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The European Union launched its pre-accession programmes as assistance for the preparation of candidate 

countries to meet the membership criteria (the Copenhagen criteria as they are known). Candidate countries need to 

make considerable investments in order for their institutions to prepare for application of the acquis and to be able to 

meet the conditions for membership. 

For the 2007-2013 period, a programme called Instrument for Pre-accession Assistance – IPA – will be the only 

manner of financing candidate countries and will replace all the other pre-accession programmes. It will also replace 

the CARDS programme, intended for the countries of the Western Balkans. 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) was officially launched on April 1 2000, the aim being 

to provide assistance to candidate countries in their preparations for membership in the area of transport and 

environmental protection. During the period of 2000 to 2006 the programme will provide access to 1.04 billion euro (in 

1999 prices), and in the European Commission it is the General Directorate for Regional Policy that is charged with its 

administration. The main priorities of the programme are preparation of candidate states concerning the policies and 

procedures of the EU in the area of training about policies and procedures in the EU, assistance in meeting EU 

standards in environmental protection, and expansion of transport networks and linkups with trans-European networks. 

The environmental protection sector of the programme funds projects aimed at harmonisation with EU regulations 

and involving heavy investment, such as management of solid and hazardous waste, water supply and drainage and air 

quality improvement. 

 

Aspecte introductive. Noţiunea de „mediu înconjurător” este una din noţiunile fundamentale care stau 

la baza Ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în valoare sau a ocrotirii 

elementelor sale componente, prin reglementări şi norme juridice. Mediul reprezintă o complexitate de 

condiţii de ordin biologic, fizic, chimic şi, nu în ultimul rând, energetic care alcătuiesc mediul de trai al unui 

organism viu sau al grupurilor de organisme vii, cu care acestea se găsesc în relaţii permanente de schimb, de 

informaţii şi, respectiv, de energie. În limbajul ştiinţific curent, potrivit definiţiei de dicţionar, termenul de 

mediu are o dublă accepţie: „cadrul de viaţă al individului şi ansamblul condiţiilor susceptibile să acţioneze 

asupra organismelor vii şi activităţilor umane”. Directiva Consiliului Comunităţii Europene din 27 iunie 

1967 defineşte mediul prin „apa, aerul, solul şi relaţiile dintre ele, precum şi relaţiile dintre acestea şi 

organismele vii”.  

Mediul mai este definit ca fiind „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 

subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 

anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elemente enumerate 

anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot afecta bunăstarea şi 

sănătatea omului”. Aceste elemente ale definiţiei, preluate într-o mai bună sistematizare şi claritate, 

focalizează atenţia asupra următoarelor componente ale mediului înconjurător: 

 resursele naturale, resursele biotice şi abiotice, cum sunt: aerul, apele subterane şi de suprafaţă, solul, 

clima, flora, fauna şi habitatul acestora; 

 bunurile care fac parte din domeniul construit şi din patrimoniul cultural; 

 aspectele caracteristice ale peisajului; 

 calitatea vieţii şi a mediului de viaţă în măsura în care au sau pot avea influenţă asupra bunăstării şi 

sănătăţii omului; 

 interacţiunea dintre totalitatea factorilor sus-menţionaţi.  

Actualitatea şi necesitatea studierii. Extinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o 

schimbare istorică pentru Uniune în termeni politici, geografici şi economici, consolidând în continuare 

interdependenţa politică şi economică dintre UE şi Republica Moldova. Extinderea oferă Uniunii Europene 

şi Moldovei oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apropiere mergând dincolo de cooperare, de a 

implica într-o măsură semnificativă integrarea economică şi de a aprofunda cooperarea politică. Uniunea 
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Europeană şi Moldova sunt determinate să utilizeze această ocazie pentru a-şi consolida relaţiile şi a 

promova stabilitatea, securitatea şi bunăstarea. Abordarea este fundamentată de parteneriat, proprietate 

comună şi diferenţiere. Ea va contribui la dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic. 

Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene stabileşte obiective ambiţioase bazate pe 

angajamente pentru valorile comune şi implementarea efectivă a reformelor politice, economice şi 

instituţionale.  

Republica Moldova este invitată să stabilească cu UE relaţii politice, de securitate, economice şi 

culturale mai intense, să intensifice cooperarea transfrontalieră şi să împărtăşească responsabilitatea pentru 

prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele-cheie ale acestui Plan de Acţiuni va fi 

susţinerea în continuare a unei soluţionări viabile a conflictului transnistrian.  

Nivelul de ambiţie a relaţiei va depinde de gradul de angajament al RM pentru valorile comune, precum 

şi capacitatea sa de a implementa priorităţile convenite în comun. Ritmul progresului relaţiei va recunoaşte 

pe deplin eforturile Moldovei şi realizările concrete în îndeplinirea acestor angajamente. Acest Plan de 

Acţiuni este primul pas în procesul vizat.  

Planul de Acţiuni UE–Republica Moldova este un document politic care stabileşte obiectivele strategice 

ale cooperării dintre aceste două părți. Cadrul temporar de implementare a Planului de Acţiuni este de 3 ani. 

Implementarea sa va contribui la îndeplinirea prevederilor Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi va 

încuraja şi susţine obiectivul Moldovei vizând integrarea de mai departe în structurile economice şi sociale 

europene. Implementarea Planului de Acţiuni va avansa semnificativ ajustarea legislaţiei, normelor şi 

standardelor Republicii Moldova la cele ale Uniunii Europene. În acest context, Planul de Acţiuni va construi 

o bază solidă pentru integrarea economică bazată pe adoptarea şi implementarea regulilor şi reglementărilor 

economice şi comerciale având potenţialul să sporească comerţul, investiţiile şi creşterea. Mai mult ca atât, el 

va ajuta la elaborarea şi implementarea politicilor şi măsurilor vizând promovarea creşterii economice şi 

coeziunii sociale, reducerea sărăciei şi protejarea mediului, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung al 

Dezvoltării Durabile. Republica Moldova şi Uniunea Europeană vor coopera strâns în vederea implementării 

Planului de Acţiuni.  

Uniunea Europeană recunoaşte aspiraţiile europene ale Moldovei şi „Concepţia de integrare a Moldovei 

în UE”. Pentru viitorul apropiat, APC rămâne a fi baza valabilă pentru cooperarea dintre cele două părți ale 

Planului de Acțiuni. 

