare  în  vederea  creșterii  ponderii
regenerabilelor  din  consumul  final  de  energie  la  45%  și  creșterii  eficienței
energetice cu 13% până în anul 2030;

3. Să obligați  pârâții  ca în  termen de maxim 30 zile  de la rămânerea definitivă a
hotărârii  judecătorești  să  adopte  planuri  concrete  și  coerente  de  atenuare  și
adaptare la schimbările climatice ce cuprind inclusiv bugete anuale de carbon, în
vederea  atingerii  obiectivelor  asumate  potrivit  petitelor  1  și  2,  precum  și
mecanisme anuale de raportare și monitorizare a progresului în atingerea acestor
obiective;

4. Să obligați pârâții de rd. 2, 4 și 6 la plata unei amenzi de 20% din salariul minim
brut pe economie pe zi de întârziere care se face venit la bugetul de stat, de la
expirarea termenului prevăzut în petitul 3 până la adoptarea efectivă a măsurilor
ce se impun pentru atingerea obiectivelor prevăzute la petitele 1 și 2;

5. Să  obligați  pârâții  în  solidar  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  ocazionate  de
prezentul litigiu, în temeiul art. 453 CPC.
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1. Introducere în problema juridică. Elemente cheie care clarifică despre ce este vorba în 
acest caz

(1) Trăim într-o  epocă  ce  este  caracterizată  de  o  degradare  socio-ecologică  acută,  pe
care  o  observăm  zilnic.  Tiparele  meteorologice  se  schimbă  rapid,  fenomenele
meteorologice  extreme  sunt  tot  mai  frecvente  și  provoacă  migrări  masive;
biodiversitatea se pierde într-un ritm alarmant; poluarea solului, a apei și  a aerului
este  galopantă,  iar  bolile  zoonotice  cauzate  de  intervenția  umană
necorespunzătoare, sunt în creștere, cum a dovedit și pandemia Covid 19, încă în curs
de desfășurare. Aceste perturbări ecologice sunt toate interconectate și contribuie la
exacerbarea unei ordini globale profund inegale și instabile.

(2) Problema  juridică  pe  care  o  aducem  la  masa  discuției vizează  în  esență  refuzul
nejustificat  al  autorităților  publice  centrale  de  a  lua  din  timp  măsurile  adecvate
pentru combaterea și  adaptarea la schimbările  climatice.  Drept  urmare,  avem atât
interesul  cât  și  aptitudinea  de  a  contesta  atât  măsurile  (sau  mai  degrabă  lipsa
acestora),  cotele  naționale  determinate  (CND),  lipsa  bugetelor  de  carbon  și
termenele laxe asumate de autorități prin planurile adoptate.

(3) Inerția autorităților periclitează substanțial atât interesul legitim al Asociației Declic,
cât și drepturile fundamentale ale reclamanților de rd. 2-6: dreptul la viață și dreptul
la viață privată, dreptul de proprietate, dreptul la un trai decent, dreptul la un mediu
sănătos și durabil, dreptul la un viitor demn al generațiilor viitoare etc.

(4) Instanța de judecată trebuie să răspundă, în esență, la următoarele întrebări: 
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 Își încalcă pârâții obligația de diligență prin aplicarea la nivelul anului 2023 a unor
obiective de reducere a GES pentru anul 2030 cu mult sub nivelul de 55% față de
anul 1990, asumat la nivelul UE?

 Atâta timp cât pârâții nu și-au asumat nici la momentul redactării acțiunii bugete
anuale de carbon, cum se poate monitoriza în mod judicios progresul pe care țara
noastră îl  face pentru limitarea încălzirii  globale la 1,5 grade Celsius? Pe aceeași
linie de gândire, în lipsa bugetelor de carbon și a rapoartelor anuale privind modul
de cheltuire a  acestora,  precum și  a  mecanismelor de raportare și monitorizare a
progresului în atingerea acestor obiective cum se poate verifica eficiența măsurilor
propuse de pârâți? 

 În condițiile în care nu există nici la acest moment o lege a climei, deși Convenția-
cadru  a  Națiunilor  Unite  asupra  schimbărilor  climatice  a  fost  adoptată  în  anul
1992, iar Acordul de la Paris a intrat în vigoare în anul 2016, măsurile de reducere
a GES luate de pârâți  pentru a preveni  schimbările  climatice periculoase pentru
omenire  și  mediu  sunt  suficiente,  având  în  vedere  și  puterea  discreționară  a
pârâtului de rd. 1?

 Dacă, în conformitate cu standardele obiective, măsurile de atenuare și adaptare
la  schimbările  climatice  (e.g.  măsuri  pentru  creșterea  eficienței  energetice  și
integrarea  regenerabilelor  în  rețeaua  națională  de  energie)  sunt  suficiente  și
rezonabile  pentru  atenuarea  efectului  schimbărilor  climatice  asupra  cetățenilor
României și asupra mediului înconjurător? 

 Măsurile  adoptate  de  pârâți  trec  testele  de  rezonabilitate  implementate  de
Comitetului ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale (CESCR)?

 De asemenea, instanța va trebui să decidă dacă măsurile propuse de pârâți sunt
compatibile  cu  drepturile  și  libertățile  garantate  prin  Constituția  României  și
CEDO, respectiv: dreptul la viață și dreptul la viață privată, dreptul de proprietate,
dreptul la sănătate și la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, dreptul la un viitor
conform cu demnitatea umană.

2. Asociația Declic ș.a.. Cine suntem?

(1) Subscrisa, Asociația Declic, suntem o organizație neguvernamentală de mediu care are ca
obiective principale:

- identificarea  problemelor  locale,  regionale,  naționale  sau  internaționale  la
nivel de legislație, politici sectoriale, ale cadrului instituțional;

- realizarea  de  studii  de  specialitate,  comentarii,  analize,  luări  de  poziție  în
privința problemelor identificate, cu scopul soluționării lor;

- contribuția la reformarea statului de drept prin organizarea de „procese test”;
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- atacarea  în  instanță  a  deciziilor  ilegale  ale  autorităților  locale  și  centrale  în
probleme de dreptul mediului sau care încalcă drepturile omului.

Statutul Asociației Declic constituie Anexa nr. 1 la prezenta acțiune.

(2) Reclamanții  de  rd.  2-6  suntem  cetățeni  români  profund  îngrijorați  de  indiferența
deliberată  a  pârâților  față  de  drepturile  noastre  fundamentale  la  un  climat  stabil,
atitudinea acestora fiind în vădit  dezacord cu Constituția  României,  legislația  unională,
angajamentele asumate de Statul român la nivel european și internațional.

(3) Contribuția  neconstituțională  a  pârâților  la  schimbările  climatice,  perpetuarea  unui
sistem  energetic  nefiabil  cauzează  daune  la  scară  largă  și  resurselor  naturale  din
România.

(4) Întrucât pârâții nu au acționat în mod rezonabil și din timp la urgența climatică, refuzând
chiar și în ultimul ceas să dea curs solicitărilor noastre de a implementa planuri coerente,
apreciem că  instanța  de  judecată,  în  temeiul  contenciosului  de  plină  jurisdicție,  poate
obliga pârâții la luarea măsurilor necesare pentru a stabiliza sistemul climatic și a proteja
resursele naturale vitale de care depindem atât noi, cât și generațiile viitoare.

3. Natura administrativă a litigiului

3.1.  Competența  de  soluționare  aparține  Curții  de  Apel  Cluj  –  Secția  de  contencios
administrativ. Caracterul cererilor cu care reclamanții investesc instanța.

 Competența  materială  de  soluționare  a  prezentei  cauze  aparține  Secției de  contencios
administrativ și fiscal a Curții de Apel, aspect care rezultă din coroborarea alin.(1) indice 1
al art. 10 din Legea nr. 554/2004 cu alin. (1) al aceluiași articol. Mai exact, aceste prevederi
statuează  că  cererile  care  au  ca  obiect  acte  administrative  neevaluabile  în  bani  se
soluționează  potrivit  rangului  autorității,  iar  în  acest  caz  pârâții  sunt  autorități  publice
centrale.

 Competența teritorială aparține Curții de Apel Cluj, prin aplicarea art. 10 alin. (3) din Legea
nr. 554/2004, care stabilește că reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se
adresează exclusiv instanței de judecată de la domiciliul sau sediul său. În prezenta acțiune,
reclamanta de rd.1 are sediul în Cluj-Napoca, iar 4 dintre reclamanții de rd.2-6 au domiciliul
în Cluj-Napoca. Drept urmare, cu privire la reclamanta care nu are domiciliul în Cluj-Napoca
s-a produs o prorogare convențională de competență fundamentată pe necesitatea de a se
pronunța o hotărâre unitară cu privire la aspectele deduse judecății. Mai mult decât atât,
pentru  buna  administrare  a  justiției,  toți  reclamanții  ne-am  stabilit  sediul,  respectiv
domiciliul procesual la S.C.A. Revnic, Cristian și Asociații din Cluj-Napoca. 
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3.2. Existența unui refuz nejustificat de a da curs solicitărilor reclamanților

(1) Subsemnații și Asociația Declic am solicitat pârâților, autorități centrale, să ia măsuri 
efective și coerente pentru atingerea obiectivelor de reducere a GES și adaptare la 
schimbările climatice:

-  prin  raportare  la  următoarele  standarde  asumate  de  România  la  nivel  național  și
internațional:

a. standardul de siguranță;
b. obligația pozitivă a guvernului de a acționa în ceea ce privește situațiile periculoase

pentru mediul de viață cu cel mai ridicat nivel de ambiție posibilă al acestuia.
-  prin  raportare  la  pragurile  asumate  prin  Acordul  de  la  Paris  (1,5  grade  Celsius,

respectiv  2  grade  Celsius)  și  intervalul  de  timp rămas  în  care  putem preveni  depășirea
acestor praguri critice.

(2) Asociația Declic  a transmis pârâților,  la data 01.09.2022,  o cerere prin care am solicitat
creșterea ambiției pe regenerabile la 45% față de 30,7%, având în vedere potențialul uriaș al
țării noastre, precum și creșterea eficienței energetice la 13%. 

(3) La data de 23.09.2022, subscrisa am transmis pârâților și solicitarea de reducere a GES cu
cel puțin 55% față de nivelul din 1990, precum și adoptarea unor planuri concrete în acest
sens, cu respectarea principiului transparenței.

(4) De  asemenea,  reclamanții  de  rd.  2-6  au  adresat  aceleași  solicitări  autorităților  publice
competente  la  data  de  20.12.2022.  Acestea  au  fost  înregistrate  sub  nr.
2/R/21860/21.12.2022 la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar în data de 30.12.2022
Secretariatul  General  al  Guvernului  a  comunicat  faptul  că  cererea  înregistrată  cu  nr.
15C/1006/p/2022  a  fost  transmisă  către  Ministerul  Mediului,  Apelor  și  Pădurilor  și
Ministerul  Energiei,  în  vederea  analizării  și  emiterii  unui  punct  de  vedere.  Ulterior,  în
09.01.2023, am primit un e-mail de la un consilier din cadrul Ministerului Energiei, în care se
precizează că prin documentul nr. 263 401 / 28.12.2022 au fost înaintate cereri complexe,
iar  termenele  de  soluționare  sunt  scurte.  Or,  aceste  chestiuni  complexe  legate  de
problematica  schimbărilor  climatice  erau  deja  cunoscute  demult  de  autoritățile  statale,
întrucât  nu  s-au  ivit  în  decembrie  2022,  când reclamanții  au  trimis  cererile,  ci  cu  mult
înainte de anul 2015 (acesta fiind anul în care doar s-a constatat realitatea și s-a adoptat
Acordul de la Paris).

(5) Prin  răspunsurile  formulate,  pârâții  doar  au  trecut  în  revistă  planurile  deja  existente,
insistând asupra faptului că fiecare țară își stabilește în mod autonom propriile contribuții
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naționale determinate (în continuare CND), dar ignorând standardele după care se stabilesc
aceste CND: cel mai ridicat nivel de ambiție posibilă și transparența.

Cererile reclamanților si răspunsurile primite din partea pârâților constituie Anexa 2 la
prezenta acțiune

(6) Or, reclamanții tocmai având ca punct de plecare aceste planuri (PNIESC și PNRR) care:
nu sunt corelate (e.g. în PNRR se prevede o creștere a ambiției pe regenerabile la

29%, iar în PNIESC la 30,7%);
nu respectă principiul transparenței, de vreme ce modul de aducere la îndeplinire a

obligațiilor  de reducere a GES și  de  creștere a  ponderii  regenerabilelor  (inclusiv  a
obiectivelor  intermediare  25,4%  în  2022,  26,9%  în  2025  și  28,4%  în  2028)  este
imposibil de monitorizat; 

 reflectă un nivel modest de ambiție, 
am solicitat autorităților responsabile să adopte planuri concrete, efective, care să respecte
standardele antemenționate.

(7) În altă ordine de idei, dreptul climei (al  schimbărilor climatice) este parte integrantă din
dreptul  mediului.  Schimbările  climatice  reprezintă  unul  dintre  factorii  esențiali  de  care
autoritățile executive și legislative ar trebui să țină cont (dar nu o fac) la momentul la care
emit acte de reglementare.

(8) Iar,  natura  juridică  a  contenciosului  de  dreptul  mediului  este  aceea  unui  contencios
obiectiv. Şi este așa, deoarece specific contenciosului obiectiv este faptul că prin acțiunea
cu care este investită instanța de contencios administrativ, reclamanții urmăresc să apere
implicit  un drept obiectiv și un interes legitim public, în sensul de a verifica dacă a fost
adusă o atingere unor drepturi care reprezintă conținutul unei situații juridice cu caracter
general și impersonal și dacă s-a adus atingere unei stări de legalitate generală. 

(9) În alte cuvinte, contenciosul obiectiv presupune o largă deschidere, reliefată prin aceea că
prin  intermediul  acestuia,  se  apără  o  stare  de  legalitate,  ale  cărei  caracteristici  sunt
generalitatea și impersonalitatea. 

(10) Chiar dacă la art. 95 alin. (1) din OUG nr. 195/2005 se face referire la instituția răspunderii
pentru  prejudiciul  adus  mediului,  acest  aspect  trebuie  analizat  și  aplicat  tot  de  către
instanța de contencios administrativ. Simplul fapt că se face referire la instituția răspunderii
nu înseamnă că litigiul  se  mută,  din acel  moment,  în  cadrul  comun al  procedurii  civile.
Prevederile  cuprinse într-un act  normativ trebuie interpretate  și  aplicate în mod unitar,
principiile și dispozițiile generale  oferind un veritabil ghid de aplicare a celorlalte dispoziții
din acel act normativ.
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(11) Din  această  perspectivă,  dispoziția  art.  8  alin.  (1) din  Legea  nr.  554/2004  consacră
contenciosul de plină jurisdicție.

(12) Jurisprudențial11 s-a  conturat  definiția  contenciosului  de  plină  jurisdicție,  reținându-se
constant că, în cazul în care conduita nelegală produce o vătămare reclamantului, instanța
poate  ordona  măsuri  pentru  restabilirea  dreptului  sau  interesului  legitim vătămat  și,  în
acest scop, poate chiar  să oblige autoritatea pârâtă să efectueze o anumită operațiune,
respectiv să ia toate măsurile solicitate de către reclamant, iar nu doar să oblige autoritatea
să reevalueze cererea care i-a fost adresată. 

(13) Pe cale de consecință, dat fiind faptul că: 

 există un refuz nejustificat de a da curs solicitărilor reclamanților;

 există  un  refuz  nejustificat  de  a  adopta  măsurile  necesare  pentru  atingerea
obiectivelor asumate de către țara noastră în materie climatică;

 atitudinea  pârâților  aduce  atingere  drepturilor  fundamentale  individuale  ale
reclamanților de rândul 2-6, precum și a drepturilor colective detaliate la subcapitolul
6.3., Asociația Declic, acționând atât în interesul generațiilor prezente și viitoare, cât și
în interes propriu

este lipsită de echivoc natura administrativă a litigiului dedus judecății.

3.3. De ce nu se încalcă principiului separației puterilor în stat. Jurisprudență europeană
relevantă.

(1) Anticipând apărarea pârâților în sensul că, prin admiterea acțiunii s-ar încălca principiul
separației puterilor în stat (apărare invocată de autoritățile guvernamentale și respinsă
de instanțele de judecată din toate țările europene în care problema climatică a fost
adusă în  fața  instanței),  vom prezenta  succint  argumentele  pentru care  un  astfel  de
demers  nu  contrazice  art.  1  alin.  (4)  din  Constituția  României,  ci  dimpotrivă,  îl
valorifică.

(2) Potrivit  art.  1  alin.  (4)  din  Constituția  României  „Statul  se  organizează  potrivit
principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească –
în cadrul democrației constituționale.”
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(3) Din  economia  dispozițiilor  legale  mai  sus  citate,  reiese  fără  echivoc  că  dispoziția
constituțională nu reglementează o separare completă a celor trei puteri ale statului,
echilibrul dintre aceste puteri impunându-se a fi protejat. O caracteristică esențială a
statului de drept este aceea că acțiunile autorităților administrative (și legislative) pot
și trebuie să fie evaluate de un sistem judiciar independent. 

(4) Prin acțiunea în contencios administrativ am solicitat instanței de judecată să pună în
vedere  pârâților  să  adopte  orice  măsuri  necesare  în  vederea  atingerii  obiectivelor
indicate în petitele 1 și  2, invocând în fundamentarea demersului nostru judiciar atât
încălcarea unei obligații legale de diligență, cât și a drepturilor subiective (individuale și
colective) garante prin art. 1 alin. (3) din Constituția României.

(5) Prin prezentul demers, reclamanții  nu urmăresc obținerea unei hotărâri  judecătorești
prin  care  să  se  dispună  adoptarea  unor  legi  sau  promulgarea  anumitor  măsuri.  În
ipoteza  în  care  instanța  admite  cererea  reclamanților,  pârâților  le  este  lăsată  o
suficientă  marjă  de  manevră  pentru  a  decide  modul  de  conformare  la  hotărârea
instanței.  Cu  alte  cuvinte,  acțiunea  reclamanților  nu  are  ca  obiectiv  crearea  unei
legislații,  întrucât  hotărârea  care  s-ar  pronunța  în  cauză  nu  ar  prescrie  conținutul
măsurilor.

(6) De altfel, Curtea Constituțională a decis că  „separația puterilor în stat nu înseamnă lipsa
unui  mecanism  de  control  între  puterile  statului,  dimpotrivă  presupune  existența  unui
control  reciproc,  precum și  realizarea  unui  echilibru  de  forțe  între  acestea” (Decizia  nr.
44/2006, M. Of. nr. 178 din 24 februarie 2006; Decizia nr. 637/2006, M. Of. nr. 914 din 9
noiembrie 2006).

(7) În  jurisprudența  europeană,  instanțe  investite  cu  acțiuni  similare  au  decis  după  cum
urmează:

 Decizia civilă nr. 19/00135/20.12.2019 pronunțată de Curtea Supremă a Țărilor
de Jos: „...în sistemul constituțional olandez, luarea deciziilor privind reducerea
emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  este  o  atribuție  a  guvernului  și  a
parlamentului.  Aceștia  dispun  de  un  grad  mare  de  apreciere  când  adoptă
deciziile politice necesare în această privință. Este de competența instanțelor să
decidă  dacă,  făcând  uz  de  această  putere  discreționară,  guvernul  și
parlamentul au rămas în limitele legii de care sunt ținuți.”

 Hotărârea  nr.  1841/18.07.2022 a  Înaltei  Curți  de  Casație  din  Marea  Britanie
(Queen’s  Bench  Division  Administrative  Court):  „Parlamentul  și  publicul,
inclusiv  reclamanții,  aveau  dreptul  să  vadă  un  raport  care  să  acopere  aceste
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aspecte (n.n. Potrivit secțiunilor 13 și 14 din Legea privind schimbările climatice
din 2008,  secretarul  de stat  are  obligația  de a pregăti  propuneri  și  politici  de
îndeplinire a bugetelor de carbon precum și obligația de a raporta cu privire la
propunerile  și  politicile  de  respectare  a  bugetelor  de  carbon),  astfel  încât  să
poată  înțelege  și  aborda  în  mod  corespunzător  propunerile  și  politicile
guvernului  și  efectele  acestora  asupra  reducerii  emisiilor  și  asupra  aspectelor
socio-economice.”

 Decizia  Curții  Constituționale  a  Germaniei  din  24.06.2021  :„  Din  principiul
proporționalității rezultă că nu trebuie să se permită ca o generație să consume
o  mare  parte  din  bugetul  de  CO2 și  asumându-și  o  mică  contribuție  în  sensul
reducerii  GES.  Acest  fapt  implică  transferul  responsabilității  către  generațiile
următoare și afectarea gravă a dreptului la libertate.” Subliniem că în urma Deciziei
Curții Constituționale, Germania și-a asumat următoarele obiective de reducere
a GES: 65% față de nivelurile din 1990 până în anul 2030, 88% până în anul 2040,
neutralitate climatică până în anul 2045 și emisii negative după anul 2050.

 Decizia  Tribunalului  Administrativ  din  Paris  din  data  de  14.10.2021:  „Prim-
ministrul  și  miniștrii  competenți  sunt  obligați  să  ia  toate  măsurile  necesare
pentru repararea daunelor ecologice și  pentru prevenirea altor daune până la
valoarea  cotei  necompensate  de  emisii  de  gaze  cu  efect  de  seră  în  cadrul
primului buget de carbon, și anume 15 Mt CO2eq, sub rezerva ajustării în funcție
de  datele  estimate  de  CITEPA  la  31  ianuarie  2022.  Repararea  prejudiciului
trebuie  să  fie  realizată  până cel  târziu  la  31  decembrie  2022.(...)  În contextul
prezentei  cauze,  măsurile  specifice  de  reparare  a  prejudiciului  pot  lua  diverse
forme și, prin urmare, exprimă alegeri care țin de libera apreciere a Guvernului.”

Decizia Tribunalului administrativ din Paris din 14.10.2021 și Decizia nr. 19/2019
pronunțată de Curtea Supremă a Țărilor de Jos constituie Anexa 3 la prezenta acțiune

(8) Concluzionând,  raportat  la  textele  constituționale  mai  sus  indicate,  precum  și  a
jurisprudenței europene similare (3 din cele 4 exemple aparțin unor sisteme de drept
continental),  reiese  fără  putință  de  tăgadă  că  o  eventuală  admitere  a  cererii  de
chemare  în  judecată  nu  încalcă  principiului  separației  puterilor  în  stat,  pârâții
păstrându-și  libertatea  deplină  de  a  determina  modul  în  care  ajung  la  obiectivele
climatice solicitate.

4. Legitimitatea procesuală a reclamanților
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4.1. Calitatea procesuală activă

 Calitatea procesuală activă a Asociației Declic

(1) Prezenta acțiune are rolul de a sancționa pasivitatea pârâților pe care o manifestă față de
problematica stringentă a schimbărilor climatice și a efectelor devastatoare ale acestora,
care deja se resimt la nivelul României. 

(2) Prin petitele pe care le-am formulat solicităm instanței să oblige pârâții să ia toate măsurile
necesare pentru ameliorarea acestei realități sumbre. Cu alte cuvinte, scopul demersului
nostru judiciar este de a supune aceste probleme de mediu, care nu mai suportă amânare,
controlului judecătoresc.

(3) Art. 18 din Legea nr. 554/2004 instituie contenciosul de plină jurisdicție, în virtutea căruia
instanța poate să impună uneia dintre părți îndeplinirea anumitor obligații, anume exact
ceea  ce  solicităm  prin  cererea  introductivă  la  petitele  1-3.  Mai  mult  decât  atât,  din
coroborarea art. 8 alin. (1) indice 2 cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, rezultă că
obligațiile impuse autorităților pârâte pot fi stabilite sub sancțiunea amenzii, anume ceea ce
solicităm prin petitul 4. 

(4) Conform  art.  20  al.  6  din  O.U.G.  nr.  195/2005,  organizațiile  neguvernamentale  care
promovează protecția mediului au drept la acțiune în justiție în probleme de mediu, având
calitate procesuală activă în litigiile  care au ca obiect protecția  mediului.  Subscrisa este
organizație de mediu, problema dedusă judecății vizează analiza temeiniciei și a legalității
solicitării și a îndatoririi conexe de a lua măsuri de atenuare a impactului asupra mediului
înconjurător.  Pe  cale  de  consecință,  calitatea  procesuală  activă  a  subscrisei  este
neîndoielnică.

(5) De asemenea, subscrisa fiind o organizație neguvernamentală de mediu, așa cum reiese din
obiectivele și scopul asociației, îmi sunt aplicabile și prevederile art. 9 din Convenția Aarhus
(ratificată de România prin Legea nr. 86/2000) care consacră neechivoc accesul la justiție a
organizațiilor  de  mediu,  eliminând  orice  controversă  doctrinară  sau  jurisprudențială  cu
privire la legitimitatea procesuală a acestor organizații, atunci când demersul judiciar este
fundamentat pe dispoziții de dreptul mediului.

(6) Literatura de specialitate1 a subliniat rolul de arhitect al Convenției Aarhus în creionarea
accesului la justiție în probleme de mediu. Astfel, art. 9 din Convenție instituie accesul larg
la  justiție,  prin  proceduri  judiciare  sau  administrative,  pentru  orice  act  și  omisiuni  ale
persoanelor private și ale autorităților publice care contravin dispozițiilor din legislația sa

1 The Oxford Handbook of International Environmental Law-Lavanya Rajamani editor, Editura Oxford University Press,
2021, op. cit, pag. 359.
12



națională  referitoare  la  mediu.  Mergând  mai  departe,  se  susține2 că  „Toate  aceste
proceduri privind accesul la justiție trebuie să asigure remedii efective și adecvate și să fie
corecte, echitabile, oportune și nu excesiv de costisitoare.(...) acordă asociațiilor de mediu
accesul la justiție și, prin urmare, dreptul de a acționa în numele intereselor publice”. 

