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SUMMARY
In the literature, frequently is launched the question regarding the ti-
tular at an healthy environment. Who is the titular for those kind of 
rights? We can speak of a right of individual or about a law of nature 
or perhaps it is a right that belongs only to the state?

Actually, nature and human being are two indispensable dimensions, 
the man is at the same time the creation and the creator of nature in 
which he lives, he satisfy his necesities likewise the environment is all 
around us and helps with itelectual increasing, phisical, social.

More than that, an role not less important returnstothe state which 
being the guarantor of  state right of ensuring ecological function 
has also the mission to protect judicial utilization of the nature and 
its resources so as to ensure national ecological security not only for 
present generation and for the future one. But, is of unimaginable the 
course of time in which human generations will successively appear, 
a continuously contact 

Keywords: fundamental human rights, the right to a non-threatening 
environment, natural conditions, environmental protection, quality of 
life, the right to water, preventing environmental degradation, mass 
information, maintenance of ecological balance, the right to access 
environmental information.

Constituţia Republicii Moldova stipulează în art. 37, alin. (1): „Fiecare 
om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere 
ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte 
de uz casnic inofensive.”1 

Mediu este o noţiune care se referă la totalitatea condiţiilor naturale de 

1  Constituţia din  29.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
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2  Athanase Joja şi colab. Dicţionar Enciclopedic Român, Bucureşti: Editura Politică, 1962-
1966.
3  Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 10 din 01.10.1993.
4  Rodica-Iordanca Iordanov. Teza de doctor „Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea 
normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova,” 2007.
5  Popescu Emanoil. Dreptul mediului, Tîrgu Jiu, Editura Mapamond, 2003, p. 302.

pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează fiinţele sau lucrurile. 
Dintre aceste condiţii fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, 
solul etc., precum şi celelalte fiinţe vii. Mediul are un rol foarte important în 
procesul evoluţiei fiinţelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transfor-
mare a mediului.2 

Omul are un drept fundamental de libertate, egalitate şi la condiţii de 
viaţă satisfăcătoare, într-un mediu de o calitate care să-i permită să trăiască 
în demnitate şi bunăstare. 

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi ac-
ţiunilor care au drept scop protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de 
mediu, precum şi reducerea sau eliminarea, unde este posibil, a poluării me-
diului înconjurător şi a surselor de  poluare. Protecţia mediului înconjurător  
constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de via-
ţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, 
precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.3 

De aici se desprind două accepţiuni, titulari ai dreptului la un mediu să-
nătos sunt atât omul, cât şi natura. În această ordine de idei, considerăm 
necesar să analizăm două accepţiuni: dimensiunea naturală şi cea umană.  
Prin dimensiunea naturală se are în vedere nevoia unui mediu ambiant echi-
librat, care să asigure un mediu natural şi calitatea vieţii. Dimensiunea uma-
nă urmăreşte integritatea fizică a omului,  confortul material şi psihologic al 
acestuia.4 

Am întâlnit în doctrină adepţi ai părerii că omul este unicul beneficiar al 
dreptului la un mediu înconjurător sănătos, alţii – din contra – susţin ideea 
că şi natura (care include şi omul) are dreptul de a fi ocrotită.5 Trebuie re-
marcat faptul că în conţinutul acestui drept se poate identifica o interferenţă 
între accepţiunea caracterului individual, care implică dreptul fiecărui om la 
prevenirea poluării, încetarea activităţii care produce o poluare şi repararea 
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pagubei suferite prin această poluare, şi colectiv, care implică obligaţia sta-
telor de a coopera în vederea prevenirii şi combaterii poluării, a protejării 
mediului natural, la nivel regional şi internaţional. Ţinem să evidenţiem şi 
părerea exprimată de doctorul în drept, conferenţiar universitar Rodica-Ior-
danca Iordanov,6 care subliniază că dreptul la un mediu sănătos şi ecologic 
echilibrat este garantat pentru orice individ care face parte din generaţia actu-
ală, dar din motivul că dreptul la un mediu sănătos este o interacţiune dintre 
dimensiunea umană şi naturală şi nu poate fi limitată în limitele temporare, 
titular al acestui drept este recunoscută şi generaţia viitoare. 

