COMISIA EUROPEANĂ

Plângere - Încălcarea legislației UE
Înainte de a completa acest formular, vă rugăm să citiți secțiunea Cum să depuneți o plângere la Comisia
Europeană:
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_ro/
Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Vă rugăm să fiți concis și, dacă este necesar, să continuați pe o
pagină separată.

1. Identitate și date de contact
Reclamant*
Titlu* (Dna/Dra/Dl)
Prenume*
Nume*
Organizația:
Adresa*
Localitatea*
Codul poștal*
Țara*
Telefon
Adresă de e-mail
Limba*

Corespondența trebuie
trimisă direct
dumneavoastră sau
reprezentantului
dumneavoastră*?

Dl

Reprezentantul dumneavoastră
(după caz)

Asociatia Baneasa 21
Drm. Varful Berivoiul Mare
Bucuresti
014066
Romania
0786.77.99.77
baneasa21@gmail.com
romana

x

☐

2. Cum a fost încălcată legislația UE?*
Autoritatea sau organismul care face obiectul plângerii

Denumirea*
Adresa
Localitatea
Codul poștal
Țara UE*
Telefon

Primaria Municipiului Bucuresti
Bucuresti
Romania

GSM
Adresă de e-mail

2.1 În opinia dumneavoastră, ce măsuri naționale încalcă legislația UE și de ce?*
Nu se respecta Directiva nr. 91 /271/CEE

Nu a fost respectat termenul de 31 decembrie 2015, termen la care toate aglomerarile mai mari de
10.000 locuitori echivalenti sa se conformeze prevederilor din punct de vedere al colectarii si epurarii
avansate a apelor uzate.

2.2 Care este legislația UE vizată?
Directiva nr. 91 /271/CEE

2.3 Descrieți problema, indicând faptele și motivele pentru care formulați această plângere* (max. 7
000 de caractere):
In conformitate cu Tratatul de aderare, Romania a obtinut perioade de tranzitie astfel incat la 31
decembrie 2015 toate aglomerarile mai mari de 10.000 locuitori echivalenti sa se conformeze
prevederilor din punct de vedere al colectarii si epurarii avansate a apelor uzate.

In conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 /2006, autoritatile
publice locale sunt responsabile cu apa si canalizarea.
Dintre cele 224 de aglomerări umane având peste 10.000 l.e., doar 11 aglomerări îndeplinesc condițiile
cumulative de conformare din Directiva 91/271/CEE.
In Bucuresti (de exemplu) sunt circa 200 străzi fără canalizare.

2.4 Țara respectivă primește (sau s-ar putea să primească în viitor) finanțare europeană legată de
problematica vizată de plângerea dumneavoastră?
 Da (specificați mai jos)
 Nu
X Nu știu

2.5 Plângerea se referă la o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a UE?

În cazul în care încălcarea este cauzată de punerea în aplicare la nivel național a legislației UE, Comisia nu poate decât să investigheze
astfel de cazuri.

Da (specificați mai jos)

 Nu

X Nu știu

3. Acțiuni deja întreprinse pentru soluționarea problemei*

Ați întreprins deja vreo acțiune în țara în cauză pentru a soluționa problema?*
DACĂ DA, aceasta a fost de natură:  administrativă

 juridică ?

3.1 Vă rugăm să descrieți: (a) organismul/autoritatea/instanța implicată și tipul de decizie
luată (b) orice altă acțiune de care aveți cunoștință..

3.2 Plângerea dumneavoastră a fost soluționată de organismul/autoritatea/instanța
implicată sau este în curs de soluționare? Dacă este în curs de soluționare, când se
estimează că va fi pronunțată o hotărâre?*

DACĂ NU vă rugăm să indicați mai jos, după caz
 Un alt dosar în aceeași cauză a fost înaintat unei instanțe naționale sau europene
 Nu există nicio cale de atac pentru soluționarea problemei
 Există o cale de atac, dar este prea costisitoare
 Termenul-limită pentru acționarea în justiție a expirat
 Nu am calitate procesuală activă (nu sunt îndreptățit prin lege să sesizez instanța) - vă

rugăm să indicați motivul:

 Nu dispun de asistență juridică/avocat

X Nu știu ce căi de atac există pentru această problemă
 Altele (a se specifica)

4. Dacă ați contactat deja vreuna dintre instituțiile UE care se ocupă cu probleme de
acest tip, vă rugăm să furnizați referința pentru dosarul/corespondența
dumneavoastră:
 Petiție către Parlamentul European – Ref:…………………………………..
 Comisia Europeană – Ref:………………………………………..
 Ombudsmanul European – Ref:……………………………………………..
 Alta - denumirea instituției sau a organismului pe care l-ați contactat și numărul de referință al

plângerii dumneavoastră (de exemplu, SOLVIT, FIN-NET, centrele europene ale consumatorilor)

5. Enumerați eventuale documente justificative/dovezi pe care le-ați putea, la cerere,
trimite Comisiei

Nu atașați niciun document acum.
- Raspunsul de la Ministerul Apelor și Pădurilor
- Raspunsul de la Primaria Municipiului Bucuresti
- Stadiul implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
urbane

6. Date cu caracter personal*

Autorizați Comisia Europeană să vă divulge identitatea în cadrul demersurilor sale pe lângă
autoritățile împotriva cărora depuneți plângere?
X Da

 Nu

În unele cazuri, divulgarea identității dumneavoastră i-ar permite Comisiei să vă trateze mai ușor plângerea.

