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În loc de orice...
Dacã te doare
Când picã frunza toamna
ªi mor copacii sub secure,
Dacã te doare
Când plânge cãprioara puiul
Ucis nemernic de hazard,
Dacã te doare dorul
ª-adânca nepãsare, înseamnã cã eºti Om
ªi poþi opri durerea
Slãvind pe Dumnezeu
Când nu e prea târziu.
D.M.
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Partea I

PRIVIRE GENERALÃ
ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI

CAPITOLUL I
PROBLEME INTRODUCTIVE

1. Ocrotirea mediului înconjurãtor – problemã vitalã
a lumii contemporane
Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat sã modeleze natura ale cãrei
legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieþui. În ultimele douã secole s-a
fãcut însã simþitã, prin comportament ºi concepþie, încercarea omului de a domina
natura, de a utiliza în folos propriu toate bogãþiile naturale, accentuându-se
progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei si cele liniare
ale tehnologiilor create ºi susþinute de civilizaþia umanã, ajungându-se la „criza
ecologicã”.
Cauzele acestei crize se datoreazã, în primul rând, dezvoltãrii civilizaþiei
industriale de la mijlocul secolului XIX, care a produs modificãri profunde ºi
accelerate mediului înconjurãtor.
Din ce în ce mai mult, resursele naturale au fost solicitate, s-au extins
suprafeþele cultivate ºi s-au schimbat sistemele de culturã, s-au fãcut despãduriri
masive pentru obþinerea de masã lemnoasã ºi de terenuri noi pentru agriculturã,
s-a intensificat utilizarea pãºunilor, s-a dezvoltat mult exploatarea subsolului. În
acelaºi timp, civilizaþia industrialã a fãcut posibilã ºi necesarã o creºtere
demograficã rapidã, a însemnat o puternicã dezvoltare a procesului de urbanizare,
a creat mari aglomerãri umane pe spaþii tot mai restrânse, situându-l pe om în
condiþii de viaþã cu totul noi.
Dobândind posibilitatea de a transforma natura, omul nu ºi-a pus mult timp
problema de a proceda raþional, în condiþii normale de echilibru ºi dezvoltare a
vieþii. El a sesizat destul de târziu cã este creaþia ºi creatorul mediului sãu
înconjurãtor care îi asigura existenþa biologicã ºi, totodatã, cea intelectualã1.
Exploatarea iraþionalã, în primul rând, a resurselor regenerabile (pãduri, florã,
faunã etc.), apoi a celor neregenerabile (bogãþii minerale ale subsolului) a accentuat
efectul nociv al acþiunilor omului asupra naturii.
Folosindu-se pe scarã largã ºtiinþa ºi tehnologia în scopul dezvoltãrii
industriale, s-a ignorat necesitatea pãstrãrii în permanenþã a unui echilibru între
satisfacerea nevoilor materiale proprii în continuã creºtere ºi protecþia tuturor
1 IOAN

MIHUÞ, Autoconducere ºi creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 259.
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factorilor mediului înconjurãtor. Dupã cum apreciazã Barry Commener,
„degradarea mediului înconjurãtor se datoreazã unui neajuns al activitãþii umane”1.
Ruperea de cãtre om prin intervenþiile sale grãbite ºi nesãbuite a echilibrelor
naturale, este o caracteristicã a celei de a doua jumãtãþi a secolului XX, deºi
fenomene izolate au apãrut cu mult înainte. Este semnificativã în acest sens,
remarca fãcutã de Commener: „În secolul XX, creºterea economicã a þãrii (referire
la SUA n.n.) s-a datorat parþial unei exploatãri nemiloase a pãdurilor, în urma
cãreia munþi întregi au rãmas golaºi, iar solul a fost puternic erodat”. Agresiunea
asupra pãdurilor a continuat ºi continuã fiind astfel explicabilã catastrofa produsã
în anul 1934 în Sud-Vestul SUA când a avut loc, în câteva minute, o mare eroziune
eolianã, vânturile transformând în praf 300 milioane tone de sol fertil.
Aflat în unitate ºi, totodatã în contradicþie cu natura, omul trebuie probabil
încã multã vreme sã se confrunte cu fenomene naturale ca: inundaþii, erupþii
vulcanice, taifunuri ºi altele2.
Revoluþia tehnico-ºtiinþificã contemporanã care se desfãºoarã într-un ritm
din ce în ce mai accelerat, în toate þãrile lumii, atât în cele puternic industrializate,
cât ºi în cele în cele în curs de dezvoltare, a pus în faþa omenirii mai multe probleme
determinate de situaþiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX ºi
începutul mileniului trei, dintre care citãm: o populaþie de peste 6 miliarde de
oameni, care ºi-a unit forþele cu tehnologiile industriale pentru a crea o inerþie de
miºcare fãrã precedent în direcþia unor modificãri ecologice determinate de factorul
uman; dorinþa fireascã a tuturor oamenilor de a atinge un nivel de viaþã cât mai
ridicat; corespunzãtor acestei situaþii, necesitatea creºterii producþiei agricole
vegetale ºi animale pentru a asigura hrana tuturor oamenilor; necesitatea creºterii
producþiei de materii prime, de combustibili ºi energie3.
Aproape fãrã sã-ºi dea seama, oamenii au pus în miºcare vaste experimente
ecologice care implicã întregul Pãmânt, fãrã a avea încã mijloacele de a urmãrii
rezultatele în mod sistematic4. Dacã vor fi luate în continuare prin surprindere,
societãþile industrializate, aratã Brown, ar putea fi puse în situaþia de a efectua
sarcina costisitoare ºi îndoielnicã a întreþinerii planetei.
Pretutindeni în lume, din ce în ce mai insistent, se impun acþiuni în sprijinul
protecþiei mediului înconjurãtor, aceasta fiind una dintre preocupãrile
contemporane prioritare.
„Pãmântul este poluat, spune Commoner, nu pentru cã omul ar fi un animal
deosebit de murdar ºi nici pentru cã specia umanã ar fi prea numeroasã. Vina o
are societatea omeneascã – modul în care societatea înþelege sã obþinã, sã
1