 Calitatea procesuală activă a reclamanților de rd. 2-6

(1) Potrivit art. 35 alin. 1 din Constituția României care are denumirea marginală Dreptul la
mediu  sănătos,  inclus în capitolul  al  II-lea Drepturile  și  libertățile fundamentale,  statul
recunoaște  dreptul  oricărei  persoane  la  un  mediu  înconjurător  sănătos  și  echilibrat
ecologic. De asemenea, în al doilea alineat al normei precitate se prevede expres obligația
pozitivă în sarcina statului de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. 

(2) Pentru a pune în aplicare aceste prevederi constituționale, legiuitorul delegat, pe calea
procedurii  ordonanței de urgență, a adoptat OUG nr. 195/2005 care are menirea de a
concretiza obligația pozitivă trasată statului prin norma constituțională precitată. Așadar,
prin  OUG  nr.  195/2005  s-a  prevăzut  că  obiectul  acestui  act  normativ  îl  constituie  un
ansamblu de reglementări juridice privind protecția mediului, obiectiv de interes public
major, pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă.
Unul dintre principiile expres evidențiate în art. 3 este circumscris informării și participării
publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în probleme de mediu (art. 3
alin. Lit. h) în special teza a II-a) din OUG nr.195/2005). 

(3) Nu în ultimul rând, ca o concretizare a recunoașterii de către stat a dreptului la un „mediu
sănătos și echilibrat ecologic”, OUG analizată prevede, ca și garanții în realizarea acestui
scop,  în art.  5 lit.  d)  dreptul  de a se adresa,  direct sau prin intermediul  organizațiilor
pentru protecția mediului,  autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în
probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu. 

4.2. Interesul legitim privat

 Interesul legitim privat al Asociației Declic dublat de interesul public.

(1) Înalta Curte de Casație și  Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul
legii, în cuprinsul Deciziei nr. 8/02.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 3315/1/2019, a oferit
următoarea  definiție  a  interesului  legitim  privat:  „interesul  legitim  privat  decurge  din
legătura directă dintre actul administrativ supus controlului de legalitate și scopul direct și
obiectivele asociației, potrivit statutului”.

2 Ibidem
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(2) Astfel cum am precizat în cele ce preced, scopul și obiectivele subscrisei cuprinse în Statut
se subsumează promovării protecției mediului, inclusiv prin promovarea acțiunilor, în fața
instanțelor judecătorești, având scopul restabilirii echilibrului afectat de atitudinile nelegale
ale  autorităților, precum și de inacțiunile acestora.

(3) Pe cale de consecință,  subscrisa justificăm un interes privat,  legitim, născut și  actual,  în
formularea prezentei acțiuni în contencios administrativ ce are ca scop obligarea pârâților,
autorități  centrale  ale  României,  la  luarea  unor  măsuri  concrete  și  eficiente  pentru
contracararea efectelor schimbărilor climatice, dat fiind că indiferența actuală a pârâților
are un impact dezastruos asupra mediului și nesocotește flagrant drepturile omului, pe care
tocmai că ar trebui să le asigure propriilor cetățeni. 

(4) De  asemenea,  astfel  cum  am  evidențiat  în  cele  ce  preced,  Convenția  Aarhus  consacră
dreptul asociațiilor de mediu de a acționa în justiție în numele intereselor publice3, astfel că
interesul legitim privat al unei asociații de mediu ajunge să fie dublat de necesitatea de a
proteja și de a acționa în favoarea interesului public, care altfel ar rămâne fără „voce”. 

 Interesul legitim al reclamanților de rd. 2-6

(1) Subsemnații,  reclamanți  de  rd.  2-6,  în  calitate  de  cetățeni  ai  României,  suntem  direct
afectați  de  politica  deficitară  a  pârâților  în  materia  problemelor  legate  de  schimbările
climatice. 

(2) În  acest  context,  dorim să  subliniem că  drepturile  și  libertățile  subiective  garantate  de
Constituția României și încălcate de către pârâți prin măsurile anemice luate în materie de
schimbări climatice, depășește sfera drepturilor fundamentale prevăzute limitativ în CEDO
sau  Carta  Drepturilor  fundamentale,  acest  fapt  rezultând  din  modul  în  care  legiuitorul
constituțional a înțeles să reglementeze art. 1 alin. (3) din Constituție.

(3) În ciuda garanției formal instituite de art. 35 din Constituție privind dreptul la un mediu
sănătos  protejat  prin  toate  instrumentele  puterilor  statale,  inacțiunile  pârâților,  care
amplifică  provocările  climatice,  nesocotesc  nu  doar  acest  drept  al  subsemnaților,  ci  și
dreptul la un trai decent, dreptul la proprietate, dreptul la libertate și însuși dreptul la viață.
Mediul sănătos constituie punctul de plecare care asigură exercitarea celorlalte drepturi,
relația de interdependență dintre acestea fiind de necontestat. 

(4) Într-un asemenea cadru legislativ și administrativ depășit de realitatea faptică, subsemnații
am apreciat că promovarea acestei acțiuni se circumscrie unei veritabile datorii civice. 

3 The Oxford Handbook of International Environmental Law - Lavanya Rajamani editor, Editura Oxford University
Press, 2021, pag. 359
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(5) Drept consecință, interesul legitim al subsemnaților nu poate fi contestat, demersul nostru
urmărind prevenirea afectării substanțiale a drepturilor noastre.

4.3. Interesul legitim public

(1) Prezentul  demers  judiciar  al  reclamanților  nu  constituie  o  acțiune  clasică  îndreptată
împotriva unui act administrativ, ci dimensiunea acesteia, în termeni de impact, este mult
mai mare. 

(2) Problematica schimbărilor climatice nu se poate limita și aprecia prin raportare la o anumită
regiune, județ, ci efectele acesteia se resimt la nivel național, european și chiar global. 

(3) Drept urmare, cu toate că am vorbit despre interesul public care dublează interesul privat al
reclamantei Asociația Declic, este necesar să precizăm că interesul public nu se limitează la
această componentă,  întrucât prezenta acțiune constituie expresia  interconectării  dintre
interesul  public  național  și  obligațiile  asumate  de  România  prin  diverse  instrumente
unionale și internaționale. 

(4) În  acest  context,  acțiunile  care  vizează  gestionarea  efectivă  și  eficientă  a  fenomenului
schimbărilor climatice trebuie să fie implementate și puse în practică, astfel încât să ducă la
atingerea obiectivului  climatic global.  Tocmai  de aceea am formulat prezenta acțiune în
contradictoriu cu toți factorii de decizie de la nivel național. Aceștia sunt cei care trebuie să
asigure binele comun al tuturor cetățenilor și  care au competența de a adopta măsurile
corespunzătoare în sfera schimbărilor climatice, o realitate de netăgăduit. 

5. Faptele. Certitudinea științifică a amenințării reprezentate de schimbările climatice. 
Unde ne aflăm. Încotro ne îndreptăm

5.1.  Mic  dicționar  de  termeni  științifici  și  organisme  internaționale  implicate  în
schimbările climatice

În vederea aprofundării problematicii supuse atenției Onoratei Instanțe, reclamanții arătăm că în
cuprinsul  prezentei  acțiuni  vom  folosi  diverși  termeni  tehnici  folosiți  în  știința  mediului  și
schimbărilor climatice, consacrați  atât la nivel  național,  cât  și  la nivel  unional  și  internațional,
precum:  

 Gaze cu efect de seră (GES) - sunt gaze (metan, dioxid de carbon, protoxid de azot ș.a.) care
se găsesc în atmosfera Pământului și care contribuie la încălzirea globală prin absorbția și
emisia radiațiilor infraroșii emise de Pământ către spațiu. Aceste gaze au un efect puternic
asupra temperaturii globale;

15



 Temperatura medie globală de suprafață (GMST) -  este temperatura medie a aerului la
nivelul solului în jurul Pământului. Se măsoară în diverse puncte de pe Pământ, inclusiv în
aer, în mare și pe uscat. Se calculează prin împărțirea încălzirii totale primite de Pământ de
la  Soare  la  temperatura  totală  a  Pământului.  În  ultimii  100  ani,  GMST  a  crescut  cu
aproximativ 1,1  grade  Celsius  din  cauza  încălzirii  globale  provocate  de emisiile  GES din
activitățile umane;

 Perioada preindustrială - este o perioadă de referință folosită în studiile privind schimbările
climatice pentru a compara condițiile  climatice actuale  cu condițiile  dinaintea revoluției
industriale. Revoluția industrială a început în Europa la sfârșitul secolului al XVII-lea și s-a
răspândit în întreaga lume, marcând începutul unei perioade;

 Încălzire globală - este fenomenul de încălzire a GMST în medie, exprimată în raport cu
nivelurile preindustriale, cu excepția cazului în care se specifică altfel; aceasta poate avea un
impact  semnificativ  asupra  mediului  și  oamenilor,  cum  ar  fi  creșterea  frecvenței
fenomenelor  meteorologice  extreme,  cum  ar  fi  inundațiile  și  secetele,  și  schimbări  în
disponibilitatea apei potabile și a alimentelor;

 Emisii neutre (net-zero) de CO2 - sunt atinse atunci când emisiile de CO2 ale unei organizații,
comunități sau țări sunt compensate prin măsuri care absorb sau elimină aceeași cantitate
de CO2 din atmosferă. Acestea pot include măsuri precum dezvoltarea surselor de energie
regenerabilă, eficiența energetică, reîmpădurirea și utilizarea tehnologiilor care captează și
depozitează CO2 din atmosferă;

 Sensibilitate climatică - se referă la modul în care sistemul climatic al Pământului răspunde
la schimbările în nivelurile GES din atmosferă. Ea măsoară cât de mult GMST a putea crește
în  urma  unei  schimbări  a  nivelurilor  de  GES  de  două  ori  mai  mari  decât  nivelurile
preindustriale. Sensibilitatea climatică poate varia în funcție de diverși  factori,  cum ar fi
absorbția radiației solare de către oceane și capacitatea acestora de a elimina căldură în
atmosferă prin evaporare, precum și de nivelurile de albire a norilor;

 Curba Keeling -  este o reprezentare grafică a cantității  de CO2 în atmosferă de-a lungul
timpului.  A  fost  creată  de  cercetătorul  Charles  David  Keeling  și  a  devenit  un  simbol
important  în  studiul  schimbărilor  climatice  și  înțelegerea  rolului  jucat  de  CO2 în  acest
proces.  Graficul  curbei  Keeling  arată  o  creștere  constantă  a  concentrației  de  CO2 în
atmosferă, fiind cauzată în cea mai mare parte de emisiile de gaze cu efect de seră generate
de activitățile umane, cum ar fi combustibilii fosili și defrișările;

 Dezvoltare  durabilă  (sustenabilă)  -  este  un  concept  care  se  referă  la  modul  în  care
societățile pot satisface nevoile lor în prezent fără a compromite posibilitatea de a satisface
nevoile generațiilor viitoare. Se concentrează pe creșterea economică și eliminarea sărăciei
într-un mod care este sustenabil din punct de vedere social, economic și mediu;

 Contribuții naționale determinate (CND) -  sunt angajamentele pe care țările le-au luat în
cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice pentru a reduce emisiile de GES și
a se adapta la efectele schimbărilor climatice. Acest acord, semnat în 2015, are scopul de a
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încuraja țările să ia măsuri pentru a limita încălzirea globală la sub 2 grade Celsius față de
nivelurile  dinaintea  revoluției  industriale  și,  ideal,  la  1,5  grade  Celsius.  CND-urile  sunt
planurile pe care țările le prezintă pentru a atinge aceste ținte și pot include măsuri privind
reducerea emisiilor de GES din sectoarele industriale și de transport, dezvoltarea surselor
de energie regenerabilă și promovarea eficienței energetice;

 Buget total de carbon -  este cantitatea totală de GES, în special dioxidul de carbon, care
poate fi emisă în atmosferă fără a depăși anumite praguri de încălzire globală. Acest buget
este exprimat în unități de tone de carbon pe an (CO2 e), iar la nivelul anului 2022, bugetul
global de carbon era, după cum este ilustrat sugestiv în Info graficul4 de mai jos:

-  de 420 miliarde tone CO2 pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius (acest
buget va fi consumat în 11 ani, dacă folosim același tipar de dezvoltare);

- 1,270 miliarde tone CO2 pentru a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius (acest buget
va fi consumat în 32 de ani, dacă urmăm aceeași cale de dezvoltare ca până acum);

 Model  climatic -  este un model  matematic utilizat  pentru a simula și  a  prognoza clima
Pământului. Există mai multe tipuri diferite de modele climatice, inclusiv modele climatice
globale (MCG), modele climatice regionale (MCR) și  modele atmosferice. Aceste modele
utilizează  algoritmi  complecși  pentru  a  simula  sistemul  climatic  al  Pământului,  luând  în
considerare diverși factori, cum ar fi circulația atmosferică și oceanică, chimia atmosferică și
condițiile de la suprafața Pământului;

 Diferența de emisii pentru 2030 - este diferența dintre totalul estimat al emisiilor globale
de GES care rezultă din implementarea integrală a NDC și totalul emisiilor globale de GES

4 https://eciu.net/analysis/infographics/ipcc-science-of-climate-change
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rezultate din scenariile cel mai puțin costisitoare care mențin încălzirea globală la 2°C, 1,8°C
sau 1,5°C;

 Offseturi (măsuri de compensare)-sunt proiecte care (teoretic) reduc sau evită emisiile de
GES  în  alte  sectoare   sau  în  alte  țări  decât  cele  în  care  se  află  emitentul,  și  permite
emitentului  să  reducă  emisiile  prin  compensarea  acestora  prin  proiecte  de  reducere  a
emisiilor în altă parte. Există un consens științific că offseturile nu pot fi folosite ca prim
instrument în politica de reducere a emisiilor de GES;

 Emisii fugitive de metan- sunt emisiile de metan (un gaz cu efect de seră) care scapă în
atmosferă prin diverse puncte de scurgere sau prin activități industriale precum extragerea
de  petrol  și  gaze,  agricultura  sau  depozitarea  deșeurilor.  Aceste  emisii  contribuie  la
schimbările climatice, fiind considerate o problemă majoră;

 Tehnologii CCS  (Carbon Capture and Storage Technologies) - sunt metode de reducere a
emisiilor  de  carbon  prin  capturarea  acestora  din  surse  industriale  sau  de  energie,
transportul  și  depozitarea lor în locuri  sigure, cum ar fi subsolul.  CCS poate fi utilizat  în
industrii precum cea a energiei, a producției de ciment, petrochimie. După capturarea CO 2,
acesta poate fi transportat prin conducte sau pe mare și  stocat în subsol,  în formațiuni
geologice adecvate, cum ar fi zăcămintele de sare sau roci sedimentare;

 Grupul  Interguvernamental  pentru  Schimbări  Climatice  (Intergovernmental  Panel  on
Climate Change - IPCC) – este o organizație internațională interguvernamentală care are ca
scop evaluarea științifică, tehnică și socio-economică a schimbărilor climatice, precum și a
impactului acestora și a măsurilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice. IPCC a
fost înființat în 1988 de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiință și Cultură
(UNESCO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și  Agricultură (FAO).  Grupul
este  compus  din  reprezentanți  din  toate  țările  membre  ale  ONU  și  este  condus  de  un
consiliu  de  guvernare  format  din  reprezentanți  ai  statelor  membre.  IPCC  întocmește
rapoarte  periodice  care  sintetizează  cercetarea  științifică  existentă  privind  schimbările
climatice și le publică pentru a informa decidenții politici și publicul larg;

 Banca Mondială (World Bank) - este o organizație internațională financiară care are ca scop
sprijinirea dezvoltării economice și eliminarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Unul
dintre  domeniile  în  care  Banca  Mondială  acordă  o  atenție  deosebită  este  gestionarea
schimbărilor  climatice.  Banca  Mondială  a  stabilit  un  grup  de  lucru  pentru  schimbările
climatice în 2010, care avea ca scop susținerea țărilor în elaborarea de politici și programe
eficiente pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră. Banca Mondială oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la reducerea
emisiilor  de GES și  la  adaptarea  la  schimbările  climatice,  precum și  pentru  cercetare  și
dezvoltarea în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor durabile;

 COP (Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice) - este o reuniune anuală a
statelor membre ale ONU care tratează problemele legate de schimbările climatice.
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 UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) - este o agenție specializată a ONU care
se ocupă cu problemele legate de mediu și dezvoltare durabilă. Fondată în 1972, unul dintre
cele mai importante obiective ale UNEP este promovarea dezvoltării durabile, care poate
asigura nevoile generaților prezente, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare
de a-și satisface propriile nevoi.

5.2. Gazele cu efect de seră. Scurt istoric al evoluției științifice și legislative.

(1) Fenomenul încălzirii globale apărut pentru prima dată în presă în anii 1950. În 1956 New
York Times a publicat un articol în care se remarca faptul că acumularea emisiilor de gaze cu
efect de seră provenite din producția de energie ar putea duce la schimbări durabile ale
mediului înconjurător. 

(2) În mod similar, în 1960 cercetătorul Charles Keeling a efectuat măsurători ale dioxidului de
carbon la Observatorul Mauna Loa care au stabilit contribuția antropocentrică la efectul de
seră și la încălzirea globală. 

(3) La momentul redactării acțiunii, potrivit curbei Keeling5, concentrația de CO2 din atmosferă
este de 419,25 ppm (iar pragul critic este de 450 ppm).

(4) În 1963, Fundația Națională de Ştiință Americană a publicat un raport de urgență privind
efectul de seră6,  înainte ca un raport al  Comitetului Consultativ științific al  președintelui
Lyndon B. Johnson să stabilească contribuția antropocentrică la efectul de seră și încălzirea
globală.

5 https://keelingcurve.ucsd.edu
6 https://climatebrad.medium.com/climate-hearings-af27a3886a43
19



(5) În anul 1972 a avut loc prima conferință a Organizație Națiunilor Unite  privind mediul la
Stockholm7,  la care statele participante au adoptat o recomandare prin care s-a solicitat
dezvoltarea activității științifice în acest domeniu. 

(6) În 1988 a fost creat Grupul Interguvernamental  de Experți  privind Schimbările Climatice
(IPCC)8,  fapt  ce  reflecta  încă  de  la  acel  moment  recunoașterea  de  către  comunitatea
internațională  a schimbărilor  climatice ca fiind o problemă reală,  aspect consemnat în
lucrările  IPCC  începând  cu  anul  1990:  „  emisiile  provenite  din  activitățile  umane  cresc
semnificativ  concentrațiile  atmosferice  de  gaze  cu  efect  de  seră:  CO2,  metanul
clorofluorocarburile  (CFC)  și  protoxidul  de  azot,  ceea  ce  va  duce  la  o  nouă  încălzire  a
suprafeței Pământului.”

(7) În 1992, peste 190 țări (printre care și România) au semnat Convenția-cadru a Națiunilor
Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). În cuprinsul acestui tratat s-a stabilit că
emisiile  de gaze  cu efect  de seră  trebuie  reduse la  un  nivel  care  să împiedice  efectele
periculoase.  Membrii  CCONUSC  au  concluzionat,  de  asemenea,  că,  pe  baza  dovezilor
științifice disponibile, o creștere a temperaturii medii anuale globale de la suprafață cu 2
grade  Celsius  peste  nivelurile  preindustriale  ar  trebui  să  fie  considerată  o  schimbare
climatică antropogenă periculoasă. Aceasta înseamnă că concentrațiile de CO2 atmosferice
ar trebui să rămână sub limita de 450 ppm.

(8) Părțile la CCONUSC au adăugat la această concluzie faptul că o încălzire de 1,5 grade Celsius
ar putea depăși deja un prag periculos (ceea ce înseamnă că limita concentrației de CO 2 nu
trebuie să depășească 430 ppm).

CCONUSC constituie Anexa 4 la prezenta acțiune

(9) În anul 2001, în cauza PreussenElektra (C-379/98), prin hotărârea din data de 13 martie
2001, Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a comentat relația dintre schimbările climatice,
energie durabilă și dreptul la viață:

Utilizarea surselor de energie regenerabilă...contribuie la reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, care se numără printre principalele cauze ale schimbărilor climatice
pe  care  Comunitatea  Europeană  și  statele  membre  s-au  angajat  să  le
combată...Trebuie remarcat faptul că această politică este, de asemenea, menită să
protejeze sănătatea și viața oamenilor.

Subliniem că hotărârile CJE constituie izvor de drept.

7 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_Environment
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
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Extras din Hotărârea CJUE constituie Anexa 5 la prezenta acțiune

(10) În anul 2006, la cererea guvernului britanic, a fost elaborat Raportul Stern9 (folosit și  de
către Comisia Europeană ) care a concluzionat:

Dovezile adunate în cadrul analizei conduc la o concluzie simplă: beneficiile unei acțiuni
energice și timpurii depășesc cu mult costurile economice ale inacțiunii.

Schimbările climatice vor afecta elementele de bază ale vieții oamenilor din întreaga
lume - accesul la apă, producția de alimente, sănătatea și mediul înconjurător...  dacă
nu acționăm, costurile și riscurile globale ale schimbărilor climatice vor fi echivalente cu
pierderea a cel puțin 5% din PIB-ul global în fiecare an, acum și pentru totdeauna. Dacă
se ia în considerare o gamă mai largă de riscuri și efecte, estimările privind daunele ar
putea crește la 20% din PIB sau chiar mai mult.

(11) În anul 2013, Lordul Nicholas Stern, autorul principal al raportului și fost economist-șef al
Băncii  Mondiale,  a  anunțat,  în  cadrul  Forumului  Economic  Mondial  de  la  Davos,  că
amploarea pagubelor (20% din PIB) este de fapt o subestimare, deoarece încălzirea globală
se accelerează mai repede decât se presupunea anterior.

Concluziile Raportului constituie Anexa 6 la prezenta acțiune

(12)  În  anul  2009,  Comisia  Comunităților  Europene a preluat  concluziile  Raportului  Stern în
documentul  intitulat  Carta  Albă  -  Adaptare  la  schimbările  climatice:  către  un  cadru  de
acțiune la nivel  european, în care s-au schițat  strategii  pe agricultură,  resursele de apă,
folosirea terenurilor și problema defrișărilor, sănătatea populației.

(13) Cu privire la acest ultim sector, s-a reținut că

…ar trebui să exploreze, împreună cu OMS și cu agențiile UE, modalități de asigurare a
unei supravegheri și a unui control adecvat al impactului schimbărilor climatice asupra
sănătății,  cum  ar  fi  supravegherea  epidemiologică,  controlul  bolilor  transmisibile  și
efectele fenomenelor exterioare

Carta Albă constituie Anexa 7 la prezenta acțiune

(14) În același  an,  Consiliul  ONU pentru Drepturile Omului  a recunoscut în mod explicit  prin
Rezoluția 10/4 relația dintre schimbările climatice și încălcarea la nivel mondial a drepturilor
omului, aceasta fiind adoptată în anul 2010 în „Acordul de la Cancun” din cadrul CCONUSC:

9https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20100407172811/https:/www.hm-treasury.gov.uk/
stern_review_report.htm
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schimbările climatice reprezintă o amenințare urgentă și potențial ireversibilă la adresa
societăților umane și a planetei și, prin urmare, trebuie abordată urgent de către toate
părțile.

(15) În anul 2009, Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a decis să clasifice CO 2 drept
„poluant  atmosferic”,  o  decizie  care  a  fost  contestată  fără  succes  de  industria
combustibililor fosili  la Curtea Supremă a Statelor  Unite.  Potrivit  EPA, dovezile științifice
arată că gazele cu efect de seră (în special CO2 și metanul) reprezintă o amenințare pentru
sănătatea generațiilor prezente și viitoare.

(16) În data de 12 decembrie 2015 a fost aprobat Acordul de la Paris. Acordul de la Paris are ca
scop consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice,
în contextul dezvoltării durabile. 

(17) Succesul Acordului de Paris se explică prin aceea că este un document de jos în sus care
acordă statelor semnatare libertatea de a  a-și stabili propriile contribuții determinate de
reducere a GES (CND), contribuții naționale ce sunt actualizate în permanență în funcție de
progresul științific, și monitorizate.

(18) În octombrie 2018, IPCC a întocmit un Raport special privind impactul încălzirii globale cu
1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale10

Se estimează că activitățile umane au provocat o încălzire globală de aproximativ 1,0°C
peste  nivelurile  preindustriale,  cu  o  variație  probabilă  de  0,8°C  până la  1,2°C.  Este
probabil ca încălzirea globală să ajungă la 1,5°C între 2030 și 2052 dacă va continua să
crească în ritmul actual (încredere ridicată).

(19) În același raport se arată că:
Traiectoriile care reflectă aceste ambiții [n.n. asumate de state prin Acordul de la Paris ]
nu ar limita încălzirea globală la 1,5°C, chiar dacă ar fi completate de creșteri foarte
ambițioase în ceea ce privește amploarea și ambiția reducerilor de emisii după 2030
(încredere ridicată).

(20) Plecând de la ipoteza că țările chiar și-au respectat angajamentele asumate prin Acordul de
la Paris (deși nu este cazul, hărnicia fiind doar la nivel declarativ) concluzia care se desprinde
este  că  țările,  atât  individual  cât  și  colectiv  trebuie  să-și  asume  obiective  mult  mai
ambițioase pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

(21) La data de 28 noiembrie 2019, Parlamentul  European a emis  Rezoluția  privind urgența
climatică și de mediu, ocazie cu care a afirmat că „declară urgența climatică și de mediu”.