Adoptarea și evoluția Dreptului Internațional al Mediului. În conformitate cu definiţiile menţionate 

supra, trebuie de demonstrat ca Mediul şi componentele lui în calitate de obiect de protecţie juridică trebuie 

subordonat acestui scop, respectiv aceasta din urmă trebuie efectuată prin intermediul mijloacelor şi 

instrumentelor de drept al mediului. 

Dreptul mediului este o ramură distinctă a dreptului, alcătuit dintr-un ansamblu complex de norme şi 

reglementări juridice şi instituţii cu profil ecologic fixate prin lege să dirijeze relaţiile stabilite între om şi 

mediu ca element vital şi suport al vieţii, atitudinea lui faţă de mediu în procesul folosirii componentelor sale 

(naturale şi artificiale) în scopuri economice, sociale şi culturale, precum şi relaţiile stabilite protecţiei, 

conservării şi ameliorării mediului, conform principiului de Dezvoltare Durabilă. 

Definiţia de mai sus denotă importanţa obiectivelor primordiale ale Dreptului mediului: 

1. Primul obiectiv este unul direct şi efectul scontat este unul imediat, cu aport major în domeniul 

protecţiei, conservării şi ameliorării mediului; 

2. Al doilea obiectiv este unul indirect, efectul căruia are un caracter pe termen lung, raportat la 

semnificaţia principiului de Dezvoltare Durabilă. 

Din perspectiva metodelor de reglementare, a obiectivelor urmărite şi nivelului de aplicare a normelor şi 

reglementărilor juridice, Dreptul mediului apare sub trei aspecte principale: 

 Dreptul Naţional al Mediului alcătuit din totalitatea normelor şi reglementărilor juridice interne ale 

statului, privind protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului înconjurător, care au dimensiuni specifice şi 

perspective de dezvoltare la nivel regional (local) şi universal;  

 Dreptul Comunitar al Mediului cuprinde dreptul comunitar originar şi dreptul derivat 

(regulamentele şi directivele, explicitate şi precizate în semnificaţiile lor prin politicile, programele, 

recomandările şi alte documente adoptate în cadrul Uniunii Europene);  
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 Dreptul Internaţional al Mediului este constituit din tratatele specifice de drept internaţional public 

ce vizează domeniul dat, şi are drept obiectiv protejarea Biosferei contra deteriorărilor majore şi 

dezechilibrelor ecologice la nivel mondial, care ar putea perturba funcţionarea normală a Dreptului mediului 

în general, precum şi a principiilor respectate de acesta. 

Dreptul Internaţional al Mediului este o ramură relativ tânără a vastului domeniu de politică şi drept 

internaţional. Adoptarea şi afirmarea propriu-zisă a Dreptului internaţional al mediului are loc la sfârşitul 

anilor 1960. Un moment hotărâtor din punctul de vedere al adoptării Dreptului internaţional al mediului şi 

cooperării internaţionale propriu-zise din domeniul dat îl constituie anul 1968, când ONU şi alte două 

organizaţii internaţionale regionale, respectiv Consiliul Europei şi Organizaţia Unităţii Africane au 

declanşat o serie de activităţi sistematice în domeniul protecţiei, conservării şi ameliorării mediului 

înconjurător. Consiliul Europei a adoptat primele două acte la acea perioadă: Declaraţia asupra luptei 

contra poluării aerului (8 martie 1968) şi Carta Europeană a Apei (6 mai 1968).  

Pornind de la ideea că nu există activităţi de ordin economic şi/sau social, care să nu aibă anumite efecte 

asupra stării generale a mediului înconjurător, mai ales începând cu prima jumătate a secolului XX, când 

marile puteri ale lumii cunosc un proces rapid de industrializare, au loc descoperiri în domeniul fizicii şi 

chimiei, iar în cea de a doua jumătate începe explorarea intensivă a spaţiului cosmic şi exploatarea 

necontrolată a resurselor naturale, apariţia tehnologiilor avansate, toate acestea duc la poluarea intensivă a 

mediului, prin urmare şi la formarea dezechilibrelor ecologice în diferite regiuni ale lumii. În aceste condiţii, 

politica internaţională din domeniul mediului a devenit o opţiune esenţială pentru promovarea valorilor 

naţionale şi general-umane, în contextul global al Dezvoltării Durabile.  

Principiul Dezvoltării Durabile este unul relativ nou, aflat încă în curs activ de evoluţie. Acest concept 

s-a conturat într-un moment în care problemele mediului înconjurător au ocupat un loc de prim-plan în 

cadrul dezbaterilor politice. În acest consens, Comunitatea internaţională nu a putut rămâne indiferentă, şi 

a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la nivel global, formând astfel un cadru 

internaţional adecvat. Acest cadru de acţiune cuprindea măsuri legale cu caracter obligatoriu prezentate sub 

forma tratatelor şi convenţiilor şi, respectiv neobligatoriu, sub forma unor declaraţii şi rezoluţii. 

Prima Conferinţă ONU privind mediul s-a desfăşurat între 5 şi 16 iunie 1972, în capitala Suediei, 

Stockholm, fiind cunoscută sub denumirea de Conferinţa de la Stockholm. La această întrunire au participat 

reprezentanţii a 113 state, cca 6.000 de persoane, 700 de observatori trimişi de 400 de organizaţii 

nonguvernamentale, personalităţi invitate cu nume individual şi aproximativ 1.500 de ziarişti. În cadrul 

Conferinţei, a fost aprobat un mare număr de texte, printre care o declaraţie generală, 109 recomandări care 

au alcătuit esenţa unui „Plan de acţiune”, şi o rezoluţie privind dispoziţiile instituţionale şi financiare 

recomandate organizaţiei mondiale. 

Declaraţia Conferinţei Naţiunilor Unite privind mediul sau supranumita Declaraţia de la Stockholm 

cuprinde un Preambul din 7 puncte şi 26 de principii. Preambulul constituie o introducere generală în 

problematica mediului şi cuprinde idei precum: 

 „omul este, deopotrivă, creaţia şi creatorul mediului său”; 

 „elementul natural şi cel pe care omul l-a creat el însuşi sunt indispensabile bunăstării şi exercitării 

depline a drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la viaţă”; 

 „protecţia şi ameliorarea mediului au o importanţă majoră pentru bunăstarea populaţiei şi 

dezvoltarea ei”. 

Cele 26 de principii reprezentau un complex de natură politico-juridică, având în exprimarea lor 

multiple semnificaţii. 

