
PROTECȚIA DREPTULUI LA UN MEDIU 
SĂNĂTOS

Conf.univ.dr.OLTEANU Camelia Nicoleta
expert calitate educaţie juridică https://infolex.snsh.ro



Dreptul la un mediu sănătos - Drept constituțional fundamental

Constituția de la 1991 nu a avut o
reglementare expresă a acestui drept
fundamental, articolul 134 (alin.2) preciza
următoarele:

Statul trebuie să asigure:
d)exploatarea resurselor naturale, în
concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurator,
precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru
creşterea calităţii vieţii.



Reglementarea acestui drept fundamental a fost
realizată odată cu revizuirea din 2003, astfel:

Articolul 35 din Constituția României dispune:

ARTICOLUL 35

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un
mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea
acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a
proteja şi a ameliora mediul înconjurător.



Codul civil

Articolul 603-Regulile privind protecția mediului și buna
vecinătate

Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind
protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului,
revin proprietarului.



Preocuparea pentru un mediu sănătos 
rămâne una dintre provocările 
globalizării și implicit a construcției 
europene, ADOPTÂNDU-SE în acest 
sens o serie de documente relevante 
ce au ca scop crearea unui cadru 
juridic conform realităților actuale.



S-au dezvoltat politici
europene şi internaţionale de
mediu, care au condus la
apariţia unui drept destul de
cuprinzător şi a unui sistem de
organizaţii internaţionale
foarte bine dezvoltat, pe
parcursul ultimelor două
decenii.



Doctrina de specialitate  atrage atenția că ”pe măsură ce societatea 
omenească se dezvoltă, ea devine tot mai distructivă în procesul productiv și în 
consumul personal, casnic, deși ar fi fost de așteptat ca, dispunând de atâtea 

mijloace tehnice și de know- how, situația să fie tocmi inversă”



Importanța acestui drept fundamental a 
determinat apariția unei noi științe 
,,dreptul mediului,, – ce are ca obiect-
acele relații sociale ce iau naștere în 
procesul:
�Conservării
�Dezvoltării
�Protecției mediului



Reglementările cu privire la mediu se regăsesc în următoarele categorii de acte:

�Constituția României
�Coduri cuprinzând norme juridice privind mediu
�Tratate internaționale în care sunt stipulate obligații 

asumate în domeniul mediului
�Ordonanțe și Hotărâri ale Guvernului
�Regulamente
�Ordine ale miniștrilor
�Decizii ale Consiliilor locale



În cazul în care România 
ratifică tratatele și 

convențiile internaționale 
ele fac parte automat din 

dreptul intern.



Există câteva principii importante, 
fundamentale ce asigură raporturile , în 
acest domeniu, cu statele vecine, astfel:

• Principiul sic utere tuo - conform acestui principiu fiecărui stat le 
revine obligația de a se asigura că nu cauzează daune mediului altor state
• Principiul bunei-vecinătăți- acest principiu, acceptat la nivelul 
fiecărui stat incumbă statelor obligații implicite, concrete ce vizează 
domenii ce sunt circumscrise unui interes comun. Aceste domenii sunt: 
mediu, relații economice, consulare, etc.
• Principiul informării și cooperării între state
• Principiul prevenirii poluării
• Principiu protejării valorile comune ale omenirii



Primul document internaţional care reglementează  dreptul la 
mediu a fost adoptat în cadrul de „Cartei africane a Drepturilor 

Omului şi ale Popoarelor, care în art. 24 prevede că „toate 
popoarele au dreptul la un mediu general satisfăcător, favorabil 

dezvoltării lor”.



Declarația de la STOCHOLM 1972 –
reprezintă primul document în care se 
conturează ideea unui mediu a cărui 

calitate, sa-i permită omului să trăiască în 
mod demn și în prosperitate. 



Importanța reglementării cât
mai corecte și eficiente au
constituit o preocupare la
nivel global, adoptându-se în
acest sens, următoarele:





� obligaţia de a nu se angaja în utilizarea în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile
a tehnicilor de modificare a mediului înconjurător cu efecte larg raspindite, de lungă
durata sau grave, ca mijloace care provoacă distrugeri, daune sau prejudicii altui stat
parte.

