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Posibilitățile omului de a transforma resursele naturale în surse de profit au determinat legiuitorul și dreptul, în gene-
ral, să recurgă la reglementări mult mai dure în materia protecției mediului. Acest lucru nu putea fi posibil fără a cunoaște 
cu precizie natura raportului juridic ce avea să pună baza reglementărilor ulterioare, iar în plan doctrinar acesta și în 
prezent suferă de numeroase critici, dezbateri și controverse. Cu toate acestea, un lucru este cert: raportul juridic de 
drept al mediului este unul particular, cu dublă fațetă unde, pe de o parte, reglementează relațiile dintre oameni consti-
tuite cu ocazia folosirii, protejării, conservării și dezvoltării factorilor de mediu, iar pe de altă parte, impune modelarea 
principiilor altor ramuri de drept cu care intră în contact, acest lucru fiind cerut pentru o mai bună conexiune și eficiență 
în planul apărării valorilor de mediu, cele mai de preț într-o lume aflată în pragul colapsului natural. În acest sens, 
realitățile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri și transformări ale civilizației, dar 
și cele mai complexe și uneori nebănuite efecte asupra vieții. Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei 
erau suficiente pentru necesitățile omenirii, însă în prezent, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără pre-
cedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, 
iar exploatarea intensă a resurselor naturale relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. În contextul schimbărilor 
de amploare ce pot periclita calitatea mediului, e necesar să chibzuim asupra unor intenții care stau la baza exploatării 
resurselor de mediu, reieșind din situația alarmantă ce nu mai poate fi tolerată, riscând să pună în pericol supraviețuirea 
și existența speciei umane.

Cuvinte-cheie: raport juridic, subiect de drept, mediu, relații sociale, componente naturale,  folosință rațională.

pECULIARITy OF THE LEGAL RELATIONSHIp OF ENVIRONMENTAL LAW

The possibilities of man to turn natural resources into sources of profit have led the legislator and the right, in general, 
to resort to much tougher regulations in the field of environmental protection, this could not be possible without knowing 
precisely the nature of the legal relationship that would lay the basis for subsequent regulations, and in the doctrinal plan 
it and today suffers from numerous criticisms, debates and controversies. However, one thing is for certain, the relation-
ship of the environment is one of the particular, double-side, where, on the one hand, it regulates the relations between 
people are established on the occasion of the use, protection, conservation and development, environmental factors, and 
by the other hand, it requires the modeling of the principles of the other areas of the law with which they come in contact 
with, and this is asked for a better connectivity and efficiency in the plan for the defense of the values of the environment, 
the most valuable in the world is on the verge of collapse, natural. In this sense, the realities of today show that the twen-
tieth century is the time of the greatest discoveries and transformations of civilization, but also the most complex and 
sometimes unintended effects on life. Not long ago, renewable natural resources of the Earth, would be sufficient for the 
needs of humanity, but for now, as a result of the population explosion, and the unprecedented development of all areas of 
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the business, the demand for raw materials and energy for the production of goods has increased greatly, and the intensive 
exploitation of natural resources show more obviously, an ecological imbalance. In the context of large-scale changes 
that can jeopardize the quality of the environment, it is necessary to consider the intentions underlying the exploitation of 
environmental resources, emerging from the alarming situation that can no longer be tolerated, risking the survival and 
existence of the human species.

Keywords: legal relationship, subject of law, environment, social relations, natural components, rational use.

pARTICULARITé DE LA RELATION jURIDIQUE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Les possibilités de l’homme de transformer les ressources naturelles en sources de profit ont conduit le législateur 
et le droit, en général, à recourir à des réglementations beaucoup plus strictes dans le domaine de la protection de 
l’environnement, cela ne pourrait être possible sans connaître précisément la nature de la relation juridique qui jette-
rait la base des réglementations ultérieures, et dans le plan doctrinal, il souffre aujourd’hui de nombreuses critiques, 
débats et controverses. Cependant, une chose est certaine, la relation de l’environnement est l’une des particulier, 
double-face, où, d’une part, il régit les relations entre les gens sont établis à l’occasion de l’utilisation, la protection, 
la conservation et le développement, les facteurs environnementaux, et par l’autre main, il nécessite la modélisation 
des principes de la d’autres domaines de droit avec lesquelles ils entrent en contact avec, et ce qui est demandé pour 
une meilleure connectivité et l’efficacité dans le plan pour la défense des valeurs de l’environnement, le plus précieux 
dans le monde est sur le point de s’effondrer, naturel. En ce sens, les réalités d’aujourd’hui montrent que le XXe siècle 
est le temps des plus grandes découvertes et transformations de la civilisation, mais aussi des effets les plus complexes 
et parfois involontaires sur la vie. Il n’y a pas si longtemps, les ressources naturelles renouvelables de la Terre suffi-
raient aux besoins de l’humanité, mais pour l’instant, en raison de l’explosion démographique et du développement 
sans précédent de tous les domaines de l’entreprise, la demande de matières premières et d’énergie pour la production 
de biens a considérablement augmenté, et l’exploitation intensive des ressources naturelles montre plus évidemment, 
un déséquilibre écologique. Dans le contexte de changements à grande échelle qui peuvent compromettre la qualité de 
l’environnement, il est nécessaire de considérer les intentions sous-jacentes à l’exploitation des ressources environne-
mentales, émergeant d’une situation alarmante qui ne peut plus être tolérée, mettant en péril la survie et l’existence 
de l’espèce humaine.