Cea de a doua realizare a Conferinţei de la Stockholm a fost elaborarea „Planului de Acţiuni pentru 

Mediu”, prevederile căruia se referă la trei categorii de probleme: 

 evaluarea calităţii mediului (analiza, cercetarea, supravegherea şi schimbul de informaţii privind 

mediul, în cadrul „Planului Vigie” {Earthwatch}); 

 gestiunea mediului (priveşte atât aşezările umane, cât şi resursele naturale şi dispoziţiile respective 

ce se referă la poluări în general); 

 măsurile de susţinere (informarea şi educarea publicului, formarea specialiştilor în materie de mediu, 

însoţite de aspecte instituţionale). 
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S-a considerat că Conferinţa de la Stockholm a cuprins imensitatea de probleme ecologice şi a luat 

toate măsurile necesare pentru prevenirea dezechilibrelor ecologice, şi a asigurat întregii omeniri un viitor cu 

un mediu curat şi pur din punct de vedere ecologic. Dar nu a fost să fie astfel, civilizaţia umană continua să 

se dezvolte cu un ritm exploziv, neglijând starea mediului, şi faptul că aceasta se înrăutăţea an de an. 

Comunitatea internaţională s-a simţit responsabilă în acest sens şi problema mediului înconjurător s-a impus 

pe prim-plan în domeniul dezbaterilor politice. 

În căutarea unei abordări mai eficiente care avea să reflecte o concepţie diferită asupra problematicii 

generale a protecţiei, conservării şi ameliorării factorilor naturali, Adunarea Generală a ONU a adoptat 

Rezoluţia nr. 44/228 prin care s-a convocat o reuniune mondială pe tema dezvoltării mediului. Astfel între 3 

şi 14 iunie 1992, a fost convocată Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, ţinută la Rio de 

Janeiro, supranumită şi Conferinţa de la Rio de Janeiro. Această reuniune a convocat preşedinţi, vice-

preşedinţi şi prim-miniştri, fiind considerată cea mai amplă reuniune mondială din secolul XX.  

Cu această ocazie, pe plan internaţional a fost recunoscută necesitatea fuziunii dezvoltării economice şi 

protecţiei mediului într-un obiectiv unic, numit de acum încolo Dezvoltare Durabilă, şi s-a afirmat 

importanţa Dreptului Internaţional al Mediului ca mecanism de codificare şi promovare a acestui obiectiv 

cu aspect mondial. La această reuniune s-au adoptat texte importante precum: 

 Declaraţia de la Rio asupra Mediului şi Dezvoltării, supranumită Carta Terrei; 

 Agenda 21; 

 Convenţia asupra biodiversităţii; 

 Convenţia-cadru privind schimbările climaterice; 

 Declaraţia privind pădurile; 

 Declaraţia privind deşertificarea.  

Analizând structura şi obiectivele enumerate, Declaraţia de la Rio de Janeiro în parte seamănă cu cea 

de la 1972, Declaraţia de la Stockholm, împărţind în mod egal drepturile şi, respectiv, responsabilităţile ce 

le revin statelor participante în ceea ce priveşte Protecţia Mediului înconjurător, reflectând şi asupra 

problemelor apărute în decursul celor 20 de ani – diferenţa dintre aceste două acte de valoare globală. 

Preambulul Declaraţiei de la Rio de Janeiro are drept obiectiv instruirea unei comunităţi mondiale „noi şi 

echitabile, prin crearea de noi niveluri de cooperare între state, sectoarele-cheie ale societăţii şi persoane”. 

În conformitate cu acest preambul, sunt proclamate următoarele 27 de principii.  

Această declaraţie a stabilit că fiinţele umane reprezintă miezul preocupărilor în ceea ce priveşte 

Dezvoltarea Durabilă, aici se mai proclamă: „dreptul fundamental al omului la o viaţă sănătoasă şi 

productivă în armonie cu natura” (Principiul 1). Se mai analizează şi fundamentala dimensiune a dreptului 

la Dezvoltare Durabilă, „care trebuie să se exercite într-o manieră care să corespundă în mod echitabil 

nevoilor de dezvoltare şi a celor ecologice ale generaţiilor prezente şi viitoare” (Principiul 3). Documentul 

de la Rio de Janeiro recunoaşte statelor „dreptul suveran de a-şi exploata resursele potrivit propriilor lor 

politici din domeniul mediului şi de dezvoltare şi responsabilitatea de a se asigura că activităţile exercitate 

în limitele jurisdicţiei lor nu provoacă daune mediului în alte state sau în regiuni care sunt în afara limitelor 

jurisdicţiei naţionale” (Principiul 2).  

Unul din documentele cele mai importante cu o însemnătate diplomatică deosebită, adoptat la 

Conferinţa de la Rio de Janeiro, este planul de acţiune cunoscut sub denumirea de Agenda 21. Cele 40 de 

capitole din care este formată Agenda 21 au menirea clară de a duce la aplicarea principiilor Cartei Terra 

pentru o perioadă care se întinde dincolo de anul 2000, fiind calificat drept „documentul cel mai politic şi cel 

mai complex din punct de vedere tehnic realizat vreodată de ONU în domeniul ecologic”. Acest plan de 

acţiuni tinde spre instituirea unei responsabilităţi globale pentru ONU şi organismelor din sistemul său faţă 

de soluţionarea problemelor ce ţin de Protecţia Mediului înconjurător. 

Prevederile documentului sunt cuprinse în 115 programe specifice, care sunt grupate în jurul a patru axe 

tematice:  

 dimensiunea social-economică; 

 conservarea şi managementul resurselor umane şi naturale; 

 rolul organizaţiilor nonguvernamentale şi grupurilor sociale; 

 mijloacele de implementare a măsurilor stabilite. 
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Colaborarea internațională în domeniul Protecției Mediului. Principalul vector politic al ţarii este 

integrarea în comunitatea europeană. Cooperarea internaţională eficientă contribuie la soluţionarea 

problemelor de mediu la nivel naţional. 

Actualmente, reglementarea juridică a Protecţiei Mediului înconjurător dispune de o bază juridică solidă. 

Examinarea textelor programatice realizate la nivel internaţional în domeniu şi analiza activităţii diferitelor 

structuri internaţionale ne permit formularea principiilor de bază ale cooperării internaţionale în domeniul 

Protecţiei Mediului, care îşi au reflectarea adecvată în actele şi normele legislative: 

 aderarea statelor la convenţiile internaţionale privind Protecţia Mediului; 

 semnarea acordurilor bilaterale şi multilaterale în domeniu între statele lumii; 

 iniţierea şi participarea statelor în realizarea programelor şi proiectelor internaţionale de mediu; 

 schimbul permanent de servicii consultative dintre state şi organizaţiile internaţionale, inclusiv şi 

nonguvernamentale; 

 stabilirea relaţiilor de colaborare cu potenţialii sponsori, cu băncile şi organizaţiile financiare 

internaţionale. 

