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Introducere. Prin natura lor,
problemele ecologice, odată 

apărute, au impus cooperarea inter-
naţională, ca urmare a caracterului 
transfrontalier al poluării şi a apari-
ţiei implicaţiilor globale. 

Protejarea, conservarea şi refa-
cerea mediului ambiant constituie, 
în primul rând, obiective ale politi-
cii naţionale a fiecărui stat şi, impli-
cit, probleme ce cad sub incidenţa 
dreptului intern al acestora. Pe de 
altă parte, însă, fenomenul poluării 
şi degradării mediului a atins ase-
menea niveluri încât stoparea sa 
nu este posibilă decât printr-o largă 
cooperare internaţională. Şi aceasta 
din următoarele motive[3,p.56]:

Afectarea negativă a calităţii1.
mediului din fiecare ţară se dato-
rează nu numai acţiunii unor factori 
aflaţi pe teritoriul statului respectiv, 
ci şi unor surse de poluare ce se gă-
sesc în afara graniţelor sale şi care 
ţin de diverse activităţi desfăşurate 
pe teritoriul altor state;

Faptul că ceea ce se întâmplă2.
în interiorul graniţelor naţionale ge-
nerează efecte negative în raport cu 
mediul ambiant ce transcend aceste 
graniţe face tot mai evidentă cerinţa 
reglementării, prin convenţii inter-
naţionale a obligaţiilor pe care le au 
statele în privinţa preîntâmpinării 
extinderii consecinţelor negative 
ale activităţilor ce se desfăşoară pe 
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teritoriul lor în teritoriile statelor ve-
cine.

Existenţa unui patrimoniu 3. 
comun al întregii omeniri, la care 
au acces toate statele lumii şi a cărui 
utilizare necorespunzătoare consti-
tuie principala cauză de afectare a 
echilibrului ecologic existent la ni-
vel planetar.

Dacă ecosfera constituie un 4. 
sistem global, în care sunt integra-
te în mod unitar componentele de 
mediu aflate pe întreaga planetă, 
atunci se pune în evidenţă faptul că 
dezechilibrele existente în structura 
mediului ambiant al fiecărei ţări se 
vor răsfrânge inevitabil asupra echi-
librelor sistemului global. Ca atare, 
dacă se vrea o protejare eficientă a 
ecosferei, ca o condiţie indispensa-
bilă a conservării şi apărării vieţii pe 
pământ, atunci se impune o protec-
ţie la nivelul corespunzător calităţii 
mediului existent în fiecare ţară.

În domeniul protecţiei mediului 
au fost elaborate şi adoptate nume-
roase declaraţii, strategii, planuri şi 
programe, coduri de conduită etc. 
care, deşi nu prezintă încă valoare 
juridică propriu-zisă, constituie acel 
„soft law” ori „le droit ă Petat gaze-
ux” (Michel Prieur), cu importante 
funcţii pentru procesul internaţional 
de codificare a normelor de drept.

Scopul studiului. Reieșind din 
impactul pe care l-a avut și îl are ac-
tivitatea umană asupra mediului în-
conjurător, ne propunem o abordare 
sumară a activităților desfășurate de 
mai multe țări din întreaga lume care 
sunt preocupate de calitatea mediu-
lui înconjurător și a actelor adoptate 
în urma acestor întâlniri.

Rezultatele obținute și 
discuții.

Evoluția cooperării juridi-I. 
ce internaționale privind mediul 
înconjurător

Din punct de vedere istoric, încă 
din Evul mediu au fost adoptate 
unele măsuri juridice, inclusiv pe 
calea cooperării internaţionale, re-
feritoare, de exemplu, la diminuarea 
efectelor unor poluări, precum fu-
mul, zgomotul, poluarea cursurilor 
de apă etc. [10, p.56]

Anii 1950 sunt marcaţi de apari-
ţia primelor tentative de luptă împo-
triva poluării mărilor. Sunt edifica-
toare, în acest sens, documente pre-
cum: Convenţia de la Londra, din 12 
mai 1954, pentru prevenirea poluării 
mării prin hidrocarburi, convenţiile 
relative la dreptul marin, adoptate 
în cadrul Conferinţei de codificare 
a reglementărilor în materie, de la 
Geneva, din 1958 (în special, dispo-
ziţiile privind interzicerea poluării 
mării prin hidrocarburi, deşeuri ra-
dioactive şi prevenirea deteriorări-
lor care pot fi cauzate mediului ma-
rin, precum şi convenţia consacrată 
pescuitului şi conservării resurselor 
biologice în marea liberă) etc.