BARRY COMMENER, Cercul care se închide, Editura Politicã, Bucureºti, 1980, p. 123.
2 IOAN MIHUÞ, op. cit., p. 261.
3 A se vedea VIRGIL IVANOVICI, Probleme ale protecþiei mediului înconjurãtor pe plan naþional

ºi internaþional, Rev. „Ocrotirea naturii ºi a mediului înconjurãtor”, t. 20, nr. 2/1976,
p. 85.
4 LESTER BROWN, Inst. Worldwatch, (SUA) Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnicã,
Bucureºti, 1988, p. 53.
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repartizeze ºi sã foloseascã bogãþiile pe care munca umanã le extrage din resursele
planetei”1.
Poluarea îndelungatã a mediului natural a determinat acumularea
problemelor ecologice contemporane, exprimabile printr-o dezarmonie accentuatã
între mediul creat de om ºi cel natural, cu perspective reale de deteriorare a
condiþiilor de viaþã ale omului planetar ºi ale dezvoltãrii civilizaþiei viitorului2.
Deºi modificãrile mediului înconjurãtor sunt o consecinþã a civilizaþiei
industriale, nu civilizaþia industrialã în sine este cauza deteriorãrii mediului.
Aceasta pentru cã nu orice modificare a mediului înseamnã o deteriorare.
Deteriorarea mediului înconjurãtor constã în necorespondenþa dintre condiþiile
de mediu ºi cerinþele obiective (biologice, psihologice, economice, sociale, etc.)
ale omului fiind provocatã nu de modificarea mediului ca atare, ci de apariþia
unor dezechilibre în cadrul relaþiilor dintre om ºi naturã. Civilizaþia industrialã
poate asigura condiþiile unui mediu de calitate3.
Pare de-a dreptul paradoxal cã numai în epoca în care progresul tehnic a
generat convingerea cã omul este stãpânul planetei, a putut sã se cristalizeze ºi
convingerea dependenþei sale nemijlocite de ansamblul parametrilor mediului
natural ºi o datã cu aceasta, convingerea cã nu se poate sustrage de sub dominaþia
legilor ecologice.
Eliberatã de presiunea forþelor naturii, omenirea devine tot mai mult
ameninþatã de procesele pe care ea însãºi le-a generat ºi care par sã scape într-o
mãsurã tot mai mare de sub controlul sãu. Cu cât societatea devine mai „socialã”,
cu atât ea devine mai dependentã de naturã. Dacã la omul primitiv stress-urile
veneau din biosferã, la omul civilizat ele provin din sociosferã, dupã cum ºi bolile
psihomatice se subsumeazã tot mai mult bolilor sociosomatice.
Deteriorarea mediului de cãtre om nu înseamnã însã numai distrugerea
echilibrului ecologic, ci ºi apariþia unei reacþii inverse din partea mediului astfel
modificat asupra omului: noile condiþii de mediu sunt mai puþin favorabile pentru
viaþa omului, pentru desfãºurarea activitãþii sale economice.
O luptã pe viaþã ºi pe moarte are loc clipã de clipã în toate colþurile planetei.
O asemenea luptã este invizibilã, de exemplu, atunci când o specie vegetalã ºi
seria sa de gene de neînlocuit dispar pentru totdeauna dintr-o pãdure din Amazonia.
În alte ocazii, aceastã luptã este dureros de vizibilã – un om moare sufocat într-un
metrou, victimã a unei crize de astm declanºatã de poluare sau chipul unui om
este desfigurat de un cancer de piele. Pãmânturile fertile ale planetei se transformã
în deºerturi prãfuite, iar dispariþia multor specii de plante ºi animale poate antrena
cu ea, dispariþia oricãrei posibilitãþi de a gãsi remediul pentru SIDA, cancer sau
boli cardiace. În þãrile în curs de dezvoltare poluarea omoarã zilnic peste 25.000
de persoane4.
1

BARRY COMMONER, op. cit., p. 176.
2 IOAN MIHUÞ, op. cit., p. 259.
3 Ing. FLORIN IORGULESCU, Echilibru ecologic,

Era Socialistã nr. 1(9)/1972.

