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REZUMAT 

 

Poluarea atmosferei reprezintă în prezent una dintre cele mai mari provocări la adresa 

mediului cu care se confruntă întreaga comunitate internațională și, din cauza caracterului 

universal, global, al atmosferei, efectele poluării acesteia au un impact direct asupra oricărei 

persoane, indiferent de statul pe al cărui teritoriu se află.  

Într-un recent studiu1 al Băncii Mondiale se arată că în anul 2013 poluarea atmosferei a 

generat la nivel mondial 5,5 milioane de decese premature, adică unul din zece decese, iar 

impactul produs asupra economiei mondiale a fost de 5,11 miliarde de dolari. 

La data de 2 mai 2018, Organizația Mondială a Sănătății, printr-un comunicat de presă2, a 

anunțat că, potrivit propriilor studii, aproximativ 90% din populația planetei este expusă poluării 

atmosferice peste limitele admise, ceea ce generează anual aproximativ 7 milioane de decese 

premature.   

În legătură cu încălzirea globală și schimbările climatice, cel mai recent raport3 al 

Comisiei Interguvernamentale de Experți privind Schimbările Climatice, prezentat în anul 2014, 

a arătat că, în emisfera nordică, în perioada anilor 1983-2012 a fost probabil cea mai caldă 

perioadă din ultimii 1400 de ani.   

Raportul confirmă cu certitudine că emisiile în atmosferă de gaze cu efect de seră sunt 

principala cauză a determinării încălzirii globale și a schimbărilor climatice, constatându-se o 

creștere în atmosferă fără precedent în istorie a concentrațiilor de dioxid de carbon, metan și oxid 

de azot.   

Se apreciază de către experți că, până la sfârșitul secolului, media temperaturilor globale 

față de perioada 1986-2005 este posibil să crească chiar și la 4.8ºC, ceea ce poate avea un efect 

devastator iar evitarea unor consecințe extrem de grave se poate face numai prin menținerea 

creșterii temperaturii între 1° și 2°C.   

În fața unor astfel de împrejurări de fapt și având în vedere serioasele provocări pe care 

poluarea atmosferei le generează, considerăm că este justificat pe deplin interesul nostru pentru 

                                                
1 The World Bank and Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington, The Cost of Air 
Pollution, Strengthening the Economic Case for Action, 2016, p. 10, 12.  
2  http://www.who.int/news-room/, ultima accesare, 25.08.2018.  
3 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Summary for policymakers, Contribution of Working 

Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing 

Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, p. 2-4. 
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alegerea temei ”Aspecte juridice ale protecției atmosferei pe plan internațional” mai ales că, în 

opinia noastră, dreptul este singura soluție prin care se poate ajunge la o protecție adecvată a 

atmosferei. 

Desigur că există în prezent mai multe reglementări internaționale care se referă la 

protecția atmosferei, dintre care, cele mai importante, sunt: Convenția de la Geneva privind 

poluarea atmosferică transfrontalieră la mare distanță, Convenţia de la Viena pentru protecţia 

stratului de ozon, Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Protocolul 

de la Kyoto și Acordul de la Paris. 

Cu toate acestea, am constatat că reglementările internaționale existente în prezent se 

referă direct la protecția atmosferei, fără ca mai întâi să stabilească clar ce reprezintă aceasta din 

punct de vedere juridic, care este regimul său juridic general și dacă există vreo relație de 

apropriere cu privire la atmosferă. 

În general, doctrina de drept internațional public nu abordează problema atmosferei ci 

mai degrabă pe cea a spațiului aerian, iar doctrina de dreptul mediului și-a însușit definiții 

tehnico-științifice ale atmosferei, din conținutul cărora nu pot fi deduse caracterele juridice 

necesare pentru a contura un regim juridic clar al atmosferei și al protecției acesteia, astfel încât 

să poată fi înlăturată confuzia cu alte noțiuni, cum ar fi cea de spațiu aerian sau spațiu cosmic, 

care, așa cum vom vedea, au specificități proprii și regimuri juridice distincte. 

În opinia noastră, a reacționa din punct de vedere legal și a lua anumite măsuri de 

reglementare cu privire la un anumit domeniu de interes, fără ca mai întâi să fie identificate în 

mod clar natura, întinderea și înțelesul juridic al noțiunii care a prilejuit reacția, poate pune sub 

semnul întrebării însăși eficiența măsurilor luate și poate crea dificultăți în aplicarea acestora. 

Deci, protecția juridică a atmosferei nu poate fi una adecvată în măsura în care nu este 

stabilit în mod clar, încă de la început, ce reprezintă din punct de vedere juridic atmosfera și care 

este regimul său juridic general. 

 Mai mult decât atât, în opinia noastră, un regim juridic coerent și adecvat de protecție a 

atmosferei nu poate fi conceput în lipsa identificării mai întâi a unei forme de apropriere a acestei 

resurse naturale, întrucât, în caz contrar, din cauza inclinațiilor inerent egoiste ale statelor sau 

chiar a persoanelor individuale, poate exista un dezinteres total sau o utilizare abuzivă a 

atmosferei, mai ales că astfel de atitudini au generat provocările globale actuale reprezentate de 

schimbările climatice și diminuarea stratului de ozon.  
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Astfel, în demersul nostru, în principal, am încercat să găsim răspunsurile următoarelor 

întrebări:  

1. Ce reprezintă atmosfera din punct de vedere juridic?       

2. Care este raportul dintre atmosferă, spațiu aerian și spațiu cosmic?  

3. Care este relația dintre state cu privire la aproprierea atmosferei?  

4. Poate fi atmosfera supusă suveranității exclusive a unui stat sau este suspusă 

regimurilor juridice specifice resurselor naturale partajate, resurselor naturale comune,  

patrimoniului comun al umanității sau preocupării comune a întregii umanității?  

5. Poate exista un drept asupra atmosferei?  

6. Cine poate fi titularul unui asemenea drept?             

7. Despre ce drept poate fi vorba și cum poate fi el exercitat?  

8. Care sunt principalele reglementări internaționale referitoare la protecția atmosferei în 

general și în special cele referitoare la protecția atmosferei împotriva schimbărilor climatice?  

9. Care sunt principalele vulnerabilități ale regimului juridic internațional al schimbărilor 

climatice și cum pot fi înlăturate aceste neajunsuri? 

Ca urmare, în prezenta lucare ne-am propus să identificăm anumite elemente care pot 

face parte dintr-un regim juridic clar și coerent al atmosferei și al protecției acesteia. 

În primul capitol al lucrării, intitulat ”Noțiuni generale privind atmosfera”, am pornit de 

la analiza noțiunii de atmosferă, așa cum este ea definită în prezent în doctrina juridică, am 

evaluat necesitatea unei noi abordări în definirea atmosferei, am delimitat noțiunea de atmosferă 

de spațiul aerian și spațiul cosmic și regimurile lor distincte și am încercat să stabilim înțelesul 

juridic al noțiunii de atmosferă, pentru ca mai apoi să expunem pe scurt câteva considerații 

tehnico-științifice referitoare la poluarea atmosferei, cauzele acesteia și principalele sale efecte 

negative globale. 

