
Analiza unui asemenea domeniu al dreptului a

fost determinată de relaţia dintre om şi drepturi

subiective, pe de o parte, şi mediul înconjurător, pe

de altă parte. Aceste relaţii au creat premisele

actualei crize ecologice care a afectat întregul

mediul înconjurător şi echilibrul ecologic, premise

care au influenţat negativ, după cum foarte uşor se

poate constata, toţi factorii de mediu, relaţiile

dintre om şi mediu şi dintre drepturile subiective şi

om, precum şi întreaga natură din care facem parte. 

Toate acestea au fost determinate la rândul lor

de o serie de limite care pot fi clasificate, în

funcţie de conţinutul lor, în limitele interne şi

limite externe.

Limitele interne sunt de natura umană, iar între

acestea poate fi enumerată exacerbarea exercitării

unor drepturi, ceea ce a condus la apariţia unor

poluatori (maşini, substanţe) care prin efectele

acţiunilor lor au depăşit capacitatea de regenerare

a mediului înconjurător şi a naturii în general,

creând astfel bazele poluării.

În acelaşi timp, limitele externe, generate de

fapt tot de oameni, sunt războaiele, experienţele

nucleare, poluarea etc.

Apariţia societăţii umane a dus la apariţia

rapor tului dintre aceasta şi mediul înconjurător şi,

mai larg, şi natură. Conştientizarea acestui raport

a dus la apariţia unor teorii ştiinţifice, de altfel,

care au încercat să explice conţinutului raportului

dintre om şi natură. În doctrina de specialitate sunt

individualizate trei foarte importante asemenea

teorii, şi anume: teoriile cosmogonice, teoriile

antropocentrice şi teoriile atitudinii umaniste.

Teoriile cosmogonice sunt specifice începuturilor

umane, comunei primitive şi puţin după aceasta,

când omul trăia în armonie cu natura înconjură -

toare. Doctrinarii secolului al XVIII lea au evi -

denţiat trăsăturile unor asemenea teorii. Teoriile

antropocentrice sunt mult mai evoluate, pentru că,

în general, ele au încercat să justifice „atacul”

uman asupra naturii. Apare chiar antagonismul

dintre om şi natură, bazat pe preceptele biblice din

Geneza. Păstorii aveau prioritate în Persia şi

Grecia antică, ei erau prieteni cu natura, dar numai

dacă existau păşuni. Teoriile atitudinii umaniste

pun de acord atitudinea omului cu natura, el

făcând parte din natură. Ele subliniază necesitatea

întoarcerii la natură, la respectul care îi trebuie

acordat. Aceste teorii susţin o atitudine umanistă a

omului faţă de natură în criza ecologică şi se

manifestă în geopietate, ecocentrism, tehnocen -

trism, ecosociologie etc
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Résumé:

La crise écologique actuelle affectant l'environnement et l'équilibre écologique du monde est étroitement liée à la relation

entre les personnes et les droits subjectifs d'une part, et l'environnement d'autre part. Il est actuellement nécessaire Pour

convaincre les Etats à procéder à la reglementation constitutionnelle d'un nouveau droit fondamental – le droit à un

environnement protégé, qui peut être classé comme suit en fonction de plusieurs critères afin de recevoir: la reconnaissance

explicite ou implicite; juridique ou reconnaissance constitutionnelle; la reconnaissance ou non dans la jurisprudence

Mots-clés: droits individuels, l'environnement, le droit à un environnement protégé, la constitution, les droits

fondamentaux.

     The current ecological crisis that is affecting the environment and the world ecologic balance is closely linked to the relation 
between people and subjective rights on the one hand, and the environment on the other hand. It is currently necessary to 
convince states to proceed with the constitutional regulation of a new fundamental right – the right to a protected environment, 
which can be classified as follows according to several criteria in order to receive: explicit or implicit recognition; legal or 
constitutional recognition; recognition or not in the jurisprudence.



Toate cele de mai sus, au avut ca efect în dome -

niul drepturilor subiective necesitatea modificării

şi completării conţinutului unor asemenea

drepturi, dar şi apariţia unui nou drept fundamen -

tal la mediu înconjurător.