4 ION AVRAM, DRAGOº ªERBÃNESCU, Mediul înconjurãtor al Terrei, încotro?, „Revista Românã

de Studii Internaþionale”, ian.-febr. 1989, nr. 1, p. 32; „La Terre survira t-ell a l’homme ? Une lutte
amort a lechelle planetaire”, Chronique des Nations Unites, juin 1988.
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Poluarea este una din formele cele mai insiduoase de atentat în masã asupra
sãnãtãþii colectivitãþilor umane. Este un paradox faptul cã pe mãsurã ce societatea
omeneascã se dezvoltã ea devine tot mai distructivã în procesul productiv ºi în
consumul personal, casnic, deºi ar fi fost de aºteptat ca, dispunând de atâtea
mijloace tehnice ºi de know-how, situaþia sã fie tocmai inversã. Excesele
tehnologiei antiecologice au fost alimentate într-o mare mãsurã de împrejurarea
cã la maximul amplasãrilor, parametrii riscurilor ecologice rãmâneau încã
imprevizibili.
Posibilitãþile actuale ale prognozei ecologice dirijeazã azi într-un mod tot
mai eficient obiectivele tehnologiei contemporane spre reducerea sensibilã a
riscurilor ecologice.
Poluarea, ca un rãu al secolului, este azi un fenomen de rãspândire universalã
care nu depinde principial de caracterul orânduirii sociale (deºi aceasta poate
determina, printr-o gospodãrire chibzuitã a resurselor ºi printr-o legislaþie adecvatã
o oarecare scãdere a gradului de poluare) ºi care se amplificã urmând cursul
ascendent al progresului tehnic, fiind un atribut direct al acestuia.
Criza ambientalã este deci rezultatul agresiunii noastre inconºtiente asupra
sistemelor naturale care ne susþin. Ea reprezintã costuri ascunse care tind spre un
nivel catastrofal1.
Astãzi, tuturor formelor de poluare a mediului înconjurãtor s-au adãugat
poluarea electromagneticã, poluarea esteticã ºi poluarea geneticã ce pun în pericol
grav însãºi existenþa speciei umane.
Degradarea ecologicã are numeroase consecinþe manifestate sub toate
formele ºi pe toate planurile vieþii ºi activitãþii omului. Astfel, dintre consecinþele
sociale, cele mai serioase sunt, fãrã îndoialã, reducerea producþiei de alimente pe
locuitor ºi prin urmare, creºterea subnutriþiei ºi a mortalitãþii. Un exemplu este
edificator în acest sens: vorbind de legãtura dintre problemele de mediu ºi sãrãcie,
Commoner aratã cã sindicatele americane au sprijinit proiectul avionului
supersonic, deoarece abandonarea lui ar fi însemnat ca mai multe mii de muncitori
sã-ºi piardã locurile de muncã. „Reflectând mai adânc, ºomerul s-ar putea îndoi
de caracterul raþional al unui sistem economic care obligã pe cineva sã lupte
pentru o slujbã ºtiind, cã produsul respectiv va deºtepta copiii noaptea ºi va mãri
frecvenþa cancerului de piele provocat de radiaþia ultravioletã”2.
Existã o legãturã la fel de strânsã între problemele de mediu ºi cele privind
rãzboiul ºi pacea. Rãzboiul nuclear, chimic sau biologic constituie o mare
ameninþare asupra supravieþuirii ecologice. SUA au purtat un rãzboi ecologic în
Vietnam, folosind arme biologice. Sarcina cea mai importantã ce stã azi în faþa
omenirii este dezarmarea, deoarece, printre altele, rãzboaiele ºi cursa înarmãrilor
constituie prin ele însele o sursã de deteriorare dintre cele mai serioase pentru
ansamblul mediului înconjurãtor al omenirii. Utilizarea unor arme, oricare ar fi
1
2

BARRY COMMONER, op. cit., p. 195.
BARRY COMMONER, op. cit., p. 207.
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ele, are implicaþii asupra mediului înconjurãtor, cu atât mai mult armele chimice
ºi cele de distrugere în masã.
Menþinerea pãcii este indispensabilã pentru a obþine o mai bunã calitate a
vieþii, un mediu înconjurãtor sãnãtos, productiv.
O cerinþã majorã nãscutã din reconstrucþia ecologicã este reproiectarea
tehnologiilor productive actuale pentru a se conforma cât mai mult cu putinþã
cerinþelor ecologice, urmând ca majoritatea activitãþilor industriale, agricole ºi
de transport sã fie reorganizate în funcþie de aceste structuri noi. Aceasta înseamnã
cã noile invenþii în producþia agricolã ºi industrialã, ca ºi în transporturi sã fie
dictate mai ales de considerente ecologice, astfel încât structura generalã a
investiþiilor sã poatã fi guvernatã de imperative ecologice ºi nu de profit ºi alte
criterii economice tradiþionale.
O politicã de mediu preventivã ºi nu reactivã, trebuie sã se caracterizeze
prin „internalizarea” comportamentului de mediu raþional ºi prin implicarea tuturor
componentelor care sunt legate de problema de mediu abordatã. Aceasta înseamnã
cã administraþia este în mãsurã sã anticipeze cel mai bine problemele de mediu
numai printr-o atentã planificare a politicii de mediu înainte ca aceste probleme
sã ia proporþii ºi sã fie recunoscute ca probleme publice de amploare.
Politica înseamnã urmãrirea strategicã a unor obiective specifice, ce vor fi
relevate de schimbarea comportamentalã a societãþii de-a lungul unei evoluþii
determinate. O politicã bunã exprimã ceea ce societatea îºi doreºte cu adevãrat.
Problematica ecologicã pãtrunde astfel tot mai mult în aria preocupãrilor
eco-nomice ºi social-politice, cu toate implicaþiile sale pentru promovarea calitãþii
vieþii umane – cãci, nu se poate clãdi o societate sãnãtoasã pe un mediu natural
bolnav.
Consideraþiile de mai sus atestã multitudinea de aspecte, de cerinþe ºi de
necesitãþi ce se manifestã în domeniul protecþiei mediului, fapt ce pune problema
prioritãþilor. Prioritizarea devine în aceastã etapã, mai ales pentru þãri în tranziþie
în care problemele de mediu se suprapun cu cele sociale, economice, reformã,
restructurare etc., cheia de boltã a succesului politicilor ºi strategiilor de mediu.