(22) În mai puțin de o lună, a fost lansat Pactul Verde European, de către Comisia Europeană.
Acesta constituie un pachet de inițiative care are ca scop plasarea Uniunii  Europene pe

10 https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-
approved-by-governments/
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calea către o tranziție verde, cu obiectivul final de a atinge neutralitatea climatică până în
2050. Pactul evidențiază necesitatea unei abordări holistice și transsectoriale, în care toate
domeniile de politică relevante să contribuie la obiectivul final în domeniul climei.11 Prin
Pactul Ecologic European s-a urmărit abordarea provocărilor legate de climă și mediu, cu
scopul de a transforma Uniunea Europeană „într-o societate echitabilă și  prosperă, cu o
economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”12.
De asemenea,  s-a avut  în vedere ca Pactul  „să protejeze,  să conserve și  să consolideze
capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva
riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente”.13

(23) La 23 februarie 2021, Sir James Bevan, directorul executiv al Agenției de Mediu din Regatul
Unit, a declarat că impactul actual al schimbărilor climatice corespunde celui mai pesimist
scenariu, ceea ce presupune că: „Creșterea nivelurilor oceanelor va distruge majoritatea
orașelor din lume, va strămuta milioane de oameni și va face ca o mare parte din restul
suprafeței noastre terestre să devină nelocuibilă sau inutilizabilă. Vremea tot mai extremă
va ucide mai mulți oameni din cauza secetei, inundațiilor, incendiilor și valurilor de căldură
decât  au  făcut-o  majoritatea  războaielor.  Efectele  nete  vor  duce  la  prăbușirea
ecosistemelor,  la  reducerea  recoltelor,  la  distrugerea  infrastructurii  de  care  depinde
civilizația noastră și la distrugerea bazei economiei moderne și a societății moderne.” 14

(24) La data de 30.06.2021,  a fost  adoptată „Legea europeană a climei”  - Regulamentul  nr.
1119/2021,  care  este  direct  aplicabil în  dreptul  național  potrivit  art.  288  TFUE.
Regulamentul  statuează  la  art.  4  că  „pentru  a  îndeplini  obiectivul  privind  neutralitatea
climatică prevăzut la articolul 2 alineatul (1), obiectivul climatic obligatoriu al Uniunii pentru
2030  este  o  reducere  internă  a  emisiilor  nete  de  gaze  cu  efect  de  seră  (emisii  după
deducerea absorbțiilor) cu cel puțin 55 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990”.

(25) În iulie 2021, ca parte a Acordului Verde European, Comisia Europeană a adoptat Pachetul
“Fit for 55” care și-a stabilit ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu până
la 55% până în anul 2030. În acest scop,  40% din consumul final de energie trebuia să
provină din surse regenerabile.

(26) La data de 30.10.2021, Organizația Mondială a Sănătății a întocmit un raport care a ajuns la
următoarele concluzii îngrijorătoare:

 Schimbările climatice afectează factorii sociali și de mediu determinanți pentru sănătate -
aer curat, apă potabilă, hrană suficientă și adăpost sigur.

11 Sursa: <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/>
12 Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei- Pactul Ecologic European, Bruxelles, 11.12.2019, COM (2019)640 final,
sursa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN>
13 Ibidem
14 https://environmentagency.blog.gov.uk/2021/02/25/watching-the-wolf-why-the-climate-emergency-threatens-us-
all/
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 Din cauza factorilor de mediu, mor aproximativ 13 milioane15 de oameni pe an.
 Între 2030 și 2050, se așteaptă ca schimbările climatice să provoace aproximativ 250 000

de decese suplimentare pe an, cauzate de malnutriție, malarie, diaree și stres termic.
 Se  estimează  că,  până  în  2030,  costurile  directe  ale  daunelor  pentru  sănătate  (adică

excluzând costurile din sectoare cum ar fi agricultura, apa și salubritatea) se vor situa între
2 și 4 miliarde USD/an.

 Zonele cu o infrastructură sanitară slabă - majoritatea din țările în curs de dezvoltare - vor
fi cele mai puțin capabile să facă față fără asistență pentru a se pregăti și a răspunde.

 Reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  prin  alegeri  mai  bune  în  materie  de
transport,  alimentație  și  utilizare  a  energiei  poate  duce  la  îmbunătățirea  sănătății,  în
special prin reducerea poluării aerului.

Concluziile OMS vizând legătura între schimbările climatice și sănătatea populației
constituie Anexa 8

(27) În  mai 2022,  în  contextul  dezechilibrului  geopolitic  și  al  perturbării  sistemului  energetic
provocate pe continentul european dar și la nivel mondial de agresiunea militară a Rusiei
asupra  Ucrainei,  Uniunea  Europeană  și-a  reactualizat  ambițiile  prin  pachetul  de  măsuri
REPowerEU, care  propune  ca  regenerabilele  să  constituie  45%  din  consumul  final  de
energie. „Acest  lucru  ar  aduce  capacitățile  totale  de  producere  de  energie  din  surse
regenerabile  la  1  236  GW  până  în  2030,  în  comparație  cu  capacitatea  de  1  067  GW
prevăzută pentru 2030 în pachetul « Pregătiți pentru 55».”16 

(28) De asemenea, prin REPowerEU capacitățile de regenerabile vor trebui să ajungă la 510 GW
pentru eolian și 592 GW pentru solar,  în paralel cu o creștere a ponderii biogazului și o
dublare a numărului de pompe de căldură (cu 10 milioane de unități în următorii 5 ani)
instalate  în  locuințe.  Aceste  măsuri  plusează  cele  din  Fit  for  55  cu  creșterea  țintei  de
eficiență  energetică  la  13% comparativ  cu  anul  2020  atât  pentru  consumul  de  energie
primară cât și finală. 

(29) În  18 iulie 2022, Consiliul UE a aprobat concluziile care stabilesc prioritățile UE în cadrul
Organizației  Națiunilor  Unite  cu  ocazia  celei  de  a  77-a  sesiuni  a  Adunării  Generale  a
Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2022 - septembrie 2023).

(30) La  punctul  27  din  concluzii  se  prevede  explicit  că  suntem în  prezența  unei  triple  crize
planetare.

15 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/fast-facts-on-climate-and-health.pdf?
sfvrsn=157ecd81_5
16 Comisia Europeană,  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul  European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- REPowerEU Plan, Bruxelles, 18.05.2022, COM(2022) 230 final,
sursa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN>
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[Tripla criză planetară] generată de schimbările climatice, pierderea biodiversității  și
poluare,  constituie  o  amenințare  existențială  pentru  oameni  și  planetă  și  trebuie
combătută  cât  de  urgent  posibil,  deoarece  pune  în  pericol  dezvoltarea  durabilă,
adâncește vulnerabilitățile existente și subminează drepturile omului și pacea în lume.
Cel  mai  recent  raport  al  Grupului  interguvernamental  privind  schimbările  climatice
avertizează  în  legătură  cu  impactul  ireversibil  al  încălzirii  globale,  remarcând  că
schimbările climatice ar putea depăși în curând capacitatea noastră și a naturii de a ne
adapta, dacă nu reducem rapid emisiile. La Conferința internațională Stockholm+50 s-a
pledat pentru o voință politică fermă de a accelera de urgență punerea în aplicare a
angajamentelor pentru o planetă sănătoasă, de a intra într-o tranziție sistemică, de a
aborda tripla criză și de a înfăptui ODD-urile.

(31) Potrivit Raportului IPCC din aprilie 2022, traiectoriile simulate care limitează încălzirea la
1,5°C și la 2°C implică reduceri profunde, rapide și susținute ale emisiilor, iar angajamentele
intermediare  asumate  de  părțile  semnatare  ale  Acordului  de  la  Paris  pentru anul  2030
nefiind suficiente.

5.3. Sinteza concluziilor Raportului IPCC din 2022 privind adaptarea la schimbările climatice, a
Raportului  IPCC 2022 privind atenuarea schimbărilor  climatice,  precum și  a concluziilor  COP
2022

(1) În Raportul IPCC 2022 privind atenuarea schimbărilor climatice, întocmit pentru factorii de
decizie politică se concluzionează că:
 Angajamentele privind emisiile globale de GES din cadrul CND-urilor anunțate înainte

de COP26 (ce a avut loc la sfârșitul anului 2021) ar face ca încălzirea să depășească
1,5°C și, de asemenea, ar îngreuna limitarea încălzirii la mai puțin de 2°C după 2030
(încredere ridicată); pe cale de consecință, măsurile care se impun trebuie să fie mult
mai ambițioase, eficiente și prompte;

 În  afara  proceselor  formale  de politici  climatice,  litigiile  climatice reprezintă  o  altă
arenă importantă  în  care diverși  actori  se confruntă și  interacționează  cu privire la
modul în care ar trebui să fie gestionate schimbările climatice;

 În raport se precizează că, începând din 2015, au fost inițiate aproape 40 de procese
împotriva guvernelor care contestă eforturile acestora de atenuare sau de adaptare la
schimbările  climatice.  Se  mai  precizează  că  litigiile  au  potențialul  de  a  „influența
strictețea și ambiția guvernanței climatice”. 
„Dacă au succes”, notează raportul, „astfel de cazuri pot duce la o creștere a ambiției
generale a unei țări de a aborda schimbările climatice”.

(2) În Raportul IPCC 2022 privind adaptarea la schimbările climatice, întocmit pentru factorii de
decizie politică, se reține că:

 Schimbările  climatice  au afectat  în  mod negativ sănătatea fizică a  oamenilor la  nivel
global  (încredere foarte mare) și  sănătatea mintală a  oamenilor  din regiunile evaluate
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(încredere foarte  mare).  În  toate  regiunile,  fenomenele  de căldură  extremă au dus  la
mortalitate și morbiditate (încredere foarte mare). Apariția bolilor de origine alimentară și
hidrică legate de climă a crescut (încredere foarte mare), incidența bolilor transmise prin
vectori a crescut ca urmare a extinderii  ariei de răspândire și/sau creșterii  reproducerii
vectorilor de boli (încredere ridicată). Bolile animale și umane, inclusiv zoonozele, apar în
zone noi (încredere ridicată). Riscurile legate de bolile transmise prin apă și alimente au
crescut  la  nivel  regional  din  cauza  agenților  patogeni  acvatici  sensibili  la  schimbările
climatice,  inclusiv Vibrio  spp (încredere ridicată)  și  a  substanțelor  toxice provenite  din
Ciano bacteriile dăunătoare din apa dulce (încredere medie). Deși bolile diareice au scăzut
la nivel global, temperaturile mai ridicate, ploile mai abundente și inundațiile au crescut
incidența  bolilor  diareice,  inclusiv  a  holerei  (încredere  foarte  ridicată)  și  ale  infecțiilor
gastrointestinale (încredere ridicată). Figura de mai jos, extrasă din Raportul IPCC 2022
descrie riscurile la nivelul Europei, prin raportare la valoarea GMST:

 Au fost detectate daune economice cauzate de schimbările climatice în sectoarele expuse
la schimbările climatice, cu efecte regionale asupra agriculturii,  silviculturii,  pescuitului,
energiei și turismului (încredere ridicată);

 Riscurile legate de disponibilitatea fizică a apei și de pericolele legate de apă vor continua
să crească pe termen mediu și termen lung. La o încălzire globală de aproximativ 2 grade
Celsius, se preconizează că disponibilitatea apei rezultate din topirea zăpezilor, folosită în
irigații, va scădea cu până la 20% în bazinele hidrografice dependente de topirea zăpezilor,
iar pierderea globală a masei glaciare de 18 -

+ 13% va diminua disponibilitatea apei pentru
agricultură, energie hidroelectrică și așezări umane pe termen mediu și lung;

 În cazul în care încălzirea globală depășește 1,5 grade Celsius, atunci multe sisteme umane
și naturale se vor confrunta cu riscuri suplimentare grave, în comparație cu menținerea
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sub 1,5 grade Celsius (încredere ridicată). În funcție de magnitudinea și durata depășirii
unele  efecte  vor  fi  ireversibile,  chiar  dacă  încălzirea  globală  va  fi  redusă  (încredere
ridicată);

 Dovezile științifice cumulative sunt fără echivoc: orice întârziere suplimentară în ceea ce
privește  acțiunea  globală  concertată  de  anticipare  a  adaptării  și  atenuării  va  rata  o
fereastră de oportunitate scurtă, care se închide rapid pentru a asigura un viitor stabil și
sustenabil pentru toți.

(3) Lucrările COP27 ce au avut loc la sfârșitul anului trecut în Egipt, au avut la bază  Raportul
privind diferențele de emisii întocmit de UNEP în luna octombrie 2022, potrivit căruia:

 Se preconizează că politicile în vigoare în prezent, în lipsa unor măsuri suplimentare, vor
duce  la  o  încălzire  globală  de  2,8°C  în  secolul  XXI.  Punerea  în  aplicare  a  scenariilor
necondiționate și condiționate ale CND reduce această temperatură la 2,6°C și, respectiv,
2,4°C;

 Primii șapte emițători  (China,  UE27,  India, Indonezia,  Brazilia,  Federația Rusă și Statele
Unite ale Americii), plus transportul internațional au reprezentat 55% din emisiile globale
de GES în 2020;

 La nivel mondial, CND-urile sunt complet insuficiente, iar decalajul de emisii pentru anul
2030 rămâne ridicat.

 Țările  participante  la  COP27  au  convenit  asupra  unor  obiective  care  reflectă  doar  un
progres modest în ceea ce privește reducerea emisiilor, în ciuda unei diferențe clare între
planurile naționale actuale privind clima și ceea ce este necesar pentru a limita creșterea
temperaturii  la 1,5 grade Celsius.  Or,  Pactul  climatic de la Glasgow,  adoptat  în cadrul
COP26, a solicitat părților să își „revizuiască și să își consolideze obiectivele pentru 2030”
pentru a se alinia la obiectivul de temperatură asumat prin Acordul de la Paris. Cu toate
acestea, doar 34 dintre cele 194 de părți au prezentat CND-uri noi sau actualizate.
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 De asemenea, s-a concluzionat că creditele de carbon de înaltă calitate (certificatele verzi)
nu  pot  înlocui  măsurile  efective  de  reducere  a  emisiilor  necesare  pentru  atingerea
obiectivelor pe traiectoria net-zero, Info graficul de mai jos realizat de expertul John Lang,
fiind sugestiv în acest sens:

Infograficul întocmit de expert John Lang și Rapoartele IPCC 2022 (traduse în limba
română) constituie Anexa 9 la prezenta acțiune

5.4. Angajamentele asumate de Uniunea Europeană

(1) Dat  fiind  gradul  ridicat  de  conștientizare  a  fenomenului  schimbărilor  climatice  și  a
amplificării acestuia odată cu trecerea timpului, Uniunea Europeană nu a rămas la nivelul
țintelor asumate prin Acordul de la Paris, ci a adoptat o atitudine proactivă, crescându-și
ambițiile pentru contracararea efectelor acestei amenințări existențiale.   

(2) Mai exact,  astfel cum am antamat în cele ce preced, este vorba despre adoptarea Legii
europene a climei, prin care s-a stabilit obiectivul de reducere internă a emisiilor de gaze cu
efect de seră cu 55% până în anul 2030. De asemenea, acest act normativ european pune
accent  pe  necesitatea  asigurării  eficienței  energetice,  precum  și  pe  principiul  de  a  nu
prejudicia, din Pactul Verde European. 

(3) În  considerentele  Legii  europene a  climei,  se  specifică  faptul  că  „acțiunile  climatice ale
Uniunii  și  ale  statelor  membre au scopul  de a proteja populația  și  planeta,  bunăstarea,
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prosperitatea,  economia,  sănătatea,  sistemele  alimentare,  integritatea  ecosistemelor  și
biodiversitatea de amenințarea pe care o reprezintă schimbările climatice”. 

(4) De asemenea, legiuitorul european militează pentru creșterea ambițiilor și o intensificare a
acțiunilor climatice ale Uniunii Europene și ale statelor membre. 

(5) O altă inițiativă a Uniunii Europene, Pachetul “Fit for 55”, propune modificarea Directivei
privind energia din surse regenerabile în sensul de a stabili obiectivul de a atinge cel puțin
ponderea de 40% a energiei din surse regenerabile până în 2030. Astfel, pentru această
directivă  adoptată  în  decembrie  2018,  s-a  stabilit  în  iulie  2021  (momentul  adoptării
Pachetului Fit  for 55),  adică după mai puțin de 3 ani,  necesitatea de a crește obiectivul
privind resursele regenerabile. 

(6) Iar  în  mai  2022,  a  fost  adoptat  planul  REPowerEU,  care  propune  ca  regenerabilele  să
constituie 45% din consumul final de energie, ca reacție la situația geopolitică problematică
și ca necesitate de reducere a dependenței față de gazul rusesc. 

(7) Trebuie avut în vedere și faptul că, raportat la
Concluziile  COP27 detaliate  la punctul  5.3.  din
prezenta  acțiune,  chiar  și  aceste  angajamente
(55%  la  nivelul  UE)  trebuie  să  fie  revizuite,
întrucât:

 În  prezent,  încălzirea globală a  ajuns la
1,1  grade  Celsius  (aceasta  crescând  cu
0,2 grade pe deceniu)  

 CND-urile  asumate  sunt  mult  prea
modeste pentru a atinge obiectivele de
limitare  a  încălzirii  globale  astfel  cum
sunt acestea prevăzute în Acordul de la
Paris,  aspecte  ilustrate  în  Info  graficul
alăturat.

(8) Prin  urmare,  obiectivele  asumate  de  Statul
Român,  inferioare cu mult chiar  și  obiectivului
UE de 55%, nu pot stagna, din contră trebuie să
devină  mult  mai  energice,  ținând  cont  și  de
potențialul enorm al țării noastre în special pe

segmentul de energie regenerabilă.
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Infograficul integral privind concluziile și recomandările COP27 constituie Anexa 10 la prezenta
acțiune

5.5. Angajamentele asumate de România. Insuficiența angajamentului țării noastre

(1) În  ceea  ce  privește  angajamentele  asumate  de  România, Planul  Național  Integrat  în
domeniul  Energiei  și  Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, adoptat în aprilie 2020,
prevede  că  obiectivul  României  pentru  sectorul  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  îl
constituie reducerea acestora cu 44% până în anul 2030 față de anul 2005. 

(2) Iar în ceea ce privește ponderea regenerabilelor în consumul final, aceasta a fost crescută
de  la  24,3%  la  30,7%,  cu  toate  că  inclusiv  în  cuprinsul  Planului  se  menționează  că  la
momentul  adoptării  sale  exista  recomandarea  Comisiei  Europene  pentru  o  creștere  a
ponderii energiei din surse regenerabile de cel puțin 34%. 

(3) În anul 2021, în cadrul  COP26 ce a avut loc la Glasgow, peste 100 de țări  s-au alăturat
Angajamentului Global pentru Metan (Global Methane Pledge) care propune un obiectiv
ambițios de a reduce emisiile de metan până în 2030 cu cel puțin 30% față de nivelurile din
2020. În ultimul an, alte 19 țări s-au alăturat acestui pact, care acoperă acum jumătate din
emisiile  globale  de  metan,  un  gaz  cu  efect  de  seră  puternic  provenit  din  extracția,
transportul  și  consumul de combustibili  fosili,  dar și  ca produs secundar al  unor practici
agricole  și  de  tratare  a  deșeurilor.  România  nu  se  numără  printre  țările  semnatare  ale
Angajamentului, deși este cel de-al doilea producător de gaze și unul dintre cei mai mari
producători de petrol la nivelul UE. 

(4) Evident,  angajamentele  asumate  de  România  sunt  modeste,  iar  progresele  pârâților
aproape  imposibil  de  monitorizat,  fapt  confirmat  și  de  declanșarea  procedurii  de
infringement de către Comisia Europeană împotriva României, la data de 29 septembrie
2022,  pe  motiv  că  nu  și-a  notificat  strategiile  naționale  pe  termen  lung  în  temeiul
Regulamentului(UE)  2018/1999  privind  guvernanța  uniunii  energetice  și  a  acțiunilor
climatice. Comisia a notat că „strategiile pe termen lung sunt esențiale pentru a contribui la
realizarea  transformării  economice  necesare  și  a  obiectivelor  mai  ample  de  dezvoltare
durabilă, precum și pentru a înregistra progrese în ceea ce privește obiectivele climatice pe
termen lung stabilite de Acordul de la Paris”17.

(5) În altă ordine de idei, angajamentele României merg într-o direcție total greșită, întrucât se
concentrează pe dezvoltarea unor forme de energie regenerabilă discutabile, în dezacord cu
orientarea științifică la nivel internațional și european. 

17 Sursa: HYPERLINK "https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/INF_22_5402"Pachetul de acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna septembrie: principalele decizii (europa.eu)
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(6) În cele ce urmează, vom analiza succint soluțiile propuse prin cele două mari planuri mari
ale României - PNRR și PNIESC - și vom demonstra de ce acestea nu sunt fiabile.

(7) Privitor la regenerabile, creșterea ponderii acestora, în consumul final de energie, la 30,7%
în 2030 și potențiala creștere la 34% printr-o actualizare viitoare a PNIESC, sunt în mod
semnificativ  sub  nivelul  de  45% stabilit  prin  REPowerEU,  precum și  sub  pragul  de  40%
propus anterior prin Pachetul “Fit for 55”. Să nu uităm că ambiția din PNRR este de creștere
a ponderii regenerabilelor cu 5%, până în 2027, față de pragul de 24,3% din anul 2019 (deci
ambiții și mai mici!). 

(8) De  asemenea,  o  altă  problemă  majoră  este  faptul  că,  actualmente,  în  cadrul  surselor
regenerabile, este cuprinsă biomasa lemnoasă utilizată pentru încălzire în diverse sisteme
ineficiente.  

(9) Iar  investițiile  realizate,  la  nivelul  României,  în  domeniul  combustibililor  fosili  atrag
necesitatea  de  a  se  continua,  la  scară  largă,  utilizarea  acestora,  ceea  ce  generează
probabilitatea ridicată de a se depăși pragurile de sustenabilitate din perspectivă climatică.
În plus, alocarea fondurilor pentru investițiile în combustibili fosili, care constituie resurse
limitate  și  epuizabile  (spre  exemplu,  resursele  de  gaze  naturale  au  suferit  o  diminuare
constantă  în  România,  în  ultimii  ani)  determină  scăderea  fondurilor  pentru  sursele  de
energie regenerabilă. 

(10) Privitor la eficiența energetică, ambițiile actuale ale României nu stabilesc creșteri reale ale
acesteia, ceea ce este în contradicție cu propunerile de creștere până în 2030 (față de anul
2020) cu 9%, respectiv cu 13%, stabilite prin Fit for 55, respectiv prin REPowerEU. 

(11) Mai mult decât atât, în cuprinsul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta
C6.Energie se arată că îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% până în 2030 (care a
luat ca referință anul 2007, iar nu anul 2020, cum au procedat instituțiile europene!) ar
constitui  o  veritabilă  provocare,  fără  a  se  detalia  această  concluzie  și  fără  a  se  indica
demersurile care se impun pentru gestionarea acestor incapacități ale autorităților române.

(12) Privitor la utilizarea pompelor de căldură, reamintim că aceasta este puternic susținută prin
REPowerEU, care a stabilit ținta dublării numărului de pompe de căldură individuale, anume
cu 10 milioane de unități în următorii 5 ani. PNRR cuprinde referiri la pompele de căldură,
dar fără a stabili vreo țintă.  Din nefericire, se poate lesne constata că România nu are o
politică clară pentru promovarea și utilizarea acestora la scară largă, astfel încât populația
majoritară să renunțe la încălzirea pe bază de lemn și/sau de gaz iar sectorul industrial să
reducă semnificativ consumul de combustibili fosili. 

(13) Programele  guvernamentale  nu  au  stabilit  ca  obiectiv  rezolvarea  efectivă  a  problemei
sărăciei  energetice  (tradusă  prin  veniturile  populației,  starea  locuințelor  etc.).  Prin
ajutoarele de încălzire se amplifică dependența consumatorilor vulnerabili, iar programele
de  reabilitare  nu  au  capacitatea  (nefiind  gândite  astfel)  de  a  soluționa  acest  fenomen
defavorabil pentru populație.

31



(14) Toate aceste lacune ale strategiei naționale au fost identificate și de grupul de specialiști
format din dr. Andrei David Korberg18, dr. Andreea Vornicu19 și dr. Sorin Cebotari 20 care au
întocmit,  în  anul  2022,  raportul  intitulat  „Strategia  energetică  națională  a  României,
ambițiile  U.E.  și  urgența  climatică”,  care  constituie  anexa  prezentei  acțiuni.  Aceștia
menționează și că „ambițiile actuale propun instalarea a 6 GW eolian și solar în plus față de
capacitățile actuale până în 2030, ceea ce va duce România la un total de aproximativ 10.3
GW instalați.  Astfel,  prin comparație cu ambițiile din Fit for 55, capacitatea instalată de
regenerabile în România ar reprezenta doar 0.01% din totalul de eolian si solar, pentru una
din cele mai mari țări din Uniune.” De asemenea, specialiștii indică faptul că nu este clară
modalitatea prin care au fost calculate în cadrul PNIESC reducerile de consum între 2020 și
2030 și că țintele stabilite pentru consumul primar și final de energie pentru 2030 sunt mai
mari decât valorile din 2020!

(15) În raportul Energy Policy Group21 (EPG), lansat la începutul acestui an, se pune accent pe
potențialul  energiei  eoliene  offshore  pentru  decarbonizarea  României  și  sunt  propuse
soluții  la o serie de provocări actuale privind energia eoliană din Marea Neagră.  Energia
eoliană offshore constituie o componentă esențială a strategiei europene de reducere a
dependenței față de combustibilii fosili și a decarbonizării până în anul 2050. În acest sens,
raportul  EPG a stabilit  că în România este necesară dezvoltarea capacității  de 15GW de
energie eoliană offshore în Marea Neagră, respectiv zona economică exclusivă (ZEE), pentru
a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, aceasta devenind cea mai mare sursă de
energie electrică a țării, în unele scenarii atingând 40% din totalul energiei. Dar trebuie avut
în vedere faptul că parcurile eoliene offshore necesită 5 până la 10 ani pentru realizarea
acestora, media de la nivelul Uniunii Europene fiind de 7 ani.  

