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REZUMAT 

 

În ultimii ani, protecția mediului devenind o prioritate a întregii omeniri, statele și 

comunitatea internațională, conștiente de insuficiența și fragmentarea răspunsului la 

problemele globale cauzate de poluare, au întreprins măsuri pentru extinderea și consolidarea 

reglementărilor relevante atât în plan intern cât și pe plan internațional, menite să asigure 

protecția tuturor factorilor de mediu.   

Însă, având în vedere că răspunsul comunității internaționale s-a lăsat așteptat, statele, în 

mod singular sau grupate, au adoptat măsuri pentru limitarea sau prevenirea poluării, de multe 

ori necorelate între ele ceea ce a condus la grade diferite de protecție, la o rețea densă de 

reglementări, de asemenea, necorelate între ele și uneori lipsite de eficacitate și promtitudine. 

În acest context, marea provocare în dreptul mediului este dată de nivelul diferit de 

dezvoltare a diverselor regiuni ale planetei care, în plan economic, determină în unele zone, o 

limitare a resurselor alocate rezolvării problemelor de mediu sau așezarea în prim planul 

politicilor naționale a chestiunilor economice în detrimentul problemelor ambientale. Totuși, 

structura sistemului internațional de protecție a mediului este rezultatul unor procese 

evolutive, care au conferit acesteia o dimensiune globală, la definirea căreia participă prin 

modalităti din ce în ce mai originale noi actori ai vieții internaționale. 

La nivel european evoluția procesului de reglementare și jurisprudență ne permite să 

afirmăm cu certitudine rezonabilă schimbarea dimensiunii dreptului mediului, care nu mai are 

limitarea conferită de suveranitatea statelor, ci se extinde ca un drept ce ține de spațiul 

Uniunii. În același timp acest drept este condiționat de cerința ca, dreptul la un mediu sănătos 

să fie asigurat în prezent, fără a pune în pericol dreptul generațiilor viitoare de a se bucura, la 

rândul lor, de un mediu sănătos. 

Materia ce face obiectul prezentei analize, adică principiile dreptului mediului în contextul 

dezvoltării durabile, implică și la acest moment viziuni originale, descoperiri ce rezultă din 

obiective limpede trasate care trebuie să-și găsească reflectarea în legislație. Însă, se constată și o 

legătură strânsă a principiilor de dreptul mediului cu principiile generale de drept și/sau cu 

principiile specifice anumitor ramuri ale dreptului. 

Utilitatea practică a cunoașterii principiilor juridice de dreptul mediului, constă în faptul 

că, prin intermediul lor, cunoaștem liniile directoare ale unui sistem juridic, principiile 

exercitând o acțiune constructivă orientând atât activitatea legiuitorului, cât și a practicianului. 

Normele juridice de dreptul mediului, se raportează la principiile juridice specifice, în două 
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sensuri, pe de o parte ele cuprind și cristalizează principiile, iar pe de altă parte, funcționarea 

principiilor se realizează prin elaborarea și aplicarea normelor.  

Principiile de dreptul mediului au funcția de a structura și dezvolta sistemul de drept la 

nivel internațional, regional, unional sau dintr-o anumită țară, asigurând garanțiile necesare 

indivizilor, în sensul că normele juridice se vor aplica în conformitate cu spiritul legii, spirit 

conținut de principii. 

Legiuitorul, la orice nivel, în procesul de elaborare a normei, are în permanență în vedere 

comandamentele implicate de principiile dreptului mediului, selectează dintre acestea pe cele 

specifice relațiilor sociale ce fac obiectul reglementării, le corelează cu celelalte principii 

incidente, așa încât textul de lege propus spre adoptare să asigure promovarea unei conduite în 

concordanță cu principiile avute în vedere. 

Principiile dreptului concentrează esența unui sistem de drept la un moment dat, rămân 

constante lungi perioade de timp dar nu sunt imuabile și capătă caracteristicile momentului în 

care se aplică. Principiile dreptului evoluează, sau dispar, odată cu relațiile sociale, și 

reprezintă o măsură a dezvoltării și specializării dreptului. Astfel, apar principii noi, cum ar fi 

cel al dezvoltării durabile, al acțiunii preventive sau al precauției, iar principiile clasice se 

dezvoltă pe măsura evoluției societății și a problemelor supuse aplicării lor. Astfel, principiile 

de protecție a mediului intervin și atenuează unele drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la 

proprietatea privată. 

Principiile le regăsim în diferite sfere ale societății, ele putând fi, fără a le epuiza, 

economice, politice, juridice. Principiile generale ale dreptului, alături de principiile specifice 

unei ramuri, așa cum este dreptul mediului, asigură coerența dreptului și au o acțiune 

constructivă întrucât, fiind rodul experienței sociale, ghidează activitatea legiuitorului. 