 Așa cum credem că era firesc, am început demersul nostru de cercetare prin a încerca să 

stabilim ce anume reprezintă atmosfera din punct de vedere juridic.  

 Fără a contesta importanța și meritul definițiilor regăsite în doctrină, am considerat că 

acestea se suprapun prea mult cu definiția tehnico-științifică a atmosferei și, din această cauză, 

există anumite dificultăți în a identifica în conținutul ei caracterele juridice necesare pentru a 

contura un regim juridic clar al atmosferei și al protecției acesteia, astfel încât să poată fi 
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înlăturată confuzia cu alte noțiuni, cum ar fi cea de spațiu aerian sau spațiu cosmic, care, așa cum 

am văzut, au specificități proprii și regimuri juridice distincte. 

 Astfel, neputând identifica o definiție satisfăcătoare, am considerat că este justificată 

încercarea noastră de a contura un înțeles juridic al noțiunii de atmosferă care să poată să 

reprezinte punctul de plecare pentru clarificarea regimului juridic internațional al atmosferei și al 

protecției acesteia. 

 În cadrul acestui demers, am luat drept reper noțiunea de ”resursă naturală” în general și 

după ce, pe baza reglementărilor internaționale relevante, am stabilit înțelesul noțiunii de 

”resursă naturală”, am continuat prin a delimita această noțiune de altele similare, cum ar fi 

”mediu” și ”element de mediu”, și am stabilit raportul dintre acestea, concluzionând în final că 

atmosfera este o vertiabilă resursă naturală globală și vitală. 

Acest lucru nu era însă suficient întrucât definirea juridică a atmosferei nu poate avea loc 

în lipsa unor distincții esențiale între anumite noțiuni care pot fi lesne confundate și utilizate în 

același context cu înțelesuri echivalente cu consecința generării unor confuzii nepermise. Astfel, 

a trebuit să clarificăm și să stabilim sensul și implicațiile juridice ale noțiunilor de ”spațiu aerian” 

și ”spațiu cosmic”, pentru a le distinge în mod categoric de atmosferă.  

Pe baza acestor analize, am dat un înțeles juridic al atmosferei, în sensul că aceasta poate 

fi considerată ca fiind o resursă naturală unică, indivizibilă funcțional și vitală, care transcende 

oricăror limite teritoriale ale statelor, categoric distinctă de spațiul aerian, de spațiul cosmic și de 

regimurile lor juridice, resursă naturală care, în integralitatea sa, nu poate fi supusă suveranității 

unui singur stat. 

 În opinia noastră, un regim juridic coerent și adecvat de protecție a atmosferei nu poate fi 

conceput în lipsa identificării mai întâi a unei forme de apropriere a acestei resurse naturale, 

întrucât, în caz contrar, din cauza inclinațiilor inerent egoiste ale statelor sau chiar a persoanelor 

individuale, poate exista un dezinteres total sau o utilizare abuzivă a atmosferei, mai ales că 

astfel de atitudini au generat provocările globale actuale reprezentate de schimbările climatice și 

diminuarea stratului de ozon. 

În cadrul capitolului II, intitulat ”Regimul juridic internațional al atmosferei”, după ce 

am expus controversele cu privire la relația dintre state cu privire la resursele naturale în general 

(suveranitate teritorială sau proprietate comună globală), am încercat să verificăm dacă atmosfera 

se încadrează în vreunul din regimurile juridice internaționale consacrate de apropriere a 
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resurselor naturale în general: 1. suveranitatea exclusivă asupra resurselor naturale, 2. 

preocuparea comună a întregii umanității, 3. resurse naturale partajate, 4. resurse naturale 

comune, 5. patrimoniu comun al umanității. 

Am apreciat că atmosfera nu ar putea fi considerată ca fiind supusă suveranității 

exclusive a statelor deasupra cărora se află întrucât, o asemenea abordare, ignoră anumite 

distincții fundamentale, absolut necesare și se bazează pe o confuzie nepermisă a noțiunii de 

atmosferă cu cea de spațiu aerian. Prin această eroare s-ar ajunge astfel ca atmosfera să fie 

asimilată, din punct de vedere al regimului juridic, noțiunii mult mai clare în dreptul internațional 

aceea de spațiu aerian, nesocotindu-se diferența esențială dintre ele, diferență care atrage automat 

inaplicabilitatea principiului suveranității în cazul atmosferei. 

Atmosfera este o resursă naturală indivizibilă din punct de vedere funcțional, care 

transcende în mod natural și nestingherit oricăror granițe sau limite teritoriale ale statelor, resursă 

naturală care, în integralitatea sa, nu poate fi supusă suveranității statale. Atmosfera este prin 

excelență o resursă naturală globală unică, compoziția sa fiind într-o continuă mișcare și 

transformare, iar această permanentă dinamică are un efect transfrontalier imposibil sau dificil de 

controlat, tocmai de aceea noțiunea de atmosferă nu poate fi expresia unei abordări teritoriale, 

geografice, legată indisolubil de frontierele unui stat, așa cum se întâmplă în cazul spațiului 

aerian.  Criteriul spațial, teritorial, se dovedește a fi complet irelevant în cazul atmosferei întrucât 

din cauza dinamicii acesteia și naturii fluctuante, delimitarea prin linii verticale (imaginare) a 

frontierelor teritoriale este complet lipsită de sens, compoziția atmosferei circulând în plan 

orizontal în mod natural și nestingherit dincolo de orice granițe statale. 

Am considerat că atmsofera nu poate fi supusă nici principiului preocupării comune a 

întregii umanități, întrucât acest principiu, așa cum este el conturat în prezent, nu poate exprima 

o formă de apropriere a acestei resurse, ci se referă exclusiv la regimul juridic al protecției 

acesteia. Or, atmosfera ca resură naturală și protecția acesteia sau efectele adverse ale poluării 

atmosferei, deși au o legătură între ele, sunt totuși lucruri diferite iar identificarea unor principii 

referitoare la protecția atmosferei, nu poate suplini lipsa unui regim juridic de apropriere a 

atmosferei ca resursă naturală, regim juridic care este indispensabil, așa cum am constatat de la 

început, pentru furnizarea unei protecții juridice veritabile și adecvate a acestei resurse naturale. 
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În acord cu alți autori, considerăm că nici regimul juridic al resurselor naturale partajate 

nu poate fi aplicat atmosferei întrucât mai mult de jumătate din spațiul aerian în care se regăsește 

atmosfera, este, în afara suveranității oricărui stat (deasupra oceanelor și Antarcticii).  