Raportul intitulat „Strategia energetică națională a României, ambițiile U.E. și urgența
climatică”, Raportul Energy Policy Group, precum și rezumatul în limba română al

acestuia din urmă constituie Anexa 11 la prezenta acțiune

18 Deține o diplomă de doctorat obținută în cadrul Grupului de planificare sustenabilă a energiei la Universitatea
Aalborg, din Danemarca, unde a absolvit  anterior programul de masterat Orașe Sustenabile. Munca sa constă în
modelarea și analiza sistemelor energetice regenerabile. A fost stagiar în cadrul Asociației Europene a Pompelor de
Căldură. 
19 Este cercetător în cadrul Centrului pentru Studiul Democrației (CSD) al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, fiind
interesată de domenii precum dezvoltarea sustenabilă, mecanismele asistenței oficiale pentru dezvoltare și sărăcia
energetică. În ultimii ani,  a fost preocupată și de explorarea diferitelor dimensiuni ale sărăciei energetice în țările
Europei Centrale și de Est.
20 A efectuat studiile de doctorat printr-o bursă Marie Curie,  în cadrul facultății de Geografie a Universității Babeș-
Bolyai,  Cluj-Napoca.  Cercetarea sa  explorează modul  în  care  proiectele  de energie  regenerabilă  pot  contribui  la
dezvoltarea comunităților rurale. A participat la redactarea rapoartelor de țară cu privire la piața energetică pentru
Schneider Electric, analizând evoluțiile piețelor în România, Serbia, Ucraina, Rusia și Slovacia.
21 Sursa: Offshore wind – the enabler of Romania’s decarbonisation - EPG (enpg.ro) 
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6. Legea aplicabilă. Detalierea argumentelor juridice 

6.1.  Încălcarea  de  către  pârâți  a  obligației  legale  generale  de  combatere  a  schimbărilor
climatice.

6.1.1. Obligația legală de atenuare și adaptare la schimbările climatice
(1) Așa  cum  reiese  din  PNIESC,  singurul  document  național  care  abordează  problema

schimbărilor climatice, acesta stipulează angajamentul de a reduce emisiile de GES cu 44%
față de nivelul din 2005 prin aplicarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii
de GES.
Din economia dispozițiilor legale reies următoarele:

 Procentul este raportat la altă dată de referință decât cea prevăzută prin Legea europeană
a  climei,  Regulament  european  direct  aplicabil  în  dreptul  național.  UE  și-a  asumat
angajamentul de a reduce GES cu 55% față de nivelul din 1990; Or, în perioada 1990-2000,
România a avut unul dintre cele mai mari niveluri de emisii de gaze cu efect de seră din
Europa22, ca urmare a utilizării extinse a energiei din surse fosile și a industriei puternice.
Evident,  un procent raportat  la anul 2005 (când emisiile raportate figurau în scădere),
semnifică faptul că obligația asumată de România de a reduce emisiile de GES este de fapt
mult inferioară procentului de 40%;

 România își asumă un procent de reducere doar prin aplicarea schemei de comercializare
a certificatelor de emisii. Un astfel de angajament golește de conținut obligația României
de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, deoarece certificatele verzi nu pot fi
avute în vedere ca primă măsură pentru atenuarea schimbărilor climatice, aspecte reluate
în cadrul COP27. Subliniem că în marea lor majoritate, certificatele verzi sunt utilizate ca
offseturi întrucât emitentul cumpără certificate verzi din proiecte de reducere a emisiilor,
care  au ca scop reducerea emisiilor  de GES în alte sectoare  sau în alte țări,  pentru a
compensa emisiile sale;

 Nu există un procent asumat de România, rezultat al tuturor măsurilor de reducere ce ar
trebui  luate  (conservarea  pădurilor,  reducerea  emisiilor  fugitive  de  metan,  folosirea
energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, folosirea transportului public).
Mai mult, nu există niciun angajament pentru perioada ulterioară anului 2030.

(2) Potrivit art. 135 alin. (2) Constituția României 
Statul trebuie să asigure (...)
d)exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național;
e)refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului
ecologic;
f)crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții;

22 https://ourworldindata.org/co2/country/romania
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g)aplicarea  politicilor  de  dezvoltare  regională  în  concordanță  cu  obiectivele
Uniunii Europene.

       Iar în conformitate cu art. 136 alin. (3) 
Bogățiile  de  interes  public  ale  subsolului,  spațiul  aerian,  apele  cu  potențial
energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele
naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri
stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(3) Din  interpretarea  coroborată  a  dispozițiilor  legale,  putem  concluziona  că  pârâții  au
următoarele obligații constituționale:
 De  exploatare  a  resurselor  naționale  (apă,  aer,  sol,  marea)  condiționat  de  crearea

condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții și menținerea echilibrului ecologic;
 De subordonare a politicilor interne obiectivelor Uniunii Europene.

(4) Faptul că resursele naturale aparțin proprietății publice nu permite pârâților să folosească
aceste bunuri după cum poftesc, ci doar pentru satisfacerea interesului național, acesta din
urmă fiind strâns legat de prezervarea mediului  înconjurător și  garantarea calității  vieții
propriilor cetățeni.
Noțiunea  de  proprietate  publică presupune  un  drept  de  durată  al  publicului  asupra
resurselor naturale, cu privire la care reprezentanții pârâților au primit doar un mandat de
gestionare, la temelia căruia stă încrederea publică.
Cu origini care datează de la începuturile dreptului roman, anume pornind de la categoria
de proprietate  denumită  res communis  omnium (marea,  țărmul,  aerul,  apa curgătoare),
doctrina încrederii publice se bazează pe o înțelegere civică și juridică potrivit căreia unele
resurse naturale rămân atât de vitale pentru bunăstarea publică și supraviețuirea umană
încât nu pot să treacă în proprietate privată.
Resursele  naturale,  cum sunt  apele,  solul,  animalele  sălbatice,  aerul  rămân  proprietate
publică - adică sunt proprietatea comună aparținând populației în ansamblu.
Astfel de bunuri iau forma unui patrimoniu perpetuu pentru generațiile viitoare, iar pârâții
au  obligația  de  a  acționa  ca  un  fiduciar  în  controlul  și  gestionarea  activelor  naturale
esențiale23.
Faptul  că pârâții  au obligații  fiduciare  stricte,  în  sensul  că  proprietatea  publică  poate  fi
exploatată  doar  în  interesul  cetățenilor  este  reflectat  în  textele  constituționale  anterior
citate.

(5) Pârâții au încălcat obligațiile constituționale mai sus menționate, întrucât măsurile propuse
a fi adoptate pentru combaterea schimbărilor climatice, detaliate la punctul (1) nu vor duce
la  atingerea  obiectivelor  de  limitare  a  încălzirii  globale,  iar  depășirea  pragurilor  critice
creează riscuri pentru siguranța cetățenilor, statul de drept și mediul înconjurător, riscuri de
care pârâții au cunoștință, așa cum rezultă din următoarele angajamente politice:

23 Nature’s Trust- Environmental Law for a New Ecological Age- Editura Cambridge University, 2013, op. cit, p. 
124,126
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România sprijină pe deplin eforturile de lider ale Uniunii Europene în domeniul
schimbărilor climatice și se angajează să contribuie la reducerea emisiilor UE cu
55% până în 2030.(...) Impactul schimbărilor climatice nu are granițe naționale.
Vă  invit  să  ne  unim forțele  în  a  proteja  mediul,  asigurându-ne  că  vom lăsa
generațiilor viitoare o planetă mai verde și mai sigură24 (Declarația națională din
cadrul segmentului la nivel înalt al COP 26). 

Costul lipsei de acțiune în domeniul climei depășește cu mult costul acțiunii.
Schimbările climatice generează pierderi și daune economice și neeconomice
în întreaga lume  (Declarația națională din cadrul segmentului la nivel înalt al
COP27)

(6) De asemenea, pârâții au încălcat obligațiile juridice impuse acestora prin art. 4 din Acordul
de la Paris, potrivit căruia

(2) Fiecare parte pregătește, comunică și menține contribuții succesive, stabilite
la nivel național, pe care intenționează să le atingă. Părțile continuă să ia măsuri
naționale de reducere, cu scopul de a atinge obiectivele acestor contribuții.

(3) Contribuția succesivă a fiecărei părți, stabilită la nivel național, va reprezenta
o evoluție față de contribuția curentă a părții, stabilită la nivel național, și  va
reprezenta  cel  mai  ridicat  nivel  de  ambiție  posibilă  al  acesteia,  reflectând
responsabilitățile comune, dar diferențiate care îi revin și capacitățile aferente,
în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

Subliniem că obligația juridică a părților semnatare ale Acordului de la Paris de a stabili și
actualiza  permanent  CND-urile  astfel  încât  să  reflecte  cel  mai  ridicat  nivel  de  ambiție
posibilă nu poate fi contestată. Acordul de la Paris este cel dintâi acord global în materia
schimbărilor climatice cu forță juridică obligatorie25.

(7) Mai  mult,  pârâții  au  încălcat  o  obligație  juridică  impusă  statelor  membre  prin  Legea
europeană a climei- reducerea cu minimum 55% a GES față de anul 1990. Reiterăm că nici
perioada de referință nu este respectată de către pârâți, procentul de reducere raportându-
se la anul 2005, când emisiile raportate ale României erau semnificativ mai mici, iar nu la
anul 1990.

(8) În condițiile în care 
o Pârâții au obligații juridice neechivoce în materia schimbărilor climatice (izvoarele de

drept ale acestor obligații fiind detaliate în cele ce preced);

24 https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/declaratia-nationala-din-cadrul-segmentului-la-
nivel-inalt-al-conferintei-natiunilor-unite-privind-schimbarile-climatice-cop26
25 https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
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o rapoartele IPCC au informat, anual, decidenții politici că, fără creșterea susținută a
ambițiilor statelor membre nu vom reuși să limităm încălzirea globală nici măcar la 2
grade Celsius;

o aceste rapoarte au fost însușite de către pârâți, România fiind parte a Acordului de la
Paris;

o există declarații politice în acord cu cele conținute de rapoartele IPCC;
dar

 în România nu a fost declarată urgența climatică (deși la nivelul Uniunii Europene și
în  majoritatea  statelor  membre  aceasta  a  fost  declarată);  cu  titlu  exemplificativ
arătăm că în anul 2019, Irlanda și Belgia au adoptat moțiuni prin care au declarat
stare de urgență climatică;

 ambițiile  pârâților  de  reducere  a  GES  și  de  integrare  a  energiei  regenerabile  în
rețeaua națională  sunt  modeste,  prin  raportare  la  capacitatea  țării  noastre  de a
dezvolta astfel de proiecte;

 nu există o lege a climei;
 nu  au  fost  adoptate  niciodată  bugete  anuale  de  carbon;  schema  națională  de

comercializare a certificatelor  de emisii  de GES nu poate  fi avută în vedere ca o
formă de bugetare a carbonului întrucât se referă la o categorie limitată de activități,
iar  certificatele  verzi  nu  au  în  vedere  metanul.  Evident,  nu  există  o  situație
centralizată a carbonului pe care îl putem consuma anual și nici o raportare cu cât se
consumă anual efectiv.

 nu au fost eliminate complet subvențiile pentru combustibilii fosili, existând la nivel
național doar un act normativ ce reglementează certificatele verzi (certificatele verzi,
în  marea  lor  majoritate  offset-uri,  fiind  ineficiente  în  atenuarea  schimbărilor
climatice, cum reiese fără echivoc din concluziile COP27 detaliate la punctul 5.3. din
prezenta acțiune).

Nu încape îndoială  că  pârâții,  încălcându-și  obligațiile  legale  asumate,  în  mod conștient
creează riscuri pentru siguranța și sănătatea cetățenilor și a mediului înconjurător.

(9) În  evaluarea  obligațiilor  pârâților  de  reducere  a  GES,  vă  rugăm  să  aplicați  filtrul
următoarelor principii fundamentale consacrate la art. 3 din OUG nr. 195/2005:

 Principiul precauției, conform căruia, în cazul în care există pericolul unor daune
grave sau ireversibile, lipsa unei certitudini științifice absolute nu ar trebui să fie
folosită ca motiv pentru amânarea adoptării  unor măsuri eficiente din punct de
vedere al costurilor pentru a preveni degradarea mediului. 

 Principiul  echității  între  generații  care,  în  cadrul  conceptului  de  dezvoltare
durabilă, constă în satisfacerea nevoilor generațiilor prezente fără a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Solicităm ca acest
principiu să fie luat în considerare în acest caz, deoarece: 
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1. necesită recunoașterea faptului că timpul nostru pe pământ este limitat și că,
după generația noastră, vor veni alte generații care au același drept ca și noi
de a se bucura de un mediu sănătos. 

2. pentru că echitatea între generații nu se manifestă doar între generația actuală
și o generație viitoare de persoane care nu există încă, ci și între factorii de
decizie  de astăzi  și  generația  tânără  de persoane  care  se  vor  confrunta  cu
efectele deciziilor luate astăzi. 

(10) Așa cum reiese din Info-graficul de mai jos, în prezent există soluții tehnologice și măsuri la
dispoziția  țărilor  care,  corect  implementate,  pot  contribui  eficient  în  lupta  pentru
combaterea schimbărilor climatice (fructele albastre), cum ar fi:

 Reducerea semnificativă a defrișărilor;
 Sechestrarea carbonului din atmosferă în sol;
 Creșterea eficienței energetice (clădiri, transporturi și industrie);
 Folosirea energiei solare și eoliene;
 Folosirea transportului public;
 Eliminarea  emisiilor  fugitive  de  metan,  responsabile  de  un  procent  de  18%  din

emisiile aferente procesului de furnizare a energiei electrice.

Legendă: 
Fructele  albastre  -
măsurile  sunt  la
dispoziția  noastră,
indiferent  că vorbim de
rezervoarele naturale de
carbon  (păduri,  mări)
sau  tehnologii  ce  pot  fi
implementate

Fructele  roșii  -  tehnologiile  sunt  în
faza  experimentală,  nefiind  încă
destinate  comercializării  la  scară
largă
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(11) Cu toate acestea, cum vom arăta mai jos, pe aproape fiecare „fruct albastru” enumerat,
măsurile pârâților sunt aproape inexistente.

(12) În ceea ce privește conservarea pădurilor și implementarea unor măsuri eficiente pentru
reducerea defrișărilor,  în anul 2021, România a semnat  Declarația liderilor de la Glasgow
privind pădurile și utilizarea terenurilor, prin care peste 100 de lideri, reprezentând state pe
teritoriul cărora se află peste 86% din pădurile lumii s-au angajat să coopereze pentru a opri
până în 2030 degradarea terenurilor.

Declarația liderilor de la Glasgow privind pădurile și utilizarea terenurilor (2021)
constituie Anexa 12 la prezenta acțiune

(13) Un an mai târziu, în cadrul  COP27, s-au luat angajamente mai strânse, date fiind datele
științifice deloc optimiste privind traiectoria pe care ne aflăm, apreciindu-se că se impune
eliminarea defrișărilor și oprirea distrugerii zonelor umede cel târziu până în anul 2025, dată
fiind  importanța  acestora  în  captarea  și  sechestrarea  carbonului,  precum  și  pentru
prezervarea biodiversității. Info graficul de mai jos este ilustrativ în acest sens.

38



(14) În anul 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 497/2020 s-au aprobat Normele referitoare la
proveniența,  circulația  și  comercializarea  materialelor  lemnoase,  art.  5  reglementând
Aplicația Sumal 2.0. Scopul pentru care a fost introdusă această aplicație a fost crearea unui
sistem  de  due  diligence,  pentru  identificarea  provenienței  și  trasabilitatea  materialelor
lemnoase/produselor  de lemn.  La  alin.  (8)  al  aceluiași  text  de lege a  fost  reglementată
Aplicația Sumal  2.0.  -  Inspectorul  Pădurii,  scopul  declarat  al  acesteia  fiind furnizarea de
informații  către publicul larg privind exploatările forestiere și transporturile de materiale
lemnoase/produse de lemn.

(15) De la legiferare la implementare efectivă este cale lungă, întrucât Inspectorul Pădurii nici în
prezent nu este funcțional, deși:

În  cuprinsul  Raportului  Curții  de  Conturi  a  României privind  gestionarea  pădurilor
publice  pe  perioada  2013-2018  se  subliniază  faptul  că  SUMAL  (anterior  actualei
aplicații, a fost reglementată aplicația SUMAL 1.0) conține o serie de deficiențe și, în
special faptul că autoritatea nu a fost în măsură să finalizeze modulul de avertizare
pentru detectarea timpurie a exploatării forestiere ilegale și introducerea pe piață a
lemnului.  De  asemenea,  raportul  subliniază  faptul  că  modulul  menit  să  prezinte
situațiile statistice care ar fi permis identificarea riscurilor și zonelor cu risc ridicat nu a
fost elaborat.
În raport se mai reține că „volumul de lemn tăiat în mod ilegal care apare în registrele
oficiale  nu  reflectă  nicidecum  amploarea  fenomenului.  În  perioada  2013-2018,
volumul de lemn recoltat ilegal a ajuns la 20 milioane metri cubi, disproporționat de
mare comparativ cu numărul controalelor și al sancțiunilor aplicate;

 În  anul  2020,  Comisia  Europeană  a  transmis  României  Scrisoarea  de  punere  în
întârziere 2020/2033 în care se face trimitere la studiul realizat de IFN în 2014 din
care reiese că în perioada 2008-2012 s-au tăiat ilegal 8,8, milioane metri cubi de lemn,
echivalentul a 49% din lemnul tăiat în această perioadă.
De asemenea, se precizează în scrisoare că autoritățile române și-au asumat obligația
ca până la 30 iunie 2020 aplicația SUMAL să fie funcțională, respectiv că va include un
sistem de alertă bazat pe imagini din satelit).
Nici la momentul redactării prezentei acțiuni, aplicația SUMAL 2.0. Inspectorul Pădurii
nu are un sistem de alertă bazat pe imagini din satelit.

Răspunsul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind neimplementarea efectivă a
Aplicației SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii, Raportul Curții de Conturi și Scrisoarea de

punere în întârziere 2020/2033 constituie Anexa 13 la prezenta acțiune
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(16) Este lipsit de echivoc că în ceea ce privește defrișările, lipsesc măsuri energice de natură a
preveni atât exploatările ilegale, cât și  pentru a avea la nivel  central o situație statistică
reală a zonelor acoperite de păduri. Or, exact fundația pe care ar trebui să se clădească
măsurile în materie de schimbări climatice aferente acestui segment lipsește.

(17) Faptul că la data de 7 aprilie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, OUG nr. 35/2022
pentru  aprobarea  măsurilor  necesare  realizării  campaniei  naționale  de  împădurire  și
reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență, confirmă rolul crucial al
pădurilor în măsurile de reducere a GES.

(18) Cu toate că ordonanța prevede la art. 3 că se acordă o primă de sechestrare forestieră de
456 euro/ha pentru persoanele fizice/juridice/unitățile administrative pe ale căror terenuri
se realizează operațiunile de împădurire, proiectul de ordin pentru implementarea textului
de lege mai sus menționat a fost pus în dezbatere publică abia în luna decembrie 2022.

(19) Trecând peste termenele laxe pe care autoritățile române și le permit, deși ne apropiem cu
pași  repezi  de  pragurile  critice  (1,5  grade  Celsius  și  2  grade  Celsius),  măsurile  sunt  și
necoordonate cu cele luate de autoritățile de mediu în ceea ce privește proiectele ce promit
creșteri  economice.  Cu  titlu  exemplificativ,  arătăm  că  pentru  proiectul  minier  Rovina,
autoritățile  de  mediu  au  aprobat  avizul  de  mediu  nr.  7/2022  prin  care  s-a  prevăzut
defrișarea a 200 ha de pădure seculară, fără realizarea unui studiu de evaluare a impactului
climatic, și fără includerea unor măsuri concrete de împădurire a unei suprafețe similare, în
conformitate cu cerințele directivei SEA.

(20) Cu alte cuvinte, atâta timp cât nu există un efort coordonat pentru protejarea pădurilor,
simpla posibilitate ca în viitor să fie împădurite câteva hectare de pădure tânără nu va reuși
să neutralizeze prejudiciul creat mediului prin defrișarea pădurilor seculare ce constituie și
habitate prioritare.

(21) Iar în lipsa rezervoarelor naturale de carbon (păduri, zone umede) este aproape imposibilă
sechestrarea carbonului, așa cum reiese din Info graficul de mai jos.
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(22) După cum este evidențiat în diagrama alăturată,
preluată de la World Resources
Institute26, pădurile au capacitate de a stoca 30%
din  totalul  emisiilor  de  CO2,   iar  dacă  pădurilor
seculare li s-ar adăuga pădurile tinere, rezultat al
împăduririlor, am reuși să ajungem la un procent
de 55% de absorbție a GES din atmosferă.
Cu alte  cuvinte,  chiar  dacă  salutăm măsurile  de
împădurire  luate  de  autorități,  fără  planuri
adecvate și aplicații funcționale pentru protejarea
pădurilor  seculare,  nu  doar  că  nu  vom reuși  să
sechestrăm  carbonul,  ci  chiar  vom  emite  GES,
fiind bine-cunoscut faptul că defrișările constituie
surse majore de GES.

(23) Cu privire la emisiile fugitive de metan,  în urma
unei  investigații  realizate  în  anul  2021,

organizațiile  CATF27 și  2Celsius  au  expus  emisiile  fugitive  de  metan  ce  scapă  din
infrastructura învechită de transport și distribuție a gazului fosil din România.

(24) În  prezent,  cadrul  național  legislativ  nu  impune  o  veritabilă  obligație  juridică  privind
reducerea emisiilor fugitive de metan. Subliniem că metanul (CH4) este un gaz cu efect de
seră puternic, devansat doar de dioxidul de carbon din punctul de vedere al contribuției
globale  la  schimbările  climatice.  La  nivel  molecular,  metanul  este  mai  puternic  decât

26 WRI este o organizație globală non-profit care colaborează cu lideri din guvern, mediul de afaceri și societatea civilă
pentru a cerceta, concepe și pune în aplicare soluții practice care să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor și, în
același timp, să se asigure că natura poate prospera. https://www.wri.org/about
27 https://cdn.catf.us/wp-content/uploads/2021/12/13024754/CATF_EUMethane_Report_Proof_12.10.21.pdf
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dioxidul de carbon. Metanul, deși rămâne mai puțin timp în atmosferă, este un puternic
poluant atmosferic local, care cauzează probleme grave de sănătate.

(25) Prin  urmare  un  Plan  național  de  reducere  a  metanului  care  să  prevadă  și  instrumente
specifice de monitorizare și publicare a datelor, ar contribui atât la încetinirea schimbărilor
climatice, cât și la îmbunătățirea calității aerului.

(26) Ținem să punctăm faptul că România nu a luat nicio măsură în acest sens, dovadă fiind
poziționarea țării noastre față de Angajamentul Global privind Metanul.

Deși a trecut un an de la lansarea sa în cadrul COP26, Angajamentul Global privind Metanul
a generat un impuls fără precedent, numărul de țări care au semnat AGM-ul trecând de
150. Cu toate acestea, țara noastră nu se află printre semnatari.

(27) Că pârâții trebuia să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de metan reiese din faptul că:
 UE a aprobat AGM-ul, rezultând o obligație de reducere a emisiilor de metan pe tot

teritoriul Uniunii;
 Comisia Europeană,  prin Strategia28 de reducere a emisiilor  de metan din data de

14.12.2020, a estimat că politicile UE vor determina o scădere cu 29% a emisiilor de
metan în UE până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

           Nu are nicio relevanță că documentele indicate (AGM și Strategia UE) sunt instrumente de
soft law. Autorii Principiilor de la Oslo privind obligațiile globale în materie de climă susțin
următoarele:

Promisiunile repetate ale liderilor mondiali, în cadrul și în afara cadrului COP, și
nevoia urgentă de a face față amenințărilor iminente susținute de acești lideri
pot să nu reprezinte în sine obligații legale, dar nici nu sunt lipsite de sens. Luate
împreună  cu  alte  temeiuri  juridice,  acestea  contribuie  la  cristalizarea  unor
obligații executorii pentru țări.

(28) Tot în acest context, nu lipsite de importanță sunt și datele furnizate de Eurostat potrivit
cărora sectorul energetic din România era responsabil, în 2020, pentru aproximativ 14% din
emisiile de metan la nivel european și se află pe locul 2, după Polonia. În ceea ce privește
emisiile fugitive din sectorul de petrol și gaze, România se află pe locul 4 la nivel european
după Germania, Italia și Polonia, fiind responsabilă pentru aproximativ 12% dintre emisii29.

(29) Concluzionând, omisiunea pârâților de a adopta politici adecvate pentru reducerea emisiilor
de  metan  creează  un  pericol  cert,  atât  pentru  siguranța,  cât  și  sănătatea  cetățenilor
României.

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
29 https://2celsius.org/metan/
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(30) În  ceea ce  privește  ambițiile  României  pe  energie  regenerabilă  și  eficiență  energetică,
având în vedere că dreptul unional și internațional impun țării noastre obligații specifice ce
sunt onorate insuficient sau deloc, acestea vor fi analizate detaliat în subcapitolul 6.2.

6.1.2.  Inexistența  unor  planuri  concrete,  rezonabile  și  monitorizabile,  precum  și  lipsa  unei
legiferări adecvate cu privire la activități ce constituie surse majore de gaze cu efect de seră

6.1.2.1.Prezentare comparativă a cadrului legislativ existent în Marea Britanie, Germania pe de
o parte, și România pe de altă parte, în materie de schimbări climatice

(1) Marea Britanie a adoptat  mai multe acte normative în domeniul  schimbărilor climatice,
printre care:
 Climate Change Act din 2008 - acest act a stabilit obiectivele de reducere a emisiilor

pentru  Marea  Britanie  și  a  creat  un  mecanism  de  raportare  și  monitorizare  a
progresului în atingerea acestor obiective;

 Energy  Act  din  2008  -  acest  act  a  stabilit  obiectivele  de  producție  de  energie
regenerabilă  pentru  Marea  Britanie  și  a  introdus  mecanisme  de  sprijin  pentru
dezvoltarea  tehnologiilor  de  energie  regenerabilă.  Reglementează  obligația  juridică
pentru  guvern  de  a  stabili  „bugete  de  carbon”,  care  să  acționeze  ca  puncte  de
referință pentru atingerea obiectivului pentru 2050;

 The Climate Change Act din 2018 -  această lege a extins obiectivele de reducere a
emisiilor pentru Marea Britanie, stabilind ca până în 2050 să ajungă la o reducere a GES
cu minim 80% față de nivelul din 1990;

 The Net Zero Target (2050) Act din 2019 - această lege a stabilit ca Marea Britanie să
ajungă la neutralitate climatică (reducere de 100% a GES) până în anul 2050;

 În anul 2019, Parlamentul Regatului Unit a adoptat o moțiune pentru declararea stării
de urgență climatică;

 În  2021,  guvernul  a  adoptat  cel  de-al  șaselea  buget  de carbon (2033-37)  pentru a
reduce emisiile (inclusiv cele ale aviației internaționale și ale transportului maritim)  cu
78% până în 2035. Acesta este primul buget al carbonului care așază Regatul Unit pe
calea spre obiectivul zero net-zero;

 The  Energy  White  Paper  din  anul  2021  -  acest  obiectiv  guvernamental  a  stabilit
obiectivele de reducere a emisiilor pentru sectorul energiei și a propus măsuri pentru
atingerea acestor obiective.