Constatăm că, în prezent, prin globalizarea relaților economice și sociale, are loc o 

universalizare a principiilor, inclusiv a principiilor de dreptul mediului, unele dintre ele 

aplicându-se în multe sisteme de drept deoarece, reprezintă fundamentele vieții sociale. În 

acest context, evidențiem principiul dezvoltării durabile, principiul prevenirii, pe care le 

regăsim în toate sistemele de drept, internațional, unional și național. 

Principiile, se realizează și prin încheierea unor convenții internaționale cu respectarea 

acestora, sau prin intermediul legislației naționale adoptate de fiecare stat în parte, legislație  

care, de asemenea, receptează aceste principii în mod expres sau prin textele legale care le fac 

aplicabile în mod concret. 

Având în vedere însa, că eficacitatea tratatelor în materia protecției ambientale, este 

diminuată de faptul că regulile internaționale de protecție a mediului sunt rareori executorii, 
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putem spune că fără adoptarea unor reglementări interne care să dea eficacitate normelor 

internaționale, obiectivele propuse în acestea rămân la stadiul de bune intenții ce nu pot 

produce efecte pozitive, vizibile. Putem susține că, independent de valoarea juridică, deci de 

forța de constrângere ce le pot asigura aplicarea, principiile dreptului mediului (intern, unional 

și internațional) “trimit” la “principiul pozitiv de drept”, adică la o normă explicit formulată 

într-un text de lege.  

Evoluția rapidă principiilor de dreptul mediului, arată că ceea ce azi reprezintă un 

principiu ori o norma fără forță juridică propriu-zisa, cu caracter de recomandare, poate 

deveni, sub imperiul necesității, text imperativ de drept internațional, sau unional, și va putea 

face parte, potrivit Legii fundamentale românești, din dreptul intern al mediului. 

Desprinderea exactă a principiilor acestei discipline juridice ni se pare importantă din cel 

puțin două puncte de vedere:  

a) cunoașterea acestora poate contribui într-o măsura importantă la aplicarea lor în 

practică, obiectiv cu atât mai dificil cu cât numeroase prevederi legale în materie sunt relativ 

noi;  

b) cunoașterea teoretică a acestor principii și sintetizarea unor concluzii privind efectele 

aplicării lor practice, reprezintă o premisă indispensabilă a perfecționării legislației în materie.  

Pornind de la conceptul de dezvoltare durabilă, care a fost definit ca fiind dezvoltarea 

care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a 

răspunde nevoilor lor1 și luând în considerare principiile de mediu implicate în atingerea 

scopului dezvoltării durabile, evidențiate în Anexa 1 la Raportul Brundthal, teza elaborată 

răspunde necesității realizării unei incursiuni în studiul efectelor asupra dezvoltării durabile a 

acestor principii precum și a altor principii de drept și dreptul mediului.  

Dezvoltarea durabilă, concept care transcede domeniului protecției mediului, dar în care 

își are sursa originală, constituie firul principal al prezentei teze care abordează principiile de 

mediu, ale căror aspecte teoretice și practice intersectează și influențează realizarea sa.  

Astfel, Capitolul I Noțiunea de ”principiu de drept”, este destinat prezentării: diferitelor 

definiții date principiilor; clasificării și delimitării acestora; prezentării, în context, al 

principiilor legalității, responsabilității, echității și justiției, solidarității sociale; precum și a 

dimensiunii internaționale a recunoașterii și garantării drepturilor și libertăților fundamentale.  

                                                
1 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Chapter 
2: Towards Sustainable Development , sursa:  http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
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Capitolul II, Aspecte teoretice și practice ale unor principii de drept prezintă acele 

principii ce sunt sau pot fi în conexiune cu principiile de dreptul mediului, cuprinse în 

Constituția României, alături de unele principii ale dreptului unional și efectul acestora asupra 

principiilor naționale, cu accent asupra relației principiu – izvor de drept și asupra impunerii și 

verificării aplicării principiilor prin intermediul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este 

abordat și aspectul de drept comparativ, prin prezentarea unor principii de drept consacrate în 

legislațiile unor state membre ale Uniunii. 

Capitolul III, destinat Evoluției principiilor de mediu în contextul schimbărilor 

intervenite în plan internațional, european și național trece în revistă principiile de mediu în 

acest context, prezintă o clasificare a principiilor dreptului mediului, urmată de studiul asupra 

principiilor promovate în politicile unionale de mediu, și anume: principiul prevenirii; 

principiul precauției; principiul prevenirii și controlul integrat al poluării; principiul 

răspunderii civile pentru daunele aduse mediului; principiul poluatorul plătește; principiul 

utilizării prudente și raționale a resurselor naturale; principiul integrări politicii de mediu în 

celelalte politici sectoriale; principiul dreptului la un mediu sănătos; principiul accesului la 

informație, al participării publicului la luarea deciziei și al accesului la justiție în probleme de 

mediu; principiul dezvoltării durabile. 

