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U15: LEGISLAŢIE, MEDIU 

Liberul acces la informaţie 

Lexic 
articol, e (n) (jur.) 
audienţă/e (f) 
autoritate/ăţi (f) 
buget, e (n)  
difuzare/ări (f) 
instituţie/i (f) 
lege/i (f) 
public, ă, i, e  
 

Prefix 
a prevedea 
 

Sufixe 
actual, a actualiza 
a conduce, conducere 
a dezvolta, dezvoltare  
public, publicare 
 

Sinonime 
•coordonate (de 
contact) = date (de 
contact) 
•obligaţie = datorie 
•a solicita = a cere 
 

Antonime 
vătămat ≠ nevătămat 
public ≠ privat 

 

Familii de cuvinte  
•atribuţie, a atribui, 
atribuire, atribuit 
•responsabil, 
responsabilitate, 
a responsabiliza, 
responsabilizare 
•cont, contabil, 
contabilitate, 
a  contabiliza, 
contabilizare 

 

Expresii 
•act normativ  
•coordonate de 
contact  
•din oficiu 
•informaţii de interes 
public 
•mijloace de informare 
în masă 
•program de 
funcţionare 
•sursă financiară 
•a da publicităţii 
 

 

Legea 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public 
 

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice 

din oficiu următoarele informaţii de interes public: 

a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice; 

b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 

funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau 

instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 

informaţiei publice; 

d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa 

paginii de internet; 

e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

f. programele şi strategiile proprii; 

g. lista cuprinzând documentele de interes public; 

h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, 

potrivit legii; 

i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice 

în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze 

anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii 

un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea a II-a. 

(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează: 

a. prin afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice; prin publicare 

în Monitorul Oficial al României sau mijloacele de informare în masă, 

în publicaţii proprii precum şi în pagina de internet proprie; 

b. prin consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în 

spaţii special destinate acestui scop. 

 

Art. 6. – (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile 

şi instituţiile publice, în condiţiile prezente, informaţiile de interes public. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la 

cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 

(3) Solicitarea, în scris, a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele 

elemente:  

a. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 

b. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei 

publice identificarea informaţiei de interes public; 

c. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care  

      se solicită primirea răspunsului.  
(După www.mmediu.ro) 
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I. Activităţi lexicale  
 
A. Sinonime în serie... 
a avea obligaţia = a fi obligat să = a avea datoria să = a trebui să = a fi nevoie să  

 
1. Reformulaţi articolele 5 (1, 2, 3) şi 6 (2), folosind sinonime care exprimă obligaţia:    
 

2. a. Citiţi textul:   
 

Mediul, sub toate aspectele şi înţelesurile sale, este una din componentele 
vieţii omului care îngrijorează din ce în ce mai mult întreaga lume. Întrucât 
problemele de mediu nu cunosc frontiere, ele sunt, în esenţa lor, 
globalizate. „Mediul natural globalizat” a existat cu mult înainte ca oamenii 
să realizeze acest aspect. Cunoaşterea de către toţi locuitorii planetei a 
naturii, dar şi a societăţii în care îşi duc viaţa, a societăţii globale, a nevoii 
imperioase de protecţie şi conservare a mediului – sursa primară pentru 

asigurarea condiţiilor vitale generaţiilor prezente şi viitoare – trebuie privită ca o condiţie absolută 
pentru continuarea vieţii pe Pământ. (...) Alături de cadrul legislativ, statele, prin autorităţile lor 
competente, trebuie să asigure şi o informaţie corectă despre mediu. În vederea protejării mediului şi, 
în acelaşi timp, pentru a-i fi asigurată şi o dezvoltare durabilă, este nevoie ca informaţia referitoare la 
diferite elemente de mediu (apă, aer, sol, animale sălbatice, resurse naturale etc.) să fie difuzată într-o 
formă convenabilă. 

(După Veronica  Rebreanu, Câteva specte privind crearea unei conştiinţe de mediu, 
în „Environment & Progress”, nr.10/2007: 371-378) 

 

b. Daţi un sinonim sau un exemplu pentru expresiile: cadru legislativ, formă de relief, protecţia 

mediului, a pune la dispoziţie, resurse naturale.    
 

c. Redaţi conţinutul textului încercând să formulaţi obligaţiile formulate în lege privitor la mediu. 

Folosiţi: a trebui să, a avea obligaţia să, a fi obligat să, a avea datoria să, a fi nevoie să...   
 

B. Termeni ştiinţifici legaţi de mediu  
 

Definiţii 
 

•ECOLOGÍE s.f. Ştiinţă care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul lor de viaţă. 