Mots-clés: relation juridique, sujet de droit, environnement, relations sociales, composants naturels, utilisation rati-
onnelle.

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ

Способность человека превращать природные ресурсы в источники прибыли побудила законодателей и 
право в целом прибегнуть к гораздо более жестким мерам по охране окружающей среды и экологии. Это было 
бы невозможно без точного знания характера правовых отношений, которые лягут в основу последующих 
нормативных актов, и с точки зрения доктрины они все еще страдают от многочисленных критических 
замечаний, споров и разногласий. однако, одно можно сказать наверняка: правоотношения экологического 
права являются особенными, имеющими два аспекта: с одной стороны, они регулируют отношения между 
людьми, складывающиеся в связи с использованием, защитой, сохранением и развитием факторов окружаю-
щей среды, а с другой стороны, они требуют моделирования принципов других отраслей права, с которыми 
он вступает в контакт, что необходимо для лучшей связи и эффективности с точки зрения защиты экологи-
ческих ценностей, наиболее значимых в мире, находящемся на грани естественного коллапса. в этом смысле, 
сегодняшние реалии показывают, что двадцатый век - это период величайших открытий и преобразований 
цивилизации, но также и наиболее сложных, а иногда и неожиданных последствий для жизни. До недавнего 
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Introducere

După cum este cunoscut, oricare ramură a drep-
tului își are raportul propriu de reglementare consti-
tuit, în principal, din totalitatea relațiilor pe care le 
proclamă, le definește, reglementează și ocrotește. 
Este și cazul ramurii de drept al mediului care, fiind 
o ramură distinctă dispune de un specific aparte al 
relațiilor ce formează raportul juridic reglementat, 
atât în planul obiectului său, cât și a subiților, dar și 
conținutului cel formează totalitatea drepturilor și 
obligațiilor legate nemijlocit de protecția factorilor 
de mediu. Fiind o temă mai puțin cercetate, poate 
din considerente ce ar arăta simplitatea sa, raportul 
juridic de drept al mediului, în realitate, este unul 
destul de complex, particular și greu de înțeles în 
toată splendoarea sa. Din aceste motive am și decis 
în lucrarea de față să scoatem în evidență cele mai 
importante, iar în același timp, particulare trăsături 
ale raportului juridic d drept al mediului.

Scopul articolului constă în intenția de a ară-
ta doctrinei adevăratul sens al raportului juridic de 
drept al mediului cu toate particularitățile sale, cauză 
din care urmează a fi reconsiderate multe principii, 
mecanisme și procedee de apărarea dreptului la un 
mediu sănătos de către alte ramuri ale dreptului, fapt 
care ar spori eficiența reglementărilor de mediu, dar 
și ar face posibilă conexiunea mai bună a acestora cu 
ramura de drept al mediului.

Metode și materialele aplicate. Pentru atingerea 
scopului prestabilit, dar și pentru obținerea unui stu-

diu relevant, accesibil cititorului și plin de esență, 
am utilizat un șir de metode de cercetare eficiente 
prin destinația lor cum ar fi: metoda istorică, me-
toda analizei, metoda sintezei, metoda cognitivă, 
metoda deducției, metoda empirică. De asemenea, 
pe tot parcursul lucrării au fost consultate opinii-
le unor autori autohtoni preocupați de domeniu, au 
scrise lucrări pe tema raportului juridic de drept al 
mediului, inclusiv am făcut referire și la alte lucrări 
ale noastre în care am susținut particularitatea ra-
portului juridic de drept al mediului. 

Rezultate obținute și discuții
În mod firesc, orice studiu începe de la defini-

rea principalelor noțiuni ale domeniului cercetat, 
în cazul nostru, considerăm necesar a începe de la 
definirea raportului juridic de drept al mediului cu 
indicarea și altor opinii identificate în literatura de 
specialitate atât națională, cât și cea străină. 