La începutul anilor 1960 s-a su-
gerat recunoaşterea unei personali-
tăţi juridice anumitor elemente ale 
mediului. Numai că, dominate de 
concepţia clasică, sistemele juridi-
ce, deşi concepute pentru oameni, 
acceptă cu greu o asemenea soluţie, 
factorii naturali nefăcând obiec-
tul măsurilor de protecţie decât în 
funcţie de importanţa lor pentru 
omenire. Ca atare, biosfera a făcut 
obiectul ocrotirii juridice numai în 
înţelesul său de resurse naturale, 
explorate, exploatate şi folosite de 
către societate.

Anul 1968 constituie, din punct 
de vedere al formării Dreptului in-
ternaţional al mediului şi cooperării 
internaţionale în materie, un mo-
ment hotărâtor; în acel an, ONU şi 
două organizaţii internaţionale regi-
onale, respectiv Consiliul Europei 
şi Organizaţia Unităţii Africane, au 
declanşat activităţi sistematice în 
domeniul mediului.

Astfel, Consiliul Europei a adop-
tat, la începutul lui 1968, primele 
două texte, în timp, proclamate de 
către o organizaţie internaţională în 
materie de protecţia mediului: De-
claraţia asupra luptei contra poluării 
aerului (8 martie 1968, Rezoluţia nr. 
(68) 4 a Comitetului Miniştrilor) şi 
Carta europeană a apei (proclamată 
la 6 mai 1968). În acelaşi an, orga-
nizaţia de la Strasbourg a adoptat şi 
primul dintre tratatele europene în 
domeniul mediului, respectiv Acor-

dul european privind limitarea fo-
losirii unor detergenţi în produsele 
de spălare şi curăţire (semnat la 16 
septembrie 1968).[5, p.67]

La 15 septembrie 1968, a fost 
semnată Convenţia africană asupra 
conservării naturii şi resurselor na-
turale. Documentul se remarcă prin 
caracterul său global, referindu-se 
la conservarea şi utilizarea solu-
lui, apei, florei şi resurselor faunei, 
practic la ansamblul factorilor de 
mediu.

Tot în anul 1968, Adunarea Ge-
nerală a ONU a adoptat Rezoluţia 
nr. 2398 (XXIII), prin care se pre-
vedea convocarea unei conferinţe 
mondiale asupra „mediului uman”, 
care a stat la baza pregătirii (de că-
tre organizaţiile interguvernamen-
tale, statele membre etc.) primei 
conferinţe mondiale privind mediul 
(Stockholm, iunie 1972). 

Declaraţia Conferinţei Naţiuni-
lor Unite privind Mediul (Declara-
ţia de la Stockholm, iunie 1972) cu-
prinde un preambul în şapte puncte, 
urmat de 26 de principii. Această 
declarație stabilește că „resursele 
naturale ale planetei, inclusiv aerul, 
apa, pământul, flora şi fauna şi, în 
particular, eşantioanele reprezenta-
tive ale ecosistemelor naturale vor 
trebui prezervate în interesul gene-
raţiilor prezente şi viitoare printr-o 
planificare sau o gestiune atentă 
după necesităţi”. Preambulul con-
stituie o introducere generală în pro-
blematica mediului şi cuprinde idei 
precum: omul este, deopotrivă, cre-
aţia şi creatorul mediului său; ele-
mentul natural şi cel pe care omul 
l-a creat el însuşi sunt indispensa-
bile bunăstării şi exercitării depline 
a drepturilor şi libertăţilor sale fun-
damentale, inclusiv dreptul la viaţă; 
protecţia şi ameliorarea mediului 
au o importanţă majoră pentru bu-
năstarea populaţiei şi dezvoltarea ei 
etc. Primul principiu afirmă dreptul 
fundamental al omului la liberta-
te, egalitate şi condiţii de viaţă sa-
tisfăcătoare, într-un mediu a cărui 
calitate să-i permită să trăiască în 
demnitate şi bunăstare. Principiile 
2-7 ale Declaraţiei cuprind conţi-
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nutul propriu-zis al documentului; 
ele proclamă că resursele naturale 
ale Globului nu sunt numai petrolul 
şi mineralele, ci şi aerul, apa, solul, 
fauna şi flora. Principiile 8-20 ale 
documentului se referă la realizarea 
protecţiei mediului.Ultima grupă de 
principii (21-26) este consacrată co-
operării internaţionale.[3, p.46]