Principiile interne ale dreptului mediului, principii care au suferit clasificarea în principii 

de bază și principii decizionale, alături de rolul acestora în asigurarea dezvoltării durabile, 

sunt elementele studiate în cadrul Capitolul IV. În categoria principiilor de bază sunt studiate: 

principiul potrivit căruia protecția mediului constituie un obiectiv de interes public major; 

principiul exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata resursele naturale, în 

conformitate cu interesul național și politica sa ecologică; principiul conservării biodiversitătii 

și ecosistemelor specifice în cadrul biogeografic natural; aspecte specifice ale principiului 

acțiunii preventive, alături de principiul prevenirii poluării și ameliorării calitătii mediului; 

principiul poluatorul plătește; principiile utilizării durabile a resurselor naturale și principiul 

integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale. Principiul precauției, principiul 

reținerii poluanților la sursă și principiul participării publicului la luarea și aplicarea deciziilor 

de mediu, sunt studiate ca principii decizionale. 

Următorul capitol, Capitolul V, intitulat Principiile externe ale dreptului mediului, face o 

prezentare a dezvoltării cooperării internaționale pentru protecția mediului, prin studiul 

efectuat asupra: principiului ”sic utere tuo”, a principiului informării și cooperării între state, 

principiului bunei vecinătăti, a principiului protejării patrimoniului comun, principiului 
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prevenirii și principiului precauției, principiului interzicerii poluării; principiului 

nediscriminării și principiului poluatorul plătește. 

Pentru că, uneori respectarea și realizarea dreptului are lor prin intermediul 

jurisprudenței, ultimul capitol, Capitolul VI, este alocat prezentării unor Aspecte juridice 

teoretice și practice legate de principiile dreptului mediului, prin studiul efectuat asupra 

jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la principiile de mediu, și cu 

aplecare asupra accesului la justiție în probleme de mediu, al procedurii de infrigement, al 

acțiunilor preliminare înaintea Curții de Justiție și a acțiunilor în anulare. 

Lucrarea demonstrază că principiile de dreptul mediului sunt interconectate între ele, dar 

în același timp, sunt legate de principiile celorlalte ramuri de drept, precum și de principiile 

generale ale dreptului. Sub primul aspect, al interconectării am evidențiat legătura dintre 

principiul prevenirii cu alte principii de dreptul mediului, cum ar fi principiul precauției, al 

controlului integrat al poluării sau al răspunderii civile pentru daunele aduse mediului, precum 

și legătura lor cu dezvoltarea durabilă sau efectul acestora asupra dezvoltării durabile. 

Dezvoltarea durabilă, ca principiu, este studiată prin legătura sa cu principiul utilizării 

prudente și raționale a resurselor naturale și principiul integrării politicii de mediu în celelalte 

politici sectoriale. De asemenea, principiul utilizării durabile a resurselor naturale este strâns 

legat de principiul exercitării de catre stat a dreptului suveran de a exploata resursele naturale, 

în conformitate cu interesul național și politica sa ecologica. Principiul dreptului la un mediu 

sănătos este legat de principiul accesului la informație, al participării publicului la luarea 

deciziei și al accesului la justiție în probleme de mediu, toate având aplicații în realizarea 

dezvoltării durabile. Sub cel de al doilea aspect, al legăturii principiilor generale ale dreptului 

cu principiile de mediu, am efectuat o cercetare a legăturii dintre principiul legalității, 

responsabilității, al echității și justiției, al recunoașterii și garantării drepturilor și libertăților 

fundamentale, al principiului solidarității sociale cu principiile generale de bază sau cu 

principiile decizionale ale mediului. Astfel, nu se poate face vorbire despre principiul potrivit 

căruia protecția mediului constituie un obiectiv de interes public major, fără a vorbi de 

principiile generale, cum ar fi principiul legalității sau al solidarității sociale, sau de principii 

specifice, cum ar fi principiul democrației și suveranității poporului, al legalității 

constituționale. Principiul poluatorul plătește, este legat, prin aplicațiile sale concrete de 

principii ale dreptului penal; principiul acțiunii preventive, prin formele sale de aplicare la 

nivelul economic (și aici luăm în considerare procedurile de autorizare), este strâns legat de 

principiile dreptului administrativ; principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici 
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sectoriale, este în strânsă legătură cu principiile separației puterilor în stat și al pluralismului 

politic. 

Principiile existente în reglementările internaționale, precum și cele promovate în 

legislația și politicile unionale de mediu, își regăsesc imaginea în principiile naționale de 

mediu. Aplicarea și recunoașterea principiilor este legată și de activitatea jurisdicțională. 

Astfel, nerespectarea principiilor recunoscute în tratatele și convențiile internaționale și 

asumate de state, a făcut obiectul cercetării jurisprudenței Curții Europene de Justiție, a Curții 

Europene a drepturilor omului sau a Curții Internaționale de Justiție. De asemenea, am 

considerat util să evidențiem că, potrivit articolului 52, punct 3 și articolului 53 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în situația unui drept recunoscut atât în Cartă 

cât și în Convenție se impune coerența instrumentelor normative. Aceasta presupune că 

drepturile prevăzute în Cartă sunt identice în conținut cu cele reglementate în Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv cel dat pe cale de interpretare de jurisprudență.   