� să nu acorde asistenţa, sa nu încurajeze sau sa nu incite un alt stat, un grup de state sau
organizaţii internaţionale la angajarea în activităţi contrare prevederii din paragraful 1
al acestui articol.

� sa ia toate măsurile pe care le va considera necesare, conform procedurilor sale
constituţionale, pentru a interzice şi preveni orice activitate care contravine dispoziţiilor
prezentei convenţii în orice loc aflat sub jurisdicţia sau sub controlul sau.

� să se consulte reciproc şi sa coopereze între ele pentru a rezolva orice probleme care ar
putea aparea în legătură cu obiectivele prezentei convenţii sau aplicarea prevederilor
sale.



Termenul tehnici de modificare a

mediului - se referă la orice tehnica
menita sa schimbe - prin
manipularea deliberata a proceselor
naturale - dinamica sau structura
pămîntului, inclusiv biosfera,
litosfera, hidrosfera şi atmosfera sau
spaţiul extraatmosferic.( articolul 2)



Convenția conferă statelor semnatare posibilitatea
de depunere a unei plângeri la Consiliul de
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, atunci
când există motive temeinice că orice stat parte
violează obligațiile asumate.

• Carta Mondială a Naturii, adoptată de
Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1982

• Convenția Națiunilor Unite asupra Dreptului
mării, adoptată în 1982- contribuţie importanţa la
menţinerea păcii, justiţiei şi progresului pentru
toate popoarele lumii, reglementând problemele
privind dreptul marii.



SCOPUL ACESTEI CONVENȚII este de a asigura, ținând cont de
suveranitatea statelor, o ordine juridică pentru mări şi oceane, care să
faciliteze comunicaţiile internaţionale şi sa favorizeze folosirea paşnică
a marilor şi oceanelor, folosirea echitabila şi eficace a resurselor lor,
conservarea resurselor biologice şi studierea, protejarea şi păstrarea
mediului marin.



OBIECTIVUL acestei CONVENȚII

- este de a contribui la instaurarea unei
ordini economice internaţionale juste şi
echitabile, în care să se ţină seama de
interesele şi nevoile întregii umanitati şi,
în mod deosebit, de interesele şi nevoile
specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare,
fie ca sunt riverane sau fără litoral.



Precizări terminologice ale Convenției:

prin poluarea mediului marin se înţelege

�introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe sau de energie în mediul marin,
inclusiv în estuare, când aceasta are sau poate avea efecte vătămătoare, cum ar fi daune aduse
resurselor biologice, faunei şi florei marine, riscuri pentru sănătatea omului, piedici pentru
activităţile maritime, inclusiv pescuitul şi celelalte utilizări legitime ale marii, alterarea calităţii
apei marii din punctul de vedere al întrebuinţării acesteia şi degradarea valorilor sale de
agrement;( art.1 alin.4)

prin imersiune se înţelege:

� orice evacuare deliberata de deşeuri sau de alte materii de pe nave, aeronave, platforme
sau alte lucrări plasate pe mare;

� orice sabordare pe mare a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucrări.( art.1 alin5)



Delimitări conceptuale privind zona contiguă- conform Convenției

1. Într-o zona adiacenta marii sale teritoriale, desemnată sub numele de zona
contigua, statul riveran poate exercita controlul necesar în scopul:

a)de a preveni încălcările legilor şi reglementărilor sale vamale, fiscale, sanitare
sau de imigrare pe teritoriul sau sau în marea sa teritorială;

b)b) de a reprima încălcările acestor legi şi reglementări comise pe teritoriul sau
sau în marea sa teritorială.

2. Zona contigua nu poate să se extindă peste 24 de mile marine de la liniile de
baza de la care se măsoară lăţimea marii teritoriale



Mediul și CONVENȚIA DE LA AARHUS DIN 25 IUNIE 1988

În preambulul Convenției sunt cuprinse următoarele:

�„protectia adecvata a mediului este esentiala pentru bunastarea umana si exercitarea drepturilor
fundamentale ale omului, incluzand insusi dreptul la viata,”

�„orice persoana are dreptul sa traiasca intr-un mediu adecvat sanatatii si bunastarii sale si ca are
sarcina, atat la nivel individual, cat si in asociere cu altii, sa protejeze si sa imbunatateasca mediul in
beneficiul generatiilor prezente si viitoare si sa respecte prezenta indatorire,”

�„cetatenii trebuie sa aiba acces la informatie, sa fie indreptatiti de a participa la luarea deciziei si sa
poata avea acces la justitie in probleme de mediu si recunoscand in aceasta privinta ca cetatenii pot
avea nevoie de asistenta pentru a-si exercita dreptul.”