Politicile internaționale privitoa-
re la protecţia mediului şi a resur-
selor naturale au căpătat o tot mai 
mare amploare în anii ’80. Cauza 
a fost legată de faptul ca daunele 
aduse mediului sunt departe de a fi 
menţinute sub control.

Sub egida organizaţiei mondiale 
s-au elaborat şi s-au adoptat docu-
mente internaţionale care au regle-
mentat cooperarea internaţională în 
diferite sectoare ale protecţiei me-
diului.

Astfel, Conferinţa ONU privind 
dreptul mării, prin adoptarea Con-
venţiei de la Montego Bay, din 10 
decembrie 1982, a consacrat cadrul 
juridic general al protecţiei mediu-
lui marin împotriva poluării. 

În domeniul conservării naturii, 
au fost adoptate convenţii cu vo-
caţie mondială, precum: Convenţia 
de la Ramsar, din 2 februarie 1971, 
asupra zonelor umede de importanţă 
internaţională, în special, ca habitat 
al păsărilor acvatice, Convenţia, din 
16 noiembrie 1972, asupra protecţi-
ei patrimoniului mondial, cultural şi 
natural, ambele elaborate sub egida 
UNESCO, Convenţia de la Bonn, 
din 23 iunie 1979, asupra conservă-
rii speciilor migratoare aparţinând 
faunei sălbatice etc.

În acelaşi timp, în deceniile care 
au urmat Conferinţei de la Stock-
holm, s-au afirmat noi probleme, 
cu caracter global, precum poluarea 
atmosferică la lungă distanţă, dimi-
nuarea stratului de ozon, efectul de 
seră etc., care au reclamat adoptarea 
de reglementări juridice adecvate. 
Rezultatul principal al acestor 12 
preocupări a constat în documente 
precum: Convenţia asupra poluării 
atmosferice transfrontaliere pe dis-
tanţe lungi, încheiată la Geneva la 
13 noiembrie 1979, Convenţia-ca-

dru de la Viena din 22 martie 1985 
şi Protocolul de la Montreal, din 
1989, privind stratul de ozon etc.

Un rol important în amplificarea 
preocupărilor vizând cooperarea 
în domeniul protecţiei mediului a 
revenit şi organizaţiilor neguver-
namentale, în frunte cu Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea 
Naturii şi Resurselor (UICN), Gre-
enpeace etc. De exemplu, unul din-
tre rezultatele cele mai semnificati-
ve ale UICN este elaborarea Cartei 
mondiale a naturii, adoptată de către 
Adunarea Generală a ONU la 28 oc-
tombrie 1982, care a recunoscut că 
„orice formă de viaţă este unică şi 
merită să fie respectată, oricare ar fi 
utilitatea sa pentru om, şi, în scopul 
recunoaşterii altor organisme vii a 
acestei valori intrinseci, omul trebu-
ie să se ghideze după un cod moral 
de acţiune”.

Printre principiile generale ale 
Cărții Mondiale a Naturii sunt ur-
mătoarele: [6,p.98]

baza genetică a vieţii pe Pă-- 
mânt nu trebuia să fie periclitată; 

populaţia oricărei forme de - 
viaţă, spontană sau de casă trebuie 
să fie păstrată cel puţin pentru men-
ţinerea existenţei ei; 

este necesar de a păstra în - 
acest scop condiţiile adecvate de 
trai.