Am arătat în cadrul lucrării că o serie de principii au fost reafirmate de Curtea Europeană 

de Justiție sau le-au fost conferite noi valente. Astfel, principiul conform căruia protecția 

mediului exprimă un interes esențial și prioritar constituie temei în numeroase decizii ale 

Curții și face parte din legislațiile naționale ca urmare a transpunerii dreptului unional. Un alt 

principiu reiterat de Curte este principiul libertății statelor de a stabili norme proprii în 

domeniul mediului, ceea ce reprezintă reflectarea în materia dreptului mediului a principiului 

subsidiarității. 

România, în calitate de membră a Uniunii Europene, trebuie să țină cont de evoluția 

politicii unionale de mediu din ultimii ani, care este marcată de exigențele dezvoltării 

durabile, de nevoia de responsabilizare și educație pentru protecția mediului, motiv pentru 

care s-a trecut de la abordarea bazată pe constrângere și sancțiune, la una mai adecvată 

cerințelor momentului, bazată pe stimulente. Referitor la răspunderea pentru prejudiciul de 

mediu și aplicarea principiului poluatorul plătește, am constatat o discrepanță între practica 

și doctrina națională, care nu s-a ridicat la nivelul și maniera de abordare cu practica și 

doctrina unională. Este, însa, neîndoielnic că, odată cu apariția unor cazuri asemănătoare 

celor prezentate în cadrul lucrării, principiul răspunderii la care ne-am referit anterior va fi 

“descoperit” și în România, cu observația că, în opinia noastră, fără a exista șansa ca 

poluatorul să obțină exonerarea de raspundere.  

O concluzie generală se poate desprinde, și anume că rolul principiilor de mediu în 

dezvoltarea durabilă se regăsește fie în stabilirea politicilor de mediu (principiul integrării 

politicii de mediu în celelalte politici sectoriale; principiul potrivit căruia protecția mediului 
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constituie un obiectiv de interes public major; principiul utilizării durabile a resurselor 

naturale), fie în edictarea de reglementări în domenii specifice de activitate cu potențial ridicat 

de poluare (principiul prevenirii, principiul precauției, principiul reținerii poluanților la sursă, 

principiul controlului integrat al poluării), precum și în stabilirea cadrului general al 

răspunderii de mediu (principiul răspunderii civile pentru daunele aduse mediului; principiul 

poluatorul plătește) și în stabilirea relațiilor internaționale în acest sens (principiul protejării 

patrimoniului comun al umanității; principiul bunei vecinătăți; principiul informării și al 

cooperării între state). 

- Contribuții personale 

Cu ocazia cercetării efectuate în vederea elaborării prezentei, am formulat o serie de 

opinii și contribuții personale, astfel: 

În cadrul Capitolului I Noțiunea de ”principiu de drept”, am apreciat că: 

1. deși există principii care guvernează răspunderea cu privire la acțiunile de mediu, cum 

sunt principiul ”poluatorul plătește” și principiul răspunderii civile pentru daunele 

aduse mediului, acestea au un câmp de aplicare specific și, prin urmare, se impune 

existența unui principiu al responsabilității de mediu, principiu cu caracter general, 

derivat din principiul responsabilității ca principiu general de drept; 

2. este necesară, prin prisma protecției mediului și a dezvoltării durabile, extinderea aplicării 

principiului libertății și egalității, care nu trebuie să se manifeste numai între indivizii 

unei generații. Aceasta deoarece, pornind de la forma obiectivă a principiului libertății 

aflat în strânsă legătură cu securitatea individuală, alterarea profundă a condițiilor de 

mediu, urmare a acțiunilor umane, este de natură a determina afirmația că securitatea 

individuală a persoanelor ce aparțin generațiilor viitoare, în considerarea evoluției actuale 

a factorilor de mediu, este pusă în pericol.  În același sens, poate fi extins și principiul 

libertății în relație cu libertatea celorlalți, considerând că fiecare individ trebuie să 

beneficieze de facultatea de a acționa fără niciun fel de constrângeri, și în absența oricăror 

reguli sau practici apărute ca urmare a alterării condițiilor de mediu. 

3. În cadrul Capitolului II, Aspecte teoretice și practice ale unor principii de drept, cercetând 

legătura dintre dezvoltarea durabilă, protecția consumatorului, principiile aplicabile și 

legislația aferentă, apreciez că, fără a încălca principiul proporționalității și al liberei 

circulații a mărfurilor, interesul statului pentru atingerea obiectivelor de protecție a 

sănătății umane, atât pentru prezent cât și pentru viitor, impune ca masurile de prevenție 

prin limitarea sau interzicerea introducerea pe teritoriul lor a anumitor mărfuri, să vizeze 

și dezvoltarea durabilă. Prin urmare, fiecare stat este suveran în a aprecia ce produse 
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tranziteaza țara sa, ce produse sunt importate, în raport de necesitățile și pericolele pe 

care astfel de produse le pot genera, atât pentru prezent cât și pentru viitor, pe piata 

proprie interna. 

