12 august 2010

Coruptibilitatea politicilor publice
în domeniul utilizării energiei eoliene în România
Scrisoare de poziţie
Având în vedere interesul deosebit manifestat de investitori în utilizarea energiei eoliene în
România şi numărul mare de astfel de investiţii care au fost deja demarate;
Fiind conştienţi de importanţa pe care sectorul energetic îl are în dezvoltarea economică şi de
faptul că energia eoliană este o energie regenerabilă şi poate reprezenta un factor important de
dezvoltare durabilă a României, cu atât mai mult cu cât actuala criză economică şi financiară ar
trebui să ne oblige să luăm măsuri mai eficiente şi mai sustenabile pe termen lung;
Ştiind că România are obligaţii asumate la nivel european privind îndeplinirea ţintelor voluntare
de utilizare a energiilor regenerabile prin Directiva 2001/77/CE, dar şi a ţintelor obligatorii
prevăzute în Directiva 2009/28/CE şi în Pachetul de măsuri al UE privind clima si energia
(Pachetul 20/20/20), precum şi privind nou-asumata Strategie Europa 2020 – O strategie
europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;
Analizând situaţia actuală a legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte promovarea şi utilizarea
energiilor regenerabile în România (cu precădere a energiei eoliene;
Ţinând cont de un număr de 5 indicatori de evaluare a coruptibilităţii legislaţiei:
- transparenţa deciziilor guvernamentale,
- eficienţa cadrului legal,
- eficacitatea normei legislative,
- favoritism guvernamental şi
- impactul asupra părţilor interesate,
ce au fost analizaţi în cadrul mai multor întâlniri între ONG-uri şi autorităţi publice din România;
Observând evoluţia evenimentelor de la Cogealac din ultimele săptămâni şi fiind îngrijoraţi de
faptul că astfel de evenimente ar putea avea loc şi în alte localităţi, lucru ce ar conduce la
scăderea investiţiilor în sectorul energiilor regenerabile în România;
Luând în considerare modul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a
elaborat Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), cu
o totală lipsă de transparenţă şi evitând includerea în Plan a unor măsuri care să răspundă
problemelor reale care blochează utilizarea energiei din surse regenerabile;
Asociaţia ALMA-RO solicită Parlamentului României şi Guvernului României să
întreprindă următoarele măsuri:
- să coreleze legislaţia în domeniul promovării şi utilizării energiei regenerabile cu
cerinţele legislaţiei europene, prin transpunerea acesteia în literă şi spirit;
- să desemneze autorităţile responsabile cu implementarea actelor normative, astfel încât
acestea să nu se afle în potenţial conflict de interese (ex. autorităţi care au şi rol de
implementare, dar şi de control);
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27
ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă,
menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi
propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de
graniţele ei.

-

să efectueze în mod periodic evaluarea modului de implementare a unei politici publice
şi ajustarea acesteia funcţie de necesităţi;
să elimine din legislaţie formulările ambigue şi interpretabile şi să coreleze actele
normative;
să reducă birocraţia nejustificat de mare pentru aprobarea proiectelor de investiţii în
domeniul energiilor regenerabile (numărul mare – peste 80 de avize, certificate şi alte
documente necesare) şi să aplice recomandarea Comisiei Europene de înfiinţare a
Ghişeului Unic.

Asociaţia ALMA-RO solicită Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să
întreprindă următoarele măsuri:
- să îşi însuşească şi să aplice instrumentele de transparenţă decizională conform
legislaţiei în domeniu;
- să aibă consultări cu toate părţile interesate în domeniul utilizării energiei regenerabile,
în această perioadă pe tema Planului Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din
Surse Regenerabile şi să deţină baze de date cu părţile interesate în acest domeniu;
- să notifice cât mai repede Comisia Europeana cu privire la ajutorul de stat în domeniul
utilizării resurselor regenerabile de energie, lucru ce nu a fost făcut până acum pentru
Legea 220/2008;
- să realizeze o strategie regională pentru zona Dobrogea de utilizare a energiei eoliene;
- să oblige Transelectrica să ia măsuri de îmbunătăţire a reţelei de transport a energiei
electrice în zonele cu potenţial de dezvoltare a proiectelor din surse regenerabile,
inclusiv prin absorbţia de fonduri structurale care sunt disponibile;
- să realizeze împreună cu instituţiile subordonate un Ghid pentru dezvoltatorii de proiecte
de energie din surse regenerabile, precum şi un Ghid pentru Autorităţile locale, care să
cuprindă etapele logice de autorizare, instituţiile implicate şi termenele de autorizare
până la momentul apariţiei ghişeului unic;
Asociaţia ALMA-RO solicită Ministerului Mediului şi Pădurilor să ia următoarele măsuri:
- să realizeze şi să publice în mod gratuit o hartă cadastrală a ariilor în care nu se pot
amplasa turbine eoliene;
- să suprapună această hartă peste cea realizată de Institutul Naţional de Meteorologie şi
Hidrologie privind potenţialul de energie eoliană la nivelul României;
Asociaţia ALMA - RO pune la dispoziţia persoanelor şi instituţiilor interesate de acest subiect,
studiul “Coruptibilitatea Legislaţiei – Utilizarea energiei eoliene in România” în cadrul căruia
legislaţia în domeniu a fost analizată pe baza indicatorilor şi criteriilor de coruptibilitate dezvoltaţi
de asociaţie în cadrul proiectului. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului “Coruptibilitatea
legislaţiei. Studiu de caz – utilizarea energiei eoliene în România” derulat de ALMA-RO în
parteneriat cu Fundaţia pentru Pluralism şi finanţat de Uniunea Europeana prin Programul
Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11
Pentru mai multe informaţii despre solicitările ALMA-RO şi fundamentarea acestora, persoana
de contact este Eliza Teodorescu, director executiv, eliza@alma-ro.ngo.ro, 0724 209 057.
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