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ADNOTARE 

ROTARU ALINA. Probleme ale dezvoltării legislaţiei ecologice a Republicii Moldova la etapa 
actuală. Teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept Specialitatea: 12.00.02 – Drept 

public (ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept. Chişinău, 2012. 
 

Structura: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii generale şi 
recomandări, bibliografie din 377 de titluri, 184 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice obţinute 
sînt publicate în cuprinsul a 15 articole ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: mediu, protecţia mediului, sistem al legislaţiei ecologice, act legislativ 
ecologic, funcţie ecologică, politică de mediu, securitate ecologică, cod ecologic, informaţie 
ecologică, principii ecologice.  

Domeniul de studiu: dreptul ecologic 
Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în studierea complexă a esenţei, structurii şi 

modului de funcţionare a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem, pentru a elucida cele 
mai semnificative probleme ce marchează dezvoltarea acesteia la etapa actuală şi formularea unor 
posibile căi şi soluţii de remediere a acestora. Obiectivele cercetării sînt: elucidarea rolului statului în 
asigurarea protecţiei mediului, prin analiza funcţiei ecologice şi a politicii de mediu; dezvăluirea 
esenţei şi particularităţilor legislaţiei ecologice ca ramură a legislaţiei naţionale; cercetarea scopului şi 
principiilor legislaţiei ecologice şi evidenţierea rolului acestora în dezvoltarea cadrului normativ-
juridic ecologic; examinarea structurii şi modului de funcţionare a sistemului legislaţiei ecologice; 
evaluarea calităţii şi importanţei legii-cadru din domeniu pentru funcţionarea sistemului dat; 
formularea unor propuneri pentru sistematizarea raţională a legislaţiei ecologice în scopul sporirii 
eficienţei sale practice etc. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea cuprinde o investigare complexă şi integrativă 
a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, axată pe elucidarea principalelor elemente ce asigură 
caracterul sistemic al legislaţiei din domeniu, a factorilor ce contribuie la dezvoltarea calitativă a 
acesteia şi a deficienţelor ce trebuie depăşite la momentul actual. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea deficienţelor sistemului 
legislaţiei ecologice a Republicii Moldova şi a celor mai importante şi eficiente căi de soluţionare şi 
optimizare a acesteia în ansamblu la etapa actuală. 

Teza conţine o viziune distinctă asupra legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem 
normativ distinct, precum şi o serie de concluzii şi recomandări referitoare la necesitatea şi 
oportunitarea realizării unei sistematizări complexe a acesteia şi optimizarea mecanismului de 
aplicare şi respectare al ei, pentru ca astfel să se soluţioneze problemele ce o afectează şi să i se 
asigure o dezvoltare armonioasă şi eficientă. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Teza poate servi drept suport didactic pentru 
studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de Drept. Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate 
pe larg atît de teoreticienii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni în 
contextul modificării legislaţiei în vigoare şi aplicării acesteia.  

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Valoarea juridico-ştiinţifică deosebită a rezultatelor 
obţinute permite utilizarea lor atît la nivel teoretic, sub aspectul dezvoltării dreptului ecologic, la 
nivel normativ în vederea sistematizării legislaţiei ecologice, armonizării acesteia cu cadrul juridic 
comunitar şi îmbunătăţirii mecanismului de aplicare a acesteia şi la nivel practic în procesul de luare 
a deciziilor de mediu şi aplicare a normelor juridice ecologice. 
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ANNOTATION 
ROTARU ALINA. Problems of the ecological legislation development of the Republic of Moldova at 
present. PhD thesis as the specialty 12.00.02 – Public Law (Environmental law); organization and 

functioning of legal institutions. Chisinau, 2012. 
 
The structure: The thesis for obtaining the academic degree of Doctor of Law include: an 

introduction, four chapters, conclusions and recommendations, bibliography of 377 appointments, 
184 pages of basic text. Scientific results are published in 15 scientific articles. 

Keywords: environment, environment protection, ecological legislation system, ecological 
legislative act, ecological function, environmental politics, ecological security, ecological code, 
ecological information, ecological principles. 

Field of study: environmental law 
Goal and objectives of the thesis. The goal of the thesis is to study of the essence, structure 

and functioning of environmental legislation of the Republic of Moldova as a system, to elucidate the 
most significant issues that marked its development at this stage and the formulation of possible 
ways and solutions to deal with them. The objectives of the work relating to: elucidate the role of the 
state in protecting the environment, analyzing the ecological function and environmental policy, 
revealing the essence and peculiarities of environmental law as a branch of the national legislation, 
research purpose and principles of environmental law and to highlight their role in developing the 
regulatory framework environmental and legal, examining the structure and operation of 
environmental legislation system, evaluating the quality and importance of the Framework Law for 
the functioning of given area, formulation of proposals for the rational systematization of 
environmental legislation to increase its practical efficiency. 