4. Cercetarea evoluției protecției mediului în contextul schimbărilor intervenite în plan 

internațional, european și național, efectuată în cadrul Capitolului III, conduce la 

afirmația conform căreia, caracteristicile dreptului mediului determină utilizarea 

metodelor comparative și la uniformizarea normelor de drept, sub presiunea opiniei 

publice pe de o parte, și prin necesitatea înscrierii normelor în cadrul acelorași parametri 

tehnici și științifici, pe de altă parte. Apreciez că, deși tehnicizarea normelor de dreptul 

mediului poate prezenta dezavantaje în ceea ce privește activitatea juristului, acesta 

putând fi depășit de prescripțiile și termenii tehnici specifici domeniilor inginerești, 

existența acestora constituie un important pas în atingerea scopului dezvoltării durabile. 

5. Am afirmat, de asemenea, că principiile de dreptul mediului își găsesc finalitatea în 

prescripțiile obligatorii ale actelor normative. Relevante în acest sens sunt prevederile 

privind gestionarea deșeurilor de plastic în cadrul legislației Uniunii, Directiva privind 

ambalajele și deșeurile de ambalaje fiind singura care stabilește un obiectiv specific 

pentru colectarea acestora. Acest act normativ, prevede la articolul 4 Prevenirea că, 

”Statele membre garantează că, pe lângă măsurile adoptate în conformitate cu articolul 9, 

să implementeaze și alte măsuri care au scopul de a preveni generarea de deșeuri de 

ambalaje și de a reduce la minimum impactul asupra mediului al ambalajelor. Astfel de 

alte măsuri de prevenire pot consta în programe naționale, în stimulente oferite prin 

scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru reducerea la minimum a impactului 

ambalajelor asupra mediului sau în acțiuni similare, care sunt adoptate, după caz, prin 

consultare cu agenții economici, cu organizațiile de mediu și cu organizațiile de 

consumatori și vizează reunirea și valorificarea multiplelor inițiative adoptate în statele 

membre în domeniul prevenirii.” 

Opinăm că lăsarea la latitudinea statelor dacă vor elabora, sau nu, un program național 

privind gestionarea deșeurile de plastic nu este în acord cu importanța principiului 

prevenirii. 

6. Deoarece principiul precauției, împreună cu controlul integrat al poluării, au o 

aplicabilitate generală asupra activităților economice și/sau de cercetare, o importanță 

deosebită o are propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile. În cadrul acestei 

propuneri, este vizată instituirea de criterii pentru a determina dacă o activitate economică 
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este durabilă din punctul de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului durabilității de 

mediu a unei investiții. La art. 2, alin. (1), lit. a) al propunerii, prin „investiție durabilă din 

punctul de vedere al mediului” se înțelege o investiție care finanțează una sau mai multe 

activități economice care, în temeiul prezentului regulament, se califică drept durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

Ceea ce nu acoperă, la acest moment, propunerea de regulament, sunt criteriile 

obligatorii, tehnice de examinare, în raport cu care activitățile economice se califică drept 

durabile din punctul de vedere al mediului, arătând că se vor adopta, de către Comisie, 

acte delegate pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina 

în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate 

economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice. În cadrul 

art. 14 al propunerii, sunt stabilite cerințele teoretice pentru stabilirea criteriilor tehnice 

mai sus menționate.  

Menționăm că, în acest sens, prin raportare la controlul integrat al poluării, pot fi 

luate în considare acele acte ale Uniunii care stabilesc cele mai bune tehnici disponibile. 

7. Aplicarea principiului poluatorul plătește, relativ la reducerea poluării atmosferice 

provocată de mijloacele de transport, pe teritoriul Uniunii ar putea fi cea adoptată de 

Confederația Elvețiană, evidențiată în Decizia nr. 1/2016 a Comitetului pentru 

transporturi terestre Comunitate/Elveția, privind sistemul de redevențe pentru vehicule, 

aplicabil în Elveția începând cu 1 ianuarie 2017. Prin intermediul acestei decizii, Elveția 

percepe o redevență nediscriminatorie pe vehicule pentru costurile pe care acestea le 

ocazionează („redevență aplicată traficului vehiculelor grele și legată de prestații”). 

Această redevență este diferențiată în funcție de trei categorii de norme de emisii (clase 

EURO). 

Această abordare ar fi benefică și statelor membre ale Uniunii, deoarece ar impune o 

politică coordonată a transporturilor a statelor și un management al transporturilor mai 

eficient pe itinerarul tehnic, geografic și economic al transportatorilor. Fiind vorba de 

transportatori, menționăm că aceste redevențe ar trebui calculate și aplicate doar pentru 

modurile de transport prevăzute pentru mărfuri. 

