
Reporter: Europa fãrã emisii de

carbon în anul 2050 este un obiec-

tiv ambiþios al Comisiei Europene.

Viitorul comisar European, Ursula

von der Leyen, a avansat o þintã

mai apropiatã: anul 2030. Este þara

noastrã capabilã sã se încadreze în

vreuna dintre þintele de mai sus?

Ce paºi ar mai trebui fãcuþi în acest

sens?

Victor Marcusohn: Cred cã la

aceastã întrebare cea mai în mãsu-

rã sã rãspundã este autoritatea pu-

blicã centralã în domeniul protec-

þiei mediului. Totuºi, în opinia mea,

în calitate de avocat specializat în

dreptul mediului, pentru Europa,

þinta de emisii de carbon zero în

2050 ar putea fi fezabilã în contex-

tul unor ipoteze care în prezent

sunt în curs de analizã. Un domeniu

spinos este cel al transporturilor, în

condiþiile în care acest sector gene-

reazã circa o pãtrime din emisiile

de gaze cu efect de serã la nivelul

întregii Europe. Acest sector a be-

neficiat întotdeauna de un trata-

ment "privilegiat", reducerile de

emisii adoptate fiind semnificativ

mai reduse decât în alte sectoare.

În contextul sectorului de transpor-

turi, sub-sectorul transport auto

este responsabil cu peste 70% din

emisiile totale de GES din întreg

sectorul transporturi. Ar trebui apli-

cate planurile de mobilitate urbanã

durabilã, însã doar dupã o analizã

obiectivã a ordinii de prioritate a

mãsurilor înscrise în aceste docu-

mente ºi evaluând convergenþa ºi

sinergia dintre aceste mãsuri de re-

ducere a emisiilor GES. În acest

context, al mobilitãþii urbane, sunt

considerate mãsurile de optimizare

ale sistemului de transport public ºi

îmbunãtãþirea eficienþei acestuia

prin soluþii de mobilitate digitalã, o

taxare echitabilã ºi eficientã , dar ºi

promovarea multimodalitãþii. Se

poate constata cã planurile de mo-

bilitate au început sã fie aplicate

prin eficientizarea drumurilor, crea-

rea unor benzi dedicate ºi a unor

piste pentru biciclete. Alte mãsuri

cu efecte de necontestat ar fi cele

ce þin de utilizarea de combustibili

alternativi cu emisii scãzute de dio-

xid de carbon pentru transporturi,

precum biocarburanþi ºi combusti-

bili sintetici. Ajungem, astfel, la pro-

blema implementãrii unei infra-

structuri pentru combustibili alter-

nativi care sã ducã, încetul cu înce-

tul, la trecerea cãtre vehicule cu

emisii zero. În ce mãsurã sau cât de

rapid se va reuºi aceastã tranziþie în

România, este greu de spus, în con-
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diþiile în care este necesarã o impli-

care activã la toate nivelurile, nu

doar din partea autoritãþilor publi-

ce cu atribuþii de legiferare în do-

meniu, ci ºi a societãþii civile ºi a ce-

tãþenilor, în general. În concluzie,

rãspunsul la întrebarea dvs. este da,

cu condiþia ca România sã respecte

cu stricteþe angajamentele ºi ter-

menele asumate în cadrul instituþii-

lor europene.

Reporter: În condiþiile în care poli-

tica actualã a Ministerului Econo-

miei este sã redeschidã minele ºi sã

sprijine mineritul, inclusiv extracþia

de cãrbune, se poate spune cã mai

respectãm politica de decarboniza-

re promovatã de Bruxelles? Existã

un studiu de impact care sã arate

care vor fi consecinþele aplicãrii poli-

ticii de decarbonizare pentru indus-

tria din þara noastrã ºi care va fi im-

pactul asupra economiei naþionale?

Victor Marcusohn: Ceea ce pu-

tem afirma cu certitudine este cã

industria minierã, ºi în special cea

extractivã de cãrbune, ºi-a pus o am-

prentã definitorie asupra mediului,

dar ºi a sãnãtãþii umane, de-a lun-

gul vremii. Pãduri întregi au fost

defriºate, ferme agricole au fost re-

locate ºi o serie de comunitãþi au

fost desfiinþate, iar terenurile ce le

aparþineau au fost distruse pentru

a face loc mineritului. Comunitãþile

umane care locuiesc în zone minie-

re suferã din cauza poluãrii aerului

ºi apelor, iar speranþa lor de viaþã

este radical mai redusã, în condiþiile

unui risc crescut de cancer, afecþiu-

ni respiratorii sau afecþiuni renale.