Cadrul legal de Cooperare internațională. Concepţia politicii externe (1995) rămâne documentul 

principal care identifică priorităţile ţării în sfera cooperării internaţionale. Respectarea angajamentelor 

asumate constituie unul dintre principiile de bază expuse în Concepţie. Politica externă conform acesteia este 

orientată spre cooperarea bilaterală şi multilaterală. Ţara consideră statele G8 drept parteneri strategici 

importanţi, iar cooperarea cu Naţiunile Unite şi alte organizaţii internaţionale sau regionale drept o activitate 

esenţială. 

Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) pune accent pe: 

 Orientarea politică spre integrarea europeană, cu accentul pe aproximarea legislaţiei naţionale la 

Directivele UE; 

 Semnarea unor protocoale bilaterale de colaborare cu Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi ţările 

Uniunii Europene;  

 Semnarea şi ratificarea unor acorduri regionale, cum ar fi: Convenţia privind cooperarea pentru 

protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea; 

 Colaborarea internaţională în scopul atragerii investiţiilor în domeniul protecţiei mediului. 

Concepţia cooperării transfrontaliere a fost elaborată în scopul susţinerii dialogului cu statele vecine şi 

organizaţiile internaţionale şi europene. Printr-o Hotărâre a Parlamentului Cu privire la dezvoltarea 

cooperării transfrontaliere în cadrul euroregiunilor (2003), a fost creată Comisia pentru cooperare 

transfrontalieră care este responsabilă de: 

 stabilirea mecanismelor de cooperare transfrontalieră în cadrul euroregiunilor ca elemente de bază 

ale procesului de integrare europeană; 

 apropierea prevederilor actelor juridice naţionale cu privire la cooperarea transfrontalieră de 

standardele europene; 

 crearea unui sistem de implementare a convenţiilor şi acordurilor la care ţara este parte. 

Legile cu privire la aderarea la convenţii sau protocoale constituie o parte inerentă a legislaţiei naţionale.  

Semnarea tratatelor internaţionale de către Republica Moldova are loc în baza a două acte juridice 

principale: Legea cu privire la acordurile internaţionale (1999) şi Regulamentul privind mecanismul de 

încheiere a acordurilor internaţionale (2001).  

Rolul de bază în încheierea acordurilor în domeniul mediului sau în aderarea la convenţiile de mediu îi 

aparţine Ministerului Mediului. Întru implementarea prevederilor Concepţiei integrării Republicii Moldova 

în Uniunea Europeană în februarie 2005 a fost semnat Planul de Acţiuni Uniunea Europeană–Republica 

Moldova, conform căruia ţara urmează să-şi consolideze relaţiile multilaterale cu UE. Planul menţionat se 

referă la aspecte privind Dezvoltarea Durabilă şi prevede măsuri care trebuie luate pentru integrarea 

aspectelor de mediu în politicile sectoriale, în special în industrie, energetică, transport, dezvoltarea regională 

şi agricultură.  

Totodată, Planul prevede măsuri pentru consolidarea structurilor administrative în domeniul mediului şi 

stabilirea procedurilor privind accesul la informaţia de mediu. Documentul include aspecte ce ţin şi de 

implementarea Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul 
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decizional şi accesul la justiţie în problemele de mediu, evaluarea impactului asupra mediului şi instruirea 

ecologică. 

Politica Europeană de Vecinătate deschide noi perspective de parteneriat:  

 Perspectiva avansării dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin 

accesul pe piaţa internă a UE şi posibilitatea de a participa progresiv la aspecte-cheie ale politicilor şi 

programelor Uniunii Europene. 

 Ridicarea nivelului oportunităţilor şi intensităţii cooperării politice, prin intermediul dezvoltării în 

continuare a mecanismelor pentru dialogul politic.  

 Continuarea angajamentului puternic al UE de a susţine soluţionarea conflictului transnistrian, 

utilizând instrumentele aflate la dispoziţia UE şi în strânsă consultare cu OSCE. Uniunea Europeană este 

gată să examineze căile de a-şi consolida mai departe angajamentul. 

 Oportunitatea pentru convergenţa legislaţiei economice, deschiderea reciprocă a economiilor şi 

reducerea continuă a barierelor din calea comerţului, ceea ce va stimula investiţiile şi creşterea economică. 

 Sprijin financiar sporit: asistenţa financiară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova va fi 

disponibilă pentru a susţine acţiunile identificate în prezentul document. În acest scop, Comisia propune un 

nou Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) care, de asemenea, va include aspectele 

foarte importante ale cooperării transfrontaliere şi transnaţionale dintre Republica Moldova şi (viitoarele) 

state-membre.  

 Posibilităţi pentru deschiderea treptată sau participarea consolidată în anumite Programe 

Comunitare, promovând legăturile culturale, educaţionale, de mediu, tehnice şi ştiinţifice.  

 Susţinere, inclusiv asistenţă tehnică şi twinning-ului pentru a îndeplini standardele şi normele 

Uniunii Europene, precum şi acordarea sfaturilor şi sprijinului direcţionat pentru ajustarea legislativă prin 

intermediul unui mecanism, precum este Asistenţa Tehnică şi Schimb de Informaţii (TAIEX). 

 Aprofundarea comerţului şi relaţiilor economice. 

 Stabilirea unui dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între Uniunea Europeană şi 

Moldova, inclusiv schimbul de păreri privind posibilităţile oferirii unor facilităţi în acordarea vizelor în 

conformitate cu Acquis-ul. 

 Deschiderea cât de repede posibil a unei Delegaţii a Comisiei Europene în Moldova. 

În lumina îndeplinirii obiectivelor acestui Plan de Acţiuni şi a evoluţiei generale a relaţiilor Uniunea 

Europeană–Republica Moldova se va examina posibilitatea unei noi relaţii contractuale. Republica Moldova 

şi Comisia au propus câteva sugestii în această privinţă. Utilitatea oricăror aranjamente contractuale va fi 

considerată la timpul potrivit. 