8. Capitolul IV, destinat studiului Principiilor interne ale dreptului mediului și rolul lor în 

asigurarea dezvoltării durabile, relevă, referitor la principiul conform căruia protecția 

mediului constituie un obiectiv de interes public major, că noțiunea de interes public 

major, asociată obiectivelor și problemelor de mediu, așa cum este impusă de art. 1 al 
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Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2005 privind  protecția mediului, nu este atât de 

des utilizată în cadrul actelor normative. 

Pornind de la exemplul Legii 107 din 1996, Legea apelor, care în cadrul articolului 1 

arată că ”Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element 

indispensabil pentru viață și pentru societate, materie primă pentru activități productive, 

sursă de energie și cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului 

ecologic” și că  ”Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural 

care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare, fiind o resursă strategică de care depinde 

siguranța națională” dar fără a se face nici o trimitere la interesul public major al statului 

în acest sens, considerăm că, prin raportare la apartenența apelor la domeniul public al 

statului, ar trebui ca cel puțin pentru bunurile care fac parte din acest domeniu și sunt 

parte a mediului, reglementările de bază să conțină această recunoaștere de obiectiv de 

interes public major.  

9. Referitor la unele aspectele specifice ale aplicării principiului prevenirii poluării și 

ameliorării calității mediului, considerăm că, pe lângă instrumentele informativ-educative 

atașate acestui principiu, responsabilitatea și conștiința de mediu pot fi îmbunătățite prin 

gestionarea durabilă a cererii, și aici ne referim la crearea de stimulente puternice 

pentru reducerea consumului de resursă naturală şi eficientizarea utilizării acesteia. Un 

exemplu ar fi cel al consumului de apă, insuficient conștientizat ca efect de către 

populația care prezumă că există oricând suficientă apă la dispoziția sa, comportament 

față de care propun, pe lângă instrumentele informativ-educative, necesitatea instituirii 

unui mecanism de reducere a consumului excesiv al apei. Acesta ar consta în aplicarea 

unor politici tarifare eficiente, eventual stabilirea unor intervale a prețului funcție de 

cantitatea consumată, care ar avea efectul scontat doar dacă se bazează pe stabilirea unui 

consum mediu necesar și real al unei persoane, suficient de bine popularizat prin, și cu 

ocazia fiecărei achiziții de produse consumatoare de apă. 

10.  Aplicarea principiului poluatorul plătește a determinat, la sfârșitul anului 2018, o 

modificare a prevederilor art. 17 din Legea 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, 

modificare ce impune autorităților administrației publice locale ale unităților 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare interunională ale acestora, obligația de a 

implementa, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 

2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția 

consumatorilor, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin 
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unul dintre următoarele elemente: (i) volum; (ii) frecvență de colectare; (iii) greutate; (iv) 

saci de colectare personalizați. Această aplicare a principiului ”poluatorului plătește” 

poate avea ca avantaje pentru administrație: reducerea costurilor de gestionare a 

deșeurilor; evitarea plății contribuției pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare; scăderea 

costurilor pentru deșeurile reziduale eliminate prin depozitarea la groapa de gunoi, iar 

pentru cetățeni: reducerea costurilor prin sortarea deșeurile reciclabile, cetățeanul plătind 

doar pentru cantitatea de deșeuri mixte aruncate și, propun, nu și pentru ridicarea 

deșeurilor reciclabile sortate pe categorii, care vor fi preluate separat de către operatorul 

de salubritate și trimise la reciclare. Această propunere se bazează pe faptul că, 

în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, sunt 

prevăzute tarife pentru contribuția pentru economia circulară privind gestionarea 

deșeurilor, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

- Propuneri de lege ferenda 

În afara contribuţiilor cu titlu personal făcute cu ocazia cercetării temei prezentei teze şi 

prezentate selectiv pe parcursul acestei expuneri, am făcut o serie de propuneri de lege 

ferenda, dintre care menţionăm: 

I. Privitor la reglementările Uniunii Europene considerăm că sunt necesare și oportune 

următoarele modificări legislative: 

1) Trecerea dezvoltării durabile de la obiectiv de interes major al societății, la un real 

principiu al dreptului mediului, deoarece toate aspectele care privesc aplicarea concretă a 

acestui principiu, indiferent de domeniu (economic, tehnologic, social, cultural, sănătate 

umană, ș.a.), are legătură directă cu protecția mediului, cu acțiunile umane asupra factorilor 

de mediu și resurselor naturale. 

În acest sens, propun modificarea alineatului 2 al Articolul 191 al Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene, în sensul includerii unui nou principiu, cel al dezvoltării 

durabile printre principiile de de bază, legiferate în cadrul Uniunii. Astfel, alineatul 2 ar avea 

următorul conținut:  

”Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând 

seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe 

principiul dezvoltării durabile, pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul 

remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul 

plătește””. 