(2) Prin  actele  normative  relevante  în  domeniul  climei  adoptate  de  Germania,  amintim
următoarele:
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 Legea privind energia durabilă din anul 2000 - această lege stabilește obiectivele de
reducere  a  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  și  de  creștere  a  utilizării  energiei
regenerabile;

 Planul  Energie-Climă  din  2010-stabilește  obiective  specifice  și  măsuri  pentru
atingerea acestor obiective;

 Legea  privind  energia  regenerabilă  din  2011  -  această  lege  sprijină  dezvoltarea
resurselor de energie și promovează utilizarea lor în sectorul energie;

 Legea privind eficiența energetică din 2016 - această lege stabilește măsuri pentru
îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul clădirilor, transporturilor și industriei;

 Strategia  Germaniei  pentru  neutralitatea  climatică  din  2019  -  care  stabilește
următoarele obiective pentru atingerea neutralității  climatice -  reducerea GES cu
65% până în anul 2030 și neutralitate climatică până în anul 2050.

(3) În România, actele normative în domeniul schimbărilor climatice sunt, după cum urmează:
 Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră - Anexa 1 prevede un număr limitat
de activități pentru care se comercializează certificatele verzi, metanul nefiind inclus,
deși este GES;

 Legea  nr.  220/2008  pentru  stabilirea  sistemului  de  promovare  a  producerii
energiei din surse regenerabile. În forma actualizată la nivelul lunii ianuarie 2023,
art.  4  alin.  (2)  din  acest  act  normativ stabilește  nivelul  țintelor  naționale privind
ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie în consumul final brut
de energie electrică la 38% pentru anul 2020;

 Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică -  această lege stabilește ținte ale
economiilor de energie rezultate în urma aplicării măsurilor de politică energetică
până la nivelul anului 2020, având ca bază de referință consumul mediu de energie
primară în cei 3 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2013;

 Strategia Națională pe Schimbări  climatice 2013-2020 - în capitolul  IV al acestei
Strategii se prevede că: 

La nivel național limitarea și reducerea emisiilor se vor realiza prin aplicarea Schemei de
Comercializare  a  Certificatelor  de  Emisii  de  GES,  denumită  în  continuare  EU  ETS,
obiectivul stabilit la nivel european fiind de – 21% în anul 2020;

 Planul Național Integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030
(PNIESC) din 4 octombrie 2021 - acesta are cu următoarele obiective:

Pentru sectoarele care fac obiectivul schemei EU-ETS, obiectivul general al României de
reducere a emisiilor se ridică la aproximativ 44% până în 2030 față de anul 2005;

În condițiile în care Planul a fost publicat la sfârșitul anului 2021, este evident că
orice măsură propusă aferentă anului 2021 nu a fost implementată. 
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6.1.2.2.  Inexistența unor măsuri  concrete,  rezonabile  și  monitorizabile,  precum și  lipsa  unei
legiferări adecvate cu privire la activități ce constituie surse majore de gaze cu efect de seră.
Testele  Litmus  pentru  evaluarea  obligațiilor  pârâților  de  reducere  a  emisiilor  de  GES  și  de
adaptare la schimbările climatice.
(1) Doar din simpla prezentare comparativă a legislației adoptate de țările europene în materie

de schimbări climatice, indicată mai sus , rezultă cu puterea evidenței caracterul complet
nerezonabil al așa-ziselor măsuri adoptate de autorități.

(2) Deși  am intrat în anul  2023, România nu are o lege a climei cum au majoritatea țărilor
europene care să reglementeze:

 Obligația pentru autoritățile naționale de a întocmi anual bugete de carbon și de a
prezenta  o  dare  de  seamă  la  finalul  anului,  în  sensul  respectării  sau  depășirii
acestui buget anual;

 Obligația  pentru  companii  de  a-și  estima  gazele  cu  efect  de  seră,  cu  obligația
pentru autorități de a publica toate aceste date pe un site național;

 Obligația  pentru  autorități  de  a  face  un  bilanț  al  GES  totale  (nu  doar  a  celor
rezultate din aplicarea schemei  de comercializare a certificatelor  verzi)  și  de a-l
publica pe un site național dedicat schimbărilor climatice .

(3)    Subliniem  că  în  urma unui  demers  al  subscrisei,  ANPM  ne-a  comunicat  că  Inventarul
Național al Emisiilor de GES al României ar fi fost transmis doar Secretariatului Convenției
Cadru a Națiunilor Unite, indicându-ne niște link-uri care conțin o multitudine de date dificil
de înțeles, ceea ce denotă absența totală a transparenței. Mai mult decât atât, pe website-ul
ANPM, la informațiile privind Inventarul Național, se precizează că „cel mai recent Inventar
Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră al României a fost transmis la începutul anului
2010 și conține estimările emisiilor/reținerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră
pentru perioada 1989 – 2008”.

Răspunsul ANPM și printscreen de pe website-ul ANPM constituie Anexa 14 la prezenta 
acțiune

(4) Incoerența și  insuficiența măsurilor adoptate de pârâți  reiese din  simpla citire a legislației
naționale, astfel:
 Ținta națională a României pe anul 2020 pe energie regenerabilă era mai ridicată decât

obiectivul pe 2030 (38% față de 33%);
 Nu  există  obiective  atât  pe  reducere  GES,  cât  și  pe  creșterea  procentului  de

regenerabile în consumul final de energie pe anul 2050;
 Nu există mecanisme efective de control al progresului făcut de autorități;
 În perioada 2013-2030, singurul angajament concret al pârâților este de reducere a GES

prin aplicarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES. Or, de vreme
ce certificatele verzi nu pot înlocui măsurile de reducere a GES, cum s-a concluzionat și
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în cadrul COP27, în perioada 2013-2030 nu există o asumare efectivă de atenuare a
schimbărilor climatice.

(5) În același sens sunt și concluziile Raportului30 întocmit de NET ZERO Tracker31 cu privire la
România:

- Planurile României sunt neclare, incomplete;
- Nu există mecanisme anuale de raportare;
- Nu este specificată o asumare oficială a răspunderii pentru progresul/regresul în

atingerea obiectivelor climatice;
- Nu există planuri pentru eliminarea carbonului.

(6) Testele  Litmus.  Potrivit  practicii  Comitetului  ONU pentru drepturi  economice,  sociale  și
culturale  (CESCR),  au  fost  dezvoltate  șase  teste32 care  pot  și  trebuie  să  fie  aplicate  de
instanțele de judecată în evaluarea modului în care statul își îndeplinește obligațiile de a
reduce emisiile de GES. În cele ce urmează detaliem testele relevante în evaluarea modului
de îndeplinire a obligațiilor de către pârâți.

(7) Testul  1- au fost luate toate măsurile posibile pentru reducerea emisiilor? –  acest test
evaluează dacă un stat a luat -sau ia - toate măsurile necesare pe care le poate lua pentru
respectarea  drepturilor  omului,  pentru  a  reduce  și  elimina  emisiile  de  GES,  fie  prin
introducerea de energie curată alternativă, fie prin reducerea activităților care generează
emisii, inclusiv prin prevenirea defrișărilor și asigurarea împăduririi. Întrebarea care se pune
în continuare este dacă un stat a luat măsuri pentru a elimina emisiile de lux33 sau emisiile
de conveniență34, permițându-le doar pe acelea care sunt strict necesare pentru realizarea
drepturilor omului (într-o manieră proporțională cu impactul emisiilor asupra drepturilor
altora) și a altor bunuri și servicii publice esențiale. O altă parte a testului de fezabilitate
constă în a evalua dacă angajamentele asumate în cadrul NDC au fost îndeplinite.

(8) Dacă aplicăm toți factorii mai sus amintiți la peisajul nostru juridic în domeniul schimbărilor
climatice,  reiese  cu puterea evidenței  lipsa caracterului  rezonabil  al  măsurilor  luate  (nu
avem aplicație funcțională pentru prevenirea tăierilor ilegale de păduri, la nivelul UNFCC nu
a fost transmisă situația defrișărilor și utilizării terenurilor, nu există instrumente efective de
raportare,  suntem în  urmă cu angajamentele   asumate  în  cadrul  NDC,  iar  transparența
progresului/regresului lipsește cu desăvârșire).

30https://zerotracker.net/countries/romania-cou-0175
31 Net Zero Tracker este o organizație care își  propune să sporească transparența și  responsabilitatea în ceea ce
privește obiectivele net zero promise de națiuni, state și regiuni, orașe și companii.
32 Litigating the Climate Emergency: How human rights, Courts, and Legal Mobilisation Can Bolster Climate Action-
Rodrguez-Garavito Csar, Cambridge University Press, 2022, op. cit., p 177
33 Emisiile de lux sunt emisiile de GES produse de industria de lux, cum a r fi industria modei, industria bijuteriilor și
industria mașinilor de lux.
34 Emisiile de conveniență sunt produse de exemplu de utilizarea aerului condiționat sau a iluminatului suplimentar,
încălzirea sau răcirea excesivă a spațiilor.
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(9) Testul  2 -  este planul  privind clima rezonabil  de ambițios în comparație cu al  statelor
similare? Prin state similare se înțelege state care au niveluri în general similare de bogăție
sau  acces  la  alte  resurse  relevante,  cum  ar  fi  energia  valurilor  sau  energia  solară
consistentă. Unui stat ar trebui să i se acorde o marjă de apreciere foarte îngustă atunci
când nu ia măsuri realizate de majoritatea colegilor săi - state cu aceleași condiții geografice
care facilitează utilizarea energiei regenerabile, cum ar fi energia solară și eoliană- sau în
comparație cu performanța medie a acestora.

(10) Testul 3 - a existat o creștere progresivă a ambiției și a fost evitat orice regres?  Din start,
în ceea ce privește energia regenerabilă, pârâții  pică acest test, de vreme ce obiectivele
privind integrarea energiei regenerabile erau mai ambițioase la nivelul anului 2020, față de
anul 2030. De asemenea, conform datelor oficiale furnizate de AEM(aspecte detaliate la
punctul 6.2.2.), România se află pe ultimul loc în Europa împreună cu Slovenia, în ceea ce
privește  integrarea  surselor  de  energie  regenerabilă  în  rețeaua  națională  de  energie
electrică. Potrivit CESCR există o prezumție că orice pas înapoi este contrar PIDESC (Pactul
Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale),  statul având obligația să
demonstreze că a utilizat pe deplin toate resursele disponibile.
 În plus, astfel de măsuri regresive necesită 

o o justificare rezonabilă;
o examinarea cuprinzătoare a alternativelor;
o participarea reală a grupurilor afectate la examinarea măsurilor propuse;
o revizuirea independentă a măsurilor la nivel național.

Același CESCR arată că argumentul unui stat referitor la constrângerile de resurse financiare
nu poate fi primit atâta timp cât statul nu dovedește că a solicitat asistență internațională și
a fost refuzat.

(11) Testul  4  -  statul  intenționează  să  reducă  emisiile  în  concordanță  cu  menținerea
temperaturii globale sub 1,5 grade Celsius? Întrucât limitarea creșterii temperaturii la 1,5
grade Celsius ar necesita o reducere a emisiilor într-un interval de timp foarte scurt (la acest
moment, GMST a ajuns la 1,1 grade Celsius) și la o scară accelerată, este lipsit de echivoc că
nici acest test nu este trecut de către pârâți.
Potrivit CESCR, sarcina probei revine statului pentru a demonstra de ce nu poate atinge
acest  obiectiv,  iar  testele  de  necesitate  și  proporționalitate  trebuie  să  fie  aplicate  cu
strictețe, având în vedere amploarea prejudiciilor aduse drepturilor omului prin faptul că nu
se reușește să se limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

Extras tradus în limba română din cartea Litigating the Climate Emergency: How Human
Rights, Courts, and Legal Mobilisation Can Bolster Climate Action, apărută la Editura

Cambridge University  în anul 2022, constituie Anexa 15 la prezenta acțiune

(12) Concluzionând,  raportat  la  datele  științifice  depuse  la  dosarul  cauzei,  cadrul  legislativ
incoerent  existent  în  această  materie,  lipsa  de  transparență  decizională,  prin  aplicarea
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acestor  teste  va  rezulta  neîndoielnic  că  pârâții  nu  au  luat  măsuri  rezonabile  pentru
combaterea schimbărilor climatice.

6.2. Încălcarea de către pârâți a obligațiilor specifice de combatere a schimbărilor climatice

6.2.1. Aplicarea standardului celei mai înalte ambiții posibile.

(1) În cadrul  unui  raport din 202135 privind situația  ambițiilor  climatice de la nivel  mondial,
elaborat  (cu  finanțare  și  de  la  U.E.)  de  Programul  de  Dezvoltare  al  Națiunilor  Unite
(organizație ONU care luptă pentru eradicarea inechităților cauzate de sărăcie, inegalitate și
de schimbările climatice), se precizează că studiile științifice au relevat faptul că lumea nu
trebuie  să  se  mai  limiteze  la  prevederile  Acordului  de  la  Paris,  ci  este  vitală  creșterea
semnificativă a ambițiilor climatice, chiar și în situațiile în care statele au înregistrat unele
progrese. De asemenea, s-a statuat în sensul că simplele declarații ale oficialilor statelor
lumii  prin care se promit creșteri  răsunătoare ale ambițiilor  climatice își  pierd relevanța
atunci când sunt confruntate cu ultimele studii științifice din acest domeniu. 

(2) Programul  de  Dezvoltare  al  Națiunilor  Unite36 a  stabilit  componentele  esențiale  pentru
atingerea  cu  succes  a  obiectivelor  asumate  potrivit  Acordului  de  la  Paris,  denumite
Contribuții Naționale Determinate (CND), precum și pentru creșterea ambițiilor climatice:
  Coordonarea  instituțională  și  implicarea  părților  interesate  (această  componentă

ocupă poziția centrală)
 Elaborarea unui plan de implementare
 Revizuirea obiectivelor
 Integrarea obiectivelor
 Elaborarea unui plan de finanțare
 Mobilizarea resurselor financiare
 Adaptarea obiectivelor și gestionarea eficientă a acestora pe parcursul implementării
 Existența unui sistem de măsurare, verificare și raportare

(3) Concluzia este că fiecare stat al lumii are responsabilitatea de a contribui în mod activ și
semnificativ la contracararea efectelor schimbărilor climatice. În acest sens, o importanță
aparte este deținută de creșterea continuă a ambițiilor climatice, în acord cu ultimele date
științifice referitoare la impacturile schimbărilor climatice. 

(4) Astfel cum am evidențiat deja la secțiunea 5.4 din prezenta acțiune, Uniunea Europeană nu
a  rămas  la  nivelul  stabilit  prin  Acordul  de  la  Paris,  ci  a  continuat,  în  ultimii  ani,  să  se
adapteze necesităților climatice și să își crească ambițiile.

35 United Nations Development Programme, Nationally Determined Contributions (NDC) - Global Outlook Report 2021
The State of Climate Ambition, p.11,  sursa: 
https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/State%20of%20Climate
%20Ambition.pdf 
36 Ibidem, p.20
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(5) Stabilirea  obiectivelor  climatice,  concomitent  cu  creșterea  continuă  a  ambițiilor,  nu  se
poate realiza într-o manieră hazardată și nici prin declarații soporifice, fără fundament și
fără conținut, ci, astfel cum a evidenția Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite, este
important  ca  fiecare  stat  să  aibă  o  strategie  bine  conturată  (din  punct  de  vedere  al
implementării,  al  finanțării  etc.),  nucleul  acesteia  fiind  cooperarea  și  coordonarea
instituțională, precum și implicarea reală a părților interesate (cetății și diversele entități nu
pot avea doar rolul de spectatori). 

(6) Or,  la  nivelul  României,  nu  vorbim  doar  despre  nealinierea  la  obiectivele  europene  și
delăsarea față de creșterea ambițiilor  climatice,  ci  inclusiv despre absența unei strategii
coerente și eficiente, despre colaborarea defectuoasă dintre instituțiile statale, precum și
despre  dezinteresul  față  de  implicarea  părților  interesate  (sectorul  privat,  sectorul
universitar,  ONG-uri,  tinerii,  grupurile  vulnerabile  etc.)  și  angajarea  întregii  societăți  în
problematica schimbărilor climatice. 

6.2.2. Creșterea ponderii regenerabilelor la 45% în consumul final de energie 

(1) Astfel cum am evidențiat și detaliat deja în secțiunea 5.5 din cuprinsul prezentei acțiuni,
autoritățile române au propus prin PNIESC creșterea ponderii  regenerabilelor cu până la
30,7% până în 2030 (și cu până la 29% prin PNRR), ceea ce este mult sub ținta de 45%
stabilită prin Pachetul de Măsuri REPowerEU. 

(2) De asemenea, biomasa din sursă lemnoasă este în continuare abordată ca fiind o sursă de
energie  regenerabilă.  Or,  propunerile  de  modificare  a  Directivei  nr.  2001/2018  privind
regenerabilele,  inițiate  în  2021  de  Comisia  Europeană,  condamnă  utilizarea  excesivă  a
biomasei provenind din sursă forestieră primară. 

(3) Potrivit  Raportului  emis  de  Programul  de  Dezvoltare  al  Națiunilor  Unite,  menționat  în
secțiunea anterioară, generarea energiei regenerabile se menține ca opțiune predilectă, de
la nivel global, pentru reducerea emisiilor de GES.37 

(4) Iar  conform  unei  statistici  emise  de  Eurostat38,  pentru  anul  2021,  ponderea  energiei
regenerabile în cazul României este indicată ca fiind de aproximativ 25%, însă trebuie avut
în vedere că acest procent a fost stabilit  pe baza datelor raportate de către autoritățile
române,  care  nu  corespund  realității,  un  indicator  elocvent  fiind  continuarea  includerii
biomasei lemnoase în categoria regenerabilelor, ceea ce constituie un nonsens și o vădită
neînțelegere a angajamentelor asumate cu privire la ponderea regenerabilelor în energie. 

37 Ibidem, p.31
38 Eurostat,  Renewable energy statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=Renewable_energy_statistics#:~:text=%3A%20Eurostat%20(nrg_ind_ren)-,Over%20one%20fifth%20of
%20energy%20used%20for%20heating%20and%20cooling,households%20contributed%20to%20this%20growth. 
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(5) În aceeași direcție de nesocotire a politicii mondiale privind regenerabilele, menționăm că,
deși IPCC reține că hidroenergia la 1,5 grade Celsius nu mai constituie o sursă de energie
stabilă,   România  continuă  să  aloce  un  procent  mare  din  fonduri  proiectelor
hidroenergetice.  Mai  mult  decât  atât,  tot  în  sectorul  hidroenergetic,  autoritățile  statale
susțin, cu vehemență, prin acte normative, continuarea unor proiecte hidroenergetice care
afectează  semnificativ  situri  RAMSAR (de  importanță  internațională)  și  Natura  2000 (de
importanță  comunitară),  cum  s-a  întâmplat  prin  adoptarea  O.U.G.  nr.  175/2022,  care
prevede  exceptarea  unor  proiecte  profund  dăunătoare  pentru  mediu  de  la  evaluarea
impactului asupra mediului. 

(6) Ținem să precizăm, în acest context, că SUA au eliminat hidroenergia din categoria surselor
de energie regenerabilă.  Iar  tendința europeană39 și  internațională40 este de demolare a
barajelor, pentru a proteja starea habitatelor și apele ca surse vitale.

(7) Potrivit  Agenției  Europene de Mediu41,  România  și  Slovenia au înregistrat  cea mai  mică
creștere în integrarea energiei regenerabile în rețeaua națională de energie - 5% în perioada
2005-2021; de asemenea, față de anul 2020, România a înregistrat o scădere mai mare de
2%  în  folosirea  energiei  din  surse  regenerabile,  această  scădere  a  utilizării  surselor
regenerabile  de  energie  în  sectorul  termoficării  fiind  combinată  cu  o  creștere  generală
semnificativă a surselor neregenerabile.

(8) Astfel cum reiese din raportul intitulat „Strategia energetică națională a României, ambițiile
U.E.  și  urgența  climatică”,  din  studiile  efectuate  de  Joint  Research  Centre  (din  cadrul
Comisiei Europene) și din raportul Energy Policy Group privitor la energia eoliană offshore42,
România beneficiază de condițiile pentru introducerea masivă a energiei  regenerabile în
consumul final de energie, după cum urmează:

- România are un potențial natural de până la 227 GW eolian și 381 GW solar, în cel
mai pesimist caz

- Utilizarea bazinului Mării Negre pentru capacități eoliene offshore are un potențial
ridicat, de până la până la 22 GW pentru turbine cu fundație fixă și 54 GW pentru
turbine cu fundație plutitoare. Mai mult decât atât, aceasta poate deveni cea mai
mare  sursă  de  electricitate,  atingând  chiar  procentul  de  40%,  în  unele  scenarii
elaborate de specialiști. 

39 „Cel puțin 239 de bariere, inclusiv baraje și stăvilare, au fost îndepărtate în 17 țări din Europa în 2021, într-un an 
record pentru eliminări de baraje pe continent […].” - Graeme Green, Record number of dams removed from 
Europe’s rivers in 2021, The Guardian, 15 mai 2022, sursa: 
<https://amptheguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/environment/2022/may/16/record-
number-of-damsremoved-from-europe-rivers-in-2021-aoe> .  
40 Sursa: 
 https://abcnews.go.com/US/wireStory/regulators-clear-path-demolish-dams-california-river-largest-93489227 
41 https://www.eea.europa.eu/ims/share-of-energy-consumption-from
42 Sursa: Offshore wind – the enabler of Romania’s decarbonisation - EPG (enpg.ro)
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- Rețelele  de  termoficare  pot  recicla  căldura  provenită  din  surse  industriale  și
geotermale, precum și din incinerarea deșeurilor. În privința energiei geotermale,
județul Bihor este un bun exemplu, orașul Beiuș utilizând de peste două decenii
încălzirea din sursă geotermală (iar locuitorii săi au cele mai mici facturi la încălzire,
din  țară),  orașul  Salonta  organizând  licitație  pentru  proiectarea  și  execuția  de
foraje43,  iar reședința de județ Oradea44 având ca țintă atingerea a 14%, pentru
anul curent 2023, în aportul apei geotermale în sistemul de termoficare.

(9) De  asemenea,  autoritățile  române  ar  trebui  să  promoveze  utilizarea  la  scară  largă  a
pompelor de căldură, care pot fi atât de uz casnic, cât și industrial. Un sondaj 45 a relevat
faptul  că  40% dintre  respondenți  și-ar  dota  locuința  cu  pompe de  căldură,  dacă  statul
român ar institui un mecanism de subvenție în acest scop. 

(10) Problema subvențiilor este, însă, de amploare în sectorul energiei regenerabile și determină
regresul  energetic național.  În acest sens, amintim problema panourilor fotovoltaice,  un
reportaj Euronews46 arătând că nu există un program funcțional, cei mai mulți prosumatori
(două treimi) investind din resurse proprii. 
Aspectele semnalate vizează faptul că 

- sistemul informatic devenea nefuncțional în sesiunile de finanțare, 
- persoanele care au reușit să se înregistreze în sistem au avut de așteptat perioade

îndelungate pentru verificarea dosarelor și 
- mare parte dintre cei înscriși (ex. jumătate din cei peste 20.000 aplicanți înscriși în

2019) nu au primit finanțare pentru că le expiraseră documentele (deși acest lucru
a fost din vina suspendării aplicației informatice Casa Verde Fotovoltaice). 

- probleme au apărut și după instalarea panourilor, persoanele având probleme cu
achiziționarea contorului bidirecțional de la furnizorii de energie electrică (criză a
stocurilor),  precum și  cu  lipsa  de  răspuns  în  procesarea  cererilor  trimise  către
distribuitor  pentru  a  putea  injecta  surplusul  de  curent  în  rețea  (o  centrală  cu
panouri fotovoltaice poate aduce o reducere a facturii la energie chiar și cu 90%). 

Aceeași sursă arată că la finalul  lunii  octombrie  2022 existau 30.000 de prosumatori  în
România,  iar  alți  20.000  de  deținători  de  panouri  așteptau  racordarea  la  sistemul  de
energie. 

43 Sursa: https://economedia.ro/un-oras-din-vestul-romaniei-va-incalzi-toate-cladirile-municipale-cu-energie-
geotermala.html#.Y85obMlBzIW 
44 Sursa:  https://www.agerpres.ro/administratie/2021/09/30/bihor-primaria-oradea-vrea-sa-creasca-pana-in-2023-
aportul-apei-geotermale-in-sistemul-de-termoficare-de-la-5-la-14--788462 
45 Sursa:  https://www.energynomics.ro/en/ariston-40-of-romanians-would-buy-heat-pumps-if-the-state-grants-
subsidies/ 
46 Sursa:  HYPERLINK  "https://www.euronews.ro/articole/lungul-drum-catre-independenta-energetica-doar-o-
treime-dintre-prosumatorii-din-r"https://www.euronews.ro/articole/lungul-drum-catre-independenta-energetica-
doar-o-treime-dintre-prosumatorii-din-r 
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6.2.3. Creșterea eficienței energetice la 13%.  
(1) După cum am evidențiat și detaliat deja în secțiunea 5.5 din cuprinsul prezentei acțiuni,

România  nu  și-a  asumat  ambiții  reale  pentru  creșterea  eficienței  energetice,  ceea  ce
denotă dezinteres față de țintele de creștere până în 2030 (față de anul 2020) cu 9%,
respectiv cu 13%, stabilite prin Fit for 55, respectiv prin REPowerEU.   