2. Politici de mediu. Strategii, planuri ºi programe naþionale
În România, protecþia mediului a apãrut ca un domeniu de sine stãtãtor al
politicilor naþionale în jurul anului 1990, odatã cu înfiinþarea Ministerului Mediului
ºi a elaborãrii primei Strategii naþionale de protecþie a mediului, 1992, reactualizatã
în 1996 ºi 2002.
Evoluþia politicii de mediu ºi schimbãrile înregistrate de aceasta de-a lungul
timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele ºi prioritãþile acesteia, ci ºi de
numãrul, în continuã creºtere, al instrumentelor sale de implementare. Astfel, se
poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, tehnice ºi
instrumente economico-financiare, la care, se adaugã un set de „instrumente
ajutãtoare” ce rãspund noilor tendinþe ºi strategii de protecþie a mediului.
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Legãtura dintre dezvoltarea economicã ºi problemele ecologice este
definitorie în determinarea posibilitãþilor de acþiune pentru protecþia mediului.
Strategia naþionalã a dezvoltãrii este un atribut al suveranitãþii ºi
independenþei statului, care trebuie sã þinã seama de condiþiile sale specifice, de
resursele ºi capacitãþile sale.
Folosit curent, în contextul general al dezvoltãrii, termenul de „strategie”
desemneazã preocupãrile ºtiinþei economice de a defini liniile generale pe termen
lung de dezvoltare, metodele ºi formele cele mai eficiente pentru atingerea
obiectivelor acesteia1.
Problemele dezvoltãrii ºi ale creºterii economice nu pot fi separate de cele
ecologice. Economia ºi ecologia se întrepãtrund tot mai mult – local, regional,
naþional ºi global într-o reþea de cauze ºi efecte.
Relaþia dezvoltare – mediu, este o relaþie între prezent ºi viitor. Dezvoltarea
urmãreºte satisfacerea nevoilor generaþiilor prezente, protecþia mediului fiind o
investiþie pentru generaþiile viitoare.
La nivel global, preocuparea pentru calitatea ºi protecþia mediului
înconjurãtor a fost pusã în discuþie în anul 1972 la prima Conferinþã Mondialã a
Naþiunilor Unite pe aceastã temã. Dezbaterile s-au concretizat într-o declaraþie
comunã ºi o serie de recomandãri adresate þãrilor membre ONU. Ulterior, s-a
trecut la Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi s-au elaborat proiecte având
ca obiective majore supravegherea gradului de poluare a oceanului planetar,
degradarea solului, defriºarea pãdurilor º.a., precum ºi studii interdisciplinare
care au evidenþiat riscurile degradãrii ireversibile a mediului ºi necesitatea corelãrii
creºterii economice cu protecþia mediului înconjurãtor.
Pentru statele membre ale Uniunii Europene, baza legalã a politicii de mediu
este constituitã de articolele 174-l76 ale Tratatului CE, la care se adaugã articolele
6 ºi 95. Astfel, articolul 174 traseazã obiectivele politicii de mediu ºi prevede
scopul acesteia – asigurarea unui înalt nivel de protecþie a mediului þinând seama
de diversitatea situaþiilor existente în diferite regiuni ale Uniunii. In completare,
art. 175 identificã procedurile legislative corespunzãtoare atingerii acestui scop
ºi stabileºte modul de luare al deciziilor în domeniul politicii de mediu, iar articolul
176 permite statelor membre adoptarea unor standarde mai stricte. Articolul 95
vine în completarea acestuia ºi are în vedere armonizarea legislaþiei privitoare la
sãnãtate, protecþia mediului ºi protecþia consumatorului în statele membre, o clauzã
de derogare permiþându-le sã adauge prevederi legislative naþionale în scopul
unei mai bune protejãri a mediului. Funcþionând într-o altã direcþie, articolul 6
promoveazã dezvoltarea durabilã ca politicã transversalã a Uniunii Europene ºi
subliniazã astfel nevoia de a integra cerinþele de protecþie a mediului în definirea
ºi implementarea politicilor europene sectoriale. Acestora li se adaugã peste 300
de directive, regulamente ºi decizii adoptate, care constituie legislaþia orizontalã
ºi legislaþia sectorialã în domeniul protecþiei mediului.
1