2) Privitor la relația dintre reglementările Uniunii și tratatele și convențiile internaționale 

pornim de la premisa că normele dreptului unional trebuie să fie în acord cu prevederile 
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dreptului internațional, în special atunci când normele interne sunt menite să asigure 

respectarea unui acord internațional încheiat de Uniune. Astfel, coroborând prevederile art. 9, 

alin. (3) al Convenției de la Aarhus cu prevederile art. 263 alin. (4) ale Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene, deși, prin raportare la fostul art. 230 al Tratatului 

Comunității Europene, formularea din cadrul art. 263 al Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene nu mai impune condiția ca interesul reclamantului să fie direct și personal, 

putem conchide prin a spune că, un acces real la justiție în baza art. 263, alin. 4 va depinde 

de interpretarea pe care o vor da instanțele europene, prin deplasare de la interpretarea 

formalistă la abordarea hermeneutică, în scopul de a elimina situația de conflict cu articolul 

9, alin. 3, din Convenția de la Aarhus.  

Remediul jurisdicțional propus, prin includerea, în prevederile art. 263, alin.(4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a primei condiții prevăzute la art. 9, alin.(2) 

lit.a) din Convenția de la Aarhus, și anume accesul la justiție în probleme de mediu chiar și 

numai în prezența existenței unui interes suficient, ar avea rolul de a armoniza dispozitiile 

art. 9, alin. 3 din Conventia de la Aarhus, care fac parte din dreptul unional cu prevederile 

art. 263, alin. 4 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene asigurând astfel accesul 

real și efectiv la justiție în materie ambientală.  

În ceea ce privește aspectul național al protecției mediului, propunerile de lege ferenda 

vizează: 

I. Prevederile Constituționale: 

1) Pornind de la supremația Constituției și rolul acesteia de a asigura unitatea sistemului 

juridic, fiind baza întregii legislații, precum și de la faptul că este ea însăși rezultatul 

transformărilor economice, politice, sociale și juridice, și luând în considerare că protecția 

mediului reprezintă un interes public major, pentru a da greutate juridică dezvoltării durabile, 

propun modificarea art. 135  alin. (2) pc. g) din Constituția României, prin introducerea 

termenului ”durabilă” astfel:  

 - forma inițială a prevederii este: ”g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în 

concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.” 

- forma propusă este ”g) aplicarea politicilor de dezvoltare durabilă regională în 

concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.” 

Această propunere de modificare este una ce se încadrează atât în spiritul articolului 135 

din Constituție, în considerarea prevederile punctelor e) și f) ale alin. (2) ale acestui articol, 

care arată că statul trebuie să asigure ”refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi 
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menţinerea echilibrului ecologic” și, respectiv, ”crearea condiţiilor necesare pentru creşterea 

calităţii vieţii”, cât și în concordanţă cu spiritul politicii Uniunii Europene, în domeniu. 

II. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția 

mediului: 

2) La nivelul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția 

mediului, în spiritul prevederilor Constituționale mai sus arătate, consider a fi necesară 

recunoașterea importanței dezvoltării durabile și introducerea sa ca principiu între 

principiile prevăzute de articolul 3, după principiul utilizării durabile a resurselor naturale. 

Noua formă propusă, a articolului 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 

2005 privind protecția mediului ar avea o nouă literă și o nouă ordine a principiilor, astfel:  

  ”Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonanțe de urgență sunt: 

a) principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale 

b) principiul precauției în luarea deciziei; 

c) principiul acțiunii preventive; 

d) principiul reținerii poluanților la sursă; 

e) principiul "poluatorul plătește"; 

f) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 

natural; 

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

h) principiul dezvoltării durabile 

i) informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în 

probleme de mediu; 

j) dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului.” 

3) Responsabilitatea, însoțind libertatea, reprezintă actul de angajare al omului care, liber și 

conștient, își asumă consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale. Deoarece responsabilitatea 

de mediu, la momentul actual lasă de dorit în ceea ce privește ceea mai mare parte a 

persoanelor fizice și juridice, având în vedere aplicațiile sale practice în domeniul protecției 

mediului în general și în subsidiar al dezvoltării durabile, propun ca principiul 

responsabilității să fie considerat un principiu al dreptului mediului, în afara principiilor 

”poluatorul plătește” și principiul răspunderii civile pentru daunele aduse mediului, fiecare 

dintre acestea din urmă având un câmp de aplicare specific. Principiul responsabilității de 

mediu, ar avea o aplicabilitate generală, care ar permite acoperirea acelor situații în care este 

necesară impunerea verificării responsabilității generale, și nu specifice, a acțiunilor de 

mediu. Pentru impunerea sa, am propus introducerea principiului responsabilității între 



15 
 

principiile existente în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecția mediului, prin modificarea părții introductive a prevederilor art.7, alin.(3) 

”Controlul respectării măsurilor de protecția mediului se realizează de: a) comisari și 

persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației 

Biosferei «Delta Dunării»;...” astfel: ”Controlul respectării măsurilor de protecția mediului 

și a principiului responsabilității se realizează de: a) comisari și persoane împuternicite din 

cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei «Delta 

Dunării»;.......” 