Deºi, pânã de curând eliminarea

mineritului pe bazã de cãrbune era

de neconceput în majoritatea þãri-

lor europene, lucrurile încep sã se

schimbe. De exemplu, în Cehia sau

în Slovacia existã programe naþio-

nale de sprijin pentru transforma-

rea regiunilor miniere. Cred cã ace-

asta ar fi soluþia ºi în România.

Avem nevoie de un program clar ºi

coerent la nivel naþional, care sã

asigure o închidere treptatã a zone-

lor miniere care polueazã semnifi-

cativ mediul ºi care aduc prejudicii

sãnãtãþii umane, dar care sã gãsea-

scã, în acelaºi timp, ºi soluþii pentru

personalul ce urmeazã sã fie dispo-

nibilizat odatã cu închiderea mine-

lor. Avem nevoie de programe efi-

ciente de reconversie profesionalã

a personalului din industria mineri-

tului, care sã confere oamenilor

încredere ºi sã le ofere certitudinea

unui loc de muncã ºi ulterior închi-

derii minelor. Cred cã aici este che-

ia, deoarece avem de-a face ºi cu o

problemã de mentalitate, care cre-

eazã un cerc vicios: sindicatele din

industria minierã pun presiune pe

Ministerul Economiei pentru a nu

închide anumite mine de cãrbune,

propunând în acest sens acordarea

de ajutoare de stat în vederea re-

tehnologizãrii ºi modernizãrii, pe

când Comisia Europeanã acordã fi-

nanþãri pentru închiderea minelor

de cãrbune. Aici, Ministerul Econo-

miei e un pic la mijloc ºi cred cã nu-

mai printr-un management perfor-

mant, care sã asigure un dialog

constructiv cu toate pãrþile implica-

te, se poate ieºi din acest impas.

Reporter: Uniunea Europeanã a

stabilit ca din anul 2021 sã nu mai

fie produse ºi comercializate pe te-
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ritoriul european produse de plas-

tic de unicã folosinþã. Care sunt

paºii pe care trebuie sã îi facem

pentru a respecta acest termen? Au

existat discuþii cu producãtorii din

domeniu? Care este ponderea în

industrie a acestor producãtori?

Victor Marcusohn: Dacã vã refe-

riþi la noua Directivã cu privire la re-

ducerea impactului asupra mediu-

lui a anumitor articole din plastic,

aceasta stabileºte norme mai stric-

te pentru acele tipuri de produse ºi

de ambalaje care se aflã printre pri-

mele zece articole poluante ca frec-

venþã a apariþiei pe plajele europe-

ne. Este vorba, printre altele, de-

spre produse din plastic de unicã

folosinþã, precum farfuriile, tacâ-

murile, paiele, beþele pentru baloa-

ne ºi beþiºoarele pentru urechi, plas-

ticuri oxo-degradabile sau contai-

nere din polistiren expandat. În

ipoteza transpunerii cu întârziere

sau incomplete a directivei existã

riscul unor sancþiuni, aºa cum s-a

mai întâmplat, pentru cã de fapt se

intrã în neconformitate cu propriile

angajamente. De aceea, consider

cã negocierile trebuie atent pregã-

tite, de echipe interdisciplinare.

Cred ºi sper cã implementarea aces-

tei directive se va face conform ca-

lendarului adoptat. Producãtorii ºi

cei care pun pe piaþã asemenea

ambalaje au început sã implemen-

teze prevederile directivei, chiar în

avans faþã de termene, introducând

eco-taxe ºi programe de colectare,

recuperare. Cred cã putem fi încre-

zãtori cu privire la aplicarea acestor

reglementãri.

Reporter: Þara noastrã este în

întârziere cu privire la aplicarea di-

rectivei europene privind gropile

de gunoi. Ce sancþiuni riscãm ºi ce

mãsuri ar trebui sã ia autoritãþile

pentru urgentarea acestui proces?

Victor Marcusohn: Depozitele

de deºeuri sunt de mai multe feluri:

solid municipale (menajere) ºi indus-

triale, care la rândul lor pot fi nepe-

riculoase sau periculoase. Legislaþia

privind închiderea celor neconfor-

me din punct de vedere legal, total

aliniatã celei europene, este clarã,

dar neaplicatã de mulþi ani. Este o

temã complexã ºi sensibilã. Este fi-

resc ca aºa numitele gropi de gu-

noi, care bãnuiesc cã se referã la

depozitele de deºeuri menajere, sã

fie pline ºi sã nu mai fie loc pentru

depozitare. De ce este firesc? Pen-

tru cã nu stãm deloc bine cu privire

la procentul de reciclare a deºeuri-

lor. Ar fi ideal ca deºeurile sã fie re-

ciclate încã de la producãtorul de

deºeuri, ºi uneori asta se întâmpla

prin iniþiativele frumoase ale cetã-

þenilor, însã maºina de salubritate

care colecteazã deºeurile, le aruncã

tot amestecate! În urmã cu ceva ani

era în discuþie posibilitatea reciclãrii

deºeurilor în aºa numitele staþii

temporare. Problema a fost însã

abordarea operatorilor de salubri-

tate din þarã care, deºi ºtiau cã o

staþie de sortare reprezintã o depo-

zitare temporarã, totuºi o foloseau

ca depozit de deºeuri. Prin urmare,

în lipsa reciclãrii cu recuperarea

deºeurilor utilizabile, indiferent

unde s-ar face separarea, depozite-

le sunt tot pline. Din pãcate se pun
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deºeuri pe malurile apelor, ceea ce

agraveazã riscurile viiturilor ºi aºa

apar inundaþii. Ce aº dori sã subli-

niez este cã lucrurile au legãturã

între ele ºi asta face ca efectele ne-

gative sã fie crescute. Da, riscurile

neconformãrii costã. Cine plãteºte

asta? Costurile intrã în facturile

noastre, fãrã sã avem garanþia cã

mãcar ajutã la intrarea în conformi-

tate. Cu certitudine cã operatorii de

salubritate ºtiu ce nu au fãcut ºi

totuºi problemele le rezolvã focul,

care se întâmplã sã se mai aprindã

în zona gropilor de gunoi. Mã întreb

dacã cei care nu au respectat nor-

mele pânã acum vor fi cei care vor

reuºi sã reintre în conformitate sau

poate trebuie o nouã gândire, un

altfel de management al deºeurilor.

Reporter: Uniunea Europeanã a

impus României ca, pânã la finalul

anului 2018, toate localitãþile sã fie

racordate la sistem public de cana-

lizare. Ulterior ni s-a acordat o dero-

gare, pânã la sfârºitul anului 2020.

Ce sancþiuni riscã þara noastrã în ca-

zul în care nici acest termen nu va fi

respectat, þinând cont cã, în acest

moment, în mediul rural, aproxima-

tiv doar 57% dintre localitãþi bene-

ficiazã de sistem de canalizare?

Victor Marcusohn: Iatã o altã

temã complexã. Eu am scris despre

aceastã problematicã, atât în Româ-

nia, cât ºi în Franþa, încã din anul

2010. ªi aici lucrurile se leagã între

ele. În primul rând, ar trebui sã ve-

dem ce înseamnã "localitate", iar

apoi clasificarea acestora, pentru cã

pot exista localitãþi fãrã sistem pu-

blic de canalizare ºi atunci la ce sã

se racordeze cetãþeanul ? Mai este

ºi problema costurilor racordãrii ºi

mai ales ale operãrii acestei reþele.

Sunt situaþii în care deºi existã siste-

mul de canalizare, cetãþeanul folo-

seºte tot toaleta din fundul curþii ºi

asta pentru cã nu îºi poate permite

costul racordãrii la reþeaua de cana-

lizare, oricât de mic ar fi. Intrãm în

tema sãrãciei, pe care nu o putem

ascunde sub preº. Prin urmare, tre-

buie gândite toate aspectele cone-

xe unei decizii, atunci când ele de-

pind unele de altele. În prezent se

discutã despre reforma administra-

tivã, care va putea produce efecte

pozitive prin reducerea numãrului

de localitãþi. Aº mai adãuga faptul

cã dosarele negociate, care propun

þinte de þarã, se pot redeschide

spre renegociere, dacã contextul se

schimbã. Totul þine de implicarea

specialiºtilor, care trebuie sã gãseas-

cã cele mai bune argumente pen-

tru a rezolva problema de fond, cu

seriozitate ºi în interesul cetãþenilor

þãrii.

Reporter: Conform studiilor efec-

tuate la nivel european, unul dintre

factorii care au dus la încãlzirea glo-

balã ºi la schimbãrile climatice este

agricultura intensivã. Recent, Comi-

sia Europeanã a adoptat un regula-

ment privind folosirea numai a

îngrãºãmintelor prietenoase cu

mediul. Ce mãsuri consideraþi cã ar

trebui luate în acest domeniu pen-

tru ca impactul activitãþílor din

agriculturã asupra mediului am-

bient sã fie diminuat considerabil?

