Dreptul mediului

CAPITOLUL I
Noțiuni introductive privind dreptul mediului și
protecția mediului
1.1. Definiția şi obiectul dreptului mediului
Dreptul mediului reprezintă ansamblul complex al normelor juridice
care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor
faţă de mediu, în procesul folosirii în scopuri economice, sociale şi culturale a
componentelor sale - naturale şi artificiale - precum şi relaţiile legate de
protecţia, conservarea şi dezvoltarea lor durabilă.
Într-o încercare de definire mai elaborată, dreptul medului a mai fost
definit ca fiind ansamblul reglementarilor juridice și instituţiilor stabilite în
vederea protecţiei, conservării și ameliorării mediului, conform obiectivelor
de dezvoltare durabilă.1
O definiţie interesantă, evidenţiată de profesorul Făiniș prezintă
dreptul mediului ca fiind ansamblul complex al normelor juridice care
reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor
faţă de natură, ca element vital şi suport al vieţii, în procesul conservării și
dezvoltării în scopuri economice, sociale şi culturale a componentelor
mediului înconjurător - naturale şi artificiale - precum și relaţiile legate de
conservarea lor.2
Obiectul dreptului mediului îl constituie o categorie distinctă de relaţii
sociale care iau naştere în procesul de conservare, dezvoltare şi protecţie a
mediului. Obiectul este circumscris atât în OUG nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ca lege - cadru,
precum şi într-o serie de reglementări speciale care privesc protecţia diferitelor elemente componente ale mediului. Specificul obiectului reglementării
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juridice constă în legătura directă a relaţiilor sociale reglementate de
normele dreptului mediului cu protecţia mediului, adică cu activitatea umană
conştientă, îndreptată spre realizarea unui scop concret, constând în
prevenirea şi combaterea poluării, menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor
de mediu şi dezvoltarea durabilă.
1.2. Dreptul mediului ramură distinctă a sistemului nostru juridic3
De la considerarea de către R. Drago, în 1976, ca absurdă susţinerea
tezei existenţei unui drept al mediului şi până la admiterea unanimă a
existenţei unei astfel de ramuri de drept distincte, unei ramuri a ştiinţelor
juridice şi unei discipline de învăţământ la facultăţile de drept, devenind un
veritabil drept al speciei umane, distanţa în timp este foarte scurtă, dar
evoluţia gândirii umane este uriașă, incomparabilă cu astfel de fenomene.
Astăzi avem o legislaţie, în general, bine gândită şi cuprinzătoare referitoare
la protecţia mediului, care împreună cu relaţiile sociale la care se referă
alcătuiesc ramuri de drept interne în acest domeniu la nivele naţionale, dar
nu numai; evoluează într-un ritm susţinut un drept comunitar al mediului,
care premerge dreptul intern şi devine parte a acestuia, de multe ori fiind
luat ca „model” de cele naţionale, şi se conturează un astfel de domeniu al
dreptului şi pe plan internaţional.
Este indiscutabil că termenul de „legislaţie ecologică” este mai
cuprinzător decât cel de „legislaţie pentru protecţia mediului”, incluzând în
sfera sa întreaga ambianţă ecologică în cadrul căreia se desfășoară întreaga
activitate socio-umană. Dar, este mai îngust decât „legislaţia mediului” care
priveşte nu mai lumea vie, ci şi cea creată de om. „Dreptul mediului” bazat
pe legislaţia mediului este indiscutabil mai larg decât „dreptul protecţiei
mediului”, care se referă doar la legislaţia care reglementează relaţiile
sociale de protecţie a mediului, căutând să urmărească funcţionarea
sistemelor protejate în complexitatea lor, dar fără să se refere şi la alte
aspecte ale existenţei mediului, la regimul său în general.
Una din preocupările contemporane prioritare este acţionarea cu toate
mijloacele în sprijinul protecţiei mediului, pentru care există, în toate ţările
civilizate, şi unde nu există trebuie creat, un cadru legislativ care, în spiritul
reglementărilor internaţionale şi comunitare, utilizează măsuri de
constrângere şi cu caracter stimulator în vederea promovării unui
comportament raţional şi pozitiv faţă de mediu.
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Importanţa creşterii rolului dreptului protecţiei mediului în integrarea
europeană în general poate fi evidenţiată şi în lumina procesului de
aproximare a legislaţiei noastre naţionale cu reglementările dreptului
comunitar al protecţiei mediului, care va conduce, până la urmă, la o
uniformizare continentală a normelor juridice respective.