Planul de Acţiuni stabileşte un set cuprinzător de priorităţi în domeniile incluse în Acordul de 

Parteneriat şi Cooperare. Printre aceste priorităţi, toate fiind importante, o atenţie specială trebuie să fie 

acordată următoarelor: 

o eforturi susţinute privind soluţionarea viabilă a conflictului transnistrian;  

o continuarea consolidării stabilităţii şi eficienţei instituţiilor ce garantează democraţia şi supremaţia 

legii;  

o asigurarea derulării democratice a alegerilor parlamentare (2010) în Moldova în conformitate cu 

standardele europene;  

o asigurarea respectării libertăţii presei şi de exprimare; 

o continuarea consolidării capacităţilor administrative şi judiciare; 

o reluarea cooperării cu Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI); 

o implementarea acţiunilor vizând reducerea sărăciei, consolidarea creşterii economice asigurate de 

sectorul privat şi durabilitatea fiscală; 

o ameliorarea climatului investiţional prin reforme structurale adecvate în vederea asigurării 

condiţiilor nediscriminatorii, transparente şi previzibile pentru afaceri, inclusiv prin lupta cu corupţia;  

o progresul spre un sistem eficient şi cuprinzător de management al frontierei pe toate sectoarele 

hotarului Republicii Moldova, inclusiv sectorul transnistrian;  

o acţionarea în vederea oferirii de către Uniunea Europeană a Preferinţelor Comerciale Autonome prin 

asigurarea controlului efectiv al originii mărfurilor din Republica Moldova; 
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o intensificarea luptei împotriva crimei organizate, inclusiv traficul de fiinţe umane; 

o asigurarea eficienţei managementului fluxului migraţional, inclusiv iniţierea procesului vizând 

încheierea unui Acord de readmisie între UE şi Moldova. 

Progresul în realizarea acestor priorităţi va fi monitorizat în cadrul organismelor stabilite de Acordul de 

Parteneriat şi Cooperare şi Comisia Europeană care vor elabora la mijlocul perioadei de implementare a 

Planului de Acţiuni un raport privind progresul obţinut. În baza acestei evaluări, Uniunea Europeană 

împreună cu Republica Moldova vor revizui conţinutul Planului de Acţiuni şi vor decide referitor la 

adaptarea şi reînnoirea acestuia. Comisia va elabora un al doilea raport după 3 ani şi în baza acestuia vor fi 

luate decizii privind următorul pas în dezvoltarea relaţiilor bilaterale, inclusiv posibilitatea unor relaţii 

contractuale noi. 

Cadrul politic de Cooperare internațională. Reprezentanţii Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite au evaluat starea mediului în Republica Moldova şi rezultatele activităţii 

Ministerului Mediului în acest domeniu, a problemelor prioritare existente şi de perspectivă. 

Ca rezultat, în octombrie 2005, la Geneva, în cadrul Comitetului Politicii de Mediu a fost prezentat cel 

de-al doilea Studiu de Performanţe în domeniul protecţiei mediului în Republica Moldova. În iulie 2006 şi în 

ţară a fost desfăşurată Conferinţa de lansare a Studiului menţionat. 

Acest Studiu include recomandări concrete în domeniul atingerii performanţelor în domeniul mediului, 

soluţionării problemelor existente, fapt ce va contribui la promovarea imaginii pozitive a ţării peste hotare, 

precum şi atragerea asistenţei tehnice şi a investiţiilor pentru realizarea acţiunilor de protecţie a mediului. În 

scopul organizării realizării recomandărilor Studiului, Ministerul a elaborat şi prezentat ministerelor şi altor 

instituţii pentru coordonare proiectul Hotărârii Guvernului: Despre aprobarea Recomandărilor celui de-al 

doilea Studiu de Performanţe în domeniul protecţiei mediului pentru anii 2007-2010. În anul 2006, 

Republica Moldova a preluat de la Ungaria preşedinţia în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia 

Fluviului Dunărea (ICPDR). Pe parcursul preşedinţiei, au fost organizate activităţi care au avut ca obiectiv 

implementarea Convenţiei Dunărene. Printre acestea cele mai importante sunt: 

1. Desfăşurarea în perioada 27 februarie-1 martie 2006 a Conferinţei Internaţionale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Deltei Dunării, scopul căreia a fost promovarea conservării şi Dezvoltării Durabile a acestui fluviu. 

Conferinţa a fost organizată la iniţiativa Guvernelor Ucrainei, Republicii Moldova şi României, cu suportul: 

UNESCO, Comisiei Internaţionale privind Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), secretariatului Convenţiei 

Ramsar, Consiliului Europei, UNDP/Proiectului Regional Dunărean, WWF şi Comisiei Europene. Participanţii 

la Conferinţă au stabilit necesitatea formării unui grup de experţi care ar activa sub egida ICPDR şi ar avea în 

responsabilitatea sa pregătirea şi implementarea unui plan de management pentru toată regiunea Deltei Dunării 

în baza Directivei-cadru a Apelor a Uniunii Europene. De asemenea, a fost propusă crearea unei Rezervaţii 

Biosferice transfrontaliere sub auspiciul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Pentru Republica 

Moldova această propunere semnifică crearea unei Rezervaţii Biosferice în baza Rezervaţiei ştiinţifice „Prutul 

de Jos”, aderând apoi la Rezervaţia Transfrontalieră Biosferică Delta Dunării. 

2. Desfăşurarea Forului Internaţional al ONG-urilor de Mediu şi a Sectorului Privat privind 

implementarea Directivei-cadru Apa a Uniunii Europene. Acest Forum a fost primul eveniment organizat 

pentru dialogul sectorului guvernamental şi nonguvernamental în domeniul protecţiei şi managementului 

echitabil al resurselor de apă. 

3. Paralel cu acest Forum, sub umbrela Proiectului Regional Dunărean UNDP/GEF şi Ministerului 

Mediului, la 11-12 octombrie a fost organizat un seminar privind implementarea Directivei-cadru Apa a 

Uniunii Europene în Republica Moldova. 

4. În 2006, Ziua Dunării a fost celebrată în context transfrontalier. Moldova a lansat iniţiativa privind 

celebrarea Zilei Dunării în context transfrontalier şi transformarea Zilei Dunării în Săptămâna Dunării. 

Acest eveniment a dat posibilitatea de a ridica interesul faţă de problemele Dunării şi a afluenţilor săi la mii 

de oameni de pe ambele maluri ale fluviului Prut, de a stabili un plan comun de acţiuni vizat de soluţionarea 

problemelor de protecţie şi utilizare durabilă a fluviului. Tot în cadrul acestei ceremonii, a fost lansată şi 

expediţia pe fluviul Prut, organizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat „Hidrometeo” în comun cu 

Ministerul Mediului şi care a avut drept scop efectuarea analizelor, măsurărilor parametrilor specifici ai apei, 

conştientizarea publicului faţă de problemele de mediu, reducerea şi prevenirea impactului nefavorabil 
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asupra ecosistemelor acvatice. În anul 2007, Ziua Dunării a fost marcată sub genericul „Celebrarea Culturii 

Dunărene”. Cu această ocazie, la Cahul a fost organizat un festival folcloric. 