�„importanta rolului pe care il pot juca in domeniul protectiei mediului cetatenii, organizatiile
neguvernamentale si sectorul privat, dorind sa promoveze educatia ecologica pentru o mai profunda
intelegere a mediului si dezvoltarii durabile si sa incurajeze constientizarea publicului si participarea
acestuia la luarea deciziilor care afecteaza mediul si dezvoltarea durabila”.



Noţiunea de mediu acoperă o mare varietate de elemente începând 
cu apa, aerul, pămîntul, flora, fauna şi continuând cu sănătatea 

umană, iar toate în ansamblu trebuie să fie protejate în cadrul global 
al dezvoltării durabile.

Dreptul la un mediu sănătos, este deodsebit de important alături de 
alte drepturi fundamentale.



Protecția mediului în Dreptul European –

Dreptul european cuprinde norme distincte privind protecția
mediului , atât Tratatele constitutive cât și alte documente
juridice reglementează unitar politicile europene în domeniu.



• Politicile europene în domeniul protecției mediului este

elaborată și promovată pe baza:

Datelor științifice și tehnice disponibile

Condițiilor de mediu din diferite regiuni ale Uniunii

Avantajelor și sarcinilor rezultate din acțiunile întreprinse sau

din absența acestor acțiuni

Dezvoltării economice și sociale ale Comunității- în ansamblu

său-și dezvoltării echilibrate a regiunilor sale



Directive relevante în domeniul protecţiei mediului

DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Obiectul prezentei directive este de a stabili un cadru pentru protecția apelor
interioare de suprafață, a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a apelor
subterane.



Directiva aduce precizări terminologice cu privire la:

1. „ape de suprafață”: înseamnă apele interioare, cu excepția apelor 

subterane; apele de tranziție și apele de coastă și, în ceea ce privește 

starea chimică, apele teritoriale; 

2. „ape subterane”: înseamnă toate apele care se găsesc sub suprafața 

solului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul; 

3. „ape interioare”: înseamnă toate apele stătătoare sau curgătoare de 

pe suprafața solului și toate apele subterane situate în amonte față de 

linia de bază care servește la măsurarea întinderii apelor teritoriale; 



4. „râu”: înseamnă un corp de apă interioară
care curge în mare parte pe suprafața solului,
dar care poate curge și în subsol pe o parte a
cursului său;

5. „lac”: înseamnă un corp de apă interioară de
suprafață stătătoare;

6. „ape de tranziție”: înseamnă corpurile de apă
de suprafață aflate în vecinătatea gurilor de râu
care au un caracter parțial salin ca urmare a
învecinării cu apele de coastă, dar care sunt
puternic influențate de fluxurile de apă dulce;



7. „ape de coastă”: înseamnă apele de suprafață situate în partea interioară a
unei linii care are fiecare punct situat la o distanță de o milă marină față de
punctul cel mai apropiat de linia de bază de la care se măsoară întinderea
apelor teritoriale și care, acolo unde este cazul, se extinde până la limita
exterioară a unei ape de tranziție;

8. „corp de apă artificial”: înseamnă un corp de apă de suprafață creat de o
activitate umană;

9. „corp de apă puternic modificat”: înseamnă un corp de apă de suprafață al
cărui caracter, ca urmare a modificărilor fizice cauzate de activitatea umană,
este fundamental modificat, după cum a fost stabilit de statele membre în
conformitate cu dispozițiile din anexa II;



10. „corp de apă de suprafață”: înseamnă o parte distinctă și semnificativă a unei ape de suprafață,
cum ar fi un lac, un rezervor, un curent de apă, un râu sau un canal, o parte a unui curent de apă,
râu sau canal, o apă de tranziție sau un segment din apele de coastă;

11. „acvifer”: înseamnă unul sau mai multe straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi
geologice cu o porozitate și o permeabilitate suficiente pentru a permite fie trecerea unui curent
semnificativ de apă subterană, fie captarea de cantități importante de apă subterană;

12 „corp de apă subterană”: înseamnă un volum distinct de apă subterană din interiorul unuia sau
mai multor acvifere;