Principiile enunţate mai sus se 
aplică pentru toate părţile suprafeţei 
terestre, ale uscatului şi ale mării; 
o protecţie deosebită trebuie să fie 
asigurată raioanelor unicale, repre-
zentanţilor tipici ai tuturor speciilor, 
ecosistemelor şi habitatelor aflate pe 
cale de dispariţie.

Ecosistemele şi organismele uti-
lizate de om, cât şi resursele usca-
tului, ale mării şi ale atmosferei tre-
buie gestionate în aşa fel, ca să fie 
asigurată permanent productivitatea 
la nivel optim, fără a cauza dauna 
integrităţii ecosistemelor sau specii-
lor cu care ele coexistă.

Concomitent, un accent deosebit 
se pune pe reglementarea utilizării 
resurselor naturale. Una dintre re-
gulile de bază de care trebuie să se 
conducă beneficiarii resurselor este 

următoarea: folosirea resurselor în 
limitele capacităţilor de regenerare.

În ciuda acestor rezultate înre-
gistrate în planul colaborării inter-
naţionale, mediul planetei a conti-
nuat să se deterioreze într-o manieră 
generală. În această situaţie, s-a că-
utat o nouă abordare, mai eficientă, 
care avea să se reflecte într-o con-
cepţie diferită asupra problematicii 
generale a protecţiei şi conservării 
factorilor naturali. Aceasta şi-a găsit 
expresia în două documente publi-
cate şi examinate în anul 1987 de 
Adunarea Generală a ONU, respec-
tiv studiul PNUM „Perspective în 
materia mediului până în anul 2000 
şi în continuare” şi raportul Comi-
siei Mondiale pentru Mediu şi Dez-
voltare (CMED), aşa-numitul „Ra-
port Brundtland”, intitulat „Viitorul 
nostru comun”.

În intenţia organizatorilor, Con-
ferinţa de la Rio trebuia să reali-
zeze un nou consens internaţional 
asupra unor teme de transcendenţă 
mondială, precum: protecţia atmo-
sferei (folosirea energiei, schimbă-
rile climatice, diminuarea stratului 
de ozon, contaminarea atmosferică 
transfrontalieră), protecţia resurse-
lor terestre, conservarea diversităţii 
biologice, protecţia resurselor de 
apă dulce, protecţia oceanelor, mă-
rilor şi zonelor de coastă, gestiunea 
raţională, din punct de vedere eco-
logic, a biotehnologiilor, deşeuri-
lor de produse şi deşeurilor toxice, 
creşterea calităţii vieţii şi a sănătăţii 
umane, ameliorarea condiţiilor de 
viaţă şi muncă ale săracilor, eradi-
carea sărăciei şi oprirea degradării 
mediului. 

Declaraţia de la Rio a recunoscut 
interesul tuturor de a „proteja inte-
gritatea sistemului ambiant şi a dez-
voltării mondiale. Conceptul dez-
voltării durabile, având în centrul 
său cerinţa integrării dimensiunilor 
ecologice în toate aspectele dezvol-
tării sociale, cuprinde şi importante 
semnificaţii juridice. Prezervarea 
mediului şi a valorilor sale pentru 
generaţiile prezente şi viitoare do-
bândeşte concreteţe şi însemnate 
valenţe în planul dreptului.
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Referitor la rezultatele concrete 
ale reuniunii, acestea s-au exprimat 
în adoptarea unor documente pre-
cum: Declaraţia de la Rio asupra 
mediului şi dezvoltării, supranumită 
Carta Terrei, Agenda 21‚ Convenţia 
asupra biodiversităţii, Convenţia-
cadru privind schimbările climatice, 
Declaraţia privind pădurile şi De-
claraţia privind deşertificarea.

Agenda 21 conţine un capitol 
dedicat aparte conservării diversi-
tăţii biologice. În preambul se men-
ţionează, în special, că producerea 
mărfurilor şi serviciilor, necesare 
populaţiei Planetei, depinde de di-
versitatea şi variabilitatea genelor, 
speciilor, populaţiilor şi ecosiste-
melor. Resursele biologice satisfac 
atât necesităţile de hrană, îmbrăcă-
minte, locuinţe, medicamente, cât 
şi necesitățile de hrană spirituală. 
Reducerea actuală a biodiversităţii 
este o consecinţă a activităţii umane 
şi reprezintă un pericol pentru soci-
etate. 