5. Moldova a prezentat la GEF propunerea pentru finanţarea proiectului privind elaborarea Planului de 

management al bazinului fluviului Prut, care a fost susţinut şi de ţările vecine, România şi Ucraina. Acest 

proiect are ca scop colaborarea privind monitorizarea şi protecţia bazinului hidrografic al acestui curs de apă. 

La şedinţă finală de predare a Preşedinţiei Republicii Moldova în ICPDR, din decembrie 2006, ţara noastră a 

primit o apreciere înaltă din partea statelor-membre a Convenţiei Dunărene. A fost menţionat faptul că 

Planul de preşedinţie al RM în cadrul ICPDR a fost realizat cu succes. În 2007, Republica Moldova a fost 

aleasă în calitate de membru al Consiliului de Administrare al Fondului Global de Mediu (GEF), care 

reprezintă interesele a 12 ţări – Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Macedonia, 

Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Ucraina. În acest context, la şedinţa GEF din iunie curent, 

au fost înaintate şi argumentate necesitatea implementării a două proiecte naţionale ce ţin de domeniile 

Biodiversităţii şi Schimbărilor Climatice. De asemenea, a fost argumentată necesitatea finanţării proiectului 

de reconstrucţie a staţiei de epurare a apelor uzate din or. Soroca. Pentru aceste lucrări din mijloacele GEF a 

fost aprobată alocarea sumei de 4,5 mil. dolari SUA. Suport considerabil pentru fortificarea politicii 

naţionale în domeniul protecţiei mediului a fost acordat de către Directoratul de Mediu al OECD. Această 

colaborare s-a dezvoltat în cadrul implementării Strategiei de Mediu pentru ţările EECAC şi este focusată pe: 

 implementarea instrumentelor economice; 

 consolidarea controlului de stat şi eliberarea autorizaţiilor de mediu; 

 organizarea trainingurilor pentru specialiştii din instituţiile de mediu şi perfecţionarea cunoştinţelor acestora; 

 majorarea eficienţei finanţării de stat a proiectelor de mediu.  

Pentru susţinerea dezvoltării şi implementării Iniţiativei Uniunii Europene privind Apa (componenta 

EECAC), Republica Moldova a iniţiat Dialogul Politic Naţional (DPN). Scopul DPN este de a dezvolta 

capacitatea de implementare a managementului integrat al apelor (MIA) prin perfecţionarea cadrului 

regulatoriu şi administrativ. Un alt scop este implicarea autorităţilor publice şi a societăţii civile în realizarea 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), componenta ce se referă la ţelurile MIA.  

În acest scop, au fost identificate toate părţile interesate în implementarea MIA la nivel naţional: 

Ministerul Mediului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Agenţia de Construcţii şi Dezvoltare a 

Teritoriului, Agenţia „Apele Moldovei” şi societatea civilă. 

A fost elaborat Planul de Acţiuni pentru implementarea DPN în Republica Moldova. Ministerul 

Mediului colaborează cu mai multe Organisme Internaţionale, cu ajutorul cărora în ţară sunt implementate un 

şir de proiecte sau există posibilităţi pentru elaborarea ulterioară a proiectelor de mediu: Comisia Economică 

Europeană, Programul TACIS, Banca Mondială, Fondul Ecologic Global (GEF), Programul ONU pentru 

Dezvoltare (UNDP), Programul ONU pentru Mediu (UNEP), NATO, OSCE, UNESCO, Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) etc. 

Regimul juridic al poluării transfrontaliere. Poluarea transfrontalieră este definită drept acţiunea ce 

are un efect semnificativ nefavorabil asupra mediului înconjurător, provocând schimbări radicale în 

compoziţia aerului, apei, solului, drept urmare a activităţii umane neglijabile, asupra arealului aflat sub 

jurisdicţie străină. Fenomenul de poluare transfrontalieră implică prezenţa a cel puţin două state: 

„poluatorul” şi „poluantul”, cu excepţia zonelor care nu se supun nici unei jurisdicţii statale, cum ar fi: 

marea liberă, spaţiul cosmic etc. 

În privinţa combaterii acestui fenomen, comunitatea internaţională, pe parcursul ultimilor 40 de ani, s-a 

întrunit în cadrul mai multor conferinţe şi congrese, adoptând o serie de texte şi documente oficiale cu statut 

juridic de o importanţă semnificativă, atât la scară internaţională, cât şi la una regională. Începând cu 1972, 

Conferinţa de la Stockholm, şi terminând cu una dintre cele mai mari reuniuni mondiale în domeniul 

protecţiei şi conservării mediului, Conferinţa de la Rio de Janeiro din 1992, au fost elaborate o serie de 

tratate, convenţii şi planuri de acţiuni, care au menirea de a reglementa regimul juridic al poluării 

transfrontaliere. 

Agenda 21 
Calificat drept documentul „cel mai politic şi cel mai complex din punct de vedere tehnic realizat 

vreodată de ONU în domeniul ecologic” (Buotros Ghali), Agenda 21 este unul din scopurile principale 
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realizate în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, fiind înaintat sub forma unui Plan de Acţiuni menit să 

ducă la aplicarea principiilor Cartei Pământului, pentru o perioadă care se prelungeşte dincolo de anul 2000. 

Cele 40 de capitole care constituie Planul de Acţiuni, Agenda 21, stabilesc perioadele, obiectivele, costurile 

estimative, modalităţile de acţiune şi responsabilităţile ce revin statelor şi organismelor internaţionale în 

domeniul Protecţiei Mediului înconjurător. 

El dă naştere unei noi concepţii asupra aplicării unei dezvoltări economice compatibile cu prezervarea 

mediului ambiant şi dă o explicaţie mai profundă, decât Planul de Acţiuni de la Stockholm, interdependenţei 

dintre problemele de mediu, dezvoltare şi sărăcie. Prevederile documentului sunt cuprinse în 115 programe 

specifice, grupate în jurul a patru axe tematice: 

 dimensiunea social-economică; 

 conservarea şi managementul resurselor umane (habitat, sănătate, demografie, consum, producţie 

etc.) şi naturale (atmosferă, păduri, apă, sol etc.); 

 rolul organizaţiilor nonguvernamentale şi grupurilor sociale; 

 mijloacele de implementare a măsurilor stabilite (finanţare, instituţii etc.). 