III. Prevederi orizontale  

4) În ceea ce priveşte informarea publicului, în scopul de a asigura o largă informare în 

problematica abordată, propun modificarea articolului 12, aliniatul 4 din Ordinul emis de 

ministrul mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, care prevede că: 

“Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către titular, 

în termen de 3 zile de la primirea anunțului, prin publicarea în presa națională sau locală, prin 

afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul 

autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă 

implementarea proiectului”. 

Temeiul propunerii de modificare are în vedere situația acelor proiecte al căror 

amplasament este situat pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale, situație în care, 

informarea publicului prin afişarea anunțului la sediul autorității/autorităților administrației 

publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului, este imposibil 

de realizat în termenul legal de 3 zile de la primirea anunțului. Totodata, nu este suficientă 

simpla afișare a proiectului deoarece, apreciez că, este necesar un interval de timp rezonabil 

pentru consultare, având în vedere amploarea unor asemenea investiții. Într-un asemenea caz 

se constată că termenul prevăzut de lege este nerealist întrucât proiectul fiind propus a se 

implementa pe raza a câteva zeci de comune, este imposibil ca în 3 zile, să se facă dovada 

publicării acestui anunț la sediul autorității administrației publice locale, prin înregistrarea 

și ștampilarea lui de către Primărie. Opinăm că, în cadrul procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului, aceste termene de informare a publicului trebuie stabilite astfel 

încât să permită accesul publicului la luarea deciziei și realizarea efectivă a principiului. De 

aceea propun ca termenul să fie dat diferențiat, textul de lege propus fiind următorul:  
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”(4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către 

titular, prin publicare în presa națională sau locală și prin afișarea acestuia la sediul propriu și 

pe pagina proprie de internet, precum și la: 

a) sediul autorității administrației publice locale pe raza căreia este propusă 

implementarea proiectului, în termen de 3 zile, sau 

b) sediul autorităților administrației publice locale pe raza cărora este propusă 

implementarea proiectului, în termen de 7 zile.” 

IV. Elaborarea unui Cod al mediului 

Pentru orientarea în multitudinea de norme ce constituie reglementările din domeniul 

protecției mediului, apreciez că ar fi deosebit de utilă codificarea materiei într-un Cod al 

mediului, care ar urma să reordoneze legislația de mediu. 

Apreciez că, în cadrul primului titlu al acestui cod, după stabilirea domeniului de 

aplicare, al stabilirii protecției mediului ca fiind obiectiv de interes public major, al relației 

dintre prevederile sale și prevederile tratatelor internaționale precum și prevederile 

reglementărilor Uniunii Europene, își vor găsi locul articolele care să reglementeze 

principiile ce guvernează domeniul său de reglementare. 

Referitor la principiile ce guvernează această materie, consider că sunt necesare 

alocarea a mai multor articole, care să grupeze și să evidențieze principiile dreptului 

mediului pe următoarele criterii: 

Un prim articol propun a fi destinat principiilor fundamentale, în cadrul cărora propun a 

se regăsi și principiul dezvoltării durabile, forma articolului fiind următoarea:  

  Art. 1 Principiile fundamentale ale protecției mediului în România sunt: 

a) principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale 

 b) principiul dezvoltării durabile  

 c) principiul precauției; 

 d) principiul prevenirii; 

 e) principiul "poluatorul plătește"; 

 f) principiul informării și participării publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la 

justiție în probleme de mediu; 

 g) principiul informării și colaborării internaționale pentru protecția mediului. 

Următorul articol ar fi destinat principiilor de bază, principii care deși s-ar putea regăsi  

în cadrul principiilor sectoriale, importanța acestora transcede domeniului lor.  

Forma propusă a articolului este următoarea: 
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Art. 2 Cu respectarea principiilor fundamentale, activitatea de protecție a mediului este 

guvernată de următoarele principii de bază: 

a) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului 

biogeografic natural; 

b) principiul utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

c) principiul controlului integrat al poluării; 

d) principiul menținerii și ameliorării calității mediului 

e) principiul responsabilității 

A treia categorie de principii, cea a principiilor sectoriale, propun a se reglementa în 

cadrul altor articole, cuprinse în titlurile/capitolele de cod special alocate domeniilor 

sectoriale ale protecției mediului. Abordarea sectorială poate urma structura Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, însă principiile trebuie 

regrupate și ordonate prin cercetarea profundă și amănunțită a actelor normative specifice 

fiecărui domeniu.  

Practic, Codul mediului ar urma să reordoneze legislația de mediu însă nu sunt de acord 

cu o simplă compilare a actelor normative în vigoare, ci susțin o sistematizare coerentă a 

prevederilor prin verificarea, eliminarea, evitarea suprapunerilor, paralelismelor și a 

contradicțiilor, care din păcate se regăsesc în actuala legislație de mediu din România. 

 