PETRE TÃNASE, Ecologie internaþionalã, Editura Hyperion XXI, Bucureºti, 1992, p. 18.
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Politica de mediu a Uniunii Europene este susþinutã de un numãr de actori
instituþionali implicaþi în pregãtirea, definirea ºi implementarea sa, actori care se
aflã în permanentã consultare cu guvernele statelor membre, cu diferite organizaþii
industriale, organizaþii nonguvernamentale ºi grupuri de reflexie. Prin diversele
atribuþii pe care le au, acestea contribuie la caracterul sinergetic al politicii de
mediu ºi asigurã realizarea obiectivelor sale atât la nivel legislativ, cât ºi la nivel
de implementare.
Politica de mediu reprezintã astãzi în Uniunea Europeanã o politicã orizontalã
cu rol de principiu în elaborarea ºi aplicarea tuturor politicilor Uniunii ºi a statelor
membre.
Azi, în condiþiile adâncirii crizei ecologice, protecþia ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de mediu au devenit pentru umanitate un obiectiv primordial, a cãrui
realizare presupune nu numai eforturi materiale ºi organizatorice naþionale,
regionale ºi internaþionale, ci ºi dezvoltarea unei concepþii ºtiinþifice fundamentale
în privinþa acestei noi atitudini faþã de mediu1.
Aºa cum s-a arãtat, o astfel de concepþie trebuie sã aibã în vedere
reconcilierea omului cu natura ºi cu sine însuºi. „Protecþia mediului natural
reprezintã protecþia omului ºi a dezvoltãrii sale, iar protecþia omului – protecþia
tuturor factorilor de mediu”.
Protecþia mediului urmãreºte ferirea de influenþele negative a mediului
natural ºi antropic, prin descoperirea cauzelor ºi eliminarea acestora, atenuarea
efectelor poluãrii ºi dacã este posibil, chiar eliminarea totalã a acestora spre binele
întregii umanitãþi. Scopul protecþiei mediului este în ultimã instanþã, ocrotirea
omului.
Protecþia mediului corespunde dorinþelor ºi intereselor vitale ale întregii
lumi ºi constituie o îndatorire pentru toate guvernele, fiind plasatã astãzi în fruntea
listei drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.
Funcþia de protecþie a mediului s-a consolidat cu apariþia dreptului la
dezvoltare ºi la creºtere economicã.
De peste 30 de ani, începând cu Conferinþa asupra mediului de la Stockholm,
omenirea a început sã recunoascã faptul cã problemele mediului înconjurãtor
sunt inseparabile cu cele ale bunãstãrii ºi de procesele economice în general. În
acest sens, Comisia Mondialã asupra Mediului ºi Dezvoltãrii de pe lângã ONU a
finalizat o serie de recomandãri, una dintre acestea referindu-se la implementarea
1

În doctrina mondialã s-au conturat mai multe concepþii referitoare la protecþia mediului.
Astfel, conceptul geocentric face din protecþia mediului un scop în sine, pãmântul urmând a fi
ocrotit în general, condamnându-se orice intervenþie a omului; conceptul biocentric, pune în centrul
preocupãrilor ecologice ale omului, toate celelalte forme de viaþã, omul trebuind sã se abþinã de a
interveni în viaþa speciilor, decât numai prin protecþie; concepþia antropocentricã, subsumeazã
totul nevoilor crescânde ale omului. Omul este privit ca având dreptul sã facã ce doreºte ºi sã
încalce chiar în numele intereselor sale, legile naturii.
Fiecare dintre aceste teze reprezintã o simplificare inadmisibilã a realitãþii complexe a relaþiilor
dintre om ºi mediul sãu. A se vedea pe larg, N. N. CONSTANTINESCU, Protecþia mediului natural –
cerinþã intrinsecã a unei dezvoltãri economice moderne, în „Economistul” nr. 180 din 3 – 6 aprilie
1992, p. 5; ERNEST LUPAN, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, 1996, p. 34 ºi urm.
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conceptului de „dezvoltare durabilã”. De altfel, conceptul de dezvoltare durabilã
a fost recomandat de Adunarea Generalã ONU prin Rezoluþia 42/1987, ca principiu
director al strategiilor ºi politicilor naþionale în domeniul evoluþiei economice ºi
protecþiei mediului1.
Conceptul de dezvoltare durabilã a fost definit ca fiind acel tip de dezvoltare
economicã care asigurã satisfacerea necesitãþilor prezente fãrã a compromite
posibilitãþile generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile cerinþe.
Obiectul general al dezvoltãrii durabile este de a gãsi un spaþiu al interacþiunii
dintre patru sisteme: economic, uman, ambiental ºi tehnologic într-un proces
dinamic ºi flexibil de funcþionare.
O condiþie importantã pentru realizarea obiectivelor dezvoltãrii durabile
este simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni. În acest scop,
politicile economice, politica mediului, a investiþiilor, a cercetãrii – dezvoltãrii,
politica forþei de muncã, a învãþãmântului, sãnãtãþii sunt desemnate sã-ºi coreleze
obiectivele ºi acþiunile conform acestor prioritãþi. În prezent, în aproape toate
þãrile industrializate se manifestã tendinþa de a integra aceste politici într-o ordine
prioritarã a obiectivelor.
Comisia Internaþionalã pentru Mediu ºi Dezvoltare a ajuns la concluzia cã
imperativele strategiei naþionale pentru o dezvoltare durabilã sunt:
- eliminarea sãrãciei în condiþiile satisfacerii nevoilor esenþiale pentru locuri
de muncã, hranã, energie, apã, locuinþe ºi sãnãtate;
- asigurarea creºterii populaþiei la un nivel acceptabil ºi reducerea creºterii
demografice necontrolate;
- conservarea ºi sporirea resurselor naturale, întreþinerea diversitãþii
ecosistemelor, supravegherea impactului economiei asupra mediului;
- descentralizarea formelor de guvernare, creºterea gradului de participare
la luarea deciziilor ºi unificarea deciziilor privind mediul ºi economia;
- reorientarea tehnologiei ºi a riscului managerial.
Esenþa unei strategii pentru o dezvoltare durabilã constã în stabilizarea
creºterii demografice, reducerea dependenþei de petrol, promovarea resurselor
regenerabile de energie, conservarea solului, reciclarea materialelor º.a.
Conceptul de dezvoltare durabilã trebuie adaptat la condiþiile specifice
fiecãrei þãri, ceea ce nu exclude nevoia ºi chiar necesitatea colaborãrii
internaþionale.
Politica ºi strategiile de mediu ale României au la bazã acest principiu.
Activitãþile de prevenire a poluãrii, tratarea efluenþilor poluanþi, gestiunea
deºeurilor, conservarea ºi refacerea mediului, punerea sub control a fenomenului
de serã la nivel global, gestionarea resurselor naturale ºi menþinerea biodiversitãþii
speciilor, precum ºi altele asemenea, care pot fi grupate sub noþiunea de protecþie
1