[Var.: oecologíe s.f.] – Din fr. écologie.                                        (DEX '98 = Dicţionarul explicativ al limbii române) 
 

•ECOLOGÍE s.f. Ramură a biologiei care studiază raporturile dintre organisme şi mediul în care se 

dezvoltă şi trăiesc. ♢  (În sociologie) Ecologie umană = studiul relaţiilor dintre fenomenele sociale şi 

spaţiile în care sunt cuprinse. [Gen. -iei. / < fr. écologie, cf. gr. oikos – casă, logos – ştiintă]. 
                                                                                                                                           (DN = Dicţionar de neologisme) 

  

•MÉDIU, medii, s.n. 1. Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află 

fiinţele şi lucrurile. ♢  Mediu intern = totalitatea umorilor care scaldă celulele organismului. Mediu de 

cultură = soluţie nutritivă sterilizată, utilizată pentru înmulţirea microbilor în laborator, în diverse sco-

puri. 2. Societatea, lumea în mijlocul căreia trăieşte cineva: ambianţă. 3. Substanţă solidă, lichidă sau 

gazoasă, câmp electromagnetic sau gravitaţional etc. în care se desfăşoară fenomenele fizice. 4. Per-

soană care poate fi trecută în stare de hipnoză, de transă şi despre care, în practicile oculte, se crede că 

poate comunica cu spiritele şi poate servi ca intermediar între ele şi cei vii. – Din lat. medium. (DEX '98) 
 

• mediu, mediu natural, protecţia/protejarea mediului, conservarea mediului, elemente de mediu  
 

3. a. Comparaţi cele două definiţii ale termenului ecologie. Ce asemănări şi deosebiri constataţi?  
 

b.  Din articolul de dicţionar al cuvântului mediu, care dintre sensuri este legat de ecologie?  
  

C. Termeni juridici 
Familie de cuvinte: lege, legal, ilegal, medicină legală, legislaţie, a legifera... 
 

http://dexonline.ro/faq.php#surse
http://dexonline.ro/faq.php#surse
http://dexonline.ro/faq.php#surse
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4. Căutaţi în dicţionare (DEX, DN etc.) sensul cuvintelor: autoritate, autoritate publică, instituţie 
publică, act normativ.   
 

5. Citiţi textul SALVAŢI DELTA DUNĂRII!:   
 
 

Delta Dunării – rezervaţie naturală unicat în Europa 
 

Delta Dunării este un ţinut exotic, cu peste 1200 de specii de copaci şi plante, cu 
cea mai bogată faună ornitologică de pe continent (mai mult de 300 de specii, 
printre care colonii unice de pelicani) şi ihtiologică (reprezentată de aproximativ 
100 de specii, ca heringul de Dunăre şi sturionii, de la care se obţine preţiosul 
caviar). 

Delta Dunării este cea mai mare rezervaţie de ţinuturi umede din Europa, acoperind o suprafaţă de 
2.682 km2. În anul 1990, UNESCO a inclus Delta Dunării, cea mai nouă formă de relief din România, 
ferită de „progresul industrializării”, printre rezervaţiile biosferei.   

 

Salvaţi Delta Dunării! 
 

În perioada 9-13 august, zece elevi ai şcolii Jiblea Veche din Călimăneşti, judeţul Vâlcea, au mers în 
Delta Dunării pentru strângerea resturilor rămase în urma turiştilor. 
   Iniţiativa micilor informaticieni a fost îmbrăţişată de managerul firmei „Lebăda”, care le-a pus la 
dispoziţie tot ceea ce au avut nevoie pentru a-şi duce la bun sfârşit planul, având dorinţa de a le şi 
recompensa iniţiativa cu un sejur cât mai plăcut. Cu sprijinul  firmei „Lebăda”, elevii au avut tot 
suportul logistic şi material pentru a învăţa şi oferi, în acelaşi timp, o lecţie de educaţie civică şi de 
protecţia mediului. 

Rezultatele acţiunii de igienizare şi amplasare de panouri avertizoare în Delta Dunării, realizată 
cu sprijinul firmei „Lebăda”, sunt următoarele: 
   - 16 panouri cu mesajul PĂSTRAŢI CURĂŢENIA au fost amplasate în locuri de interes turistic major; 
   - 10 câmpuri de campare curăţate; 
   - strângerea tuturor sticlelor existente pe suprafaţa apei. 
   Mai trebuie precizat că deşeurile incinerabile au luat drumul crematoriilor special amenajate, iar cele 
care nu ard au ajuns în depozitele de profil ale administraţiei locale.  
   Elevii şi reprezentanţii Regiei Biosferei Deltei Dunării îşi doresc ca astfel de acţiuni să nu rămână 
singulare şi să fie însuşite şi de turiştii mai puţin disciplinaţi.                                           (www.deltadunarii.ro) 
 

6. Definiţi oral termenii faună, ornitologie, ihtiologie, apoi căutaţi definiţiile lor în dicţionar.   
  

7. Inventariaţi numele de păsări şi de peşti din text:  
 
 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 
   

  

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

D. Exprimarea scopului  G 1.10. 
•În vederea protejării mediului şi, în acelaşi timp, pentru a-i fi asigurată şi o dezvoltare durabilă, este 

nevoie ca informaţia referitoare la diferite elemente de mediu (apă, aer, sol, animale sălbatice, resurse 

naturale etc.) să fie difuzată într-o formă convenabilă. 