Între drepturile fundamentale al căror conţinut

ar trebui modificat sau completat, după caz, pot fi

enumerate: libertatea de exprimare, libertatea de

circulaţie, dreptul la informaţie – care are trebui

plasat sistematic în faţa libertăţii de exprimare în

conţinutul Constituţiei, dreptul la ocrotirea

sănătăţii, libertatea întrunirilor, dreptul la asociere,

dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii,

dreptul de proprietate privată, dreptul la un nivel

de trai decent, dreptul la protecţie al copiilor şi

tinerilor şi dreptul persoanelor cu dizabilităţi. 

Important însa este necesitatea formării con -

vin  gerii statelor pentru a purcede la reglementarea

constituţională a unui nou drept fundamental la

mediu înconjurător protejat. 

Terminologic există foarte multe denumiri ale

acestui nou drept fundamental de generaţia a treia,

dar denumirea cea mai adecvată o considerăm a fi

dreptul la un mediu protejat, mai ales că numai un

asemenea mediu este sănătos, curat, echilibrat,

uman, de calitate, conservat, decent, de nivel rezo -

nabil, care să permită accesul liber la natură etc
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Spre exemplu, pentru a ne susţine ideea de denu -

mire a acestui drept fundamental, cele două mari

jungle ale Pământului (Congoleză şi Amazo niană)

nu îndeplinesc niciuna dintre calităţile de mai sus,

dar nimeni nu şi permite nici măcar să gândească

să le desfiinţeze pentru aceste motive, întrucât

reprezintă cel puţin plămânii Planetei noastre.

Conţinutul acestui drept fundamental, acolo

unde este reglementat de constituţii, este prevăzut,

de regulă, în acte subsecvente constituţiilor, iar în

ţara noastră în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată

prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi com -

ple tările sale ulterioare.

Recunoaşterea acestui drept fundamental se

poate clasifica, conform mai multor criterii, în:

recunoaştere explicită sau implicită; constitu -

ţională sau legală; jurisprudenţială sau nu.

Cât priveşte recunoaşterea constituţională,

acest drept fundamental există în România (din

2003), Portugalia, Spania, Serbia, Brazilia, Turcia,

Peru, Paraguay, Coreea de Sud, Bulgaria, Croaţia,

Ungaria, Rusia. Celelalte state nu îl reglementează

de frica de a nu fi blocată funcţionarea statului.

Astfel, datorită afectării mediului înconjurător s-ar

produce o avalanşă de acţiuni în justiţie formulate

împotriva statelor, ceea ce ar crea mari probleme

referitoare la funcţionarea acestuia
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Cât priveşte recunoaşterea implicită legală,

aceasta este reglementată prin intermediul unor

obligaţii ale statului, dar şi ale oamenilor, indife -

rent dacă sunt sau nu cetăţeni ai acelui stat. O

asemenea recunoaştere se regăseşte în Canada,

Olanda, Statele Unite ale Americii (Florida), Marea

Britanie, Grecia, Andora, Thailanda, Columbia,

Iran şi Suedia.

Cât priveşte recunoaşterea explicită legală se

regăseşte în majoritatea statelor americane, Nor -

vegia, Danemarca, Filipine, Indonezia.

Cât priveşte recunoaşterea jurisprudenţială o

întâlnim în Canada, Irlanda, Belgia, Franţa, Italia,

India, Kenia.

În Constituţia României acest drept fundamen -

tal este reglementat în art. 35 într-un mod defec tuos

şi contradictoriu. Continutul său nu are coe renţă,

unitate şi nici nu crează premisele unei protecţii

corespunzătoare a naturii şi mediului înconjurător.

Dovada sunt defrişările masive, inun daţiile catas -

trofale care s-au produs, degra darea terenurilor

agricole, lipsa precipitaţiilor şi secetele cumplite,

apariţia tornadelor şi vânturilor puternice de tip

uragan, defrişările perdelelor de protecţie forestiere

şi care reprezentau adevărate biodiversităţi naturale.

În alte cuvinte, doar recu noaşterea unui asemenea

drept subiectiv sau fundamental nu are nicio

valoare dacă nu este şi aplicat.
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