Așadar, în lipsa unei definiții unice privind ra-
portul juridic de drept al mediului, sarcina de a 
defini raportul juridic reprezintă o chestiune im-
portantă atât din punct de vedere teoretic, cât și 
practic. Acest fapt este condiționat de lipsa unei 
opinii unice cu privire la obiectul reglementării ra-
murii dreptului mediului [14, p. 31]. Prin urmare, 
în opinia autorului român Ernest Lupan, raportul 
juridic de mediu sau raportul de dreptul mediului 
este relația socială formată între persoane în legătu-
ră cu prevenirea poluării, refacerea mediului poluat 
şi îmbunătățirea condițiilor de mediu reglementată 

времени возобновляемых природных ресурсов Земли было достаточно для нужд человечества, но теперь, в 
результате демографического взрыва и беспрецедентного развития всех отраслей, потребность в сырье и 
энергии для производства товаров значительно возросла. Интенсивное сокращение природных ресурсов все 
более очевидно выявляет экологический дисбаланс. в контексте серьезных изменений, которые могут поста-
вить под угрозу качество окружающей среды, необходимо рассмотреть некоторые намерения, стоящие за 
эксплуатацией экологических ресурсов, возникшие в результате тревожной ситуации, с которой больше нель-
зя мириться и которая может поставить под угрозу выживание и существование человеческого вида.

Ключевые слова: правоотношения, субъект права, окружающая среда, общественные отношения, природ-
ные компоненты, рациональное использование. 



91nr. 1 (243), 2021

prin normele juridice specifice înmănunchiate în 
dreptul mediului” [11, p. 153]. 

Într-o altă opinie, raporturile juridice de drep-
tul mediului sunt relațiile reglementate de normele 
dreptului mediului care iau naștere în procesul de 
protecție, conservare şi dezvoltare a calităților natu-
rale ale mediului” [5, p. 96]. 

După renumitul autor român, Mircea Duțu, ra-
portul juridic de drept al mediului înconjurător este 
un raport ce ia naștere între oameni – luași individual 
sau organizași în colective – în legătură cu conser-
varea, dezvoltarea şi protecția mediului înconjurător 
în ansamblul său, raport reglementat prin normele 
juridice specifice, a cărui realizare în caz de nevoie 
este asigurată prin forța de constrângere a statului” 
[9, p. 49]. 

În doctrina rusă se susține că raportul juridic eco-
logic trebuie considerat ca fiind totalitatea relațiilor 
care au apărut în domeniul interacțiunii dintre socie-
tate şi natură, relații reglementate de normele juridi-
ce de dreptul ecologic” [16, p. 68], [15, p. 100].

Având în vedere esența noțiunilor conținute în 
textele enunțate mai sus și ținând seama de faptul că 
raportul juridic privește un obiect specific, precum și 
faptul că în definirea raportului juridic de dreptul me-
diului principala dificultate privește anume obiectul 
raportului, deducem că raporturile juridice de drep-
tul mediului se caracterizează prin următoarele:

raporturile de dreptul mediului apar doar între a) 
persoane;

raporturile de dreptul mediului apar în legătu-b) 
ră cu folosirea rațională, conservarea, dezvoltarea şi 
protecția componentelor mediului;

raporturile de dreptul mediului sunt reglemen-c) 
tate de normele specifice care aparțin dreptului me-
diului;

În acest sens, este necesar de menționat că deși 
relațiile legate de folosirea componentelor de me-
diu, având ca obiect resursele naturale, pot să se re-
fere la obiectul dreptului civil şi, prin urmare, pot 

fi raporturi civile. Aceasta se explică prin faptul că 
de expresia cu sens larg „folosirea componentelor 
de mediu” este legată problema dreptului de propri-
etate, dreptului de uzufruct, dreptului de servitute, 
dreptului de gaj etc. Însă referitor la dreptul mediu-
lui, avem ca obiect al raporturilor de dreptul mediu-
lui un drept specific, și anume „folosirea rațională”. 
Instituirea acestui drept specific rezidă din faptul că 
realizarea unei protecții a factorilor de mediu, fără 
o reglementare a unei folosințe raționale a compo-
nentelor mediului, nu ne poate oferi realizarea sco-
pului general al dreptului mediului. Este clar că nu 
pot da un rezultat măsurile de protecție, regenerare 
și de dezvoltare a componentelor mediului, fără o 
reglementare a folosinței corecte (raționale) a com-
ponentelor de mediu. În acest sens, reglementarea 
unei folosințe a componentelor de mediu reprezintă 
zona dreptului civil, iar reglementarea unei folosințe 
raționale a componentelor de mediu reprezintă zona 
dreptului mediului. Pornind de la aceasta, conside-
răm că anume în dreptul mediului se conturează un 
fascicul nou de norme, diferite de cele civile, chiar 
dacă le completează și anume normele privitor la 
folosirea rațională a componentelor de mediu [13, 
p. 31].

