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Asociaþia ALMA-RO deruleazã în perioada iulie 2006 - iulie 2007 proiectul “Un
Parlament mai verde!”. Ideea unui astfel de proiect a pornit din dorinþa îmbunãtãþirii
politicii de mediu a României prin influenþarea grupurilor parlamentare ºi
monitorizarea activitãþilor din comisiile de specialitate. Activitãþile proiectului vor
conduce la dezvoltarea capacitãþii ONG-urilor de mediu de a realiza campanii de lobby
la nivelul Parlamentului ºi la creºterea influenþei ONG-urilor asupra politicii de mediu.
Grupurile-þintã vizate în proiect sunt organizaþiile neguvernamentale de mediu din
România ºi parlamentari, membri ai Camerei Deputaþilor.
Proiectul este susþinut de Uniunea Europeanã prin Programul Phare 2004 - Societatea
civilã, Componenta III - Democraþie, Drepturile Omului, Statul de Drept ºi Independenþa Justiþiei.

Fundaþia
TERRA Mileniul III

Partenerii de proiect sunt TERRA Mileniul III, Green Cross România, Societatea
Ornitologicã Românã (SOR) ºi Fundaþia pentru Schimbãri Democratice.
Proiectul include organizarea unei mese rotunde ºi a unei sesiuni de instruire pentru
ONG-urile de mediu, monitorizarea activitãþii Camerei Deputaþilor, organizarea unor
campanii de lobby, derularea unor evenimente "ONG-Parlament Café", realizarea unui
raport asupra proiectului ºi diseminarea informaþiilor despre activitãþile propuse în
mass-media, inclusiv prin intermediul unui buletin informativ, publicat în ºase ediþii.
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În prima fazã a proiectului, ALMA-RO, cu sprijinul TERRA Mileniul III, a identificat o
serie de organizaþii neguvernamentale de mediu interesate de activitãþi de lobby la
nivel central, din rândul celor care s-au implicat în mod public în semnalarea ºi
încercarea de a rezolva probleme de mediu cu impact naþional.
În urma mesei rotunde, precum ºi prin intermediul unui grup electronic de discuþii,
organizaþiile implicate în proiect au elaborat un set de indicatori de evaluare a
performanþiei parlamentarilor din cele 2 comisii cu atribuþii în domeniu, anume Comisia
pentru Administraþie Publicã, Amenajarea Teritoriului ºi Echilibru Ecologic ºi Comisia
pentru Agriculturã, Silviculturã, Industrie Alimentarã ºi Servicii Specifice, din cadrul
Camerei Deputaþilor, care sunt utilizaþi în timpul activitãþii de monitorizare propriu-zise.
Organizaþiile implicate analizeazã sãptãmânal Agenda Deputatului ºi pagina web a
Camerei Deputaþilor (www.cdep.ro) identificând temele puse în discuþie la fiecare
sedinþã de comisie care pot fi de interes pentru ONG-urile partenere sau pentru ONGurile care doresc sã participe la activitatea de monitorizare ºi sã se implice în
campaniile de lobby. În funcþie de aceste teme ºi de expertiza organizaþiilor implicate
în proiect, unul sau mai mulþi reprezentanþi ai acestora participã la sedinþa de comisie
respectivã, pregãtind în prealabil un document de poziþie asupra temei în discuþie.
Domeniile de interes ale organizaþiilor partenere sunt:
- protecþia naturii, biodiversitate, turism ecologic (SOR ºi Green Cross);
- schimbãri climatice, energie, transport (TERRA Mileniul III);
- ecologie urbanã, protecþia mediului ºi agriculturã (ALMA-RO).
De la demararea proiectului, organizaþiile partenere împreunã cu alte ONG-uri de
mediu au transmis o serie de observaþii membrilor Comisiei de Adminsitraþie Publicã,
asupra unor iniþiative legislative / proiecte cu impact negativ asupra mediului:
-Legea privind reglementarea ºi administrarea spaþiilor verzi din zonele urbane
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=6826&cam=2;
-Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea
Programului naþional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaþi"
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7658
-Proiectul Roºia Montanã referitor la care Comisia de Administraþie Publicã a luat
poziþie, solicitând suspendarea procedurii de autorizare.
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Acreditare ONG la Camera
Deputaþilor
Orice organizaþie neguvernamentalã
poate solicita acreditarea unui reprezentant care poate avea acces la
comisiile de specialitate ale Camerei
Deputaþilor (pentru detalii despre
acreditare, accesaþi http://www.cdep.ro
/pls/dic/site.page?id=573). Reprezentantul acreditat poate lua parte la
ºedinþele comisiilor dupã aprobarea
cererii de participare de cãtre preºedintele respectivei comisii. De
asemenea, reprezentanþii societãþii
civile pot depune observaþii ºi propuneri la secretariatele comisiilor, pot
solicita întâlniri cu membrii acestora ºi
pot fi invitaþi sã asiste la dezbateri, în
condiþiile Regulamentului Camerei
Deputaþilor.