13. „bazin hidrografic”: înseamnă orice zonă în care toate scurgerile de apă converg, printr-o rețea
de râuri, fluvii și, eventual, lacuri, către mare, în care se varsă printr-o singură gură de vărsare, un
singur estuar sau o singură deltă;

14. „sub-bazin”: înseamnă orice zonă în care toate scurgerile de apă converg, printr-o rețea de
râuri, fluvii și, eventual, lacuri, către un anumit punct al unui curs de apă (în mod normal, un lac sau
o confluență de râuri);

15. „district hidrografic”: înseamnă zona terestră și marină constituită din unul sau mai multe
bazine hidrografice, precum și din apele subterane și apele de coastă asociate, identificată în
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) ca fiind principala unitate pentru gestionarea bazinelor
hidrografice.



DIRECTIVA 2004/35/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 21 aprilie 
2004 privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător în legătură cu prevenirea și 
repararea daunelor aduse mediului

Directiva are ca obiect stabilirea unui cadru de 
răspundere pentru daunele aduse mediului 
întemeiat pe principiul „poluatorul plătește”, 
pentru a preveni ș i a repara daunele aduse 
mediului.



Daună adusă mediului reprezintă:

O abordare asupra mediului o oferă Consiliul
Europei, prin Convenţia privind răspunderea civilă
pentru prejudiciile cauzate de activităţi
periculoase pentru mediu, şi care, stipulează că
„mediul cuprinde resursele naturale abiotice şi
biotice, cum sunt aerul, apa, solul, fauna şi flora,
precum şi interacţiunile între aceşti factori,
bunurile care compun moştenirea culturală şi
aspectele caracteristice ale peisajului”



Ce este informația de mediu ?

Conform articolului (2 alin3) informația de mediu reprezintă orice informatie
scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala, privind:

a) starea elementelor de mediu, cum ar fi aerul si atmosfera, apa, solul,
pamantul, peisajul si zonele naturale, diversitatea biologica si componentele
sale, inclusiv organismele modificate genetic si interactiunea dintre aceste
elemente

b) factori, cum ar fi: substantele, energia, zgomotul si radiatia si activitatile ori
masurile, inclusiv masurile administrative, acordurile de mediu, politicile,
legislatia, planurile si programele care afecteaza sau pot afecta elementele de
mediu amintite la subpunctul a), analizele cost-beneficiu sau alte analize si
prognoze economice folosite in luarea deciziei de mediu;

c) starea sanatatii si sigurantei umane, conditiile de viata umana, zonele
culturale si constructiile si modul in care acestea sunt sau pot fi afectate de
starea elementelor de mediu ori de factorii, activitatile sau masurile cuprinse
in subpunctul b);



• ACORDUL DE LA PARIS - Convenția – cadru a Națiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice

Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice este cel dintâi acord
global cu forță juridică obligatorie. Acesta a fost semnat la 22 aprilie 2016 și
ratificat de Uniunea Europeană la 5 octombrie 2016.



RECUNOSCÂND necesitatea unui răspuns eficace și progresiv la amenințarea urgentă reprezentată de schimbările 
climatice, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile, Convenția , are ca scop consolidarea 
răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al 
eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:

(a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea 
eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar 
reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice; 

(b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la 
schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu 
pune în pericol producția alimentară; 

(c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatic



INSTITUȚII EUROPENE INVESTITE CU ATRIBUȚII ÎN VEDEREA REALIZAĂRII 
OBIECTIVELOR POLITICII DE PROTECȚIE A MEDIULUI

� Comisia Europeană – Direcţia Generală Mediu

� Consiliul de Mediu al Uniunii Europene

� Parlamentul European – Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică şi 
Siguranţa Alimentaţiei

� CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 



INSTITUȚII DIN ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului ( WWW.MMEDIU.RO)

• controlul poluării industriale;

• calitatea aerului şi zgomot ambiental;

• managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică;

• infrastructură de mediu;

• gestionarea deşeurilor;

• gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

• protecția solului și subsolului;

• dezvoltare durabilă;

• economie verde;

• schimbări climatice.



Administrația Fondului pentru Mediu

�principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și

programelor pentru protecția mediului,

�funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate

juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.

�constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea

producătorului”.( www.afm.ro)
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