În ceea ce privește proprietatea comună internațională, nici aceasta nu poate fi aplicată în 

cazul atmosferei, întrucât acest regim juridic, așa cum este el conturat în prezent, presupune ca 

obiectul acestuia să se afle complet în afara jurisdicției vreunui stat, ceea ce nu este cazul 

atmosferei. Ineluctabila și naturala suprapunerea fizică a compoziției atmosferei cu teritoriile 

fiecăruia dintre state, face ca în interiorul spațiului aerian al fiecărui stat să existe, inevitabil și 

efemer, la un moment dat, o anumită parte (evident fluctuantă și în continuă dinamică) din 

atmosferă, astfel încât această fracțiune a compoziției atmosferei, poate fi, cel puțin teoretic,  

supusă suveranității statale.  

Pe de altă parte, nu poate fi primită teza aplicării principiului proprietății comune cu 

privire la atmosferă, întrucât o astfel de ipoteză ridică probleme cu privire la modul în care 

această resursă naturală este exploatată și protejată întrucât, în lipsa unor drepturi exclusive chiar 

parțiale, poate exista un dezinteres total sau o utilizare abuzivă din partea unora dintre state, mai 

ales că astfel de atitudini au generat provocările globale actuale reprezentate de schimbările 

climatice și degradarea stratului de ozon.  

În continuare, am considerat că atmosfera nu poate fi plasată nici sub regimul juridic al 

patrimoniului comun al umanității pentru simplul fapt că, așa cum am văzut, acest concept este 

destul de vag și inexact din punct de vedere juridic, nu are coerența necesară pentru a configura 

în mod clar anumite raporturi juridice dintre state sau alte persoane cu privire la atmosferă și nu 

poate oferi mijloacele juridice concrete necesare pentru un regim juridic funcțional de apropriere 

și de protecție a acestei resurse naturale vitale.  

În concluzie, am considerat că, în prezent, niciunul dintre regimurile juridice clasice de 

aproprire a resurselor naturale analizate, luat separat, nu satisface exigențele de reglementare a 

atmosferei pe plan internațional, mai ales în contextul noilor și globalelor provocări reprezentate 

de schimbările climatice și degradarea stratului de ozon. 

În aceste condiții, în cadrul aceluiași capitol, am încercat să identificăm un nou concept 

care să ofere bazele solide pentru conturarea unui regim juridic distinct și apt să exprime clar și 

coerent atât statutul legal al atmosferei cât și regimul juridic de protecție al acesteia. În cadrul 

acestui capitol ne-am străduit să aflăm dacă poate exista un drept asupra atmosferei, cine poate fi 
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titularul unui asemenea drept și despre ce drept poate fi vorba. În acest sens, am propus 

”proprietatea de mediu” ca soluție și, plecând de la aceasta, am conturat elementele regimului 

juridic specific al atmosferei și al protecției acesteia.  

În opinia noastră, pentru a se ajunge la identificarea corectă a unui regim juridic adecvat 

la nivel internațional al atmosferei, este extrem de important să se pornească tocmai din sensul 

opus, adică de la nivelul intern, individual, mai exact de la analiza raporturilor interne dintre 

indivizi și dintre aceștia și stat referitoare la resursele naturale, întrucât, toate normele de drept, 

inclusiv cele de drept internațional public, ajung să aibă impact direct și concret, în definitiv, tot 

asupra indivizilor, a căror organizare formează conceptual noțiunea de stat.  

Într-o asemenea manieră se poate ajunge la un regim juridic global și deplin integrat, care 

să asigure inclusiv o efectivitate directă și eficientă a normelor referitoare la protecția atmosferei.  

În acest demersul nostru am început prin a ne întreba dacă ar putea fi concepută existența 

unui drept asupra mediului și, în mod evident, inclusiv asupra atmosferei, iar în caz afirmativ, să 

aflăm care sunt titularii și care ar putea fi natura, justificarea, caracterele juridice și conținutul 

unui asemenea drept.  

Mai întâi am observat că orice persoană, în mod firesc şi aproape fără excepţie, poate 

face în mod direct, nemijlocit și chiar fără a fi nevoie de concursul altei persoane, anumite acte 

de însuşire, de folosinţă sau chiar de dispoziţie materială cu privire la anumite resurse naturale 

principale sau secundare, elemente de mediu care nu se află și nici nu se pot afla niciodată în 

proprietatea exclusivă, de drept comun, a persoanei respective.  

Așadar, am constatat că poate fi conceput un drept asupra mediului  și, implicit, asupra 

atmosferei, drept care nu își poate găsi temeiul nici în dreptul de proprietate privată de drept 

comun, nici în cel de proprietate publică.    

În opinia noastră, titularii drepturilor asupra mediului, mai exact asupra resurselor 

naturale, inclusiv atmosfera, nu pot fi decât persoanele care trăiesc și beneficiază, într-o formă 

sau alta, direct sau indirect, de aceste resurse, indiferent de cetățenie, condiție socială, statul al 

căror resortisanți sunt, forma de guvernământ a statului etc.  

Acest drept asupra mediului, distinct și specific, a fost  denumit convențional ”dreptul de 

proprietate de mediu” care, în opinia noastră, este un drept fundamental, personal nepatrimonial, 

inseparabil de modalitatea comunității, cu natură complexă, care sintetizează deopotrivă 

elemente specifice drepturilor reale și drepturilor de creanță, care are un obiect specific – 
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bunurile de mediu și în temeiul căruia, pe de o parte, titularul său este îndreptățit la exercitarea 

unor anumite prerogative în mod direct și nemijlocit asupra bunurilor de mediu, iar pe de altă 

parte, același titular poate pretinde statului să facă sau să nu facă ceva în legătură protecția 

bunurilor de mediu. 

Considerăm că recunoaștarea dreptului de proprietate de mediu are o importanță 

deosebită întrucât, în primul rând, noțiunea propusă, explică temeiul în baza căruia orice 

persoană poate face în mod direct, nemijlocit și chiar fără a fi nevoie de concursul altei persoane, 

anumite acte de însuşire, de folosinţă sau chiar de dispoziţie materială cu privire la anumite 

resurse naturale principale care nu se află și nici nu se pot afla niciodată în proprietatea 

exclusivă, de drept comun, a persoanei respective. 

În al doilea rând, dreptul la proprietate de mediu oferă explicația și pentru existența și 

recunoașterea dreptului la un mediu sănătos, pe care, fără a-i pune niciun moment în discuție 

existența și utilitatea, îl integrează armonios în conținutul său și îi oferă temeiul și justificarea. 

În al treilea rând, utilizând elementele regimurilor juridice consacrate și înlăturând 

neajunsurile acestora, proprietatea de mediu oferă baze solide pentru conturarea unui regim 

juridic, global, intern și internațional, atât de apropriere a resurselor naturale cât și de protecție a 

acestora. Astfel, dreptul de proprietate de mediu structurează în mod integrator, global și coerent 

relațiile sociale referitoare la resursele naturale, plecându-se de la o abordare pe verticală a 

acestor raporturi în cadrul dreptului intern și ajungându-se, pe plan internațional, la o viziune 

orizontală a relațiilor cu privire la resursele naturale.  