Planul promovează principiul Dezvoltării Durabile, ceea ce semnifică maximul şi cea mai bună 

valorificare a Biosferei de către actualele generaţii, care să ofere cele mai mari beneficii, în condiţiile 

prezervării potenţialului său, pentru a oferi aceleaşi beneficii generaţiilor viitoare. 

Convenţia-cadru asupra schimbărilor climatice 

Adoptată în anul 1992, convenţia avea drept obiectiv stabilizarea concentraţiilor de gaze termoactive din 

atmosferă la un nivel care să diminueze interferenţa antropogenă periculoasă pentru climă, într-o perioadă 

suficientă în care ecosistemele să se poată adapta natural şi nestingherit la schimbările climaterice, astfel 

încât activităţile economice să se deruleze într-o manieră durabilă şi fără ameninţări asupra mediului 

înconjurător. Ţările înalt dezvoltate enumerate într-o anexă a convenţiei (practic cele 24 de state-membre ale 

OCDE) vor trebui să depună eforturi reale pentru a reduce cantitatea emisiilor nocive de gaze.  

Acest document instituie şi obligaţia statelor contractante de a conserva şi de a reduce emisiile sau 

concentraţiile de gaze care produc efectul de seră, în special emanaţiile de anhidridă carbonică, de a diminua 

şi de a înlătura cauzele şi efectele schimbărilor climatice. Din punct de vedere instituţional, statele 

participante se vor reuni periodic în conferinţe pentru a examina aplicarea şi completarea convenţiei, precum 

şi crearea unui comitet consultativ care să adopte şi să publice rapoarte la anumite intervale, care analizează 

datele tehnico-ştiinţifice ale evoluţiilor climatice, şi va înainta propuneri corespunzătoare. 

Convenţia a intrat în vigoare la 22 martie 1994, primii ratificatori fiind ţările înalt industrializate, 

principalii producători ai gazelor cu efect de seră. Prima Conferinţă a statelor care au aderat la Convenţie a 

avut loc în 1995, la Berlin, unde s-au stabilit obiective pe termen lung. A doua Conferinţă a părţilor s-a 

desfăşurat la Kyoto (Japonia) între 1 şi 13 decembrie 1997. Atunci, cele 161 de state semnatare ale 

Convenţiei au reuşit să ajungă la un acord comun privind stabilirea etapelor de diminuare a emisiilor de gaze 

cu efect de seră. Rezultatele conferinţei au fost expuse în conţinutul Protocolului de la Kyoto, ce 

preconizează ca până în anul 2012 volumul mediu de gaze generatoare a efectului de seră (în principal CO2) 

să fie redus cu 5,2 la sută în raport cu nivelul anului 1990. Însă refuzul SUA în martie 2001 de a ratifica 

cerinţele protocolului au pus la îndoială şansele aplicării importantelor măsuri preconizate. 

Convenţia-cadru privind Diversitatea Biologică (Biodiversitatea) 

Această convenţie a fost lansată în anul 1987, în cadrul PNUE, şi constituia un instrument internaţional 

vizând conservarea diversităţii biologice (biodiversităţii) şi utilizarea raţională a componentelor sale, 

determinând accesul statelor semnatare la resursele genetice, ţinându-se cont de toate drepturile de care 

dispun ele asupra acelor resurse şi finanţarea corespunzătoare. Convenţia mai stabileşte principiul conform 

căruia statele membre dispun de dreptul suveran de a-şi exploata propriile resurse după propriile lor politici 

de mediu şi activităţile din cadrul jurisdicţiei interne să nu cauzeze daune mediului altor state sau zonelor 

dincolo de autoritatea jurisdicţiei naţionale.  

Obiectivele principale urmărite de statele membre din cadrul convenţiei sunt: 

 „cooperarea” (art. 5); 

 „elaborarea de strategii de conservare” (art. 6); 

 „identificarea şi supravegherea diversităţii biologice” (art. 7); 
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 „stabilirea de zone protejate” (art. 8); 

 „integrarea considerentelor privind biodiversitatea prin utilizarea durabilă a resurselor vii” (art. 10); 

 „pregătirea de studii de impact” (art. 14).  

Drept măsuri generale de conservare şi utilizare raţională a resurselor diversităţii biologice sunt 

prevăzute: elaborarea de strategii, planuri şi programe naţionale sau adoptarea celor deja existente privind 

conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice. Ca metode principale sunt înaintate următoarele: 

1. in situ, adică conservarea ecosistemelor şi habitatelor naturale, precum şi menţinerea şi 

reconstituirea populaţiilor viabile de specii în mediul lor natural; 

2. ex situ, adică conservarea elementelor biodiversităţii în afara mediului lor natural.  

Prevederi speciale se referă la măsurile de cercetare, formare, educare şi sensibilizare a conştiinţei 

ecologice a populaţiei în masă, studiile de impact şi reducerea efectelor nocive, schimbul de informaţii şi 

colaborarea tehnico-ştiinţifică internaţională.  

Convenţia a intrat în vigoare la 30 decembrie 1993. 

Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale  

Convenţia adoptată la 17 martie 1992, în cadrul Conferinţei de la Helsinki, constituie un instrument în 

cadrul cooperării paneuropene în materie de mediu.  

Anexa 1 a prezentei convenţii determină substanţele sau categoriile de substanţe, precum şi cantităţile de 

aceste substanţe aflate într-o instalaţie, pentru a califica un proiect sau o activitate drept periculoasă. 

Metodele şi principiile convenţiei se aplică chiar dacă accidentul a fost provocat de un dezastru natural, 

inclusiv recompensa daunelor provocate de consecinţele accidentelor nucleare, celor survenite în instalaţiile 

militare, rupturile de diguri şi accidentele pe mare. 

Una din obligaţiile primordiale ale statelor semnatare este de a identifica şi califica activităţile drept 

periculoase pentru starea generală a mediului înconjurător şi a oferi informaţii necesare despre acestea 

oricărui alt stat parte. De asemenea, ele au dreptul să aleagă locul de situare a unei viitoare instalaţii de 

semnificaţie internaţională. Măsurile luate în prevederea posibilităţii de accidente (anexele V şi VII) cuprind: 

 „pregătirea de planuri de urgenţă care să se aplice în caz de nevoie” (art. 8); 

 „notificarea potrivit unei anumite proceduri” (art. 11); 

 „accesul la asistenţă reciprocă” (art. 12); 

În caz de accident industrial, prin stabilirea cadrului cooperării transfrontaliere, Convenţia de la 

Helsinki extinde la nivelul întregului continent european o serie de reguli comunitare, cuprinse în special în 

Direcţia Seveso (nr. 82-501, din iunie 1982).  