În cuprinsul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului nu vom găsi sin-
tagma „mediu înconjurător” şi nici pe aceea de „drept la un mediu sănătos.” 
Altfel spus,  acest drept nu face parte din categoria drepturilor şi libertăţilor 
pe care ea le garantează. Cauza care a făcut ca dreptul la un mediu sănătos să 
pătrundă pe calea interpretării art. 8, paragr. 1 în câmpul de acţiune şi de apli-
care a Convenţiei a fost López-Ostra contra Spaniei7 în care Curtea a decis 
că atingerile grave aduse mediului pot afecta bunăstarea unei persoane, dău-
nând vieţii sale private, fără ca prin aceasta să-i fie pusă în pericol sănătatea 
şi că în toate cazurile trebuie avut în vedere echilibrul care trebuie menţinut 
între interesele persoanei şi ale societăţii în ansamblul său.

În această cauză, Curtea a conchis că statul nu a reuşit să menţină un echi-
libru între interesul bunăstării comunităţii şi interesele persoanelor constând 
în dreptul de a se bucura de respect pentru domiciliu şi pentru viaţa sa privată 
şi de familie.

Pentru a asigura o protecţie efectivă a dreptului la mediu, jurisprudenţa 
C.E.D.O. a stabilit o serie de garanţii ale dreptului la mediu, respectiv: drep-
tul la informare privind riscurile de poluare şi calitatea mediului, dreptul la 
un proces echitabil şi obligaţia statelor de a lua măsurile care se impun pen-
tru a asigura realizarea obiectivului – protecţia mediului înconjurător.

Când spunem „dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat,” avem în vedere 
dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat de activităţi care pot 
afecta mediul, sănătatea şi bunăstarea oamenilor; dreptul la condiţii favora-
bile de muncă într-un mediu sănătos; dreptul de a trăi într-un mediu sănătos 

6  Idem.
7  Berger Vincent. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Institutul român pen-
tru drepturile omului, Bucureşti, p. 392.
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neafectat de diverşi factori atât naturali, cât şi antropogeni; dreptul de a be-
neficia de folosinţa durabilă a naturii şi a resurselor acesteia, dreptul la apă 
neafectată, de asemenea, de diverşi factori menţionaţi mai sus; dreptul la 
ajutor din partea statului în cazul calamităţilor naturale, dreptul la asistenţă 
în cazul catastrofelor cauzate de factorul uman etc.

Gh. Iancu8 consideră că dreptul la un mediu sănătos are un anume speci-
fic, concretizat în câteva trăsături particulare şi anume: 

- caracterul pozitiv al acestui drept, motiv pentru care statul trebuie, reie-
şind din  obligaţiile sale constituţionale pe care le are, să ia măsuri oportune 
pentru restabilirea şi ocrotirea mediului înconjurător, menţinerea echilibrului 
ecologic şi crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii ome-
neşti. De aici desprindem că un al treilea titular al dreptului la un mediu 
sănătos este şi statul, care are menirea să elaboreze prin metoda normativă 
acte normative ecologice, iar prin metoda organizaţională – să traducă în 
viaţă aceste acte, prin aprobarea măsurilor economice, fiscale, bugetare etc., 
de asemenea, ca organism politic de guvernare, ar trebui să asigure o corelare 
ştiinţific argumentată a intereselor economice şi ecologice ale societăţii, să 
acorde garanţiile necesare pentru crearea şi menţinerea unui mediu favorabil 
de viaţă;

- acest drept trebuie să fie protejat pentru a oferi fiinţei umane şi colec-
tivelor sănătate, echilibru ecologic, calitate a vieţii, decenţă în viaţă şi sigu-
ranţă a traiului;