(2) Sectorul  energetic  are  cea  mai  mare  pondere  în  creșterea  emisiilor  de  GES,  adică  în
schimbările climatice. Acest aspect este ilustrat de graficul de mai jos47, care arată că, în
anul 2016, sectorul energetic avea o pondere de 73,2%.

(3) Iar  potrivit  Agenției  Internaționale  a  Energiei,  emisiile  de  CO2,  rezultate  din  arderea
combustibililor  fosili  și  din  procesele industriale,  au ajuns la un nivel  alarmant în anul
2021, la nivel global, fapt indicat în graficul48 de mai jos.

47 Sursa: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 
48 Sursa: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2 
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(4) Cu toate  acestea,  în  România  se  continuă proiectele  bazate  pe combustibilii  fosili,  un
Raport49 al Climate Action Network (CAN) Europe și CEE Bankwatch Network arătând că,
prin PNRR, se stabilește finanțarea masivă a proiectelor de combustibili fosili. Iar pentru ca
astfel de proiecte să fie, în mod aparent, prietenoase cu mediul, s-a inserat componenta
hidrogenului  verde,  cu  toate  că  aceasta  se  află  într-o  fază  incipientă  în  România,  iar
fezabilitatea  sa  economică  și  tehnică  nu  a  fost  încă  demonstrată  în  sectoare  precum
încălzirea și producerea electricității.

(5) Este necesar a se ține seama de țintele stabilite de IPCC pentru reducerea combustibililor
fosili (astfel încât să se mențină creșterea temperaturii cu mult sub 2°C), față de nivelul din
2019, ilustrate în graficul de mai jos50:

 Până în 2030 : cărbune- cu 75%; petrol- cu 10%; gaze - cu 10%.
 Până în 2050: cărbune - cu 95%; petrol- cu 60%; gaze- cu 45%.

49 Climate Action Network (CAN) Europe și CEE Bankwatch Network, Reaching for a green recovery- what holds back
progress  in  ten  eu  recovery  and  resilience  plans,  sursa:
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_Reaching-for-a-green-recovery.pdf.
50 Sursa: https://zerotracker.net/insights/un-hleg-net-zero-recommendations 
53

https://zerotracker.net/insights/un-hleg-net-zero-recommendations
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_Reaching-for-a-green-recovery.pdf.


(6) Or, dacă avem în vedere că Agenția Europeană de Mediu51 a ajuns la concluzia că Europa
trece printr-un proces de încălzire mai  rapid decât  media globală și  că până la finalul
secolului XXI, va crește temperatura solului cu până la 3,4°C, înseamnă că țintele asumate
de către state ar trebui să fie mult mai mari. 

(7) Problema  utilizării  combustibililor  fosili  nu  vizează  strict  problematica  schimbărilor
climatice, ci volumul în care aceștia sunt utilizați se reflectă și în piață, afectând  astfel
costul vieții cetățenilor, cum este cazul facturilor ridicate la gaz. Or, conform art. 135 alin.
(2) lit. F) din Constituția României, Statul trebuie să asigure crearea condițiilor necesare
pentru creșterea calității vieții, iar nu pentru diminuarea semnificativă a acesteia.

6.3. Inacțiunea pârâților afectează semnificativ drepturile fundamentale colective și individuale
ale  generațiilor prezente și viitoare

6.3.1. Declic  -  portavoce  a  societății  civile  -  inacțiunea  pârâților  periclitează  semnificativ
drepturile și libertățile cetățenești colective la ocrotirea sănătății, la un mediu sănătos, și la un
viitor conform cu demnitatea umană. Obligația constituțională a pârâților de a garanta aceste
drepturi.

(1) Dreptul la un viitor conform demnității umane, dreptul la sănătate și dreptul la un mediu
sănătos și echilibrat ecologic sunt considerate drepturi colective, deoarece acestea au un
impact  asupra  întregii  societăți,  nu  doar  asupra  unei  singure  persoane  sau  grupuri  de
persoane. Acestea se referă la dreptul tuturor cetățenilor de a trăi într-un mediu sănătos și
stabil, cu acces la servicii și resurse necesare pentru a-și îndeplini potențialul uman. Aceste
drepturi  implică  obligația  statului  de  a  asigura  protecția  și  dezvoltarea  drepturilor  și
libertăților cetățenești,  și  obligația  de a lua măsuri  pentru a asigura un viitor sănătos  și
durabil pentru toți cetățenii.

(2) Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații  și  fundații  (în
continuare OG 26), asociațiile sunt înființate pentru a acționa în interesul unor colectivități
sau pentru desfășurarea unor activități de interes general, precum și pentru satisfacerea
interesului personal nepatrimonial. Acest text de lege este completat firesc de art. 2 din OG
26, fiind lipsit de echivoc că Asociația Declic este îndreptățită să acționeze pentru protejarea
drepturilor colective, pentru apărarea valorilor societății.

(3) Așa  cum decurge din  toate  argumentele  dezvoltate  anterior,  fapta  ilicită  a  autorităților
constând în măsurile necorespunzătoare luate și inacțiunea acestora pe anumite segmente

51 European Environment Agency, Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and
infectious diseases, nr.7/2022, Sursa: Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat
and infectious diseases — European Environment Agency (europa.eu)
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are  potențialul  de  a  afecta  substanțial  drepturile  și  libertățile  tuturor  cetățenilor  și
rezidenților de pe teritoriul României, pe care le vom detalia în cele ce urmează.

(4) Dreptul  la  ocrotirea  sănătății,  dreptul  un  mediu  sănătos  și  echilibrat  ecologic  nu  sunt
consacrate expres în CEDO, dar sunt reglementate și garantate prin Constituția României și
Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(5) Așa  cum  rezultă  fără  echivoc  din  formularea  legiuitorului  constituțional  de  la  art.1  din
coroborat  cu  Titlul  II  din  Constituție,  acestor  drepturi  le  corespund  îndatoririle
fundamentale ale pârâților de a le ocroti, orice încălcare/punere în pericol a drepturilor și
libertăților dând dreptul la un remediu efectiv.

(6) Dreptul  la  un  viitor  conform  demnității  umane.  Demnitatea  umană  este  un  principiu
matriceal  ce  constituie  temelia  drepturilor  fundamentale.  De  ce?  Pentru  că  demnitatea
desemnează omul ca aparținând umanității, iar demnitatea umană nu poate fi garantată în
lipsa unei dezvoltări durabile.

(7) Dezvoltarea durabilă, definită deja de reclamanți în subcapitolul 5.1. din prezenta acțiune,
nu este doar un concept, ci un principiu fundamental de dreptul mediului, un filtru prin care
trebuie să treacă toate proiectele ce promit o creștere economică.

(8) La  nivel  național,  acest  principiu  este  consacrat  la  art.  3  și  art.  2  pct.  23  din  OUG nr.
195/2005, de esența sa fiind dezvoltarea economică condiționată de prezervarea resurselor
pentru generațiile viitoare pentru a nu compromite satisfacerea nevoilor acestora.
La nivel european, acest principiu este consacrat atât în TFUE, cât și în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
La nivel internațional, este consacrat:

 în Convenția de la Aarhus care prevede că fiecare persoană are dreptul de a trăi într-
un mediu adecvat sănătății  și  bunăstării  sale și  datoria,  atât  individual,  cât și  în
asociere cu alții, de a proteja și îmbunătăți mediul în beneficiul generațiilor prezente
și viitoare;

 în  CCONUSC care stipulează că  părțile ar trebui  să protejeze sistemul  climatic în
beneficiul generațiilor prezente și viitoare ale omenirii.

(9) La prima vedere, libertățile fundamentale par să stea în calea priorităților stabilite pentru o
dezvoltare durabilă, de vreme ce generația prezentă

 ar fi obligată să frâneze progresul economic, 
 nu are  dreptul  să  aleagă  după  bunul  plac  varianta  de  dezvoltare  dorită,  ci  doar

variantele sustenabile, care nu epuizează pe de-a întregul resursele.
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(10) În  realitate,  dezvoltarea  durabilă  garantează  libertățile  fundamentale  pe  termen  lung,
acționând ca o punte între generații.

(11) În speță, așa cum reiese din cele ce preced, pârâții nu a reușit să creeze un cadru juridic
pentru a reduce rapid gazele cu efect de seră și pentru a limita creșterea GMST la 2 grade
Celsius, de preferință 1,5 grade Celsius.
Există  un  consens  al  oamenilor  de  știință  din  cadrul  IPCC,  acceptat  de  către  statele
semnatare  ale  Acordului  de  la  Paris  (inclusiv  de  către  România)  că  orice  creștere  a
temperaturii  peste  aceste  praguri  ar  putea duce  la  puncte  de  basculare  periculoase  cu
consecințe ireversibile pentru climă.

(12) Astfel,  oamenii  de  știință  avertizează   că  trebuie  evitată  situația  în  care  o  acumulare
suplimentară  de CO2 în  atmosferă  duce la  o  creștere  a  temperaturii  care  va determina
accelerarea procesului de schimbare climatică până la un ritm în care schimbările care în
mod normal durează milenii vor avea loc în câteva decenii. 
Un eveniment care ar fi declanșat de o astfel de creștere rapidă a temperaturii este, de
exemplu, topirea bruscă a permafrostului, ceea ce ar duce la eliberarea în atmosferă a unor
cantități  mari  de metan într-un ritm fără precedent. Acest lucru ar duce la o accelerare
dramatică a schimbărilor  climatice la care atât  omenirea,  cât  și  natura  nu se vor putea
adapta. Schimbările climatice periculoase ar duce la mari perturbări sociale, economice și
ecologice și  ar  pune în balanță supraviețuirea unei  părți  considerabile  a vieții  umane și
animale.

(13) Raportat la concluziile științifice, măsurile pârâților nu sunt doar anemice, dar și imposibil
de monitorizat. Această inerție a pârâților este incompatibilă cu dreptul la un viitor conform
demnității  umane,  dreptul  la  un  mediu  sănătos  și  dreptul  la  un  trai  decent,  statul
încălcându-și obligația de a distribui emisiile în mod echitabil între generații.

(14) În fapt, acestor libertăți garantate constituțional (art. 1, art. 35, art. 45 și 47) le corespunde
obligația constituțională a pârâților, reglementată la art. 135 alin. d-f, de a proteja fundațiile
naturale care susțin viața.
Obligația statului de a menține echilibrul ecologic și de a crea condițiile necesare pentru
creșterea calității vieții nu se referă doar la factorii clasici de mediu, cum ar fi apa, aerul,
solul, ci și la climă.
Dimensiunea protecției la care sunt obligați pârâții include:

 Prevenirea daunelor
 Cerința de a elimina/compensa daunele care s-au produs deja
 Cerința de a reduce la minimum riscurile
 Cerința de a conserva resursele în mod durabil.
 Interzicerea deteriorării substanțiale a mediului înconjurător.
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(15) Angajamentele asumate de pârâți și măsurile care se doresc a fi implementate au efectul
unei  brize  ușoare  asupra  fenomenului  schimbărilor  climatice,  evoluția acestuia  fiind
nerestricționată, fapt ce duce la încălcarea evidentă a obligațiilor pârâților de prevenire a
daunelor și de reducere la minimum a riscurilor.

(16) Principiul precauției impune luarea de măsuri imediate și eficiente de reducere a GES. Fără
exercitarea  efectivă  a  acestei  responsabilități  de  către  pârâți,  libertățile  noastre
fundamentale sunt afectate în substanța lor.

Neexistând  un  cadru  legal  de  reglementare  a  schimbărilor  climatice,  prin  care  să  fie
împărțite responsabilitățile și  supervizările modului  de îndeplinirea a celor dintâi,  pârâții
pun în pericol cert dreptul reclamanților la un viitor în conformitate cu demnitatea umană.

(17) O viață fără un viitor demn anulează calitatea de subiect a ființelor umane a reclamanților,
deoarece oamenii  fără  asigurarea bazelor  naturale  ale  vieții  nu  numai  că  trebuie  să  se
confrunte cu condiții de viață degradante (de exemplu, ca urmare a catastrofelor naturale),
dar devin, de asemenea, simple obiecte ale unei dezvoltări pe care nu o pot influența decât
într-o măsură limitată sau nu mai pot fi ei înșiși.

           În opinia reclamanților, obligația normativă a pârâților de a garanta calitatea vieții în
conformitate cu demnitatea umană și în viitor implică necesitatea de a limita emisiile de
gaze cu efect de seră astfel încât „obiectivul de 1,5 ° C” să poată fi menținut în continuare,
dacă toate statele ar acționa în consecință.

(18) Dreptul la ocrotirea sănătății  este afectat substanțial și în prezent, în special atunci când
sunt alterate elemente vitale precum apa și aerul, dar continuarea politicilor actuale ale
pârâților pot goli complet de conținut acest drept.

(19) Comentariul general nr. 1452 al Comitetului pentru drepturile economice, sociale și culturale
a dezvoltat conținutul dreptului la sănătate și a stabilit că acesta este „un drept incluziv care
cuprinde nu numai îngrijirea medicală adecvată și la timp, ci și factorii determinanți ai sănătății,
cum ar fi accesul la apă potabilă și sigură și la instalații sanitare adecvate, o aprovizionare adecvată
cu alimente sigure,  o  nutriție  adecvată,  o locuință adecvată,  condiții  de muncă sănătoase și  un
mediu sănătos, printre altele.”

(20)  În mod similar, Declarația de la Rio de Janeiro din 1992, în Principiul 1, afirmă că 
„[S]ănatatea umană se află în centrul preocupărilor pentru dezvoltarea durabilă. Ei au dreptul la o
viață sănătoasă și productivă în armonie cu natura”. În acest sens, Curtea Constituțională a arătat că
„în conformitate cu interpretarea pe care Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale
a dat-o dreptului la sănătate, protecția acestui drept implică, printre alte obligații, și obligația de a

52 https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
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proteja mediul înconjurător. Prin urmare, aplicarea principiului precauției nu vizează doar protejarea
mediului, ci și, indirect, evitarea daunelor pe care riscurile de mediu le pot avea asupra sănătății.”

(21) Cu  riscul  de  a  ne  repeta,  vom  prezenta  succint  cum  schimbările  climatice  afectează
sănătatea populației, argumentele noastre având la bază consensul științific:

o Administrația  Națională  de  Meteorologie,  în  cuprinsul  raportului  intitulat
„Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare”, din 2015, a ajuns la
concluzia că „valuri intense și  persistente de căldură au devenit din ce în ce mai
frecvente în ultimele decenii, comparativ cu cele precedente”53.

o Ulterior,  în  cadrul  unui  comunicat  emis  în  ianuarie  2022  de  către  Administrația
Națională  de  Meteorologie54,  s-a  precizat  că,  în  intervalul  2012-2021,  anomaliile
termice pozitive au fost cuprinse între 0.69°C (2021) și 1.92°C (2019), aceasta fiind
cea  mai  călduroasă  perioadă  de  10  ani  consecutivi  din  istoria  măsurătorilor
meteorologice, după cum se arată în graficul (redat mai jos) preluat de la aceeași
sursă. 

o De asemenea,  în cadrul  aceluiași  comunicat  din 2022,  se arată că „din punct de
vedere al  regimului  de  precipitații,  anul  2021 a înregistrat  o  cantitate  medie  de

53 Administrația Națională de Meteorologie,  Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și  adaptare, 2015,
p.49,  sursa: https://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/Schimbariclimatice2014.pdf
54 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Administrația Națională de Meteorologie, Comunicat: 2021 – continuă
tendința  de  creștere  a  temperaturii  aerului  în  România,  07.01.2022,  sursa:  HYPERLINK
"https://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/comunicate/comunicat-07.01.2022.pdf"https://
www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/comunicate/comunicat-07.01.2022.pdf . 
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705.2 l/mp, ceea ce semnifică în medie un regim anual optim pentru agricultură,
însă începând din a doua parte a verii și în lunile de toamnă, seceta pedologică a fost
puternică,  deficitele cele mai  mari  de apă înregistrându-se în zona Moldovei”.  În
anul  2021  s-au  emis  cele  mai  multe  alerte  meteorologice  pentru  fenomene
periculoase la nivel național din ultimii 3 ani. Iar în vara 2021 a fost emis cel mai
timpuriu cod roșu de caniculă în țara noastră,  în intervalul  24-25 iunie, pentru 7
județe din vestul țării, cum se relevă în graficul (redat mai jos) preluat de la aceeași
sursă. 

o Cu ocazia Conferinței „Schimbările climatice, relația om-natură și sănătatea publică”,
organizată  în  aprilie  2021  de  către  Administrația  Prezidențială  și  Biroul  pentru
România  al  Organizației  Mondiale  a  Sănătății55,  experții  participanți  au  tras  un
semnal  de  alarmă  referitor  la  impactul  negativ  al  schimbărilor  climatice  asupra
sănătății  publice:  agravarea bolilor  respiratorii  și  cardiovasculare,  a  astmului  și  a
alergiilor sau chiar decese.

o La nivel național, conform Hotărârii de Guvern nr. 83/2019, funcționează registrul
electronic  național  de  mediu,  care  conține  un  modul  referitor  la  supravegherea
electronică  a  bolilor  declanșate  sau  agravate  de  factorii  de  mediu  modificați  de
schimbările  climatice.  Datele  sunt  furnizate  de  Direcțiile  de  Sănătate  Publică
județene. În cele ce urmează, vom reda graficele privind înregistrările din sistemul

55 Sursa:  https://www.presidency.ro/ro/presa/clima-si-sustenabilitate/conferinta-schimbarile-climatice-relatia-om-
natura-si-sanatatea-publica 
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menționat privind distribuția cazurilor în funcție de vârstă (cele mai afectate grupe
fiind cele de peste 45 de ani), precum și raportarea cazurilor în funcție de perioada
anului  (cele  mai  multe  cazuri  internate  fiind  în  lunile  de  iarnă,  aspect  deloc
surprinzător,  dat  fiind  că  în  ultimii  ani,  iernile  sunt  mai  călduroase,  aspect  care
favorizează dezvoltarea și răspândirea virusurilor).   
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o Organizația Mondială a Sănătății,  în cadrul unui raport recent privind situația din
Europa56,  a stabilit  că, deși  vulnerabilitatea la căldură prezintă variații  geografice,
există anumiți factori care amplifică riscul decesului cauzat de expunerea la căldură
extremă: vârsta (persoanele vârstnice și  copiii  fiind foarte vulnerabili),  afecțiunile
cardiovasculare,  afecțiunile  respiratorii,  bolile  mintale,  diabetul,  starea  de
graviditate, precum și expunerea lucrătorilor la condițiile de mediu. De asemenea,
căldura  excesivă  determină  proliferarea  în  mediu  a  diverselor  bacterii,  cauzând
afecțiuni  severe  ale  sistemului  digestiv.  Iar  turiștii  care  provin  din  zone  mai
răcoroase vor fi expuși unor riscuri ridicate la adresa sănătății, dacă nu au o condiție
fizică bună și nu reușesc să se aclimatizeze rapid. În egală măsură, riscurile cresc
pentru lucrătorii  migranți  și  refugiații,  dat  fiind că de cele mai  multe  ori  aceștia
suferă  de  malnutriție,  nu  au  condiții  de  trai  decent  și  au  acces  limitat  (chiar
inexistent)  la  servicii  medicale.  Nu  în  ultimul  rând,  persoanele  care  au  venituri
modeste nu au posibilitatea materială de a se adapta valurilor  de căldură.  Iar  în
zonele urbane se manifestă efectul de insulă de căldură, cauzat de structura urbană
și de materialele folosite, care rețin căldura și alterează microclimatul. 

56 World Health Organization- Regional Office for Europe,  Heat and health in the WHO European Region: updated
evidence  for  effective  prevention,  2021,  p.  98-106,  sursa:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339462/9789289055406-eng.pdf 
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o Potrivit  raportului  emis  la  finalul  anului  2022  de  către  Agenția  Europeană  de
Mediu57, Europa trece printr-un proces de încălzire mai rapid decât media globală.
Se preconizează că, până la finalul secolului XXI, va crește temperatura solului cu
până  la  3,4°C,  în  ipoteza  unui  nivel  redus  de  emisii  de  gaze  cu  efect  de  seră,
respectiv cu până la 8,5°C, în cazul  unui nivel  ridicat de emisii.  De asemenea, va
crește durata perioadelor de căldură extremă, precum și de umiditate excesivă, care
sunt dăunătoare pentru sănătatea umană. În cadrul aceluiași raport este prezentat
un grafic58 (redat în cele ce urmează) cu creșterea perioadelor de valuri de căldură,
în Europa, din 1971 până în 2099, în contextul emisiilor ridicate de gaze cu efect de
seră - valul de căldură este apreciat ca fiind alcătuit din cel puțin 2 zile consecutive
cu  temperaturi  extreme,  raportat  la  lunile  iunie,  iulie  și  august.  Se  poate  lesne
observa în acest grafic evoluția îngrijorătoare a valurilor de căldură în toată Europa,
inclusiv la nivelul României. 

o Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor59, în cadrul unei analize a
fenomenului  schimbărilor  climatice  în  Europa,  a  evidențiat  faptul  că  impactul
schimbărilor  climatice  asupra  sănătății  publice  se  manifestă  prin  creșterea
numărului de spitalizări și de decese cauzate de valurile de căldură, a numărului de
hipotermii  determinate de viscole, a numărului  de răniți  și  de morți  de pe urma

57 European Environment Agency, Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and
infectious diseases, nr.7/2022, Sursa: Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat
and infectious diseases — European Environment Agency (europa.eu)
58 https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/indicators/health-heatwave-high-temperature-and-humidity-
1971-2099#details,  apud European Environment Agency,  Climate change as a threat to health and  well-being in
Europe: focus on heat and  infectious diseases, op. cit., p.17. de ce e apud?
59 European Centre for Disease Prevention and Control, Climate change in Europe
Public health area, sursa: https://www.ecdc.europa.eu/en/climate-change/climate-change-europe 

62

https://www.ecdc.europa.eu/en/climate-change/climate-change-europe
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/indicators/health-heatwave-high-temperature-and-humidity-1971-2099#details
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/indicators/health-heatwave-high-temperature-and-humidity-1971-2099#details
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-on-health
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-on-health


inundațiilor și  prin modificarea zonelor de transmitere a bolilor prin vectori,  cum
este cazul Hantavirus (transmis prin rozătoare), al virusului West Nile (transmis prin
țânțar),  al  Encefalitei  transmise  prin  căpușe,  al  bolii  Lyme  (tot  prin  căpușe),  al
Malariei și al bolii Dengue (ambele transmise prin specii de țânțari). De asemenea,
Centrul  atrage  atenția  asupra  faptului  că aceste efecte negative ale  schimbărilor
climatice asupra sănătății populației vor continua să se intensifice în viitor odată cu
deteriorarea condițiilor  de mediu.  Practic,  prin creșterea temperaturilor,  dar  și  a
nivelului de umiditate, acești vectori se vor răspândi inclusiv în zone în care nu au
avut acces anterior. 
Facem referire la cazul concret al virusului West Nile, țânțarilor purtători fiindu-le
prielnică creșterea temperaturilor  pentru extinderea perioadelor de reproducere,
precum și  pentru  supraviețuirea  acestora  în  timpul  iernii  (aceasta  devenind  mai
blândă). De asemenea, creșterea temperaturilor scurtează perioada de incubație a
virusului  și  favorizează  răspândirea  acestuia.  În  materialul  Agenției  Europene  de
Mediu, la care am făcut referire anterior, este prezentat un grafic60 (redat în cele ce
urmează) care ilustrează creșterea probabilității focarelor de West Nile în Europa,
între 1951 și 2020, riscul cel mai ridicat fiind în Europa Centrală și de Est, adică în
regiunea care include și România. 

(22) În  concluzie,  lipsa  de  politici  ferme,  concrete  și  coordonate  în  materie  de  schimbări
climatice, deși pârâții  cunosc pericolul reprezentat de schimbări climatice, se circumscrie

60 van Daalen K.R., et al., 2022, 'The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change:
towards a climate resilient future',  Lancet Public Health 2022, (https://doi. org/10.1016/S2468-2667(22)00197-9),
apud European Environment Agency,  Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat
and  infectious diseases, op. Cit., p.47.
63



intenției indirecte, aceasta fiind forma de vinovăție cu care pârâții își nesocotesc obligațiile
legale și ne prejudiciază dreptul la sănătate.

(23) În  ceea  ce  privește  dreptul  la  un  mediu  sănătos acesta  este  profund  interconectat  cu
dreptul la sănătate (analizat mai sus), ambele drepturi colective fiind garantate atât la nivel
constituțional  cât  și  la  nivel  unional  (TFUE,  Carta  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene, Directiva RED ș.a.)

(24) Cu toate că nu este consacrat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, CtEDO reține
constant  prin  jurisprudența  sa că  acest  drept  colectiv este  protejat  de art.  8  din  CEDO
(detaliat la subcapitolul 6.3.3.), care garantează dreptul la viață familială și proprietate:

 Hotărârea „Guerra și alții c. Italiei” (1998)- CtEDO a găsit că autoritățile italiene au
încălcat  dreptul  la  viață  familială  al  reclamanților  prin  permiterea  activității
industriale care a poluat mediul înconjurător și a afectat sănătatea lor; aceleași au
fost  reținerile  și  în  Hotărârea  „Oya  Ataman  c.  Turciei”  (2007),  Hotărârea
„Kolyadenko și alții c. Ucrainei” (2010), Hotărârea „Ivanova c. Bulgaria” (2015).