La nivel comunitar european, o importanţă deosebită are Directiva nr. 337 din 27 iunie 1985 privind 

evaluarea incidenţelor unor proiecte publice şi private asupra mediului înconjurător. Conform directivei, 

„înainte de a se acorda autorizarea unui proiect public sau privat susceptibil de a avea incidenţe asupra 

mediului, acesta trebuie supus unei evaluări aspre în privinţa efectelor sale ecologice” (art. 2). Efectele 

directe şi indirecte ale unui proiect asupra mediului trebuie evaluate în dependenţă de factorii determinanţi: 

omul, fauna, flora, solul, apa, aerul, climatul, peisajul, interacţiunea dintre toţi aceşti factori, precum şi 

bunurile materiale şi patrimoniul cultural (art. 3).  

Pentru a fi acceptat un proiect, autorul acestuia trebuie să prezinte informaţii cu privire la arealul de 

situare, conceperea, dimensiunile şi principalele caracteristici ale obiectivului prevăzut de proiect. De 

asemenea, este prevăzută şi o estimare a tipurilor şi cantităţilor de reziduuri şi emisii posibile, o descriere a 

măsurilor preconizate reducerii sau chiar evitării efectelor negative a acestora asupra mediului înconjurător 

dintr-un stat sau în afara frontierelor acestui stat. 

Concluzii 

1. Diversitatea şi profunzimea actelor normative adoptate la nivel internaţional, deseori şi naţional, mai 

cu seamă după anul 1972, au dus la edificarea unui fascicul important de reglementări, având drept scop 

Protecţia Mediului înconjurător, armonizarea relaţiilor dintre societatea umană şi cea naturală. Aceste 

avansări evolutive s-au reflectat esenţial şi în domeniul ştiinţelor juridice întru soluţionarea problemelor 

ecologice şi au determinat formarea unei noi ramuri de drept – Dreptul Mediului înconjurător, obiectul 

căruia îl constituie relaţiile dintre societatea umană şi natură. 
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2. Dreptul mediului poartă un caracter „orizontal” şi ca parte integrată a Dreptului Internaţional 

Public poartă un şir de trăsături specifice: 

 are drept scop Protecţia Mediului ambiant, impunându-se ca o ramură de drept de finalitate; 

 continuă să influenţeze în mod esenţial actele, organele şi procedurile Dreptului Internaţional Public; 

 imprimă o dimensiune originală nouă problemei ce ţine din raportul dintre Dreptul Internaţional şi 

Dreptul Intern; 

 promovează noi forme de cooperare internaţională, cum ar fi cooperarea marină regională, 

cooperarea transfrontalieră etc. 

3. În procesul său de dezvoltare, Dreptul Internaţional al Mediului include patru etape: 

– premergătoare apariţiei unor acte şi reguli de Protecţie a Mediului; 

– „utilitaristă”; 

– conservarea naturii; 

– etapa afirmării Dreptului Internaţional al Mediului.  

Pe parcursul evoluării acestor etape, în Dreptul Internaţional al Mediului s-au cristalizat un număr de 

principii fundamentale pentru Protecţia Mediului, ce includ elemente, atât cu caracter fundamental 

(suveranitatea statelor, Protecţia Mediului, cooperarea internaţională şi buna vecinătate), cât şi specific, 

manifestându-se adesea ca norme juridice obligatorii (obligaţia statelor de a proteja mediul şi resursele 

naturale, de a evalua consecinţele activităţilor umane asupra mediului, de informare a publicului larg, de 

implementare a principiului „poluatorul plăteşte”, de a respecta responsabilităţile pentru prejudiciile aduse 

mediului şi prevenirea degradării mediului etc.). 

4. Izvoarele Dreptului Internaţional al Mediului sunt: 

a) Convenţiile internaţionale; 

b) Cutuma internaţională; 

c) Principiile generale recunoscute de naţiunile civilizate; 

d) Deciziile juridice internaţionale şi doctrina internaţională. 

În ultimii ani, în calitate de izvoare ale Dreptului internaţional sunt utilizate rezoluţiile obligatorii şi 

neobligatorii ale organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 

(PNUD) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). 

5. În domeniul Dreptului Internaţional al Mediului, deosebit de importante sunt activităţile cu caracter 

juridic, ce ţin de cooperarea internaţională. Aceste activităţi, începând cu Convenţia de la Paris (1902), au 

cuprins cele mai principale elemente ale mediului, care constituie baza Capitalului Natural ca fundament al 

Dezvoltării Durabile al tuturor ţărilor lumii. Obiectele principale ale cooperării internaţionale şi regionale 

includ: conservarea naturii, metode specifice de protecţie a lumii sălbatice, dreptul mării, diversitatea 

biologică, poluarea transfrontalieră, deşeurile toxice, explorarea atmosferei şi a cosmosului etc. 

6. Răspunderea juridică în cadrul Dreptului Internaţional al Mediului actualmente se manifestă ca o 

zonă fierbinte, deoarece natura şi resursele ei sunt afectate grav, atât la nivel naţional, cât şi global. Pentru 

încălcarea dispoziţiilor legale, categoriile de răspundere, în dependenţă de gravitatea consecinţelor, se 

grupează în: disciplinară, materială, civilă, contravenţională şi penală. 

7. Utilizarea din ce în ce mai vastă a energiei nucleare a creat probleme deosebit de dificile privitor la 

răspunderea internaţională pentru daunele nucleare şi transportul deşeurilor pentru mediu şi viaţa omului. În 

acest context, este bine venită aderarea Republicii Moldova la un şir de convenţii internaţionale (Paris, 1960; 

Bruxelles, 1963; Viena, 1988; Basel, 1989). 

8. Perfectarea actelor legislative şi normative, inclusiv a standardelor naţionale în conformitate cu 

cerinţele Directivelor Europene, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

9. Extinderea colaborării internaţionale în domeniul legislaţiei mediului şi Securităţii Ecologice. 

 Integrarea cerinţelor ecologice în strategiile de Dezvoltare Durabilă a Republicii Moldova, ajustată la 

cerinţele Uniunii Europene. 
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