Într-o singură frază, susținem că obiectul relațiilor 
de protecție a mediului nu constă în abținerea de 
la folosirea componentelor sale, ci în folosirea lor 
rațională, cu chibzuire și îndemânare, oferindu-le 
timp pentru regenerare, iar în cazul resurselor epu-
izabile, oferind posibilitatea dispunerii de ele și 
generațiilor viitoare.

Cu toate acestea, în literatura de specialitate în-
tâlnim și o altă opinie referitoare la esența raportu-
rilor de dreptul mediului, și anume că raporturile de 
dreptul mediului apar între om şi resursele naturale 
[15, p. 86]. De asemenea, susțin acești autori, rapor-
turile de dreptul mediului nu sunt guvernate de nor-
me specifice unei ramuri de drept distincte, ci sunt 
influențate de normele altor ramuri de drept. 
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Într-adevăr, în aparență, aceste raporturi apar în-
tre om şi mediul său de existență, însă este incorect 
să considerăm că mediul, cu toate elementele lui sau 
cel puțin unele din ele, poate să figureze în calitate 
de parte la un raport juridic. Un raport juridic între 
om şi aer, între om și apă, între om și animale etc. 
este de neconceput.

Având la bază rezultatul analizei celor expuse mai 
sus, concluzionăm că raportul de dreptul mediului 
este raportul care apare între persoane în legătură cu 
folosirea rațională, protecția, conservarea şi dezvol-
tarea componentelor biotice, abiotice şi antropoge-
ne ale mediului, raporturi reglementate de normele 
dreptului mediului şi care, în caz de necesitate, sunt 
apărate prin forța coercitivă a statului.

Caracterele juridice ale raportului de drept al 
mediului

De la început, avem de specificat ideea potrivit 
căreia, în funcție de iscusința atribuirii un raport ju-
ridic la o ramură de drept concretă, iar prin urmare, 
calificarea justă care se va solda cu aplicarea corectă 
a normelor de drept, vom avea claritate și în privința 
trăsăturilor acestui raport.

Din toate noțiunile expuse mai sus observăm o 
serie de caracteristici semnificative care se cuprind 
în definiția raportului juridic de dreptul mediului. 

Deci, în doctrină, trăsăturile raportului juridic se 
evidențiază prin următoarele [6, p. 250-252]:

a) raportul juridic este un raport social; 
b) raportul juridic este un raport volițional;
c) raportul juridic este un raport valoric; 
d) raportul juridic este o categorie istorică; 
e) în caz de necesitate, raportul juridic poate fi 

realizat cu ajutorul organelor de stat competente. 
După noi, la trăsăturile juridice ale raportului de drept 

al mediului putem atribui următoarele trăsături particu-
lare și specifice doar lui, cum ar fi [13, p. 32-34]:

Raporturile de dreptul mediului pot lua naștere  
numai între oameni, priviți fie individual, fie în 

colectivități (persoană juridică). Mai menționăm în 
acest sens că urmează să excludem, cel puțin astăzi, 
posibilitatea apariției unei relații juridice între oa-
meni şi elementele de mediu, chiar dacă un eventual 
raport juridic între om și ființele vii ar putea să aibă 
perspectivă în viitor. În acest sens, afirmăm că rapor-
turile de dreptul mediului constituie raporturi cu ca-
racter exclusiv social. Expresia „cel puțin astăzi” nu 
este una utilizată întâmplător, deoarece s-ar putea ca 
în perspectivă unii reprezentanți ai regnului animal 
(de exemplu, câinii, caii, maimuțele etc.) să poată 
apărea drept parte la raporturile juridice, inclusiv de 
dreptul mediului, evident, prin reprezentare. Astăzi 
sunt cunoscute foarte multe cazuri când animalele 
sunt utilizate în procesul de producție, în paza şi 
protecția persoanelor, în lucrul organelor de drept 
(poliție, vamă, grăniceri etc.). Posibilitatea adoptării 
unor norme care să ofere anumite drepturi legale, 
cum ar fi pensii, rație de întreținere, condiții de locuit 
etc., nu se exclude pentru viitor. Totul depinde de ni-
velul de dezvoltare a omenirii. În acest sens, dacă ne 
referim doar la istoria dezvoltării omenirii, situația 
juridică a robilor de câteva mii de ani practic nu se 
deosebește cu nimic de cea a animalelor de azi. 