Revenind la atmosferă, plecând de la dreptul de proprietate de mediu, am conturat, în 

jurul aceste noțiuni, trăsăturile esențiale care pot constitui baza unui regim juridic specific al 

acestei resurse naturale. 

Așadar, un element fundamental al acestui regim juridic îl reprezintă proprietatea de 

mediu prin intermediul căreia se ajunge la o structurare coerentă a statutului legal al atmosferei și 

al protecției acesteia atât pe plan intern cât și internațional. 

La nivel intern, atmosfera reprezintă o resursă naturală, un bun de mediu, care face 

obiectul dreptului de proprietate de mediu al cărui titular este fiecare cetățean al statului 

respectiv.   

Cu toate acestea, proprietatea de mediu asupra atmosferei nu oferă titularului său toată 

plaja de prerogative ale posesiei, folosinței și dispoziției cu privire la această resursă naturală, 
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acestea fiind partajate între titular și stat. Atributele pe care le poate exercita titularul proprietății 

de mediu sunt cele care pot fi exercitate direct și nemijlocit iar celelalte prerogative care 

presupun administrarea și exploatare, protecția, etc. sunt exercitate de către stat în temeiul 

suveranității sale. 

În această situație, statul nu este decât un administrator, un fel de ”fiduciar” specific 

instituției public trust doctrine din dreptul american, care, prin intermediul suveranității la nivel 

internațional, respectiv prin intermediul dreptului de proprietate publică și regimului de putere 

publică la nivel intern, are dreptul și obligația, ca într-o manieră specifică, să posede, folosească 

și, într-o anumită măsură, să dispună (desigur, în sens material) cu privire la atmosferă, dar nu în 

putere proprie și în interes propriu, ci ca urmare a puterii cu care a fost învestit de titularii 

dreptului de proprietate de mediu și în interesul acestora. 

Tot la nivel intern, dreptul de proprietate de mediu asupra atmosferei oferă titularului său, 

pe lângă prerogativele expuse mai sus, și posibilitatea de a pretinde statului să facă sau să nu facă 

ceva în legătură protecția atmosferei. În cadrul unei asemenea obligații de a face, statul este 

obligat să asigure titularului dreptului de proprietate de mediu o atmosferă nepoluată, de o 

anumită calitate. Deci, în virtutea dreptului de proprietate de mediu și prin intermediul dreptului 

la un mediu sănătos, titularul acestora este îndreptățit nu numai la un anumit acces specific la 

atmosferă dar poate pretinde din partea statului  asigurarea unei anumite calități a acestei resurse 

naturale.    

La nivel internațional, proprietatea de mediu asupra atmosferei își relevă dimensiunea sa 

internațională și se transpune pe planul corespunzător sub forma proprietății internaționale de 

mediu.  

Proprietatea internațională de mediu a atmosferei ar putea fi considerată ca fiind o formă 

a coproprietății devălmașe în cadrul căreia fiecare stat nu este îndreptățit la o cotă ideală din 

resursele naturale comune, iar această formă de coproprietate nu se poate preface niciodată într-o 

coproprietate pe cote părți. Ca și în cazul resurselor naturale partajate, considerăm că fiecare stat 

coproprietar nu este îndreptățit la o fracțiune materială concretă din din atmosferă și nici chiar la 

un drept cantitativ egal de utilizare, ci mai degrabă ar fi  vorba de aplicarea conceptului de 

utilizare echitabilă. Desigur că regimul propus este incompatibil cu orice formă individuală de 

apropriere a atmosferei, ca întreg, ca resursă naturală globală, din partea statelor prin intermediul 
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suveranității sau din partea oricărei persoane fizice sau juridice de drept intern sau internațional 

sau organizații internaționale. 

În această situație, relațiile cu privire la atmosferă nu mai pot fi abordate decât într-o 

perspectivă orizontală, în cadrul căreia fiecare stat, care este ”fiduciarul” propriilor cetățeni, 

titulari ai proprității de mediu asupra atmosferei, prin intermediul dimensiunii internaționale a 

proprietății de mediu, reprezintă interesele acestora și administrează la nivel internațional 

relațiile referitoare la atmosferă. 

Se poate observa că prin intermediul conceptului de proprietate de mediu asupra 

atmosferei, care se menifestă specific, așa cum am văzut, atât pe plan intern dar și internațional, 

se ajunge la un regimul juridic al atmosferei structurat în mod integrator, global, plecându-se de 

la o abordare pe verticală a relațiilor referitoare la atmosferă în cadrul dreptului intern și 

ajungându-se, pe plan internațional, la o viziune orizontală dar sistematizată a raporturilor cu 

privire la aceeași resursă.  

Astfel, de la nivel intern, trecând prin raporturile privitoare la atmosferă ale fiecărui 

cetățean cu statul său, se ajunge ca fiecare stat, care este ”fiduciarul” propriilor cetățeni titulari ai 

proprietății de mediu asupra atmosferei, prin intermediul dimensiunii internaționale a proprietății 

de mediu, să reprezinte interesele acestora și administreze la nivel internațional relațiile 

referitoare la atmosferă. 

Acest regim juridic specific, unitar dar structurat pe două paliere, intern și internațional, 

asigură o abordarea sistematizată și coerentă a problemelor comune legate de protecția 

atmosferei și contribuie în mod esențial la evitarea existenței unei reglementări fragmentare și 

necoroborate.  

De asemenea, sistemul juridic integrat la care am făcut referire, este extrem de important 

întrucât, prin specificul său, face posibilă o efectivitate directă și eficientă, prin intermediul 

ordinii juridice a fiecărui stat, chiar și a normelor internaționale referitoare la protecția 

atmosferei. 

Capitolul III a fost dedicat prezentării pe scurt a principalelor reglementări 

internaționale referitoare la protecția atmosferei: Convenția de la Geneva asupra poluării 

atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, Convenția de le Viena privind protecția stratului de 

ozon și Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice. Ulterior, ne-am 

concentra atenția asupra regimului juridic internațional al schimbărilor climatice, ocazie cu care 
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am analizat în mod detaliat Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, 

Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris și principalele vulnerabilități ale acestor 

reglementări. 

 Analizând Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, Protocolul 

de la Kyoto și Acordul de la Paris, care conțin în prezent elemente principale ale regimului 

juridic internațional al schimbărilor climatice, am constatat că principala vulnerabilitate a 

acestora o reprezintă lipsa unui sistem de sancțiuni concrete, proporționale și disuasive pentru 

nerespectarea de către state a obligațiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 Sancțiunile specifice dreptului internațional public pentru nerespetarea tratatelor sunt, în 

opinia noastră, greu de aplicat și, în orice caz, nu sunt de natură să asigure, nici într-o mică 

măsură, realizarea obligațiilor asumate de către statul recalcintrant. Deși Convenția-cadru a 

Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris 

dispun de un anumit sistem de facilitare a punerii în aplicarea a acestor reglementări, acest 

mecanism funcționează într-o manieră necontencioasă și nepunitivă. De asemenea, nici Curtea 

Internațională de Justiție nu poate reprezenta o opțiune practică din moment ce jurisdicția Curții 

nu este obligatorie și, în orice caz, în eventualitatea pronunțării unei hotărâri, rămâne în 

continuarea problema lipsei unor sancțiuni eficiente și concrete pentru nerespectarea acesteia.  