Este clar că acest document este 
orientat spre cooperarea internaţio-
nală, dar cuprinde un şir întreg de 
stipulări care trebuie realizate în 
plan naţional.

Printre scopurile propuse ale 
Agendei sunt şi următoarele: 

- elaborarea strategiilor naţio-
nale pentru conservarea diversităţii 
biologice şi utilizarea durabilă a re-
surselor biologice; 

- includerea strategiei de con-
servare a diversităţii biologice şi de 
utilizare durabilă a resurselor biolo-
gice în strategiile naţionale de dez-
voltare;

- crearea mecanismelor perfecţi-
onării utilizării durabile a biotehno-
logiilor.

Printre realizările documentelor 
de la Rio se înscrie prefigurarea unui 
nou principiu de drept internaţional, 
cel al responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate a statelor.

În privinţa reglementărilor refe-
ritoare la protecţia mediului marin, 
menționăm Convenţia de la Bar-
celona privind Marea Mediterană, 
din 1976, care a fost completată, la 

14 octombrie 1994, prin Protocolul 
privind protecţia Mediteranei con-
tra poluării rezultate din explorarea 
şi exploatarea platoului continental, 
a fundului mării şi a subsolului său, 
la 10 iunie 1995; Protocolul privind 
zonele special protejate şi diversita-
tea biologică din Mediterană, iar la 1 
octombrie 1996; Protocolul privind 
prevenirea poluării Mării Meditera-
ne prin mişcările transfrontaliere de 
deşeuri periculoase şi eliminarea lor.

Consiliul Europei şi Organiza-
ţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) au jucat un rol 
de promotor în dezvoltarea dreptului 
convenţional european al mediului. 
Se cuvin menţionate, în acest con-
text, Convenţia relativă la conserva-
rea vieţii sălbatice şi mediului natu-
ral în Europa, elaborată de Consiliul 
Europei şi deschisă spre semnare la 
19 septembrie 1979, la Berna (ca 
document cu vocaţie continentală), 
ori Convenţia nordică privind pro-
tecţia mediului, semnată, la 19 fe-
bruarie 1974, în cadrul Consiliului 
Nordic de Danemarca, Finlanda, 
pentru elaborarea regulilor referi-
toare la cooperarea transfrontalieră 
în acest domeniu).

Referindu-ne la regimul juridic 
al protecției apelor continentale, în 
principal, se remarcă, Convenţia 
ONU asupra dreptului privind uti-
lizarea cursurilor internaţionale de 
apă în alte scopuri decât navigaţia 
(New York, 21 mai 1977). Totodată, 
Convenţia de la Helsinki (1992), ca 
tratat-cadru european, a fost concre-
tizată prin Convenţia de la Sofia (29 
iunie 1994) privind Dunărea şi Con-
venţia de la Berna (12 aprilie 1999) 
privind Rinul. 

În domeniul protecției solurilor, 
cea mai mare realizare o constituie 
adoptarea la Paris, la 17 iunie 1994, 
a Convenţiei ONU privind deşertifi-
carea, document preconizat în Capi-
tolul 12 al Agendei 21.

Protecția atmosferei și clima-
tului este reglementată de astfel de 
acte juridice internaționale, pre-
cum: Convenţia de la Geneva, din 
13 noiembrie 1979, asupra poluării 

atmosferice transfrontaliere la dis-
tanţe lungi a fost completat cu alte 
protocoale adiţionale vizând redu-
cerea emisiilor de sulf (Oslo, 14 
iunie 1994) şi de poluanţi organici 
persistenţi (Aarhus, 24 iunie 1998). 
Sistemul instituit prin Convenţia-
cadru privind schimbările clima-
tice (5 iunie 1992) a fost dezvoltat 
prin Protocolul de la Kyoto (1997). 
[11,p.53]

Convenţia privind biodiversita-
tea (1992) a stimulat reglementările 
internaţionale în domeniul protecției 
naturii și biodiversității. Convenţia 
stabileşte ca principiu director cel 
conform căruia statele au dreptul 
suveran de a-şi exploata propriile 
resurse după propriile lor politici de 
mediu şi conform responsabilităţii 
ca activităţile din cadrul jurisdicţi-
ei sau controlului lor să nu cauzeze 
deteriorări mediului altor state sau 
zonelor de dincolo de limitele juris-
dicţiei lor naţionale. 