6.3.2. Încălcarea dreptului la viață consacrat de art. 2 din CEDO, art. 2 din Carta drepturilor
fundamentale a UE și art. 22 din Constituția României

(1) În cele ce urmează, vom arăta, raportat la nivelul datelor științifice aflate la dispoziție, că
schimbările climatice afectează dreptul la viață în substanța sa, prin intermediul unor factori
precum:
 Valurile de căldură: pot duce la deshidratare, oboseală și probleme respiratorii, care

pot crește riscul de mortalitate în rândul persoanelor vulnerabile, cum ar fi bătrânii și
persoanele  cu  boli  cronice;  Cel  mai  amplu  studiu61 din  lume  privind  mortalitatea
cauzată de climă la nivel  global  leagă 5 milioane de decese pe an de temperaturile
anormale. În continuare, autorii studiului arată că Europa a înregistrat cele mai mari
rate de deces în exces la 100.000 de persoane din cauza expunerii la căldură.

 Inundații: pot provoca decese directe prin înecare sau alte accidente, precum și decese
indirecte prin infecții sau alte probleme de sănătate. 

 Incendii de pădure: pot elibera fum și particule fine în aer, care pot provoca probleme
respiratorii și cardiace și, în cazuri extreme, pot duce la deces.  Un exemplu notabil este
incendiul din California din 2018, care a ucis peste 80 de persoane.

 Schimbări în disponibilitatea alimentelor:  schimbările climatice pot afecta producția
de alimente, ceea ce poate duce la scăderea disponibilității alimentelor și, prin urmare,
la malnutriție și  decese. Un studiu62 apărut in The Lancet în anul 2016 a estimat că
efectele schimbărilor climatice asupra producției alimentare din întreaga lume ar putea
duce la peste 500.000 de decese până în anul 2050. Adoptarea unor căi de stabilizare a
climei ar reduce numărul de decese cauzate de schimbările climatice cu 29-71%.

61 https://www.monash.edu/medicine/news/latest/2021-articles/worlds-largest-study-of-global-climate-related-
mortality-links-5-million-deaths-a-year-to-abnormal-temperatures
62 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01156-3/fulltext
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(2) Pe cale de consecință,  nu poate fi contestată legătura de cauzalitate  dintre schimbările
climatice și afectarea dreptului la viață, existând o întreagă literatură științifică secondată
de angajamente legislative în fundamentarea acesteia:
 Raportul  Stern  privind  efectele  schimbărilor  climatice,  întocmit  în  anul  2006  la

solicitarea  Guvernului  britanic,  a  reținut  faptul  că,  potrivit  Organizației  Mondiale  a
Sănătății,  începând  din  anul  1970,  schimbările  climatice  reprezintă  cauza  a  peste
150.000 de decese anual;

 Forumul Umanitar Mondial  a elaborat „Raportul  privind impactul uman: Schimbările
climatice, 2009”63, iar concluziile acestuia indicau la acea dată faptul că, în fiecare an,
schimbările climatice s-au soldat cu peste 300.000 de morți;

 Consiliul  ONU  pentru  Drepturile  Omului,  prin  Rezoluția  10/4,  200964,  a  reținut  că:
„efectele legate de schimbările climatice au o serie de implicații,  atât  directe, cât și
indirecte,  asupra  exercitării  efective  a  drepturilor  omului,  inclusiv,  printre  altele,  a
dreptului la viață”;

 Potrivit comentariului 36 al Comitetului pentru drepturile omului cu privire la art.  6
ICCPR:
Degradarea  mediului,  schimbările  climatice  și  dezvoltarea  nesustenabilă  constituie
unele dintre cele mai presante și mai grave amenințări la adresa capacității generațiilor
prezente  și  viitoare  de  a  se  bucura  de  dreptul  la  viață.  Obligațiile  statelor  părți  în
temeiul dreptului internațional al mediului ar trebui, prin urmare, să fie circumscrise
conținutului  articolului  6  din  Pact,  iar  obligația  statelor  părți  de a respecta  și  de a
asigura dreptul la viață ar trebui, de asemenea, să influențeze obligațiile relevante ale
acestora în temeiul dreptului internațional al mediului.
Punerea în aplicare a obligației  de a respecta și  de a asigura  dreptul  la viață și,  în
special, dreptul la o viață demnă, depinde, printre altele, de măsurile luate de statele
părți  pentru  a  conserva  mediul  și  a-l  proteja  împotriva  daunelor,  a  poluării  și  a
schimbărilor climatice cauzate de actori publici și privați.

 În  anul  2011,  Banca  Mondială  și  Agenția  Internațională  pentru  Energie  (AIE)  au
concluzionat65,  pe  baza  dovezilor  științifice  disponibile  și  a  absenței  unor  politici
concrete, că temperatura medie globală ar putea crește până la 4 sau 5 grade Celsius
față  de  perioada  preindustrială  înainte  de  sfârșitul  acestui  secol.  Consecințele  unei
astfel de creșteri a temperaturii ar fi potențial catastrofale pentru civilizația umană, nu
în ultimul rând pentru că, la astfel de temperaturi, 70% din viața animală și vegetală ar
fi amenințată cu dispariția.  Prin urmare,  creșterea preconizată  a temperaturii  medii
globale pune în mare pericol întreaga viață umană, animală și vegetală de pe această
planetă. 

63 https://gsdrc.org/document-library/human-impact-report-climate-change-the-anatomy-of-a-silent-crisis/
64 https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf
65 https://iea.blob.core.windows.net/assets/cc401107-a401-40cb-b6ce-c9832bb88d85/WorldEnergyOutlook2011.pdf
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 Raportul  Agenției  Europene  de  Mediu  intitulat  "Climate  change,  impacts  and
vulnerability in Europe 2012"66 (Schimbări climatice, impact și vulnerabilitate în Europa
2012 a susținut că este de așteptat ca valurile de căldură să apară mai frecvent și pe
perioade mai lungi. Mai mult, fiecare creștere de 1 grad a temperaturii într-o regiune va
duce la o creștere a numărului de decese în regiunea respectivă, ca urmare a stresului
termic, care va afecta cel mai mult persoanele în vârstă și cele dezavantajate din punct
de  vedere  social. Aceste  previziuni  au  fost  confirmate  ulterior,  potrivit  Raportului
întocmit în anul 2016 de aceeași instituție europeană, care a reținut faptul că valurile
de căldură au reprezentat  fenomenul  meteorologic  extrem cu mortalitatea cea mai
ridicată în intervalul 1991-2015. Zeci de mii de persoane și-au pierdut viața prematur
din acest motiv numai în Europa.

 La 24 februarie 2021, Comisia Europeană a adoptat noua „Strategie europeană privind
adaptarea la schimbările climatice”, în cadrul căreia este prezentată viziunea pe termen
lung privind gestionarea efectelor  produse de schimbările  climatice. Scopul  acesteia
este a crește capacitatea de adaptare în cadrul Uniunii și în plan global, și de a reduce
impactul  schimbărilor  climatice,  în conformitate cu Acordul  de la Paris.  În cuprinsul
documentului  oficial  se  reține  că:  „Omenirea  tocmai  a  cunoscut  cel  mai  fierbinte
deceniu înregistrat vreodată pe parcursul căruia recordul de  «cel mai călduros an» a
fost depășit de opt ori [...]. La nivel mondial, dezastrul care a provocat cele mai multe
pierderi de vieți omenești în anul 2019 a fost valul de căldură care s-a abătut asupra
Europei și care a provocat 2.500 de decese”;

 Toate documentele deja enumerate la punctul 18 din subcapitolul 6.3.1. din prezenta
acțiune.

(3) Cu privire  la  relația  dintre  schimbările  climatice,  energia  durabilă  și  dreptul  la  viață  s-a
pronunțat  și  Curtea de Justiție a Uniunii  Europene în cauza  C-379/98 Preussen Elektra,
reținerile Curții  de la Luxembourg fiind prezentate la subcapitolul 5.2. punctul 9. Tocmai
datorită relației dintre politica climatică și protecția dreptului la viață, unul dintre drepturile
fundamentale ale fiecărei ființe umane, Curtea a hotărât că:

 politica climatică ar putea limita drepturile care derivă din principiul pieței libere,
unul dintre principiile fundamentale ale UE. 

 datorită importanței protecției dreptului la viață și la bunăstare, politica climatică
servește un scop mai important decât cel al pieței libere.

(4) Deja am dovedit la punctele 6.1. și 6.2. din prezenta acțiune că măsurile adoptate de pârâți
pentru atenuarea și  adaptarea la schimbările climatice sunt insuficiente,  nerezonabile  și
imposibil  de  monitorizat.  Abordarea  pârâților  în  această  materie  care,  în  cel  mai  bun
scenariu reprezintă un pas pe loc, accentuează pericolul la adresa dreptului fundamental la
viață al reclamanților, ocrotit atât la nivel constituțional (art. 22 și art. 20), cât și la nivel

66 https://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
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european  (art.  2  din  CEDO  și  art.  2  din  CDFUE)  și  internațional  (art.  3  din  Convenția
Internațională pentru Drepturile Omului, art. 6 alin. (1) din ICPRR).

(5) În  sensul  că  statele  au  o  obligație  pozitivă  de  a  lua  toate  măsurile  necesare  pentru
combaterea schimbărilor climatice, în caz contrar încălcând dreptul fundamental la viață al
cetățenilor, s-a pronunțat și CtEDO, după cum urmează:

- Cauzele Tătar c. României (27 ianuarie 2009 – par. 112-113), Storck c. Germaniei
(16 iunie 2005 – par. 150) și Öneryildiz c. Turciei (30 noiembrie 2004, par. 109), din
care  rezultă  inclusiv  obligația  statului  de  a  lua  măsuri  preventive  și  de  a
informa/aviza  cu  privire  la  potențiale  situații  de  pericol;  îndeplinirea  acestei
obligații  prezintă  o  importanță  deosebită,  întrucât  este  adeseori  singura  cale
efectivă și eficientă pentru a se asigura protecția dreptului la viață;

- Cauzele  Di  Sarno c.  Italia  (10 ianuarie 2012 – par.  109),  Budayeva c.  Rusia  (20
martie 2008 – par. 158-159) și Lopez-Ostra împotriva Spaniei (9 decembrie 1994 –
par. 52), din care reiese că obligația există indiferent dacă prejudiciul și-a produs
deja efectele, sau dacă momentul în care ar avea loc o încălcare este imprevizibil;
obligația pozitivă a statului  de a lua măsuri  pentru a proteja dreptul  la viață al
oricărei persoane aflate sub jurisdicția sa se referă la „orice activitate, publică sau
nu, în care dreptul la viață poate fi în joc” (cauza Budayeva). Prin urmare, obligația
pozitivă a statului există, de asemenea, atunci când emisiile periculoase provin din
activități nestatale, cum ar fi întreprinderile industriale și de la concetățeni (cauza
Lopez-Ostra);

- Cauza  Dees  împotriva  Ungariei  (9  noiembrie  2010  –  par.  23),  conform  căreia,
pentru a se achita de obligația pozitivă, încercările statului de a reduce intensitatea
unei  încălcări  NU  sunt  suficiente;  măsurile  trebuie  să  aibă  efectul  dorit.  Prin
urmare, nici dovedirea faptului că s-au făcut încercări de reducere a încălcărilor NU
este suficientă. Măsurile trebuie să dea rezultate. 

(6) Concluzionând, 
- Pentru  ca  această  ocrotire  să  fie  una  efectivă,  și  NU  pur  declarativă,  trebuie

prevenite  încălcările  dreptului  la  viață.  Aceasta  este  rațiunea  pentru  care,  în
cauzele  care  privesc  încălcarea art.  2  al  CEDO,  Curtea Europeană a  Drepturilor
Omului aplică principiul precauției enunțat anterior. Scopul pentru care dreptul la
viață a fost instituit nu este doar acela de a putea constata că a avut loc o încălcare
după ce aceasta a devenit un fapt consumat. Dimpotrivă, obligația de executare
are ca scop să prevină ca încălcările să aibă loc vreodată, ceea ce decurge în mod
logic și firesc din faptul că pierderea vieții omenești are caracter ireversibil.

- O  situație  de  punere  în  pericol  ilegală  și  continuă  pentru  care  statul  este
responsabil conduce aproape automat la o încălcare a art. 2 și art. 8 din Convenție
(referit  infra).  Prin  urmare,  criteriile  acestor  articole  trebuie  să  fie  aplicate  în
evaluarea caracterului  ilegal  al  pericolului  și  al  inconvenientului  generat  pentru
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persoanele  afectate.  Lipsa  posibilității  de  a  trage  statul  la  răspundere  pentru
nivelul  emisiilor de CO2 ar   duce la absența unei căi  de atac  efective împotriva
încălcării  drepturilor  subsemnaților  reclamanți  în  temeiul  articolului  2  și  al
articolului 8 din Convenție (analizat infra). Acest lucru ar constitui, la rândul său, o
încălcare a articolului 13 al Convenției, care garantează existența unei de căi de
atac efective. 
Faptul că statul influențează volumul emisiilor naționale de CO2 înseamnă că statul
poate fi, de asemenea, considerat responsabil și răspunzător pentru acest volum
de  emisii.  Competența  și  utilizarea  influenței  creează  responsabilitate  și
răspundere. 

- Odată ce daunele cauzate de schimbările climatice periculoase se vor materializa,
obținerea de despăgubiri din partea statelor și a marilor emițători comerciali de
gaze cu efect de seră va deveni practic imposibilă. Astfel, necesitatea prevenției de
noi acumulări și a reducerii efective, cu promptitudine, a nivelului de emisii, reiese
ca evidentă, în vederea asigurării respectării dreptului la viață.  

6.3.3. Încălcarea dreptului la viață privată și de familie (art. 26 din constituția României, art. 8
din CEDO, art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE) și a dreptului de proprietate (art. art.
1 al Protocolului 1 al CEDO)

(1) Având  în  vedere  argumentele  aduse  în  secțiunea  anterioară,  în  cele  ce  urmează  vom
prezenta motive suplimentare, care se circumscriu încălcării dreptului la viață privată și a
dreptului de proprietate.

(2) Conform Raportului  întocmit pentru Adunarea Generală a ONU din 2019 de Prof.  Philip
Alston, raportor special al organizației, numai în anul 2017, 18,8 milioane de persoane s-au
refugiat din calea dezastrelor produse în 135 de țări, un număr aproape dublu față de cel al
refugiaților  de  război.  Începând  din  anul  2000,  decesele  înregistrate  ca  urmare  a  unor
dezastre în țările sărace au fost de șapte ori mai numeroase decât cele înregistrate în țările
bogate. Concluzia care se desprinde este aceea că drepturile omului sunt cu atât mai grav
încălcate de modificările climei, cu cât populația afectată este mai vulnerabilă. 

Raportul întocmit pentru Adunarea Generală a ONU din 2019 de Prof. Philip Alston
constituie Anexa 16 la prezenta acțiune

(3) Deși am tratat pe cât posibil în mod distinct încălcarea fiecărui drept fundamental în parte,
nu putem să trecem cu vederea faptul că acestea fie se întrepătrund, fie se agravează o
dată cu trecerea timpului, pe fondul pasivității autorităților. 
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(4) Demn de menționat în acest context este Raportul întocmit de Banca Mondială pentru
Guvernul României67 care a reținut, în esență, că:

„este de așteptat ca mijloacele de trai ale multor persoane din mediul rural să fie din ce
în  ce  mai  afectate  de  condițiile  de climă în  schimbare  care  sunt  prognozate.  Riscul
impactului nu este distribuit în mod egal. Există diferențe regionale în eventualitatea
unor impacturi negative precum seceta și ploile torențiale, precum și diferențe ținând
de  vulnerabilitatea,  rezistența  și  capacitatea  de  adaptare  a  actorilor  rurali  și
comunităților rurale la schimbările climatice. Aceste diferențe sunt și mai accentuate de
uriașa polaritate a dimensiunii și structurii fermelor, care este caracteristică sectorului
ADR [agricultură și dezvoltare rurală, n.n., av. R.M.] din România. Probabil unul dintre
cele mai afectate grupuri de producători va fi cel al agricultorilor de subzistență din
zonele de șes, în special în partea de sud și sud-est a României” (pag. 31 din Raport).

Documentul  oficial  menționează  de  asemenea  vulnerabilitățile  principale  la  schimbările
climatice care au fost identificate pe teritoriul țării  noastre în diverse sfere de activitate
aflate în legătură cu utilizarea apelor. Caracterul esențial pentru viață și sănătate al acestui
element natural este un fapt notoriu, ce nu are nevoie să fie demonstrat. Fiind un element
vital implicat în traiul zilnic, orice grad de afectare a acestuia are consecințe deosebit de
importante, iar în funcție de gravitatea afectării  produse, impactul  poate fi resimțit mai
puternic, respectiv de un număr mai mare de persoane. Astfel, pericolele identificate sunt
următoarele:

 Alimentarea cu apă va fi afectată, deoarece iernile mai calde și mai scurte vor duce la
scăderea  volumului  sezonier  de  zăpadă  și  la  topirea  timpurie  și  rapidă  a  zăpezii,
determinând deficite în lunile de vară.

 Verile  mai  calde  și  mai  uscate  vor  provoca,  de  asemenea,  o  deteriorare  calitativă  a
resurselor de apă, reducând prin urmare în mod efectiv alimentarea cu apă.

 Alimentarea cu apă va fi afectată și de coborârea nivelului apelor subterane în lunile de
vară, din cauza reducerilor debitului de suprafață.

  Temperaturile ridicate de vară vor determina o evaporare și o transpirare mai intensă și
prin urmare cereri mai mari de apă în agricultură, în aceeași perioadă în care oferta de apă
va suferi un deficit. Cererile și oferta de apă menajeră vor resimți același efect (dar mai
puțin pronunțat).

 Tratarea apei menajere va fi mai frecvent afectată de inundații, din cauza infiltrării apei
pluviale în sistemele de canalizare, și de asemenea din cauza inundării directe a stațiilor de
tratare.

 Flora și fauna ecosistemelor acvatice (râuri și  lacuri), precum și a celor care depind de
precipitații  și  de  debitele  râurilor  (precum  mlaștinile)  vor  suferi  din  cauza  reducerii

67https://documents1.worldbank.org/curated/en/296921468298795648/pdf/  
955960ROMANIAN0391419B0A110romanian.pdf
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cantitative  a  debitelor  de  apă  în  timpul  verii  și  a  frecvenței  crescute  a  inundațiilor  și
secetelor.

 Temperaturile ridicate din timpul verii, ce duc la degradarea calității apei (prin scăderea
nivelului  de oxigen dizolvat,  eutrofizare și  înmulțirea excesivă a algelor),  vor afecta de
asemenea, mediul.

 Schimbările nivelurilor acvifere vor afecta, de asemenea, echilibrul hidric din mlaștini, care
sunt susținute de apele subterane în sezonul cu debite scăzute.

 Generarea de electricitate  de către  hidrocentrale  pe timpul  verii  va fi  afectată  în  anii
secetoși.  Hidrocentralele  se  vor  confrunta,  de  asemenea,  cu amenințarea crescândă  a
inundațiilor  intensive,  iar  operațiunile  vor  trebui  să  asigure  o  pernă  adecvată  de
amortizare a inundațiilor în rezervoarele de stocare”(pag. 27 – 28 din Raport)

(5) Cu  privire  la  fenomenul  inundațiilor,  creșterea  nivelului  de  risc  asociat  schimbărilor
climatice conduce, potrivit „Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice”
elaborat de Guvernul României, la următoarele efecte:

i. în sistemele de alimentare cu apă: 
- afectarea nivelului de calitate;
- creșterea incidenței îmbolnăvirilor;
- costuri de operare neprevăzute.

ii. în sistemele de canalizare/epurare:
- inundarea;
- acumularea gazelor rezultate din fermentare în conducte; 
- influența ploilor de scurtă durată cu intensitate mare”(pag. 21 din Ghid) 

(6) Așadar, numai în legătură cu modul în care schimbările climatice afectează utilizarea apei,
impactul asupra dreptului de proprietate, dreptului la un trai decent, dar și asupra vieții
private și de familie, se resimte negativ în multiple forme și grade, în funcție de amploarea
consecințelor provocate.

(7) În ce privește dreptul la viață privată, formularea relativ largă a articolului 8 din Convenție a
permis  Curții  Europene  a  Drepturilor  Omului  să  aplice  această  dispoziție  într-o  mare
varietate de situații.  Articolul  8 din CEDO conține atât  obligații  pozitive,  cât și  negative.
Articolul  8  din  Convenție  conține  obligația  pozitivă  a  statului  de  a  proteja  cetățenii
împotriva consecințelor poluării  mediului,  chiar  și  în cazurile  în care această poluare nu
pune în pericol viața (cauza López Ostra împotriva Spaniei). Încălcările au loc în cazurile de
poluare gravă, care afectează bunăstarea indivizilor într-o asemenea măsură, încât nu mai
este posibilă exercitarea efectivă a dreptului la viață privată și de familie.

(8) Următoarele hotărâri pronunțate de CtEDO sunt relevante, raportat la tematică analizată în
acest subcapitol:

 Cauza Fadayeva c.  Rusiei  (CtEDO, 9 iunie  2005),  conform căreia este relevant  dacă o
persoană  are  sau  nu  posibilitatea  de  a  evita  producerea  de  daune,  de  exemplu,  prin
mutarea într-o altă zonă mai ecologică. Atunci când mutarea NU este posibilă, statul are o
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obligație mai mare de a proteja drepturile individului. În acest caz, Rusia a susținut că nu a
avut loc nicio încălcare a articolului 8 din Convenție, deoarece persoanele în cauză s-au
mutat în zona industrială de bunăvoie și puteau, de asemenea, să părăsească această zonă
dacă doreau să facă acest lucru. Curtea nu a fost de acord cu această poziție pe motiv că,
deoarece  nu  existau  informații  relevante  privind  pericolele  implicate,  nu  i  se  putea
reproșa lui Fadayeva că s-a mutat în zona poluată. Cel mai important aspect al acestui caz
constă în raționamentul ulterior al Curții,  în care aceasta explică faptul că persoana în
cauză  trebuie  să  aibă  o  alegere  reală  în  ceea  ce  privește  acceptarea  sau  prevenirea
daunelor aduse sănătății sale din cauza activităților industriale. În cauza Fadayeva, Curtea
a decis că reclamanta nu a avut o astfel de alegere liberă reală din cauza indisponibilității
unor locuințe sociale alternative în zonă și a faptului că nu dispunea de mijloace financiare
personale care să-i permită să se mute într-o locuință privată mai departe de sursa de
poluare. Cu alte cuvinte, Fadayeva nu a avut altă alegere decât să suporte poluarea din
zona industrială. Din aceste motive, Curtea a decis că Rusia a încălcat articolul 8 din CEDO
și  că Rusia avea obligația  activă de a o proteja pe reclamantă împotriva consecințelor
dăunătoare ale poluării. 

 Cauza Di Sarno contra Italiei (Hotărârea din 10 ianuarie 2012): faptul că o situație care
poate încălca  drepturile  unui  individ  influențează,  de  asemenea,  o  țară  sau o regiune
întreagă, nu împiedică instanța europeană să constate o încălcare într-un caz individual.
Plângerea adresată Curții se referea la crizele de deșeuri menajere care afectau de ani de
zile orașul  Napoli  și  împrejurimile sale. Statul  italian s-a opus constatării  unei  încălcări.
Acesta a susținut că plângerea se baza pe o “actio popularis” care, în mod evident, nu
avea niciun interes individualizat al reclamanților. Statul italian i-a acuzat pe reclamanți că
au încercat să schimbe legislația italiană printr-o astfel de acțiune colectivă în fața Curții.
Curtea a recunoscut că plângerea reclamanților se referea la o situație care a afectat o
întreagă regiune. Cu toate acestea, Curtea a constatat că existau suficiente dovezi pentru
a concluziona că reclamanții  erau preocupați  și  afectați  de  crizele  legate  de deșeurile
menajere din cauza acumulării acestora pe străzi și a incendiilor care erau de o gravitate
ce necesita intervenția frecventă a pompierilor. Deoarece s-a stabilit în mod suficient că
reclamanții au fost afectați în mod direct în privința sănătății și integrității lor fizice, Curtea
a constatat  că articolul  8  din  CEDO poate fi aplicat  acestei  situații  și  că,  prin urmare,
apărarea statului italian nu poate avea succes din acest motiv.

 Cauza Okyay c. Turciei (Hotărârea din 12 iulie 2005): în cazurile în care o amenințare la
adresa  sănătății  publice  este  creată  într-o  zonă  foarte  mare,  în  care  daunele  aduse
persoanelor  pot  varia, Curtea  a  precizat  că  există  un  interes  individual.  În  speță,
reclamanții  locuiau la o distanță de 250 km de trei centrale electrice vechi pe bază de
cărbune, care erau cauza unei mari  cantități  de poluare.  Turcia a susținut că,  datorită
acestei  distanțe,  reclamanții  nu  puteau  fi  expuși  la  un  pericol  specific  și  amenințător
pentru sănătatea lor. Curtea s-a bazat pe un raport de expertiză care a fost, de asemenea,
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utilizat  în  cadrul  procedurilor  naționale,  care  a  confirmat  prezența  unei  amenințări  la
adresa sănătății publice într-o zonă din jurul centralelor electrice cu un diametru de 2.350
km. Aceasta însemna că reclamanții erau, de asemenea, afectați de acest pericol pentru
sănătate.  Curtea  a  constatat  că  (la  par.  66):  „această  distanță  acoperă  zona  în  care
locuiesc reclamanții  și  pune în joc dreptul  acestora la protecția integrității  lor fizice, în
ciuda faptului că riscul la care se expun nu este la fel de grav, specific și iminent ca cel la
care se expun cei care locuiesc în imediata vecinătate a centralelor”. 