 Capitolul IV l-am dedicat analizei unei spețe considerată de mine semnificativă, 

subliniind  rolul instanțelor naționale în cadrul regimului juridic internațional al schimbărilor 

climatice. Astfel, în cauza Urgenda contra Olandei, statul Olandez a fost obligat de o instanță 

olandeză să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 25% până 

în anul 2020 față de nivelul din anul 1990, jurisprudență care revoluționat maniera în care era 

privită posibilitatea instanțelor naționale de a contribui la aplicarea dispozițiilor internaționale 

referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 În continuare, în mod critic, am încercat să înlăturăm vulnerabilitățiile reglementărilor 

internaționale referitoare la schimbările climatice și am propus efectivitatea internă ca soluție 

pentru garantarea executării de către state a obligațiilor internaționale de reducerere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră. 

În concluzie, în lipsa unui sistem bine conturat și eficace de sancțiuni și mai ales a unui 

organ cu vocație internațională care să aplice asemenea sancțiuni pentru nerespectarea 

reglementărilor internaționale referitoare reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, lunând ca 
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reper cauza Urgenda contra Olandei, am considerat că soluția de asigurare a respectării acestor 

dispoziții trebuie căutată, poate în mod surprinzător, la nivelul oridinii juridice interne a fiecărui 

stat parte la aceste reglementări. Deci, dacă o constrângere a statelor nu poate veni de la nivel 

internațional, aceasta poate fi furnizată tocmai la nivel intern prin intermediul instanțelor 

naționale.  

În aceste condiții, în continuarea demersului nostru, am încercat să conturăm elementele 

esențiale pentru înțelegerea particularităților pe care le poate ridica în practică un litigiu în 

dreptul intern referitor la obligarea statului la respectarea obligațiilor internaționale de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră.   

 Principalele reglementări europene referitoare la calitatea aerului fac obiectul analizei din 

Capitolul V și anume Directiva Aer, principalele obligații generate de acesta și jurisprudența 

relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În continuare, ne-am referit și la reglementările 

europene privind protecția stratului de ozon pentru ca în final să abordăm legislația europeană 

principală referitoare la schimbările climatice - Directiva 2003/87/CE privind sistemul european 

de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră precum și jurisprudența relevantă a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

 În fine, în cadrul Capitolului VI am abordat problemele ridicate de jurisprudența CEDO 

în legătură cu protecția juridică a atmosferei și exercitarea dreptului la un mediu sănătos. Astfel, 

după am analizat  aproximativ 44 de cauze relevante, am încercat să extragem câteva principii 

degajate de jurisprudența Curții în legătură cu dreptul la un mediu sănătos și poluarea atmosferei.  

 

 ● Contribuții personale 

 

 Ca urmare a cercetării științifice pe care am efectuat-o în vederea elaborării prezentei 

lucrări de doctorat, am formulat și o serie de opinii personale, argumentate, dintre care dorim să 

menționăm în mod special:  

 ► Deși există suficiente reglementări internaționale cu privire la protecția atmosferei, 

constatăm că, în mod paradoxal, acestea nu conțin o definiție juridică a obiectului care se 

dorește a fi protejat, adică a atmosferei, aceasta făcând mai mult obiectul preocupărilor 

doctrinare.  
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  ► Atmosfera poate fi considerată ca fiind o resursă naturală unică, indivizibilă 

funcțional și vitală, care transcende oricăror limite teritoriale ale statelor, categoric distinctă de 

spațiul aerian, de spațiul cosmic și de regimurile lor juridice, resursă naturală care, în 

integralitatea sa, nu poate fi supusă suveranității unui singur stat. 

 ► Definițiile atmosferei regăsite în doctrină se suprapun prea mult cu definițiile tehnico-

științifice și, din această cauză, există anumite dificultăți în a identifica în conținutul lor 

caracterele juridice necesare pentru a contura un regim juridic clar al atmosferei și al protecției 

acesteia, astfel încât să poată fi înlăturată confuzia cu alte noțiuni, cum ar fi cea de spațiu 

aerian sau spațiu cosmic, care au specificități proprii și regimuri juridice distincte.  

 ► Noțiunea de ”resursă naturală” poate să reprezinte baza pentru definirea atmosferei 

și pentru încadrarea sa într-un regim juridic internațional coerent. Resursele naturale reprezintă 

acele elemente naturale ale mediului, deci care nu sunt rezultatul vreunei activității umane, care 

pot fi utilizate pentru a sastisface nevoile de orice fel ale oamenilor, ale celorlalte ființe și care 

condiționează existența și calitatea celorlalte elemente de mediu. 

 ► Un regim juridic coerent și adecvat de protecție a atmosferei nu poate fi conceput în 

lipsa identificării mai întâi a unei forme de apropriere a acestei resurse naturale, întrucât, 

stabilirea unui regim juridic clar, care să aibă la bază și o formă de apropriere, stimulează mai 

mult decât orice interesul și preocupările de protecție a atmosferei. În caz contrar, din cauza 

inclinațiilor inerent egoiste ale statelor sau chiar a persoanelor individuale, poate exista un 

dezinteres total sau o utilizare abuzivă a atmosferei. 

  ► Atmosfera nu poate fi suspusă regimurilor juridice internaționale clasice de 

apropriere a resurselor naturale reprezentate de principiul suveranității exclusive asupra 

resureslor naturale, resurselor naturale partajate, proprietatea comună internațională, 

patrimoniul comun al umanității și principiul preocupării comune a întregii umanități.  

► În privința patrimoniului comun a umanității, apreciem că acest concept este destul de 

vag și inexact din punct de vedere juridic, nu are coerența necesară pentru a configura în mod 

clar anumite raporturi juridice dintre state sau alte persoane cu privire la atmosferă și nu poate 

oferi mijloacele juridice concrete necesare pentru un regim juridic funcțional de apropriere și de 

protecție a acestei resurse naturale vitale. Considerăm că, cel puțin la stadiul actual de 

dezvoltare al dreptului intern și internațional, nu se poate admite calitatea de subiect de drept 

internațional nici umanității și nici mediului, naturii, patrimoniului de mediu sau patrimoniului 
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comun al umanității. Instituția veritabilă a patrimoniului nu poate fi concepută în lipsa unui 

titular. Considerăm că noțiunea de patrimoniu comun al umanității (patrimoniu de mediu) nu 

poate să reprezinte decât o formă a unei universalități de fapt constituită din ansamblul 

elementelor de mediu, care prin natura lor nu pot fi deținute decât în comun. În cadrul 

conceptului de patrimoniul comun al umanității, sintagma de patrimoniu comun, în opinia 

noastră, evocă mai degrabă ideea unei proprietăți comune asupra ansamblului de elemente de 

mediu care nu pot fi deținute decât în comun iar termenul de umanitate sugerează că în calitate 

de coproprietar poate fi orice persoană, indiferent ce cetățenie, de statul în care locuiește, de 

statutul social, etc.     