Conferința-Cadru asupra 
Diversității Biologice din 1992 are 
ca obiective conservarea diversi-
tăţii biologice, utilizarea raţională 
a componentelor sale şi împărţirea 
corectă şi echitabilă a beneficiilor ce 
reies din utilizarea resurselor gene-
tice, inclusiv accesul corespunzător 
la resursele genetice şi prin transfer 
adecvat de tehnologii relevante, ţi-
nând cont de toate drepturile asupra 
acelor resurse şi tehnologii, şi prin 
finanţarea corespunzătoare.

Această Convenție s-a dovedit 
a fi prea puţin restrictivă şi lipsită 
de planuri de acţiune, deoarece nu 
figurează menţinerea vreunei obli-
gaţii financiare care să se refere la 
protejarea diversităţii genetice a an-
samblului lumii vii (faună şi floră), 
textul final fiind axat pe două puncte 
de vedere, atât al conservatoriştilor 
din ţările de nord, care considerau 
diversitatea biologică, un bun co-
mun al întregii umanităţi, cât şi al 
ţărilor din sud, care vor să utilizeze 
diversitatea biologică şi să o implice 
în dezvoltare.

În cadrul summit-ului mondial 
pentru dezvoltare durabilă (Johan-
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nesburg, 26 august – 4 septembrie 
2002) au fost adoptate două docu-
mente cu caracter declarativ: De-
claraţia de la Johannesburg privind 
dezvoltarea durabilă şi Planul de im-
plementare. Deşi este un document 
cu o valoare declaratorie, rămâne şi 
singurul cu caracter general, previ-
zional, adoptat de ultima reuniune 
mondială privind mediul.[14,p.93]

Clasificarea actelor juridice II. 
internaționale privind protecția 
mediului înconjurător

Rezultând din lucrările confe-
rinţelor internaţionale sau ale or-
ganizaţiilor internaţionale, aceste 
documente pot fi clasificate, după 
conţinutul lor, în 3 categorii: reco-
mandări directive, programe de ac-
ţiune şi declaraţii de principii.

Recomandările directive re-1. 
prezintă forma cea mai obişnuită pe 
care o au actele organismelor inter-
guvemamentale (universale ori re-
gionale) adresate statelor membre. 
Semnificaţiile juridice ale acestora 
sunt reduse, rolul lor fiind de a in-
dica statelor membre modul în care 
trebuie să-şi îndeplinească angaja-
mentele asumate prin aderarea la 
organizaţia respectivă. Recomandă-
rile directive sunt frecvent adoptate 
în domeniul protecţiei mediului. 
Astfel putem menţiona recomandă-
rile OCDE, precum cele ale rapor-
turilor dintre mediu şi economie, 
gestiunea resurselor naturale, deşe-
urile, produsele chimice, poluarea 
transfrontalieră, gestiunea zonelor 
de coastă, turismul etc. Astfel, Co-
misia Economică a ONU pentru Eu-
ropa a adoptat recomandări privind 
poluarea apei şi aerului, iar Consi-
liul Europei în domeniul protecţiei 
faunei şi florei sălbatice şi amenajă-
rii teritoriului.

Programele de acţiune. Ex-2. 
perienţe şi metode de lucru noi în 
practica convenţională, programe-
le de acţiune sunt şi ele acte având 
ca destinatar organizaţia care le-a 
adoptat, şi care prevăd acţiuni ce 
trebuie întreprinse într-o perioadă 
determinată.

Astfel, prima conferinţă mondi-

ală a ONU privind mediul (Stock-
holm, 1972) a adoptat „Planul de 
acţiune pentru mediu”, iar reuniunea 
de la Rio de Janeiro (1992) „Agenda 
21” care au servit şi servesc ca bază 
a acţiunii internaţionale în domeniul 
mediului.