Victor Marcusohn: Cred cã aþi

ales teme dintre cele mai serioase ºi

care pot crea vulnerabilitãþi prin

neconformarea cu normele. Folosi-

rea unor îngrãºãminte naturale,

pentru cã eu nu aº folosi cuvântul

"prietenoase", este de maximã im-

portanþã în þara noastrã. Procesul

de restructurare economicã de

dupã 1989, la care a fost supusã ºi

agricultura, nu a condus la eficienti-

zarea activitãþii ci, dimpotrivã, a ac-

centuat caracterul extensiv al aces-

tei ramuri, prin lipsa investiþiilor ºi a

dotãrilor. Agricultura ecologicã ºi

cea bio ne-ar fi putut plasa în frun-

tea þãrilor care produc hranã sãnã-

toasã, atât de cãutatã în aceste zile

în Europa. Iatã cã nu a fost sã fie

aºa, pentru cã fermierii nu au ºtiut

la început ce pericole sunt dacã fo-

losesc îngrãºãminte chimice, cu

substanþe interzise la nivel european,

în cantitãþi pe care nici mãcar nu

ºtiau cum sã le dozeze. Au folosit

substanþe al cãror grad de periculo-

zitate pentru sãnãtate nu îl cu-

noºteau, ca sã creascã mai repede

legumele, ca sã pãstreze mai mult

forma ºi culoarea ºi aºa mai depar-

te. Acum situaþia s-a schimbat pen-

tru mulþi fermieri responsabili pe

care îi vedem cã depun eforturi

substanþiale sã readucã terenurile

la starea care sã permitã recultiva-

rea ºi obþinerea unor recolte ecolo-

gice ºi bio. În opinia mea, ar trebui

întãrit controlul organismelor abili-

tate, atât pentru acreditarea unor

ferme, cât ºi pentru menþinerea ca-

litãþii pentru care au fost acreditate,

dar ºi crescut volumul subvenþiilor

acordate fermierilor din România,

în vederea extinderii agriculturii

ecologice.

Reporter: În ultimii ani, s-a înmul-

þit numãrul producãtorilor de pa-

nouri fotovoltaice ºi a cetãþenilor

care apeleazã la acestea pentru a-ºi

produce energia verde. Specialiºtii

susþin cã durata maximã de utiliza-

re a acestor panouri sau celule fo-

tovoltaice este cuprinsã între 20 ºi

25 de ani, dupã care acestea trebu-

ie schimbate. Þinând cont cã aceste

panouri nu sunt reciclabile din cau-

za componentelor toxice, ce soluþii

existã pentru depozitarea în condi-

þii sigure a panourilor fotovoltaice

respective?

Victor Marcusohn: Pânã sã ne
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întrebãm ce vom face cu celulele

voltaice care se vor schimba peste

20-25 de ani, ar trebui sã se analize-

ze situaþia existentã ºi balanþa pro-

centelor alocate fiecãrei categorii

de resursã regenerabilã. În ceea ce

priveºte dezafectarea celulelor fo-

tovoltaice, cred cã se vor gãsi solu-

þii, aºa cum s-au gãsit pentru

deºeurile electrice ºi electronice ºi

alte categorii de deºeuri care con-

þin pãrþi ce þin de categoria deºeu-

rilor periculoase. Specialiºtii rom-

âni vor gãsi soluþii ºi poate cã deja

se colaboreazã la nivelul institute-

lor de cercetare din UE la gãsirea

acestora.

Reporter: Cu ce alte probleme se

confruntã þara noastrã pe partea de

mediu?

Victor Marcusohn: Aceastã între-

bare mã îndeamnã sã rãspund

"multe". Problemele de mediu ne-

cesitã profesionalism ºi echipe in-

terdisciplinare de studiu. Este esen-

þialã evaluarea iniþialã a impactului

oricãrei reglementãri, dar pentru

asta trebuie specialiºti, în afara func-

þionarilor publici, pentru cã sunt

domenii care sunt greu de regle-

mentat datoritã interconexiunii cu

alte sectoare. Prin urmare, mediul

nu este singur ºi nici nu poate re-

glementa alte sectoare fãrã spriji-

nul specialiºtilor.

Reporter: Ce lipsuri are legislaþia

din domeniu?

Victor Marcusohn: Legislaþia în

domeniu nu are lipsuri. În dome-

niul mediului stãm bine cu partea

de transpunere ºi implementare

prin norme de aplicare. La ceea ce

nu stãm bine este partea de aplica-

re concretã a legislaþiei, cu monito-

rizarea, controlul ºi raportarea pen-

tru aproape toate componentele

de mediu (apã, aer, sol, zgomot,

deºeuri, etc).