Raporturile de dreptul mediului poartă un ca- 
racter volițional. Expresia voinței întregii societăți 
în ansamblu cu voința autorității statale exprimate 
în conținutul normei de drept condiționează carac-
terul volitiv al raportului juridic [7, p. 22]. Deși 
raportul de dreptul mediului, ca și alte raporturi 
juridice, este unul volițional, rezultând din actul de 
voință a societății și a statului, totuși considerăm că 
acesta mai este condiționat și de interesul major de 
supraviețuire a ființei umane. În acest sens, Statul 
asigură prin normele de dreptul mediului o sarcină 
de esență a existenței umane pe Terra. Aceasta se 
manifestă cel mai des în dreptul mediului printr-o 
obligație perpetuă de „a nu polua” sau „de a proteja 
mediul”.

Raporturile de dreptul mediului privesc re- 



93nr. 1 (243), 2021

alizarea unui obiectiv legat de folosirea rațională, 
conservarea, dezvoltarea şi protecția mediului. 

Majoritatea raporturilor juridice de dreptul  
mediului sunt caracterizate prin poziția de inegali-
tate juridică a părților la raport, având în vedere că 
nașterea acestor categorii de raporturi juridice este 
rezultatul manifestării unilaterale de voință. Astfel, 
fiind unicul organism social care dispune de puterea 
de a reglementa raporturile juridice [7, p. 75], anume 
statul este subiectul care este în drept să soluționeze 
problemele de organizare a societății, de menținere a 
ordinii de drept și de asigurare prin prisma normelor 
de dreptul mediului a interesului suprem – păstrarea 
vieții omului pe Terra. 

Pentru raporturile juridice de dreptul mediului  
este caracteristic faptul că de cele mai dese ori parte în 
raport este statul cu organele sale. Deși unele raporturi 
juridice de dreptul mediului apar la inițiativa per-
soanei fizice sau juridice, chiar și atunci statul poate 
interveni şi modifica în orice moment aceste relații. 
Spre exemplu, chiar în cazul în care persoana fizică 
sau juridică realizează folosirea resurselor naturale, 
statul îşi rezervă dreptul de a retrage folosirea de către 
beneficiarii acestor resurse naturale doar din motivul 
apariției unor necesităţi de ordin public. Prin urmare, 
după prevederile Codului subsolului, dreptul de folo-
sire a subsolului încetează în baza deciziei organului 
care a atribuit subsolul în folosință în caz de retragere 
a sectoarelor de subsol pentru necesităţile de interes 
public [7, p. 75]. Legiuitorul nu stabileşte o regulă 
prin care ar consacra paritatea juridică a subiectelor 
într-o relaţie bazată pe principiul poziţiei de egalitate 
juridică a părţilor, ci enunţă o regulă imperativă prin 
care oferă statului dreptul de a înceta raportul juridic 
de utilizare a resurselor naturale.

Raporturile de dreptul mediului au un caracter  
complex. Este incorect a nega faptul că la realiza-
rea scopurilor de folosire, conservare, dezvoltare 
şi protecție a mediului impune utilizarea tuturor 
metodelor care pot realiza cel mai eficient scopul 

stabilit de lege în acest sens. De asemenea, este 
necesar de înțeles că scopul major de protecție a 
mediului poate fi realizat și prin mijloace de drept 
administrativ, penal, contravențional, precum și 
prin alte mijloace de drept. În acest sens, trebuie să 
recunoaștem că sunt îndreptățite de a utiliza orice 
și toate metodele posibile pentru a realiza scopul 
major de protecție a mediului pentru generațiile 
prezente și viitoare. Important este însă să reținem 
că normele altor ramuri de drept, care reglementează 
nemijlocit unele raporturi de dreptul mediului, nu 
formează categoria normelor de dreptul mediului, 
ci doar completează sau asigură realizarea normelor 
de dreptul mediului. Spre exemplu, dacă e să ne 
referim la regimul taxelor aplicate pentru utilizarea 
resurselor naturale, constatăm că taxele stabilite, 
de regulă nu iau în calcul cheltuielile pentru rege-
nerarea factorilor de mediu. Prin urmare, atât taxa 
pentru folosirea componentelor de mediu, cât şi plata 
pentru poluarea mediului, chiar și percepută anterior 
momentului poluării, reprezintă în perspectivă o 
modalitate de răspundere pentru daunele de mediu, 
care ar trebui să fie înțeleasă ca un element ce trebuie 
să cuprindă valoarea lucrărilor şi eforturilor pentru 
regenerarea mediului. Mai mult, aceasta nu trebuie 
să fie privită drept o sursă de venit la buget, pasibilă 
de a fi utilizată potrivit necesităților statului, ci doar 
direcționat – pentru regenerarea componentelor 
de mediu. Prin urmare, chiar dacă la prima vedere 
răspunderea penală urmărește scopul de protecție a 
mediului, aceasta poate fi angajată doar la faza de 
prevenire generală şi nicidecum la reglementarea 
concretă a raporturilor de mediu. Astfel, raporturile 
de dreptul mediului apar ca raporturi complexe, 
deoarece acestea demarează uneori drept raporturi 
care aparțin altor ramuri legislative – dreptul civil 
(dreptul de proprietate asupra resurselor naturale), 
dreptul administrativ (concesionarea şi gestionarea 
resurselor naturale), dreptul penal (suportarea pedep-
selor penale pentru poluarea de mediu) etc.
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Structural, raportul juridic de drept al mediului, 
de altfel ca și oricare alt raport juridic, este format 
din trei elemente constitutive, fără de care el nu poa-
te fi conceput, și anume: 