 Cauza Tașkin împotriva Turciei (Hotărârea din 10 noiembrie 2004): în situațiile în care
există  un  risc  pentru  sănătate  general  cunoscut  și,  prin  urmare,  previzibil,  acesta
constituie un motiv suficient pentru protecția articolului 8 din Convenție, chiar și atunci
când pericolul se va materializa abia după zeci de ani. Cazul se referea la poluarea cauzată
de o mină de aur locală. Turcia a susținut că articolul 8 din CEDO nu se aplică în acest caz,
pe  motiv  că  pericolul  specific  care  făcea  obiectul  plângerii  reclamantului  nu  se  va
materializa decât peste aproximativ 20-50 de ani. Din acest motiv, pericolul era ipotetic,
nu grav sau iminent, ceea ce însemna că nu s-ar justifica o protecție a drepturilor omului.
Curtea nu a acceptat acest argument, pe motiv că acest lucru ar fi în detrimentul aplicării
efective a articolului 8 din Convenție. Curtea a constatat că, pentru ca protecția articolului
8  să  se  aplice,  este  suficient  să  existe  o  legătură  clară  între  efectele  periculoase  ale
activității, pe de o parte, și probabilitatea ca reclamantul să fie expus la aceste efecte, pe
de altă parte (par. 113): „Articolul 8 se aplică în cazul poluării grave a mediului care poate
afecta bunăstarea persoanelor și le poate împiedica să se bucure de locuințele lor, astfel
încât să le afecteze negativ viața privată și de familie, fără însă a le pune în pericol grav
sănătatea...  Același  lucru  este  valabil  și  în  cazul  în  care  efectele  periculoase  ale  unei
activități la care persoanele în cauză sunt susceptibile de a fi expuse, au fost determinate
în  cadrul  unei  proceduri  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului,  astfel  încât  să  se
stabilească o legătură suficient de strânsă cu viața privată și de familie în sensul articolului
8 din Convenție. În caz contrar, obligația pozitivă a statului de a lua măsuri rezonabile și
adecvate pentru a garanta drepturile reclamantului în temeiul alineatului (1) al articolului
8 ar fi zădărnicită”. Faptul că, în cazul Tașkin, pericolul s-ar fi materializat abia după zeci de
ani  a  fost,  prin  urmare,  un  argument  insuficient  pentru  a  refuza  protecția  oferită  de
articolul 8 din CEDO. 

(9) Articolul 8 din CEDO prevede, de asemenea, obligația pozitivă (similară cu articolul 2 din
CEDO)  de a informa cetățenii cu privire la pericolele de mediu, pentru a le proteja viața
privată și de familie. Un nivel suficient de informare ar fi atins doar atunci când societatea
ar arăta o schimbare substanțială de comportament în ceea ce privește utilizarea energiei și
a altor resurse producătoare de emisii. 

(10) Acest lucru este cu atât mai relevant în prezent, având în vedere faptul că, în urmă cu 13
ani,  statele  membre  la  CCONUSC  au  concluzionat  în  Acordul  de  la  Cancun  din  2010  -
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menționat  supra -  că, pentru a combate schimbările climatice, ar fi nevoie de nimic mai
puțin decât o schimbare de paradigmă în societate: 

"Conferința  părților  își  dă  seama  că  abordarea  schimbărilor  climatice  necesită  o
schimbare de paradigmă în direcția construirii unei societăți cu emisii reduse de dioxid
de carbon...". 

(11) Nici Guvernul României, prin organismele sale abilitate, nici societatea în ansamblul ei, NU
au  dat  semne de  schimbare  a  paradigmei  în  tot  acest  timp.  Prin  urmare,  nu  se  poate
concluziona decât că,  până la momentul  actual,  pârâții  nu își  îndeplinesc obligația  de a
informa și de a avertiza împotriva pericolelor generate de schimbările climatice, ceea ce
constituie o încălcare a art. 8 al CEDO.

(12) Din cauza efectului întârziat, pericolele inerente schimbărilor climatice vor fi, de asemenea,
resimțite abia după câteva decenii de la producerea lor. În ceea ce privește acest aspect, în
cazurile citate a existat o relație clară între efectele periculoase ale activităților industriale,
pe de o parte, și faptul că, pe de altă parte, persoanele vor fi expuse la aceste pericole doar
într-un moment viitor. Prin urmare, se poate stabili că lipsa acțiunilor pârâților în direcția
asumării  responsabilității  de  a-și  proteja  cetățenii  împotriva  schimbărilor  climatice
periculoase  are  ca  rezultat,  sau  cel  puțin  va  avea  ca  rezultat  într-un  moment  viitor,  o
încălcare a dreptului la viață privată al subsemnaților reclamanți.

(13) În ce privește aspectul patrimonial al încălcării drepturilor fundamentale pe care îl tratăm în
cadrul  acestei  secțiuni,  respectiv  încălcarea  dreptului  de  proprietate  privată,  aceasta
decurge din restrângerea semnificativă a exercitării acestui drept, ca urmare a modificărilor
suferite  de  sistemul  climatic.  Creșterea  temperaturilor,  seceta,  incendiile  de  pădure  ori
inundațiile împiedică persoanele să exercite atributele dreptului de proprietate în multiple
moduri:  imposibilitatea totală  sau dificultăți  majore de exploatare  a  terenurilor  agricole
pentru folosul propriu și al membrilor familiei; restrângerea drastică a intervalelor de timp
în  care  este  sigură  petrecerea  timpului  în  aer  liber,  în  curtea  sau  grădina  proprie;
disconfortul termic major pentru persoanele care NU au posibilitatea (din rațiuni de ordin
financiar  sau  de  reglementare  urbanistică)  de  a-și  instala  în  locuințe  aparate  de  aer
condiționat.  Calamitățile  naturale  provocate  de  schimbările  climatice  au  uneori  drept
consecință  pierderea  locuinței  familiale,  iar  în  situațiile  în  care  sunt  afectate  zone  mai
întinse, au loc migrații ale populației afectate.

(14) Desigur  că  toate  îngrădirile  asupra  dreptului  de  proprietate  enunțate  anterior  pot  să
afecteze  în  aceeași  măsură  exercitarea  acestui  drept  asupra  locuințelor  cu  caracter
temporar, cum ar fi: case de vacanță sau apartamente deținute în locații turistice. Pentru
ipoteza în care există intenția de înstrăinare a unei proprietăți imobiliare, este posibil ca
vânzătorul să constate cu stupoare diminuarea semnificativă a valorii de piață din rațiuni
care țin exclusiv de perturbările asupra climei, ceea ce se circumscrie încălcării dreptului
fundamental enunțat.
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(15) În  concluzie,  lipsa  unor  măsuri  clare  și  eficiente  de  prevenire  și  combatere  a  efectelor
schimbărilor climatice pe teritoriul României are drept consecință încălcarea dreptului de
proprietate privată al subsemnaților reclamanți.

7. Sarcina probei. Probele

7.1. Sarcina probei
(1) Subscrisa și subsemnații am făcut referire în cuprinsul textului și am depus anexat o serie de

documente  oficiale  și  rapoarte  științifice  în  fundamentarea  argumentelor  noastre,  deși
principiul precauției reglementat la art. 3 din O.U.G. nr. 195/2005 și art. 3 din UNFCCC ne-ar
fi dat dreptul să rămânem în pasivitate. Principiul precauției astfel cum este el consacrat în
UNFCCC răstoarnă sarcina probei:  nu este sarcina societății  să demonstreze că măsurile
luate  de autorități  în  materia  schimbărilor  climatice reprezintă  o încălcare  a  obligațiilor
constituționale și unionale a acestora, de natură a afecta substanțial drepturile colective si
individuale ale cetățenilor României. Din contră, pârâții trebuie să dovedească că măsurile
adoptate trec testele de rezonabilitate și sunt monitorizabile.

(2) Cu alte cuvinte, principiul precauției duce la o schimbare de paradigmă: punctul de vedere
rațional  „verifică faptele și  acționează” este inversat cu „acționează și  abia apoi  verifică
faptele”. 

(3) Așa cum învederam în subcapitolul  6.1.2.2. pârâții sunt cei care trebuie să dovedească că:
 Procentele  asumate  (generale  pe  GES,  și  specifice  pe  regenerabile  și  eficiență

energetică)  sunt  suficiente  pentru  limitarea  încălzirii  globale  la  1,5  grade  Celsius,
respectiv 2 grade Celsius; 

 Procentele asumate, indicate mai sus, nu încalcă angajamentele României, respectiv
sunt conforme CND-urilor;

 CND propune un plan clar de eliminare treptată a tuturor formelor de emisii  de pe
teritoriul său;

 Neîndeplinirea  obiectivelor  climatice  (dacă  a  avut  loc)  nu  este  imputabilă  pârâților
întrucât  au  folosit  toate  resursele  disponibile  (solar,  eolian,  raportat  la  condițiile
geografice ale țării  noastre),  cu alte cuvinte, trebuie să dovedească ruperea lanțului
cauzal;

 Progresul/regresul în domeniul schimbărilor climatice poate fi ușor monitorizat.

7.2. Probe
(1) În pofida celor arătate în paragraful precedent, solicităm încuviințarea următoarelor cereri în
probațiune:

a) Proba cu înscrisurile ce constituie obiectul ANEXELOR la prezenta acțiune;
b) În temeiul art. 293 CPC, solicităm să puneți în vedere pârâților să comunice:
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- Inventarele  naționale  privind  emisiile  de  GES  pe  perioada  2016-2022,  atât
centralizat cât și defalcat pe tipuri de emisii (CO2, CH4, protoxid de azot, SO2)și tipuri
de  activități (inclusiv din defrișări ilegale); 

- CND aferente anului 2015 și CND aferente anului 2020.
Teza  probatorie:  încălcarea  obligațiilor  pozitive  generale  și  specifice  identificate  la
punctele 6.1., 6.2. și 6.3., în vedere limitării GMST la 1,5 grade Celsius, respectiv 2 grade
Celsius.

- Să  puneți  în  vedere  pârâților  să  comunice  documentul  transmis  de  Comisia
Europeană cu privire la recomandarea de creștere la cel puțin 34% a nivelului de
ambiție  pentru  2030  privind  cota  de  energie  regenerabilă,  precum  și  întreaga
documentație și  calculele pe baza căruia s-a stabilit ținta de 30,7% prin PNIESC.
Totodată, să puneți în vedere pârâților să depună rapoartele transmise instituțiilor
și organismelor de la nivelul Uniunii Europene cu privire la ponderea energiei din
surse regenerabile, de la nivelul României, pe ultimii 3 ani. 
Teza probatorie:  nesocotirea recomandării  Comisiei Europene, dar și  a țintei de
45% stabilită prin REPowerEU, precum și raportarea defectuoasă către U.E. 

- Să puneți în vedere pârâților să comunice lista proiectelor hidroenergetice pentru
care se alocă investiții în prezent, precum și a proiectelor propuse pentru investiții
în următorii  ani, cu evidențierea documentată a capacității  energetice a fiecărui
proiect. 
Teza probatorie: continuarea finanțării proiectelor hidroenergetice, care afectează
mediul și nu au o capacitate energetică semnificativă. 

- Să  puneți  în  vedere  pârâților  să  comunice  documente  care  să  ateste  strategia
concretă  privind  utilizarea  pompelor  de  căldură  pentru  uz  casnic  și  industrial,
precum și investițiile aferente. 
Teza probatorie: lipsa unei strategii privind utilizarea pompelor de căldură și lipsa
de interes față de investițiile în acest sector. 

- Să  puneți  în  vedere  pârâților  să  comunice  datele  privind  producția  de  energie
rezultată  din  parcurile  eoliene  onshore,  pe  ultimii  3  ani,  precum  și  strategia
privitoare la utilizarea acestora și la investițiile în parcurile eoliene offshore (Marea
Neagră). 
Teza probatorie: lipsa de interes față de capacitatea energiei eoliene. 

- Să puneți în vedere pârâților să comunice datele privind situația sărăciei energetice
a populației  României,  pe ultimii  3  ani,  cauzele acesteia,  precum și  propunerile
pentru ameliorarea/eradicarea fenomenului. 
Teza probatorie: lipsa unei strategii privitoare la sărăcia energetică.

- Să puneți în vedere pârâtului Ministerului Energiei să comunice prognozele privind
utilizarea  hidrogenului  verde  pentru  producția  de  electricitate,  precum  și
propunerile de măsuri pentru „dezvoltarea întregului lanț valoric al hidrogenului
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verde (producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului)”, formularea din
PNRR. 
Teza  probatorie:  cu  toate  că  în  PNRR,  Ministerul  Energiei  este  indicat  ca
responsabil  cu  reforma privitoare  la  Strategia  Națională  a  Hidrogenului,  aceste
ambiții sunt strict declarative, fără a exista vreo intenție de concretizare. 

- Să puneți în vedere Guvernului României să depună la dosarul cauzei toate studiile
IFN privind tăierile ilegale de păduri.

c) În temeiul art. 297 CPC, solicităm 
- să puneți  în  vedere Curții  de Conturi  a României  să depună la  dosarul cauzei

documentația  aferentă  Raportului  Curții  de  Conturi  a  României privind
gestionarea  pădurilor  publice  pe  perioada  2013-2018;  documentația  este
relevantă, raportat la concluzia raportului cu privire la procentul masiv reprezentat
de defrișările ilegale.

Teza  probatorie  pentru  punctul  b)  teza a  XVII-a  si  punct  c):  cantitatea totală  de lemn
(provenind atât din tăieri ilegale cât și legale) este necesară pentru calculul total al GES. La
data de 17 mai 2022, potrivit  Climate Equity Reference Calculator68, România nu a furnizat
emisiile provenind din defrișări și utilizarea terenurilor.

- Să puneți în vedere Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să depună la dosarul
cauzei  documentele  și  datele  științifice  în  baza  cărora  a  propus  prin  PNRR  utilizarea
gazelor naturale în combinație cu hidrogenul verde. 
Teza probatorie: referirile la hidrogenul verde sunt pur derizorii, fără o bază științifică. 

d) Opinia unui Institut de Specialitate potrivit art. 330 alin. (3) CPC
i) Rugăm instanța de judecată să adreseze CCCA (Center for  Climate Crime Analysis)

solicitarea de redactare a unei opinii de specialitate, conform competențelor acesteia,
privind procentul de emisii ilegale de GES (i.e. defrișări ilegale69, proiecte cu impact
asupra  mediului  fără  evaluare  de  mediu  sau  cu  evaluări  de  mediu
necorespunzătoare).
CCCA (Center for Climate Crime Analysis)70-este o organizație non-profit fondată de
procurori  și  anchetatori,  menită să sprijine și să extindă acțiunile climatice la nivel
mondial. Analizele acestei organizații  sunt puse la dispoziția instanțelor, a actorilor
statali  sau non-statali,  organizația  respectând legislația națională a solicitantului  în
elaborarea raportului.
Comitetul director al CCCA este format din:

68 https://calculator.climateequityreference.org/#
69 O analiză de caz a CCCA a concluzionat că schimbările recente de politică și încetinirea acțiunilor de aplicare a legii
au dus la o creștere semnificativă a ratei de despădurire în Brazilia. De fapt, organizația braziliană MapBiomas a
observat că aproximativ 90 la sută din defrișările actuale din Amazon nu sunt autorizate și, prin urmare, sunt ilegale. 
70 https://climatecrimeanalysis.org/who-we-are/
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1. Reinhold Gallmetzer (președinte), Procurorul la Parchetul de pe lângă
Curtea Penală Internațională;

2. Eric  Iverson  (secretar/trezorier),  avocat  al  acuzării  la  Curtea  Penală
Internațională și fost procuror militar american;

3. Alex Whiting, șef de investigații la Procuratura Specială din Kosovo, fost
coordonator  de  urmărire  penală  și  investigații  la  Curtea  Penală
Internațională și procuror federal american.

          CCCA a analizat și defrișările ilegale din Pădurea Amazoniană.
e) Orice alte probe a căror necesitate reiese din dezbateri.

8. Concluzii

(1) Pentru a contracara schimbările climatice se impune ca toate emisiile de GES să fie oprite
înainte de anul 2050. Obiceiurile de consum trebuie să se schimbe în următorii 27 ani; este
necesară o revoluție în domeniul transportului și al producerii de energie. Concentrația de
CO2 nu trebuie să depășească 350 ppm, ne avertizează oamenii de știință71. 
Nivelul actual este de 419 ppm potrivit curbei Keeling si 420 ppm potrivit Observatorului
NASA72, și crește anual cu 2-3 ppm, pragurile critice (acele tipping points) fiind 430 ppm (1,5
grade Celsius) și 450 ppm (2 grade Celsius). 
Dacă nu reușim să schimbăm rapid această cifră și să coborâm sub 350 ppm în acest secol,
riscăm  să  declanșăm  puncte  de  basculare  și  efecte  ireversibile  care  ar  putea  face  ca
schimbările climatice să scape cu adevărat de sub controlul nostru.

(2) În ceea ce privește obligația legală generală de combatere a efectelor schimbărilor climatice
ambițiile pârâților sunt contrare obligațiilor juridice asumate prin Acordul de la Paris, Legea
Europeană a Climei și Constituția României întrucât:
 Procentul  modest  de  44% este  raportat  la  altă  dată  de  referință  (2005)  decât  cea

asumată de UE (1990) în condițiile în care în perioada 1990-2000, România a avut unul
dintre cele mai mari niveluri de emisii de gaze cu efect de seră din Europa73, ca urmare
a utilizării extinse a energiei din surse fosile și a industriei puternice, iar în 2005 emisiile
erau  în  scădere,  procentul  asumat  prin  raportare  la  nivelul  emisiilor  din  1990  este
semnificativ mai mic de 44;

 România  își  asumă  un  procent  de  reducere  doar  prin  aplicarea  schemei  de
comercializare a certificatelor de emisii;

 Nu există un procent asumat de România, calculat asupra tuturor tipurilor de emisii
(legale și ilegale);

71 https://e360.yale.edu/features/how-the-world-passed-a-carbon-threshold-400ppm-and-why-it-matters
72 https://climate.nasa.gov
73 https://ourworldindata.org/co2/country/romania
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 Nu există niciun angajament pentru perioada ulterioară anului 2030;
 Nu trec  testele  de rezonabilitate  (pârâții  nu au  luat  toate  măsurile  posibile  pentru

reducerea emisiilor, nu a existat o creștere progresivă a ambiției, din contră un regres,
măsurile luate nu duc la limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Ultimele date
științifice74 arată că pentru limitarea încălzirii  globale la 1,5 grade Celsius,  pârâții  ar
trebui să-și asume o reducere de 79-83% pentru anul 2030).

(4) Referitor la sectorul energetic, care este principalul emitent al GES, ambițiile naționale sunt
practic  inexistente,  cu  toate  că  la  nivelul  Uniunii  Europene  s-au  stabilit  ținte  clare  de
creștere până în 2030 (față de anul 2020) cu 9%, respectiv cu 13%, stabilite prin Fit for 55,
respectiv prin REPowerEU. 

a. De asemenea, țintele stabilite de pârâți nu respectă standardul celei mai mari ambiții
climatice posibile, având în vedere condițiile geografice ale României, favorabile energiei
eoliene offshore si onshore si energiei solare. 

b. Programele  de  investiții  sunt  ineficiente  în  sectorul  energiei  solare  (al  instalării
panourilor fotovoltaice, fiind astfel impedimente pentru potențialii prosumatori care ar
contribui la sistemul energetic național) și inexistente în privința dotării locuințelor și a
industriei  cu  pompe  de  căldură,  acestea  din  urmă  fiind  doar  amintite  pe  alocuri  în
planurile naționale. 

c. Mai mult decât atât, strategia națională nu are stabilit ca obiectiv rezolvarea efectivă a
problemei sărăciei energetice (tradusă prin veniturile populației, starea locuințelor etc.).
Ci, din contră, facturile cresc, iar calitatea vieții scade.

(5) La capitolul energie regenerabilă, țara noastră continuă să se concentreze pe biomasă și
proiecte hidroenergetice,  deși  strategia unională pune accent pe renunțarea la biomasa
lemnoasă din  sursă primară  și  pe demolarea barajelor,  toate  acestea pentru protejarea
mediului, a biodiversității și implicit, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață umană. 
a.  De asemenea, se continuă proiectele și investițiile care implică utilizarea combustibililor

fosili, cu o aparență de introducere a hidrogenului verde, despre care încă nu există date
concrete privitoare la fezabilitate.

b. În  ceea  ce  privește  ponderea  surselor  regenerabile  în  consumul  final  de  energie,  în
PNIESC este prevăzută creșterea ponderii cu până la 30,7% până în 2030 (și cu până la
29% prin PNRR), ceea ce este mult sub ținta de 45% stabilită prin Pachetul de Măsuri
REPowerEU.  Din nou, este vorba despre nesocotirea standardului celei mai înalte ambiții
climatice posibile. 

74 https://climateanalytics.org/media/romania.pdf

78

https://climateanalytics.org/media/romania.pdf


c. Există o tendință de a raporta date care nu corespund realității din teren, pentru a crea
impresia unor progrese naționale,  fără a fi urmărită adaptarea și  creșterea ambițiilor
climatice în  conformitate  cu datele  științifice  actualizate  și  cu  strategiile  adoptate  în
special la nivel unional.  

d. În  ceea  ce  privește  ponderea  surselor  regenerabile  în  consumul  final  de  energie,  în
PNIESC este prevăzută creșterea ponderii cu până la 30,7% până în 2030 (și cu până la
29% prin PNRR), ceea ce este mult sub ținta de 45% stabilită prin Pachetul de Măsuri
REPowerEU. Din nou, este vorba despre nesocotirea standardului celei mai înalte ambiții
climatice posibile. 
Există o tendință de a raporta date care nu corespund realității din teren, pentru a crea
impresia unor progrese naționale,  fără a fi urmărită adaptarea și  creșterea ambițiilor
climatice în  conformitate  cu datele  științifice  actualizate  și  cu  strategiile  adoptate  în
special la nivel unional.

(6) Din cauza haosului climatic, o întreagă generație - generația noastră, este întrebată nu ce
vrea să devină, ci ce trebuie să devină. Nu putem arunca întreaga responsabilitate pe umerii
generației viitoare, de aceea am și promovat acest demers.

(7) Din  acest  considerent,  măsurile  anemice  luate  de  către  pârâți  pentru  combaterea
schimbărilor climatice care prin 

 lipsa de claritate a planurilor, termenele laxe propuse pentru implementare,
 de asumare oficială a răspunderii,

 nu fac altceva decât să pericliteze siguranța propriilor cetățeni și drepturile fundamentale
la care suntem îndrituiți. 

(8) În  general,  nu  avem  nevoie  de  tehnologii  noi  pentru  rezolvarea  marii  majorități  a
problemelor climatice, așa cum reiese din Infograficul fructelor albastre și din Obiectivele Planului
de Dezvoltare Sustenabilă a ONU, ci de  aplicarea imediată  a soluțiilor aflate deja la dispoziția
noastră.

Pe  cale  de  consecință,  solicităm  instanței  de  judecată  să  oblige  pârâții  să  ia  toate  măsurile
necesare în vederea atingerii obiectivelor climatice.

Solicităm judecarea cauzei și în eventuala noastră lipsă de la dezbateri în temeiul art. 411  alin. (1)
punct 2 CPC.
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Anexăm:
- împuternicirea avocațială;
- taxa judiciară de timbru în cuantum de 250 LEI;
- Anexa nr.1 - Statutul Asociației Declic;
- Anexa nr.2 - Cererile reclamanților si răspunsurile primite din partea pârâților;
- Anexa nr.3 -  Decizia Tribunalului administrativ din Paris din 14.10.2021 și Decizia nr.

19/2019 pronunțată de Curtea Supremă a Țărilor de Jos –traduse în limba română;
- Anexa  nr.4  -  Convenția-cadru  a  Națiunilor  Unite  asupra  schimbărilor  climatice

(CCONUSC);
- Anexa nr.5 - Extrasul din Hotărârea CJUE PreussenElektra (C-379/98);
- Anexa nr.6 - Concluziile Raportului Stern –inclusiv traducere în limba română;
- Anexa nr.7 - “Carta Albă - Adaptare la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la

nivel european”, adoptată de Comisia Comunităților Europene –varianta în limba română;
- Anexa nr.8 - Concluziile Organizației Mondiale a Sănătății vizând legătura între schimbările

climatice și sănătatea populației;
- Anexa nr. 9 - Infograficul întocmit de expert John Lang și Rapoartele IPCC 2022 –inclusiv

traducerile în limba română ale rapoartelor;
- Anexa  nr.10  -  Infograficele  întocmite  de  expert  John  Lang  privind  concluziile  și

recomandările COP27; 
- Anexa nr.11 - Raportul intitulat ”Strategia energetică națională a României, ambițiile U.E.

și urgența climatică”, Raportul Energy Policy Group, precum și rezumatul în limba română
al acestuia din urmă;

- Anexa nr. 12 -  Declarația liderilor de la Glasgow privind pădurile și utilizarea terenurilor
(2021)

- Anexa  nr.13  -  Răspunsul  Ministerului  Mediului,  Apelor  și  Pădurilor  privind
neimplementarea efectivă a Aplicației SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii, Raportul Curții de
Conturi și Scrisoarea de punere în întârziere 2020/2033;

- Anexa  nr.14  -  Răspunsul  Agenției  Naționale  pentru  Protecția  Mediului  (ANPM)  și
printscreen de pe website-ul ANPM;

- Anexa nr.15 – Extrasul din cartea „Litigating the Climate Emergency: How Human Rights,
Courts, and Legal Mobilisation Can Bolster Climate Action”, apărută la Editura Cambridge
University în anul 2022 –tradus în limba română;

- Anexa nr.16 - Raportul întocmit pentru Adunarea Generală a ONU din 2019 de Prof. Philip
Alston.
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Precizăm  că  exemplarul  pentru  instanță  este  însoțit  de  un  CD  care  cuprinde  graficele
menționate la anexele 9 și 10.
De asemenea, din rațiuni legate de protecția mediului, exemplarele pentru comunicare către
pârâți sunt însoțite de câte un CD care cuprinde toate anexele acțiunii. 

RECLAMANȚII DE RD. 1-6,

Prin av. Roxana Mândruțiu

Av. Lucia Turcu

Av. Isabela Porcius
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