Proiectul Roºia Montanã la
Camera Deputaþilor
Comisia pentru Administraþie Publicã,
Amenajarea Teritoriului ºi Echilibru
Ecologic a deschis un forum pe
pagina web a Camerei Deputaþilor:
http://www.cdep.ro/informatii_publice/
forum.dispSub?catid=2, unde vã puteþi
exprima opinia privind proiectul de
exploatare a aurului ºi argintului de la
Roºia Montanã sau puteþi propune
alternative pentru reabilitarea zonei. În
perioada octombrie - decembrie 2006,
pe acest forum au fost exprimate peste
5000 de voturi, 96,5% dintre ele fiind
împotriva proiectului. De asemenea,
membrii comisiei s-au deplasat la Roºia
Montanã în perioada 10–12 octombrie
2006, pentru a constata la faþa locului,
care sunt implicaþiile de naturã socialã,
economicã ºi de mediu ale proiectului
de exploatare.

Partenerii în proiectul “Un Parlament mai verde!”
Asociaþia
Green Cross

Asociaþia ALMA-RO a luat naºtere în august 2001, ca urmare a iniþiativei unui grup
de experþi în domeniile administraþie publicã, dezvoltare durabilã ºi rezolvarea
conflictelor. Obiectivele ALMA-RO sunt îmbunãtãþirea nivelului de expertizã a
administraþiei publice; promovarea dezvoltãrii durabile ºi participarea la rezolvarea
alternativã a conflictelor de mediu.
Fundaþia TERRA Mileniul III dezvoltã programe ecologice în vederea conºtientizãrii
populaþiei asupra efectelor schimbãrilor climatice ºi promoveazã programe de
dezvoltare durabilã la nivel naþional, regional ºi global.
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Misiunea Green Cross România este sã lupte pentru un mediu curat în România,
pentru promovarea valorilor naturale naþionale ºi asigurarea unui cadru de dialog la
nivelul întregii societãþi în scopul medierii conflictelor de mediu ºi al dezvoltãrii durabile
a þãrii. Asociaþia aderã la Charta ºi Principiile Green Cross International ºi militeazã
pentru îndeplinirea acestora prin acþiunile sale.
Societatea Ornitologicã Românã (SOR) deruleazã activitãþi pentru protecþia
pãsãrilor ºi naturii. Are rãspândire naþionalã în România prin sucursale ºi grupuri
ºcolare. Din 1997 este partener al BirdLife International - o reþea mondialã ce cuprinde
105 organizaþii naþionale pentru conservarea pãsãrilor ºi a naturii.
Fundaþia pentru Schimbãri Democratice a fost fondatã de un grup de persoane
preocupate de dezvoltarea statului de drept, a democraþiei ºi a drepturilor omului în
România. Misiunea FDC este promovarea drepturilor omului ºi a drepturilor minoritãþilor
prin îmbunãtãþirea dialogului ºi construirea consensului, în special între autoritãþi ºi
societatea civilã, utilizând tehnici de asistare de cãtre o a treia parte neutrã ºi
imparþialã, respectiv medierea.

Fundaþia pentru
Schimbãri Democratice

Titlul proiectului: Un Parlament mai verde!
Editor: Fundaþia TERRA Mileniul III ºi Asociaþia ALMA-RO
Data publicãrii: ianuarie 2007
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

