
                    

                            

 

INVITAȚIE  

Dezbatere Publică Proiect de Hotărâre de Guvern pentru declararea zonei naturale 

Lacul Văcărești ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată   

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Ministerul pentru 

Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) vă invită la dezbaterea publică privind proiectul de 

Hotărâre de Guvern (HG) pentru declararea zonei naturale Lacul Văcărești ca parc natural și 

instituirea regimului de arie naturală protejată, joi, 17 decembrie a.c., între orele 11.00-

13.00 la sediul MMAP, Bd.Libertății nr.12.  

Pentru o discuție cȃt mai eficientă participanții sunt  rugați să completeze  pȃnă miercuri, 

16.12.2015 ora 14:00, formularul disponibil la adresa https://goo.gl/fosbX9. Acesta include o 

secțiune pentru un material-sinteză de cel mult două pagini de  propuneri concrete însoțite de 

argumente cu referire exclusiv la proiectul de HG. 

Formatul propus este: 20 de minute – intervențiile inițiatorilor proiectului de HG, 1 oră și 
30 de minute – prezentarea punctelor de vedere ale  participanții selectați (întrebările care nu 
beneficiază de prezența în sală a celor care le-au formulat, vor fi citite de către organizatori), 

în limita timpului alocat (3 minute/intervenție, avȃnd în vedere și pledoaria depusă anterior în 
scris, urmată de răspunsul aferent din partea Ministerelor coorganizatoare). 

 
În cadrul evenimentului o organizație/un cetățean va prezenta un singur punct de 

vedere/o singură întrebare, eventuale completări putând să fie supuse atenției în scris, prin 
materiale transmise prin e-mail. Orice persoană interesată este invitată să continue/să inițieze 
comunicarea cu MMAP și separat de această dezbatere. Alături de persoanele care vor avea 
puncte de vedere transmise prin e-mail și susținute în dezbatere, vor putea participa în scopul 
informării, în limita locurilor disponibile, persoane fără intervenții.  

 
Declarații/interviuri cu presa se vor putea realiza după eveniment, în afara spațiului 

dezbaterii publice. Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi ulterior evenimentului 
(într-un interval de maxim 10 zile) minuta evenimentului, la adresa electronică indicată în 
formularul de înscriere, document care va fi publicat și pe paginile de internet/facebook ale 
Ministerelor. Informații privind proiectul de Hotărâre de Guvern se găsesc pe site-ul MMAP, la 
adresa: http://goo.gl/5hDxMj  

 
 Așteptăm cu interes reacțiile și participarea dumneavoastră.  Vă mulțumim anticipat 

pentru atenția acordată subiectului și demersului nostru!  
Cu apreciere,    

   
 

Cristiana Pașca Palmer 
Ministru 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Violeta Alexandru 
Ministru 
Ministerul pentru Consultare 
Publică și Dialog Civic 
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