•În perioada 9-13 august zece elevi ai şcolii Jiblea Veche din Călimăneşti au mers în Delta Dunării 

pentru strângerea resturilor rămase în urma turiştilor. 

•Iniţiativa micilor informaticieni a fost îmbrăţişată de managerul firmei Flamingo, care le-a pus la 

dispoziţie tot ceea ce au avut nevoie pentru a-şi duce la bun sfârşit planul, având dorinţa de a le şi 

recompensa iniţiativa cu un sejur cât mai plăcut. 
 

8. Reformulaţi frazele de mai sus folosind expresiile ca să, în vederea, cu scopul de a :   
 

http://www.deltadunarii.ro/
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E. Trei şi în limba română  G 1.1.; 2.6. 
•Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ 

care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 

•În vederea protejării mediului şi, în acelaşi timp, pentru a-i fi asigurată şi o dezvoltare durabilă, este 

nevoie ca informaţia referitoare la diferite elemente de mediu să fie difuzată într-o formă convenabilă. 

•Alături de cadrul legislativ, statele, prin autorităţile lor competente, trebuie să asigure şi o informaţie 

corectă despre mediu. 

•Elevii şi reprezentanţii Regiei Biosferei Deltei Dunării şi-au dorit ca astfel de acţiuni să nu rămână 

singulare şi să fie însuşite şi de turiştii mai puţin disciplinaţi. 
 

9. Înlocuiţi pe şi din exemplele de mai sus cu un sinonim potrivit dintre: în plus, îşi, de asemenea, 
etc., în acelaşi timp.    
 

10. Lectură cu harta în mână 
 

                     Dunărea  
 

Dunărea, al doilea mare fluviu al Europei 

după Volga, atât ca lungime (2.857 km) cât 

şi ca debit (aproximativ 5.600 m
3
/sec la 

intrarea în România), reprezintă o adevărată 

axă a Europei Centrale, pe care o leagă de 

Marea Neagră. Izvorăşte din Munţii Pădurea 

Neagră şi se varsă în Marea Neagră prin 

cele trei braţe: Chilia, Sulina şi Sf. 

Gheorghe. În drumul său străbate teritoriul a 

zece ţări – Germania, Austria, Slovacia, 

Ungaria, Croaţia, Iugoslavia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina – şi patru capitale – Viena, 

Bratislava, Budapesta şi Belgrad. Bazinul hidrografic al Dunării este împărţit de 18 state europene: 

Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Italia, 

Macedonia, Republica Moldova, Polonia, România, Serbia şi Muntenegru, Republica Slovacă, 

Slovenia, Elveţia şi Ucraina. Dintre ţările dunărene, România deţine cea mai mare suprafaţă (30% din 

Bazinul Dunării), sectorul cel mai lung al fluviului Dunărea (1.076 km) şi Delta Dunării (a doua mare 

zonă umedă din Europa). 

 Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea oferă 

cadrul legal de cooperare pentru asigurarea protecţiei apei şi resurselor ecologice, precum şi pentru 

utilizarea lor durabilă în Bazinul Dunării. Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea, 

cu sediul la Viena, coordonează toate activităţile desfăşurate în cadrul Convenţiei şi este principalul 

organism de decizie al Convenţiei. România a devenit membru al Comisiei Internaţionale pentru 

Protecţia Fluviului Dunărea în 1995, o dată cu ratificarea, prin Legea nr. 14/1995, a Convenţiei privind 

cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.                                            (www.mmediu.ro) 
 

 
11. Explicaţi reglementările care există pentru protecţia apei şi a 
resurselor ecologice ale Dunării:    
 
 

12. Ce credeţi că vedeţi în prima imagine?  
 

 

13. Conversaţie: Puneţi întrebări colegilor referitor la:  
a. reguli de circulaţie pe care nu le respectaţi 
b. reglementări care ar trebui impuse pentru a păstra străzile curate 
c. pedepse pe care le-aţi da (şi nu se dau totdeauna) celor care 
fumează în locurile publice. 
 

 

 