Termenul de „dezvoltare durabilã” apeleazã la noþiuni ca: „viabilitate” sau „susþinere pe
termen lung” sau „fiabilitate”. Aceste noþiuni pot cãpãta semnificaþii diferite în funcþie de cei ce le
folosesc sau de locul unde le folosesc.
„Dezvoltarea durabilã” a fost introdusã în Raportul Brundtland 1987 ºi acceptatã de
reprezentanþii guvernelor celor 7 þãri puternic industrializate.
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a mediului, necesitã eforturi mari, de naturã financiarã, organizatoricã, în
reconsiderarea ratei de exploatare a resurselor, în mobilizarea potenþialului de
cercetare – dezvoltare spre conceptul de dezvoltare durabilã.
În acest sens, în Raportul Brundtland se aratã cã dezvoltarea durabilã
reprezintã un scop pe termen lung, de viitor, datoritã unor factori cum sunt:
mãrimea ºi continua creºtere a populaþiei; scãderea continuã a resurselor materiale
globale; lipsa unor acorduri internaþionale viabile; decalajul unor ecosisteme pe
termen lung; aspectele dificile ale relaþiei mediu – economie º.a.
Necesitãþile ºi constrângerile impuse de protecþia mediului în condiþiile
asigurãrii dezvoltãrii economice, satisfãcând cerinþele dezvoltãrii durabile, pot fi
asigurate numai în cazul existenþei unei legãturi reale ºi funcþionale între politica
economicã ºi cea ecologicã, la toate nivelele structurii statale ºi în toate ramurile
economiei.
În interpretarea conceptului de dezvoltare durabilã se remarcã unanimitatea
acceptãrii acestuia, ca singura soluþie de conciliere a conflictului dintre cele douã
elemente considerate pânã acum incompatibile: creºterea economicã ºi conservarea
resurselor naturale.
În acest context general, în iulie 1999, Guvernul României a adoptat prima
Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã, reactualizatã periodic care, prin
conþinutul sãu, în ansamblu ºi pe sectoarele ºi domeniile de activitate la care se
refereau obiectivele sale prioritare, a constituit fundamentul pentru elaborarea ºi
dezvoltarea strategiilor sectoriale, între care, cea privitoare la problematica
mediului, deþine un rol de prim rang.
Ca strategii sectoriale au fost elaborate de cãtre autoritatea publicã centralã
în domeniul protecþiei mediului, „Strategia Dezvoltãrii Durabile a Silviculturii
Româneºti, în perioada 2000–2020”, „Strategia Naþionalã de Protecþie a Mediului
în România în perioada 2000–2020”, „Strategia Dezvoltãrii Durabile a Apelor în
perioada 2000–2020”, „Strategia Naþionalã de Gestionare a Deºeurilor” 20l4-2020,
„Strategia Naþionalã privind Schimbãrile Climatice” 20l3-2020 º.a.
În anul 2008, în urma dezbaterilor care au avut loc la nivel naþional ºi
regional, Guvernul României a adoptat Strategia Naþionalã de Dezvoltare
Durabilã Orizonturi 20l3 – 2020 – 2030, document care oferã o viziune coerentã
asupra viitorului þãrii în urmãtoarele douã decenii prin prisma conceptului
dezvoltãrii durabile, rãspunzând astfel obiectivelor europene în contextul
proceselor globalizãrii, România îndeplinind în acelaºi timp, o obligaþie asumatã
în calitate de þarã membrã a Uniunii Europene1.
1 Strategia este structuratã în cinci pãrþi: partea I prezintã cadrul conceptual, defineºte noþiunile