a) părțile la raport - subiectele raportului juridic 
de dreptul mediului; 

b) conținutul raportului ce exprimă totalitatea 
drepturilor şi obligațiilor părților la raport; 

c) obiectul raportului juridic de dreptul mediu-
lui, care cuprinde acele valori (acțiuni, abstențiuni, 
precum și rezultatele acestora) și cu privire la care 
părțile dobândesc drepturi și corespunzător își asu-
mă obligații.

Subiectele raportului juridic de drept al 
mediului

În ce privește subiectele raportului juridic, în lite-
ratura de specialitate identificăm diverse opinii. Prin 
urmare, unii autori consideră drept subiecte ale ra-
portului juridic de drept al mediului doar persoanele 
fizice şi juridice, alții afirmă că subiecte ale acestor 
raporturi pe lângă persoanele fizice şi juridice poate 
fi şi statul, inclusiv organele statului ca reprezentante 
ale acestuia [12, p. 171].

Adesea părerile diferă din cauza confundării ter-
menului subiect al raportului juridic cu termenul de 
subiect de drept. Cu toate acestea, în majoritatea ca-
zurilor în literatura juridică este acceptată ideea că şi 
statul constituie subiect al raportului juridic în unele 
raporturi - subiect ca parte obligatorie [10, p. 157].

În opinia noastră, pornind de la prevederile Co-
dului civil, care identifică calitatea de persoană în 
raporturile juridice, considerăm că în cadrul raportu-
rilor juridice de dreptul mediului subiecte ale acestor 
raporturi sunt [13, p. 35-37]:

Persoanele fizice – cetățenii Republicii Mol-
dova, precum și persoanele care nu dețin cetățenia 
Republicii Moldova în calitatea lor de benefici-
ari de folosință a componentelor mediului. Deși 
în fond legislația de mediu nu face diferență în-

tre calitatea de cetățean al Republicii Moldova și 
persoană fără cetățenia Republicii Moldova, totuși 
cunoaștem anumite norme juridice care prin natu-
ra lor au aplicabilitate doar la o anumită catego-
rie de persoane fizice, cum ar fi cea de cetățean. 
Astfel, prevederile articolului 6 al Legii privind 
prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a 
pământului stabilesc că dreptul de vânzare-cum-
părare a terenurilor cu destinație agricolă aparține 
statului, persoanelor fizice cetățeni ai Republicii 
Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror 
capital social nu conține investiții străine [3]. Ca 
urmare, constatăm că legiuitorul limitează cercul 
de persoane care pot dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenului prin vânzare-cumpărare, și anume 
indică doar persoanele fizice cetățeni ai Republicii 
Moldova. Corespunzător, persoanele fizice cetățeni 
străini sau persoanele fără cetățenie nu pot cumpăra 
terenuri cu destinație agricolă.

Persoanele juridice – în calitate de subiect al 
raporturilor juridice acestea își exercită toate drep-
turile proprii unei persoane, inclusiv în domeniul 
comercial-economic. Este necesar să reținem că 
realizarea folosirii componentelor de mediu de că-
tre persoana juridică urmează să fie făcută în in-
teresul acesteia. Din această categorie fac parte și 
autoritățile publice, inclusiv ale administrației pu-
blice centrale și locale, persoane juridice care sunt 
înzestrate cu drepturi şi obligații prin lege ca repre-
zentând interesele statului sau entităților adminis-
trativ-teritoriale.

Statul Republica Moldova și unitățile administra-
tiv-teritoriale - ca subiecte a raporturilor juridice de 
dreptul mediului, exponente ale dreptului de propri-
etate asupra resurselor naturale și nu în ultimul rând 
ca autorități care au menirea de a asigura apărarea 
drepturilor ecologice ale cetățenilor. 