Reporter: Care ar fi soluþiile pen-

tru rezolvarea acestora?

Victor Marcusohn: Soluþiile tre-

buie sã fie aplicate fiecãrei proble-

me, pentru cã sunt specifice. Solu-

þia de bazã este pãstrarea mãsurilor

de control asupra modului în care

se aplicã legislaþia ºi aplicarea unor

mãsuri de stimulare, cum ar fi cea

deja aplicatã prin programul "Ra-

bla", dar ºi prin cupoane de recicla-

re. Ar fi multe de detaliat aici, dar

pentru fiecare mãsurã trebuie o

analizã de complementaritate

ºi/sau sinergie cu alte mãsuri. Este

un proces care va avea loc cu sigu-

ranþã, pentru cã realitãþile îl impun.

Reporter: Ce proiecte legislative

pe partea de mediu se aflã în Parla-

ment?

Victor Marcusohn: Cu siguranþã

aceastã întrebare aºteaptã rãspuns

din partea autoritãþii centrale de

mediu. Este important ca aceastã

autoritate sã stabileascã prioritãþile

de promovare legislativã, în funcþie

de urgenþele pe care le dau posibi-

lele penalitãþi pe care le-am putea

plãti la nivel de þarã. Impresia gene-

ralã este cã prioritãþile le fixeazã

mass media, prin reportajele pe

aceste teme. Este bine ca media ºi

cetãþenii sã se implice, dar nu întot-

deauna implicarea semnaleazã o

prioritate realã de mediu.

Reporter: În ce stadiu suntem cu

implementarea reglementãrilor eu-

ropene în domeniul poluãrii - în cât

timp credeþi cã nu vom mai avea

automobile care sã nu polueze?

Victor Marcusohn: Reglementã-

rile europene sunt pentru protecþia

mediului ºi nu le-aº numi "în dome-

niul poluãrii". Le adoptãm ca sã sto-

pãm poluarea ºi sã contribuim la

adaptarea sistemelor. Suntem

într-un stadiu corespunzãtor cu

transpunerea ºi implementarea,

dar, cum spuneam mai sus, stãm

încã prost la aplicarea concretã a

reglementãrilor existente.

Reporter: Ce condiþii ar trebui sã

îndeplinim pentru ca autovehicule-

le electrice sã le înlocuiascã pe cele

cu combustibil convenþional într-o

perioadã optimã?

Victor Marcusohn: În primul

rând infrastructura, costurile încã ri-

dicate, înmulþirea staþiilor de încãr-

care, dar ºi mentalitatea cetãþeni-

lor, care sunt încã reticenþi în acest

sens.

Reporter: Ce preþuri presupune

eliberarea de avize în domeniul

construcþiilor?

Victor Marcusohn: Depinde de

tipul construcþiilor ºi de numãrul

avizelor ce se considerã necesare

pentru fiecare tip de investiþie, in-

clusiv cele privind protecþia mediu-

lui. De altfel, în urma depunerii no-

tificãrii intenþiei de construire, se

stabileºte tipul de procedurã. Este

un domeniu suficient de bine re-

glementat, legea nr. 50/1991 pri-

vind autorizarea lucrãrilor de con-

strucþii fiind clarã în acest sens,

doar cã inclusiv legislaþia de mediu

trebuie urmatã din faza cea mai

timpurie a oricãrei investiþii.

Reporter: Ce reclamã consuma-

torii ºi ONG-urile, în ceea ce pri-

veºte mediul?

Victor Marcusohn: Sunt o varie-

tate de reclamaþii ºi este bine cã

aceste mecanisme existã. Problema

este a modului de rezolvare. În

acest sens, trebuie ca autoritatea

de control, Garda Naþionalã de Me-

diu ºi inspectoratele ei teritoriale,

sã îºi exercite atribuþiile ºi asta nu

înseamnã doar aplicarea sancþiunii,

ci ºi asistarea cetãþeanului ºi urmã-

rirea nerepetãrii respectivei abateri.

Garda nu vine, dã amendã ºi plea-

cã, ci continuã sã supravegheze ca

incidentele ºi accidentele care afec-

teazã mediul sã nu se repete.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Agricultura ecologicã ºi cea bio ne-ar fi
putut plasa în fruntea þãrilor care produc

hranã sãnãtoasã, atât de cãutatã în aceste
zile în Europa. Iatã cã nu a fost sã fie aºa,

pentru cã fermierii nu au ºtiut la început ce
pericole sunt dacã folosesc îngrãºãminte

chimice, cu substanþe interzise la nivel
european, în cantitãþi pe care nici mãcar nu

ºtiau cum sã le dozeze".