La nivel internaţional, o atenţie mai mare s-a acordat problemelor de
mediu de către organizaţiile internaţionale aproximativ din a doua jumătate
a secolului trecut. În această direcţie a acţionat Organizaţia Naţiunilor Unite,
care a pregătit şi organizat prima Conferinţă mondială de la Stockholm din
1972, unde s-au pus bazele protecţiei mediului la nivel internaţional.
La această conferinţă a fost evidenţiat faptul că problemele protecţiei
mediului sunt universale, cuprinzând toţi factorii de mediu din toate statele
lumii. Declaraţia finală care cuprinde 26 de principii şi Declaraţia asupra
mediului, care este un program de măsuri adoptate cu acest prilej, subliniază
legătura organică dintre protecţia mediului şi progresul economico-social al
popoarelor. Amintim în acelaşi sens şi documentul intitulat Declaraţia de
Principii (sau Carta Pământului), adoptată în 1992 la Rio de Janeiro la
Conferinţa Mondială ONU pentru mediu şi dezvoltare, în care sunt enunţate
principiile după care omenirea trebuie să se conducă în relaţiile interumane
şi în cele dintre om şi natură. În acest din urmă document (fără forţă juridică
obligatorie) sunt formulate în cadrul a 27 de principii drepturile şi obligaţiile
statelor şi oamenilor în domeniul mediului. Un alt document adoptat la
această conferinţă, denumit Agenda 21, cuprinde un program de acţiune ce
urma să fie aplicat de guverne, agenţii de dezvoltare şi organizaţii ale ONU
peste tot unde activitatea economică a omului afectează mediul. Cu prilejul
acestei conferinţe pentru schimbările climatice s-a mai adoptat şi un
angajament ferm al ţărilor semnatare de a reduce emisiile de bioxid de
carbon în toată atmosfera ş.a.
1.3. Delimitarea dreptului mediului de alte ramuri de drept
În prefigurarea şi precizarea profilului şi semnificaţiilor proprii ale
acestei noi ramuri de drept, o importanţă deosebită revine relevării
conexiunilor şi diferenţelor specifice în raport cu celelalte ramuri ale
sistemului juridic.4
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Din acest punct de vedere, delimitarea dreptului mediului, cerinţă a
sublinierii necesităţii şi determinaţiilor sale proprii, vizează cu precădere
dreptul constituţional (în special în ce priveşte dreptul fundamental al omului
la un mediu sănătos şi (în special în ce privește dreptul fundamental al omului
la un mediu sănătos şi prosper şi instituţiile mediului), dreptul civil (mai ales
prin conexiunile dreptului de proprietate), dreptul administrativ (cu privire
la metoda de reglementare), dreptul agrar (în privinţa obiectului) ori alte
ramuri vecine prin natura obiectului de reglementare, precum dreptul
urbanismului, dreptul amenajării teritoriului, dreptul energiei etc.
Dreptul constituţional şi dreptul mediului
Dreptul constituţional este ramura de drept care cuprinde normele
fundamentale din care decurg conţinutul şi semnificaţiile esenţiale ale
celorlalte ramuri de drept, inclusiv ale dreptului mediului.
Deşi acesta are ca obiectiv definitoriu reglementarea organizării şi
funcţionării organelor statului şi drepturile şi îndatoririle cetăţenilor,
legătura dintre dreptul constituţional şi dreptul mediului se manifestă pe
mai multe planuri, dintre care menţionăm5:
- constituţia cuprinde norme care consacră semnificaţii ale
principiilor dreptului mediului, cum ar fi exploatarea resurselor
naturale în concordanţă cu interesul naţional sau crearea condiţiilor
necesare calităţii vieţii;
- printre drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale
cetăţenilor este consacrat de Constituţie, dreptul la un mediu
sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic şi se stabileşte
faptul că dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor
privind protecţia mediului;
- garanţiile juridice ale dreptului la un mediu sănătos şi ale altor
drepturi fundamentale conexe sunt consacrate în Constituţie şi
completate prin reglementările speciale.
Fără îndoială, dincolo de aceste interferenţe, şi deosebirile dintre cele
două ramuri sunt evidente. Ele ţin mai ales de natura obiectului supus
reglementării şi de finalitatea normelor componente.
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