Populația – deși în legislația civilă o asemenea 
categorie în calitate de subiecte ale raportului ju-
ridic de dreptul mediului nu este stabilită, totuși 
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legislația de mediu conține unele reglementări în 
care atribuie populației (o colectivitate fără perso-
nalitate juridică, un număr neidentificat de persoane 
fizice) anumite atribuții, înzestrându-le cu drepturi 
și obligații. Astfel, articolul 3 al Legii protecției me-
diului înconjurător prevede că proiectarea, ampla-
sarea şi punerea în funcțiune a obiectivelor social-
economice, realizarea programelor şi activităților 
care presupun schimbări ale mediului înconjură-
tor sau ale unor componente ale acestuia se admit 
numai cu condiția informării (de către autoritățile 
administrației publice locale şi beneficiari) şi cu 
acordul populației care locuiește în perimetrul zo-
nei de protecție sanitară a obiectivului respectiv, în 
etapele de proiectare şi amplasare a acestuia, cu cel 
puțin 30 de zile înainte de întocmirea materialelor 
de atribuire a terenului în conformitate cu legislația. 
Astfel, o entitate distinctă – populația – este privi-
tă aparent ca subiect cu drepturi aparte, raportat la 
care sunt drepturi și obligații. Evident că cea mai 
mare problemă se referă la faptul cum identificăm 
limitele aplicării acestei noțiuni de „populație”. În 
lipsa unei reglementări exprese care să indice fap-
tul câte persoane fizice, care anume persoane fizice 
și în ce mod urmează a fi determinat în fiecare caz 
dacă s-a asigurat dreptul „populației” de a fi con-
sultată, considerăm că trebuie să aplicăm principiul 
potrivit căruia urmează a fi antrenată în procesul de 
consultare fiecare persoană fizică ce poate fi afecta-
tă de interesul care servește obiectul consultării. 

De asemenea, în funcție de conținutul drepturi-
lor şi obligațiilor, subiectele raporturilor juridice de 
dreptul mediului pot fi divizate în câteva categorii:

Beneficiarii de folosință (utilizatori), înzestrați 
cu drepturi şi obligații privind folosirea şi protecția 
componentelor mediului. La această categorie se re-
feră atât persoanele fizice, cât și cele juridice. Bene-
ficiari de folosință a componentelor de mediu sunt 
și proprietarii de resurse naturale (terenuri, masive 
forestiere, obiective acvatice etc.). 

Organizațiile de control obștesc. Din această 
categorie fac parte organizații, partide, mișcări, 
asociații de protecție a mediului. Aceste subiecte nici 
nu fac parte din categoria de beneficiar de folosință, 
dar nici nu formează categoria autorităților publice. 
Rolul lor este unul important reieșind din poziția 
lor neutră în raporturile de dreptul mediului, con-
statându-se lipsa unui interes în utilizarea compo-
nentelor de mediu. Dimpotrivă, aceste categorii de 
subiecte promovează dezinteresat valorile de prote-
jare a mediului.

Autoritățile publice, care exercită funcții de 
competență generală, formează acea categorie de 
persoane juridice care dispun de împuterniciri sta-
bilite prin lege de a soluționa problemele de mediu 
prin prisma competenței sale. Aceste autorități exer-
cită un spectru larg de atribuții, inclusiv atribuții 
legate de mediu. Din această categorie fac parte 
Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Repu-
blicii Moldova, Președintele Republicii Moldova, 
instanțele de judecată, autoritățile publice locale și 
alte autorități. Din șirul acestor autorități fac parte și 
organele de control de competență generală, cum ar 
fi poliția, procuratura și altele. 

Autoritățile publice, care exercită funcții de 
competență specializată în domeniul protecției me-
diului. Această grupă o formează autoritățile institui-
te în mod special în vederea soluționării problemelor 
de mediu. Cele mai des aceste autorități sunt înzes-
trate cu funcții de control, de gestionare a resurselor 
naturale, de supraveghere a calității de mediu etc. Ele 
pot avea competență teritorială pentru întreg terito-
riul țării, dar pot să exercite competențe teritoriale pe 
teritoriu limitat, cum ar fi cel al raionului, orașului, 
comunei, satului. Această categorie o formează au-
toritatea centrală de specialitate a administrației pu-
blice, conducătorul căreia are și calitatea de membru 
al Guvernului, autoritățile de control specializat de 
mediu [2], autoritățile pentru reglementarea relațiilor 
funciare [4], alte organe specializate.
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Obiectul raportului juridic de drept al mediului
Problema cu privire la obiectul raportului juridic, 

natura lui încă nu şi-a găsit o definiție stabilă în lite-
ratura juridică. Dintre diversele opinii [8, p. 78], pre-
valează în fond două, şi anume: obiect al raportului 
juridic pot fi doar acțiunile sau inacțiunile subiecte-
lor stabilite de norme [12, p. 152], şi a doua - obiect 
al raportului juridic în afară de acțiuni şi inacțiuni 
pot fi şi lucrurile (bunurile) [6 p. 226].