 ► Pentru a se ajunge la identificarea corectă a unui regim juridic adecvat la nivel 

internațional al atmosferei, este extrem de important să se pornească tocmai din sensul opus, 

adică de la nivelul intern, individual, mai exact de la analiza raporturilor interne dintre indivizi 

între ei și dintre aceștia și stat referitoare la resursele naturale, întrucât, toate normele de drept, 

inclusiv cele de drept internațional public, ajung să aibă impact direct și concret, în definitiv, tot 

asupra indivizilor, a căror organizare formează conceptual noțiunea de stat.  

► Considerăm că poate fi conceput un drept asupra mediului  și, implicit, asupra 

atmosferei, drept care nu își poate găsi temeiul nici în dreptul de proprietate privată de drept 

comun, nici în cel de proprietate publică.    

► Titularii drepturilor asupra mediului, mai exact asupra resurselor naturale, inclusiv 

atmosfera, nu pot fi decât persoanele care trăiesc și beneficiază, într-o formă sau alta, direct sau 

indirect, de aceste resurse, indiferent de cetățenie, condiție socială, statul al căror resortisanți 

sunt, forma de guvernământ a statului etc.  

► Dreptul de proprietate de mediu este un drept fundamental, personal nepatrimonial, 

inseparabil de modalitatea comunității, cu natură complexă, care sintetizează deopotrivă 

elemente specifice drepturilor reale și drepturilor de creanță, care are un obiect specific – 

bunurile de mediu și în temeiul căruia, pe de o parte, titularul său este îndreptățit la exercitarea 

unor anumite prerogative în mod direct și nemijlocit asupra bunurilor de mediu, iar pe de altă 

parte, același titular poate pretinde statului să facă sau să nu facă ceva în legătură protecția 

bunurilor de mediu. 

► Bunurile de mediu ar putea fi considerate resursele naturale, cum sunt atmosfera, 

apa, fauna, etc., care pot fi utilizate pentru a satisface nevoile de orice fel ale oamenilor și ale 
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celorlalte ființe, asupra cărora orice persoană poate să exercite anumite prerogative specifice, 

care nu pot fi apropriate în mod individual și exclusiv, nu pot fi deținute decât în comun de către 

toți indivizii și care sunt administrate, în principiu, prin intermediul statelor, atât la nivel intern 

cât și internațional. 

►Recunoaștarea dreptului de proprietate de mediu are o importanță deosebită întrucât, 

în primul rând, noțiunea propusă, explică temeiul în baza căruia orice persoană poate face în 

mod direct, nemijlocit și chiar fără a fi nevoie de concursul altei persoane, anumite acte de 

însuşire, de folosinţă sau chiar de dispoziţie materială cu privire la anumite resurse naturale 

principale care nu se află și nici nu se pot afla niciodată în proprietatea exclusivă, de drept 

comun, a persoanei respective.În al doilea rând, dreptul la proprietate de mediu oferă explicația 

și pentru existența și recunoașterea dreptului la un mediu sănătos, pe care, fără a-i pune niciun 

moment în discuție existența și utilitatea, îl integrează armonios în conținutul său și îi oferă 

temeiul și justificarea.În al treilea rând, utilizând elementele regimurilor juridice consacrate și 

înlăturând neajunsurile acestora, proprietatea de mediu oferă baze solide pentru conturarea 

unui regim juridic, global, intern și internațional, atât de apropriere a resurselor naturale cât și 

de protecție a acestora. Astfel, dreptul de proprietate de mediu structurează în mod integrator, 

global și coerent relațiile sociale referitoare la resursele naturale, plecându-se de la o abordare 

pe verticală a acestor raporturi în cadrul dreptului intern și ajungându-se, pe plan internațional, 

la o viziune orizontală a relațiilor cu privire la resursele naturale. 

► În opinia noastră, atmosfera ar trebui să fie supusă regimului juridic al proprietății 

de mediu, atât la nivel intern cât și internațional.  

► La nivel intern, atmosfera reprezintă o resursă naturală, un bun de mediu, care face 

obiectul dreptului de proprietate de mediu al cărui titular este fiecare cetățean al statului 

respectiv.În temeiul dreptului de proprietate de mediu asupra atmosferei titularul poate să 

exercite anumite prerogative în mod direct și nemijlocit asupra acesteia, fără a intervenția altei 

persoane. Într-adevăr, orice persoană, în mod firesc, face anumite acte de însuşire, de folosinţă 

sau chiar de dispoziţie materială cu privire la atmosferă.  

► Cu toate acestea, proprietatea de mediu asupra atmosferei nu oferă titularului său 

toată plaja de prerogative ale posesiei, folosinței și dispoziției cu privire la această resursă 

naturală, acestea fiind partajate între titular și stat. Atributele pe care le poate exercita titularul 

proprietății de mediu sunt cele care pot fi exercitate direct și nemijlocit iar celelalte prerogative 
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care presupun administrarea și exploatare, protecția, etc. sunt exercitate de către stat în temeiul 

suveranității sale. 

► Statul nu este decât un administrator în sens larg, un fel de ”fiduciar” specific 

instituției public trust doctrine din dreptul american, care, prin intermediul suveranității la nivel 

internațional, respectiv prin intermediul dreptului de proprietate publică și regimului de putere 

publică la nivel intern, are dreptul și obligația, ca într-o manieră specifică, să posede, 

folosească și, într-o anumită măsură, să dispună (desigur, în sens material) cu privire la 

atmosferă, dar nu în putere proprie și în interes propriu, ci ca urmare a puterii cu care a fost 

învestit de titularii dreptului de proprietate de mediu și în interesul acestora. 

► Tot la nivel intern, dreptul de proprietate de mediu asupra atmosferei oferă titularului 

său, pe lângă prerogativele expuse mai sus, și posibilitatea de a pretinde statului să facă sau să 

nu facă ceva în legătură protecția atmosferei. În cadrul unei asemenea obligații de a face, statul 

este obligat să asigure titularului dreptului de proprietate de mediu o atmosferă nepoluată, de o 

anumită calitate. Deci, în virtutea dreptului de proprietate de mediu și prin intermediul dreptului 

la un mediu sănătos, titularul acestora este îndreptățit nu numai la un anumit acces specific la 

atmosferă dar poate pretinde din partea statului asigurarea unei anumite calități a acestei 

resurse naturale.    