- din punct de vedere procedural, protejarea unui asemenea drept presu-
pune un anumit specific. Explicaţia constă în faptul că mediul poate fi pro-
tejat numai prin măsuri preventive. Prevenirea trebuie să se realizeze prin 
decizii şi, mai ales, ca urmare a informării în masă a publicului, informarea şi 
participarea trebuie să se facă în prealabil. Dauna ecologică produsă se echi-
valează cu neprotejarea mediului, care de cele mai dese ori este ireversibilă. 
Altfel spus, „mai bine de prevenit, decât de reparat.” O asemenea idee este 
dedusă din opinia profesorului Gh. Iancu,9 precum şi de alţi doctrinari, care 
susţin că e dificil de stabilit legătura răspunderii  pentru daunele ecologice;

- necesitatea informării în masă referitor la protecţia mediului, acest 
drept creând drepturi şi obligaţii pentru toţi, inclusiv pentru stat. Preambu-

8  Iancu Gh. Drepturile fundamentale şi protecţia mediului. Bucureşti, 1998, p. 572.
9  Idem.



20565 DE ANI DE LA ADOPTARE

lul Convenţiei de la Aarhus pune în evidenţă două concepte: dreptul la un 
mediu sănătos, privit ca un drept fundamental al omului, precum şi impor-
tanţa accesului la informaţie, a participării publice şi a accesului la justiţie în 
ocrotirea acestui drept. Consacrarea prin jurisprudenţa europeană a dreptului 
la informaţia de mediu ca o garanţie procedurală a dreptului fundamental la 
un mediu sănătos este în deplină concordanţă cu reglementarea acestei pro-
bleme prin Convenţia de la Aarhus din 1998. Aceasta garantează dreptul de 
a avea acces la informaţie fără ca solicitantul să declare un anumit interes, 
precum şi dreptul publicului de a fi informat de autorităţile publice asupra 
problemelor de mediu.

Acest scop poate fi realizat prin mijloace variate: presa sau mijloacele 
electronice de informare (televizor, radio, reţele de calculatoare), cele mai 
răspândite mijloace de informare fiind presa scrisă, televiziunea şi radioul. 
Pentru o mai bună desfăşurare, activitatea de informare şi relaţiile cu pu-
blicul în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pot fi organizate cu ur-
mătoarele componente, pe lângă mass-media şi anume: informarea activă a 
populaţiei; acordarea informaţiilor la cerere şi schimbul interinstituţional de 
informaţii. Insistăm asupra acestui principiu, deoarece informarea în masă a 
populaţiei poate preîntâmpina sau diminua pericolul pentru viaţa şi sănătatea 
oamenilor; de asemenea, poate preîntâmpina sau diminua pericolul produce-
rii unor prejudicii; poate opri răspîndirea informaţiei neveridice sau diminua 
consecinţele negative ale răspîndirii acesteia;  comportă o deosebită impor-
tanţă socială;

- necesitatea garantării acestui drept atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional, având în vedere, mai ales, consecinţele pe care le poate avea 
degradarea mediului, fapt care implică obligaţia statelor de a coopera în ve-
derea prevenirii şi combaterii poluării, a protejării mediului natural, la nivel 
regional şi internaţional.

Din cele expuse conchidem, că natura şi omul sunt două dimensiuni in-
dispensabile, omul este în acelaşi timp creaţia şi creatorul mediului încon-
jurător în care trăieşte, îşi satisface necesităţile vitale, şi tot mediul este îm-
prejurarea, care îi asigură dezvoltarea intelectuală, fizică, socială. Mai mult 
decât atât, un rol, la fel de important, îi revine şi statului, care fiind garantul 
dreptului de a asigura funcţia ecologică a statului, mai are maniera de a  pro-
teja utilizarea judicioasă a naturii şi a resurselor sale şi a asigura securitatea 
ecologică naţională nu doar pentru generaţia actuală, ci şi pentru cea viitoare.
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