Deci, dacă afirmăm că relația stabilită între părți 
şi reglementată de normele juridice se încheie cu un 
anumit scop, atunci nu putem afirma că scopul aces-
tei relații (atitudini reciproce - drepturi şi obligații) 
constituie doar acțiunile sau inacțiunile în realizarea 
drepturilor şi obligațiilor, dar şi efectul material, care 
în cele mai dese cazuri este exprimat prin obiecte 
materiale, lucruri. Astfel, obiectul raportului juridic 
de dreptul mediului apare sub două aspecte: de lucru 
şi de conduită umană (acțiuni sau inacțiuni), aceasta 
este deoarece părțile la raport deseori urmăresc un 
anumit rezultat material concret, cu privire la care își 
asumă obligații şi stabilesc drepturi. 

În acest sens, este necesar de a ne referi la faptul 
că raportul juridic de dreptul mediului este caracte-
rizat prin obiect intrinsec şi obiect extrinsec. Astfel, 
cu titlu de exemplu, într-un raport de dreptul me-
diului în care se transmite în folosință un obiectiv 
acvatic, obiectul intrinsec îl constituie transmisiu-
nea dreptului de utilizare a obiectivului acvatic şi 
achitarea plății pentru locațiune, iar obiectul extrin-
sec îl constituie însuși obiectivul acvatic şi plata de 
locațiune în forma unei sume concretă de bani. 

Astfel, obiectul extrinsec al raporturilor de 
dreptul mediului îl formează componentele și 
condiții de mediu, cuprinzând componentele abi-
otice, biotice, antropice, precum şi condițiile de 
mediu. La rândul său obiectul intrinsec îl formează 
activitățile ce țin de folosirea componentelor me-
diului, activitățile ce țin de protecția componen-

telor mediului, activitățile ce țin de dezvoltarea 
componentelor mediului, activitățile ce țin de con-
servarea componentelor mediului, activitățile ce 
țin de răspundere juridică etc.

Conținutul raportului juridic de drept al 
mediului

Conținutul raportului juridic este definit ca fiind 
totalitatea drepturilor şi obligațiilor pe care le au 
părțile în raportul juridic. În raporturile juridice de 
dreptul mediului participanții la aceste raporturi se 
prezintă întotdeauna ca titulari de drepturi şi obligații, 
acestea fiind prevăzute fie în textul legii care se apli-
că raportului juridic concret, fie în condițiile con-
tractelor în baza cărora aceștia au dobândit dreptul 
de beneficiere asupra resurselor naturale sau a altor 
componente ale mediului. În raporturile de dreptul 
mediului persoanele fizice, în ce privește obligația 
de a asigura protejarea mediului, apar ca subiecte 
pasive. În ce privește dreptul de a beneficia de un 
mediu calitativ din punct de vedere ecologic, aceștia 
au calitatea de subiect activ.

Legea Republicii Moldova privind protecția me-
diului înconjurător stabilește conținutul drepturilor 
şi obligațiilor în funcție de categoria subiectelor ra-
porturilor juridice de dreptul mediului. Astfel, be-
neficiarii de folosință dispun de dreptul de a se fo-
losi de resursele naturale; de a avea accesul deplin 
la informația privind starea mediului; dreptul de a 
interveni cu diverse propuneri privind îmbunătățirea 
condițiilor mediului; dreptul la despăgubire pentru 
prejudiciul suferit ca urmare a unei poluări; obligația 
de a proteja mediul; obligația respectării legislației 
privind protecția mediului; obligația recuperării şi 
reparării prejudiciilor cauzate mediului, precum 
şi alte drepturi şi obligații. Autoritățile publice, în 
funcție de competențele ce le revin, au ca atribuții: 
Parlamentul Republicii Moldova; Guvernul Repu-
blicii Moldova, Președintele Republicii Moldova. 
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Autoritățile administrației publice ale raionului, mu-
nicipiului; autoritățile administrației publice ale co-
munei (satului), orașului; Autoritatea centrală pentru 
resursele naturale şi mediu; Autoritatea specializată 
ce exercită funcția de control de stat asupra respec-
tării legilor şi altor acte normative în problemele 
protecției mediului şi folosirii resurselor naturale; 
Beneficiarii de folosință a componentelor de mediu; 
Organizațiile obștești, mișcările cu profil în dome-
niul de protecție a mediului.

Concluzii
În încheiere, susținem fără nici o rezervă că ra-

portul juridic de drept al mediului este unul de mare 
particularitate în fața celorlalte relații caracteristice 
dreptului public unde subiecții sunt categorii cu spe-
cific aparte atât în planul beneficierii de drepturi asu-
pra componentelor, cât și actori ai exercitării acestora 
pe scena juridică. De asemenea, obiectul raportului 
juridic de drept al mediului constituie o categorie de 
relații destul de sensibile, greu de înțeles si prote-
jat din partea altor ramuri ale dreptului, în special al 
dreptului penal, contravențional și civil.
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