► La nivel internațional, proprietatea de mediu asupra atmosferei își relevă 

dimensiunea sa internațională și se transpune pe planul corespunzător sub forma proprietății 

internaționale de mediu.În această situație, relațiile cu privire la atmosferă nu mai pot fi 

abordate decât într-o perspectivă orizontală, în cadrul căreia fiecare stat, care este ”fiduciarul” 

propriilor cetățeni titulari ai proprității de mediu asupra atmosferei, prin intermediul 

dimensiunii internaționale a proprietății de mediu, reprezintă interesele acestora și 

administrează la nivel internațional relațiile referitoare la atmosferă. 

► Prin intermediul conceptului de proprietate de mediu asupra atmosferei, care se 

menifestă specific, așa cum am văzut, atât pe plan intern dar și internațional, se ajunge la un 

regimul juridic al atmosferei structurat în mod integrator, global, plecându-se de la o abordare 

pe verticală a relațiilor referitoare la atmosferă în cadrul dreptului intern și ajungându-se, pe 

plan internațional, la o viziune orizontală dar sistematizată a raporturilor cu privire la aceeași 

resursă.  
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Astfel, de la nivel intern, trecând prin raporturile privitoare la atmosferă ale fiecărui 

cetățean cu statul său, se ajunge ca fiecare stat, care este ”fiduciarul” propriilor cetățeni titulari 

ai proprietății de mediu asupra atmosferei, prin intermediul dimensiunii internaționale a 

proprietății de mediu, să reprezinte interesele acestora și administreze la nivel internațional 

relațiile referitoare la atmosferă. 

► Acest regim juridic specific, unitar dar structurat pe două paliere, intern și 

internațional, este extrem de important întrucât, prin specificul său, face posibilă o efectivitate 

directă și eficientă, prin intermediul ordinii juridice a fiecărui stat, chiar și a normelor 

internaționale referitoare la protecția atmosferei. 

► Constatând lipsa unui sistem bine conturat și eficace de sancțiuni și mai ales a unui 

organ cu vocație internațională care să aplice asemenea sancțiuni pentru nerespectarea 

reglementărilor internaționale referitoare reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, lunând 

ca reper cauza Urgenda Contra Olandei, considerăm că soluția de asigurare a respectării 

acestor dispoziții trebuie căutată, poate în mod surprinzător, la nivelul oridinii juridice interne a 

fiecărui stat parte la aceste convenții.  

 ► Garantarea executării obligațiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

asumate de statele părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, 

la Protocolul de la Kyoto și la Acordul de la Paris ar trebui să fie asigurată prin efectivitatea 

internă a dispozițiilor referitoare la obligațiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 ► În temeiul dreptului la un mediu sănătos și al prevederilor Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, ale Protocolul de la Kyoto și ale Acordul de la 

Paris, orice persoană ar trebui să solicita în cadrul ordinii juridice interne a statului propriu și 

în fața instanțelor naționale, obligarea statului fie la respectarea întocmai a Contribuției 

Determinate la nivel Național asumate, în cazul în care aceasta este susceptibilă să asigure 

obiectvul de 2°C, fie la luarea unor măsuri de reducere a emsiilor de gaze cu efect de seră 

sporite care să asigure atingerea obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale la 

2°C. 
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 ● Propuneri de lege ferenda 

 

 Rezultatul cercetării noastre a oferit temeiul pentru următoarele propuneri de lege 

ferenda: 

 ► modificarea Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, prin 

introducerea unor noi articole după cum urmează: 

 Art. 11. Înțelesul juridic al noțiunii de atmosferă 

  ”Atmosfera este o resursă naturală unică, indivizibilă funcțional și vitală, care transcende 

oricăror limite teritoriale ale statelor, categoric distinctă de spațiul aerian, de spațiul cosmic și de 

regimurile lor juridice, resursă naturală care, în integralitatea sa, nu poate fi supusă suveranității 

unui singur stat.” 

  Art. 12. Poluarea atmosferei 

  ”Poluarea atmosferei reprezintă prezența în atmosferă a oricărei substanţe, sub orice 

formă, introdusă direct sau indirect, pe cale naturală sau antropică, care modifică echilibrul 

constituienților atmosferici şi care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi/sau a 

mediului ca întreg ori poate cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop 

recreativ sau în alte scopuri legitime.” 

  Art. 13. Regimul juridic al atmosferei  

  ”(1) Atmosfera este supusă regimului juridic al proprietății de mediu, atât la nivel intern 

cât și internațional.  

  (2) Atmosfera nu poate fi suspusă regimurilor juridice internaționale clasice de apropriere 

a resurselor naturale reprezentate de principiul suveranității exclusive asupra resureslor naturale, 

resurselor naturale partajate, proprietatea comună internațională, patrimoniul comun al umanității 

și principiul preocupării comune a întregii umanități.” 

  Art. 14. Dreptul de proprietate de mediu asupra atmosferei  

  ”(1) Dreptul de proprietate de mediu asupra atmosferei este un drept fundamental, 

personal nepatrimonial, inseparabil de modalitatea comunității, cu natură complexă, care are un 

obiect specific – bunul de mediu reprezentat de atmosferă,  drept în temeiul căruia, titularul său 

poate exercita, în condițiile legii, anumite prerogative în mod direct și nemijlocit asupra 

atmosferei și poate pretinde statului să facă sau să nu facă ceva, atât pe plan intern dar și 

internațional, în legătură protecția atmosferei. 
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  (2) Titularul dreptului de proprietate de mediu asupra atmosferei este orice persoană care 

beneficiază, într-o formă sau alta, direct sau indirect, de această resursă naturală, indiferent de 

cetățenie, sex, vârstă, condiție socială, statul al cărui cetățean este etc. 

  (3) Dreptul de proprietate de mediu asupra atmosferei nu neagă existența dreptul la un 

mediu sănătos ci, din contră, îl integrează armonios în conținutul său și îi oferă temeiul și 

justificarea.” 

  Art. 15. Prerogativele dreptului de proprietate de mediu asupra atmosferei 

  ”(1) Prerogativele pe care le poate exercita, în condițiile legii, titularul dreptului de 

proprietate de mediu asupra atmosferei sunt acele acțiuni materiale de însuşire, de folosinţă sau 

chiar de dispoziţie materială asupra compoziției atmosferei care pot fi făcute în mod direct, 

nemijlocit și fără a fi necesar concursul altei persoane. 

  (2) În temeiul dreptului de proprietate de mediu asupra atmosferei și prin intermediul 

dreptului la un mediu sănătos, orice persoană poate pretinde statului să facă sau să nu facă ceva, 

atât pe plan intern dar și internațional, în legătură protecția atmosferei. 

  (3) Prerogativele pe care le poate exercita titularul dreptului de proprietate de mediu 

asupra atmosferei pot fi restrânse de către stat în mod excepțional dar numai în baza unei măsuri 

prevăzute de lege, care urmărește un scop legitim și care este proporționlă cu acest scop 

urmărit.”   