cu care se opereazã, descrie principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilã reînnoite
a UE, stadiul actual al procesului de elaborare a indicatorilor de bazã ai dezvoltãrii durabile ºi
mãsurile relevante întreprinse de România în perioada de pre ºi post-aderare; partea a II-a conþine
o evaluare a situaþiei actuale a capitalului natural, antropic, uman ºi social din România; partea a
III-a prezintã o viziune de perspectivã, stabilind obiective precise pe cele trei orizonturi de timp;
partea a IV-a analizeazã problemele specifice cu care se confruntã România ºi stabileºte þinte
pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabilã, concomitent cu reducerea
ºi eliminarea decalajelor existente în raport cu nivelul mediu de performanþã al celorlalte state
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Îmbunãtãþirea gestionãrii resurselor naturale ºi evitarea exploatãrii lor
excesive, recunoaºterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme reprezintã
obiective generale prevãzute în Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã,
în vederea asigurãrii conservãrii ºi gestionãrii resurselor naturale. In acest domeniu,
acþiunea se va concentra pe punerea în aplicare a proiectelor integrate de gestionare
a deºeurilor prin orientarea ierarhicã a investiþiilor conform prioritãþilor stabilite:
prevenire, colectare separatã, reciclare, valorificare, tratare ºi eliminare.
Obiectivele pe termen scurt, mediu ºi lung formulate în Strategia Naþionalã
pentru Dezvoltare Durabilã a României Orizonturi 20l3 – 2020 – 2030 vizeazã
menþinerea, consolidarea, extinderea ºi adaptarea continuã a configuraþiei
structurale ºi capacitãþii funcþionale a capitalului natural, ca fundament pentru
menþinerea ºi sporirea capacitãþii sale de suport faþã de presiunea dezvoltãrii sociale
ºi creºterii economice ºi faþã de impactul previzibil al schimbãrilor climatice
astfel:
Orizont 20l3: încorporarea organicã a principiilor ºi practicilor dezvoltãrii
durabile în ansamblul programelor ºi politicilor publice ale României ca stat
membru al UE;
Orizont 2020: atingerea nivelului mediu actual al þãrilor Uniunii Europene
la principalii indicatori ai dezvoltãrii durabile;
Orizont 2030 : apropierea semnificativã a României de nivelul mediu din
acel an al þãrilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltãrii
durabile.
In concordanþã cu Programul de Acþiune pentru Protecþia Mediului în Europa
Centralã ºi de Est, document ale cãrui principii au fost aprobate de Conferinþa
Ministerialã de la Lucerna (28-30 aprilie 1993), principii însuºite ºi de România,
autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului elaboreazã, actualizeazã ºi
coordoneazã Planul naþional de acþiune pentru protecþia mediului.
Planul naþional este reactualizat1 în concordanþã cu programul de adoptare
a acquis-ului comunitar ºi urmãreºte implementarea unor acþiuni ºi proiecte
concrete având ca scop final îmbunãtãþirea progresivã a calitãþii factorilor de
mediu în România2.
membre ale UE; partea a V-a conþine recomandãri concrete privind crearea ºi modalitãþile de
funcþionare ale cadrului instituþional menit sã asigure implementarea, monitorizarea ºi raportarea
asupra rezultatelor Strategiei Naþionale pentru Dezvoltare Durabilã revizuite.
1 Principalele etape ale procesului de actualizare sunt: identificarea propunerilor de proiecte,
atât la nivel central cât ºi local; elaborarea de criterii de selecþie ºi de prioritizare; analiza ºi selectarea
proiectelor pentru includerea lor în plan; prioritizarea proiectelor selectate; aprobarea Planului
naþional de cãtre Comitetul interministerial pentru coordonarea integrãrii în domeniul protecþiei
mediului în politicile ºi strategiile sectoriale la nivel naþional; identificarea potenþialelor surse de
finanþare, precum ºi realizarea unor interferenþe cu programe specializate (ISPA, Phare, LIFE,
SAPARD etc.); elaborarea ºi punerea în practicã a unui sistem informatizat de monitorizare a
implementãrii Planului naþional.
2 Potrivit art.5,I.,lit.b) - t) din Hotãrârea de Guvern nr.48 din 19 februarie 20l3 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Mediului ºi Schimbãrilor Climatice ºi pentru modificarea
unor acte normative în domeniul mediului ºi schimbãrilor climatice, publicatã în M.Of. nr. 103 din
20.II.20l3, autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului elaboreazã, actualizeazã ºi
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3. Conferinþele mondiale în domeniul protecþiei mediului ºi
principalele documente adoptate
Prima Conferinþã mondialã în domeniul protecþiei mediului a avut loc între
5–16 iunie 1972 la Stockholm, la care au participat delegaþi din 114 state, între
care ºi România.
Ordinea de zi a Conferinþei a cuprins, printre altele: planificarea ºi gestionarea
aºezãrilor umane în vederea asigurãrii calitãþii mediului înconjurãtor; gestionarea
resurselor naturale ale mediului; determinarea poluanþilor de importanþã
internaþionalã; dezvoltarea ºi mediul; aspecte educative, sociale ºi culturale ale
problemelor de mediu, inclusiv informarea opiniei publice asupra acestora;
incidentele internaþionale ale acþiunilor în domeniul mediului º.a.
Cel mai important document adoptat în cadrul Conferinþei este Declaraþia
asupra mediului înconjurãtor1, care cuprinde 26 de principii privind drepturile ºi
obligaþiile statelor în acest domeniu, precum ºi cãile ºi mijloacele de dezvoltare a
cooperãrii internaþionale.
În acelaºi timp, Declaraþia subliniazã legãtura organicã dintre protecþia
mediului ºi progresul economic ºi social al popoarelor, în condiþiile eliminãrii