De asemenea, sunt încadrate, în 
această categorie programele de ac-
ţiune adoptate de Comunităţile Eu-
ropene în domeniul protecţiei me-
diului în perioadele 1973-1997. La 
rândul său, Uniunea Internaţională 
pentru Conservarea Naturii (orga-
nizaţie cu un statut mixt, având în 
calitate de membri statele, organe 
statale şi asociaţii private), a propus 
comunităţii internaţionale un pro-
gram de acţiune denumit „Strategia 
mondială de conservare a mediu-
lui”, adoptat în 1980. Asemenea do-
cumente au fost adoptate în cadrul 
Programului PNUE privind mările 
regionale (alături de un şir de con-
venţii) pentru: Mediterana, Golful 
Persic, Marea Roşie şi Golfiil Aden, 
Africa de Vest şi Centrală etc

Declaraţiile de principii. De 3. 
aceeaşi natură cu documentele an-
terioare, declaraţiile se deosebesc 
de cele anterioare prin aceea că nu 
prevăd acţiuni concrete, ci stabilesc 
direcţii generale care trebuie reali-
zate de statele cărora li se atribuie. 
Astfel influenţează formarea regu-
lilor juridice în domeniile vizate, 
elaborând şi aprobând pentru prima 
dată norme şi valori care trebuie re-
cunoscute şi respectate de comuni-
tatea internaţională.

De regulă, după proclamarea 
principiilor de către declaraţii, aces-
tea sunt dezvoltate şi concretizate 
prin documente cu forţă juridică 
corespunzătoare. (Aşa, de exemplu, 
Declaraţia universală a drepturilor 
omului a fost urmată de cele două 
pacte din 1966).[15, p.84]

Implicarea Republicii III. 
Moldova în relațiile internaționale 
privind protecția mediului încon-
jurător

Republica Moldova este sem-
natară a unui şir de Convenţii inter-
naţionale cu privire la Conservarea 

biodiversităţii şi Protecţiei mediului 
și este obligată să asigure executa-
rea şi respectarea anumitor cerinţe 
ce ţin de protecţia mediului la nivel 
internaţional, inclusiv renovarea şi 
perfectarea legislaţiei ecologice – 
fapt care impune pregătirea specia-
liştilor tineri în domeniul dreptului 
internaţional al mediului.

În Republica Moldova putem 
constata, că intervenţia omului a de-
păşit limitele de stabilire a echilibru-
lui ecologic. Poluarea şi degradarea 
mediului în RM la unele capitole au 
devenit ireversibile. În consecinţă 
este pusă în pericol calitatea vieţii 
populaţiei, calitatea cea mai afectată 
din Europa (conform parametrilor 
demografici de bază – mortalităţii, 
morbidităţii, natalităţii, autorepro-
ducerii naturale a populaţiei, longe-
vităţii medii a vieţii).[2,p.74]

Concluzii.Tratatele referitoare 
la protecţia mediului cuprind frec-
vent procedeuri de amendare şi 
planuri de acţiune conţinând mă-
suri complementare. Multe dintre 
ele sunt acorduri-cadru care trebuie 
completate în timp prin protocoale 
adiţionale, iar în vederea aplicării 
trebuie să fie incorporate în dreptul 
naţional al statelor-părţi prin măsuri 
legislative intense.

Cooperarea internaţională se re-
levă a fi absolut necesară, fiindcă 
numai prin coordonarea eforturilor 
fiecărui stat în parte, prin adopta-
rea unor norme unitare cu privire la 
protecţia mediului se va răspunde 
eficient la cerinţele pe care le recla-
mă acţiunea de depăşire a actualei 
crize ecologice şi de preîntâmpinare 
a unor crize viitoare. 

În urma celor expuse, sesizăm 
că problemele protecției mediului 
înconjurător sunt intens discutate la 
nivel mondial, ca urmare a poluă-
rii masive a mediului înconjurător, 
generată de viața economică foarte 
intensă la nivel mondial. 

 Convențiile și Acordurile 
semnate nu au rezolvat în totalitate 
problema poluării mediului înconju-
rător, deoarece, la momentul actual, 
mediul înconjurător este poluat în 
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diferite proporții, în diferite regiuni 
ale lumii.
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