  Art. 16. Drepturile și obligațiile statului referitoare la atmosferă 

”(1) Statul,prin intermediul suveranității la nivel internațional, respectiv prin intermediul 

regimului de putere publică la nivel intern, are dreptul și obligația, ca într-o manieră specifică, să 

posede, folosească și, într-o anumită măsură, să dispună în sens material cu privire la atmosferă, 

dar exclusiv în interesul titularii dreptului de proprietate de mediu asupra atmosferei. 

  (2) Statul are o obligație pozitivă de a lua toate măsurile, atât la nivel intern cât și 

internațional, necesare și eficiente pentru protecția atmosferei dar și o obligație negativă de a nu 

face nimic din ceea ce ar putea împiedica o protecție adcvată a atmosferei.” 

  Art. 17. Protecția juridică a atmosferei  

  ”(1) Protecția juridică a atmosferei trebuie să cuprindă adoptatea, prin reglementări 

juridice internaționale și interne speciale, a unor măsuri concrete, obligatorii și eficiente 

împotriva principalelor efecte negative globale ale poluării atmosferice: încălzirea globală și 

schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, ploile acide, smogul și altele. 
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  (2) Protecția juridică a atmosferei la nivel intern și internațional va avea la bază 

următoarele principii: principiul sic utere tuo, principiul responsabilității comune dar diferențiate, 

principiul prevenirii, principiul precauției, principiul dezvoltării durabile, principiul echității 

intergeneraționale, principiul preocupării comune a întregii umanități, principiul non-regresiunii, 

precum și alte principii de dreptul mediului.  

(3) În cadrul obligației pozitive, statul are următoarele obligații specifice: 

1. Obligația de a institui un cadru legislativ şi administrativ intern adecvat de asigurare 

a prevenirii, reducerii și controlului poluării atmosferice;  

2. Obligația de a lua anumite măsuri proporționale de precauție atunci când poluarea 

atmosferică reprezintă un fapt generator al unui risc inacceptabil de producere a unor 

prejudicii grave și ireversibile chiar dacă la acel moment nu există suficiente dovezi 

științifice care să stabilească cu certitudine posibilitatea sau probabilitatea producerii 

efectelor negative grave și ireversibile;  

3. Obligația de a proceda la evaluarea impactului generat de activitățile de poluare a 

atmosferei și de lua în considerare rezultatul acestor studii de impact în procesul 

decizional;  

4. Obligația de a asigura accesul publicului la informații privind calitatea atmosferei și 

măsurile luate pentru protecția acesteia;  

5. Obligația de a asigura accesul publicului la procesul decizional privind activitățile 

generatoare de poluare atmosferică;  

6. Asigurarea dreptului de acces la o instanță în probleme ce țin de protecția 

atmosferei; ” 

  Art. 18. Relațiile internaționale referitoare la atmosferă  

  ”(1) La nivel internațional, drepturile și interesele titularilor proprietății de mediu asupra 

atmosferei sunt reprezentate și administrate de către fiecare stat în parte în cadrul Autorității 

Internaționale pentru Protecția Atmsoferei. 

  (2) Autoritatea Internațională pentru Protecția Atmsoferei este o organizație 

internațională interguvernamentală în cadrul ONU formată din reprezentanții fiecărui stat, cu 

personalitate juridică, competență și structuri proprii, care reglementează, administrează și 

supraveghează resursa naturală globală unică reprezentată de atmosferă.”   
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  Art. 41. Garantarea executării obligațiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

 ”(1) Garantarea executării obligațiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

asumate de statele părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, la 

Protocolul de la Kyoto și la Acordul de la Paris este asigurată prin efectivitatea internă a 

dispozițiilor referitoare la obligațiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 (2) Obligațiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumate de statele părți la 

Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, la Protocolul de la Kyoto și 

la Acordul de la Paris au efect direct în dreptul intern al acestor state.  

 (3) În temeiul dreptului la un mediu sănătos și al prevederilor Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, ale Protocolul de la Kyoto și ale Acordul de la 

Paris, orice persoană poate solicita în cadrul ordinii juridice interne a statului propriu și în fața 

instanțelor naționale, obligarea statului fie la respectarea întocmai a Contribuției Determinate la 

nivel Național asumate, în cazul în care aceasta este susceptibilă să asigure obiectvul de 2°C, fie 

la luarea unor măsuri de reducere a emsiilor de gaze cu efect de seră sporite care să asigure 

atingerea obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale la 2°C. 

 (4) Soluționarea cauzelor de către instanțele naționale și executarea hotărârilor 

pronunțate împotriva statului se fac după regulile de drept intern ale statului respectiv.” 

 Propuneri cu caracter general: 

►  Modificarea art. 5 al Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, în sensul că 

pentru infracțiunile referitoare la deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii 

sau de radiații ionizante în atmosferă, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau 

vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, să fie prevăzute în 

mod concret natura sancțiunii penale, care considerăm că trebuie să fie pedeapsa cu închisoarea, 

precum și limitele minime și maxime ale pedepsei.  

► La nivel european, modificarea art. 19 din Directiva 2008/50/CE prin instituirea unui 

termen foarte scurt dar rezonabil (spre exemplu, o oră) în care să aibă loc informarea publicului 

cu privire la depășirile pragurilor de alertă și de informare, termen calculat de la momentul 

constatării acestor depășiri a nivelurilor admise. 
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 ► Creșterea rolului organizațiilor specializate ONU (Organizația Mondială a Sănătății, 

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Organizația Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură etc.) în monitorizarea îndeplinirii obligațiilor asumate de state 

prin reglementările internaționale cu privire la protecția atmosferei și schimbările climatice. 

 ► Învestirea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu noi atribuții și 

competențe în domeniul protecției atmosferei. 

 ► Înființarea unui organism internațional specializat - Autoritatea Internațională pentru 

Protecția Atmsoferei - în cadrul ONU, format din reprezentanții fiecărui stat, cu personalitate 

juridică, competență și structuri proprii, care reglementează, administrează și supraveghează 

resursa naturală globală unică reprezentată de atmosferă.   

 În exercitarea atribuțiunilor sale autoritatea ar trebui să înceapă demersurile conturarea 

unei definiții clare a atmosferei ca resursă naturală, determinarea unui regim juridic aplicabil, 

stabilirea unor norme stricte cu privire la modalitatea de exploatare și protecție a atmosferei,  

supravegherea respectării normelor stabilite, prevederea și aplicarea unor sancțiuni proporționale 

și disuasive pentru nerespectarea regulilor, mecanisme concrete, eficiente și rapide de soluționare 

a conflictelor etc.  

► Crearea unui organism internațional specializat care să urmărească îndeplinirea de 

către state a măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sau atribuirea acestor 

competențe Comisiei Interguvernamentale de Experți privind Schimbările Climatice. 

 

 

 

 

Îmi manifest acordul cu privire prezentul rezumat al tezei de doctorat,  

Prof.univ.dr. Daniela Marinescu 
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