efectelor negative ale subdezvoltãrii. Prin acest document s-au pus bazele
dezvoltãrii dreptului internaþional al mediului.
Un alt document adoptat în cadrul Conferinþei a fost Planul de acþiune privind
mediul înconjurãtor, care cuprinde 109 recomandãri adresate statelor pentru
protecþia mediului.
coordoneazã în afara Planului naþional de acþiune pentru protecþia mediului, urmãtoarele strategii,
planuri ºi programe : Strategia naþionalã ºi Planul naþional de acþiune în domeniul schimbãrilor
climatice; Strategia naþionalã ºi Planul naþional privind contribuþia României în atingerea
obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã pânã în 2050;
Strategia naþionalã ºi Planul naþional de gestionare a deºeurilor; Planul naþional de prevenire a
generãrii deºeurilor; Strategia privind gestionarea substanþelor periculoase ca atare, în amestecuri
ºi articole; Strategia naþionalã ºi Planul naþional de acþiune pentru conservarea biodiversitãþii;
Strategia naþionalã privind biosecuritatea; Strategia naþionalã de management al riscului la inundaþii
pe termen mediu ºi lung; Strategia naþionalã ºi Planul naþional de acþiune pentru gospodãrirea
apelor; Strategia de management integrat al zonei costiere ºi Planul strategic pentru reabilitarea ºi
protecþia Mãrii Negre; Strategia forestierã naþionalã ºi Planul de acþiune; Strategia naþionalã ºi
Planul de acþiune pentru extinderea suprafeþelor de pãduri în România; Programul naþional de
reducere progresivã a emisiilor de SO2, No,COV ºi NH3; Programul naþional de reducere a emisiilor
de SO2, NO ºi pulberi provenite din instalaþiile mari de ardere ºi Planul naþional de tranziþie pentru
instalaþiile de ardere aflate sub incidenþa prevederilor Directivei 20l0/75/UE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 24 noiembrie 20l0 privind emisiile industriale; Programul naþional
de ameliorare geneticã a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naþional, constituit din
totalitatea populaþiilor de cabaline cu valoare geneticã ridicatã, de creºtere, ameliorare, calificare
ºi perfecþionare a efectivelor de cabaline în rasã purã; Programul operaþional sectorial „Mediu”;
Strategia naþionalã în domeniul piscicol; alte strategii ºi planuri ce decurg din angajamentele
europene ºi internaþionale în domeniile sale de activitate, precum ºi din cele stabilite la nivel
naþional, prin alte acte normative.
1 Declaraþia de la Stockholm a fost publicatã în volumul Noua ordine economicã
internaþionalã, Editura Politicã, Bucureºti, 1983, p. 181.
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Ziua de 5 iunie a fost proclamatã „Ziua Mondialã a Mediului Înconjurãtor”.
În contextul sporirii eforturilor naþionale ºi internaþionale în scopul
promovãrii ºi dezvoltãrii unui mediu înconjurãtor sãnãtos, în toate þãrile, Adunarea
Generalã ONU din 22 decembrie 1989 a lansat apelul la o întrunire globalã care
sã defineascã strategia pentru stoparea efectelor degradãrii mediului.
Ziua Mondialã a Mediului din anul 1992 a fost marcatã de un eveniment
unic în istoria omenirii ºi anume, cea de a doua Conferinþã a Naþiunilor Unite
pentru Mediu ºi Dezvoltare de la Rio de Janeiro.
Scopul general al Conferinþei a fost acela al elaborãrii de strategii ºi mãsuri
care sã contribuie la combaterea degradãrii mediului înconjurãtor în toate þãrile,
în contextul dezvoltãrii durabile ºi optime din punct de vedere al mediului.
În intenþia organizatorilor, la Conferinþa de la Rio trebuia sã se realizeze
un nou consens internaþional asupra unor teme de transcendenþã mondialã ca:
protecþia atmosferei, a resurselor terestre, conservarea diversitãþii biologice,
protecþia resurselor de apã dulce, a mãrilor ºi zonelor de coastã, gestiunea
raþionalã din punct de vedere ecologic a biotehnologiilor, deºeurilor de produse
ºi deºeurilor toxice, creºterea calitãþii vieþii ºi a sãnãtãþii umane; ameliorarea
condiþiilor de viaþã ºi muncã a sãracilor, eradicarea sãrãciei ºi oprirea degradãrii
mediului.
Conferinþa de la Rio s-a desfãºurat în douã etape: o primã etapã a fost între
3–12 iunie 1992 la care au participat miniºtrii mediului, miniºtrii ai unor organisme
similare ºi reprezentanþi ai altor instituþii, organisme ºi programe specializate
ONU, reprezentanþii unor organisme interguvernamentale ºi neguvernamentale
din 181 state.
A doua etapã a Conferinþei intitulatã „Earth Summit” a avut loc în zilele de
12 ºi 13 iunie, în cele patru ºedinþe luând cuvântul 58 de preºedinþi de þãri ºi 50
ºefi de guverne.
Documentele adoptate de Conferinþa de la Rio au fost:
• Declaraþia de principii numitã ºi Carta Pãmântului în care sunt enumerate
principiile dupã care omenirea trebuie sã se conducã în relaþiile interumane, precum
ºi în relaþiile dintre om ºi naturã. Documentul cuprinde drepturile ºi obligaþiile
fundamentale ale statelor ºi cetãþenilor în domeniul mediului, enunþate în 27 de
principii1.
Se poate spune cã Declaraþia de la Rio completeazã în mod armonios pe cea
de la Stockholm, în condiþiile oferite de sfârºitul secolului XX ºi începutul
mileniului trei. Datoritã acestui fapt, „dezvoltarea durabilã” ocupã în cadrul acestui
document un rol important. Raportul dintre mediu ºi dezvoltare, în general, analizat
1 Dintre aceste principii menþionãm: popoarele au dreptul la o viaþã sãnãtoasã ºi productivã
în armonie cu natura; dreptul suveran al naþiunilor în a-ºi exploata propriile resurse, fãrã a provoca
prin aceasta daune transfrontiere mediului; poluatorul plãteºte; obligaþia naþiunilor de a adopta
legi eficiente cu privire la mediu º.a. Toate principiile prevãzute în Declaraþia de la Stockholm
sunt reluate în acest document, adãugându-se ºi principii noi.