The scientific novelty and originality. The paper includes a comprehensive and integrative 
investigation of environmental legislation of the Republic of Moldova, focused on elucidating the 
main factors ensuring the systemic character of the relevant legislation, the factors contributing to the 
development of its quality and shortcomings to be overcome today.  

Solved scientific problem is to identify the problems of the development of the system of 
environmental legislation of the Republic of Moldova and in the development of effective solutions 
and optimize the legislation as a whole at the present.  

The thesis contains a distinct vision of the environmental legislation of the Republic of 
Moldova as a distinct legal system and a series of conclusions and recommendations on the need and 
opрortunitу achieving its complex systematization and optimization of the mechanism and 
enforcement of them, so as to solve problems that affect it and to ensure its smooth and efficient 
development. 

Theoretical significance and applied value. Thesis can serve as a teaching medium for 
students law faculties. Research results will be used extensively both by theorists who will continue 
investigations in this area, as well as practitioners in the context of changing legislation and its 
enforcement. 

Implementation of scientific results. The legal and scientific importance of the results allows 
their use both in theory, in terms of developing environmental law, on the legal level for 
systematisation to the environmental legislation, its harmonization with european legal framework 
and improve the mechanism of application, in practice – in process environmental decision making 
and legal enforcement environment. 
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АННОТАЦИЯ 
Ротару Алина. Проблемы развития экологического законодательства Республики Молдова на 
современном этапе. Диссертация на соискание научной степени доктора права по специальности 
12.00.02 – Публичное право (экологическое право); организация и функционирование правовых 

институтов. Кишинэу, 2012 г. 
 

Структура: Диссертация состоит из: введения, четырех глав, основных выводов и 
рекомендаций, библиографического списка из 377 названий, 184 страниц основного текста. Научные 
результаты опубликованы в 15 научных статей. 

Ключевые слова: окружающая среда, защита окружающей среды, система экологического 
законодательства, экологический законодательный акт, экологическая функция, экологическая  
политика, экологическая безопасность, экологический кодекс, экологическая информация, 
экологические принципы. 

Область исследования: экологическое право. 
Цель и задачи работы. Целью диссертации является: комплексное исследование сущности, 

структуры и функционирования экологического законодательства Республики Молдова как 
нормативно-правовой системы, для того чтобы выяснить наиболее важные проблемы ее развития на 
современном этапе и выработать возможные пути их решения.  

Задачами работы являются: раскрытие роли государства в обеспечении охраны окружающей 
среды, анализ экологической функции и экологической политики, раскрытие сущности и особен-
ностей экологического законодательства как отрасли национального законодательства, научное 
исследование цели и принципов экологического законодательства и подчеркивание их роли в раз-
витии экологического законодательства, рассмотрение структуры и функционирования системы 
экологического законодательства, оценка качества и значения головного закона для обес-печения 
функционирования данной системы, разработка предложений по рациональной систе-матизации 
экологического законодательства, с целью повышения его практической эффективности. 

Научная новизна и оригинальность. Диссертация содержит комплексное и интегративное 
исследование экологического законодательства Республики Молдова, нацеленное на выяснение 
основных факторов, обеспечивающих системный характер соответствующего законодательства, 
факторов способствующих ее качественному развитию, а также недостатков, которых необходимо 
преодолеть в настоящее время.  

Решенная научная проблема заключается в выявлении проблем развития системы 
экологического законодательства Республики Молдова и в разработки эффективных путей их решения 
и оптимизации законодательства в целом на современном этапе. 

Работа содержит особое видение автором экологического законодательства Республики 
Молдова как отдельной нормативно-правовой системы, формулируются и предлагаются ряд вы-водов 
и рекомендаций относительно необходимости и целесообразности её комплексной сис-тематизации, а 
также средства оптимизации механизмов обеспечения её применения и соблю-дения, в целях решения 
проблем которые мешают её гармоничному и эффективному развитию.  

Теоретическое и прикладное значение. Диссертация может служить научным дополнением в 
образовательном процессе для студентов и докторантов юридических факультетов. Результаты 
исследования могут широко использоваться как теоретиками, которые продолжат исследования в этой 
области, так и практикующими лицами в процессе изменения и дополнения действующего 
законодательства и его применения.  

Внедрение результатов научного исследования. Правовая и научная значимость полученных 
результатов позволяет использовать их как в теории, с точки зрения развития экологического права, на 
нормативном уровне для систематизации экологического законодательства, его гармонизации с 
нормативно-правовой базой европейского сообщества и улучшения механизма его реализации, а на 
практическом уровне – в процессе принятия экологических решений и применения экологических 
правовых норм.  
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INTRODUCERE 
 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Sfîrşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90 au 

fost marcaţi de importante şi radicale transformări sociale, politice, economice şi de altă natură ale 

societăţii noastre. Aceste transformări au imprimat noi dimensiuni modului de abordare şi de 

soluţionare a problemelor privind protecţia, utilizarea, conservarea, securitatea şi dezvoltarea 

mediului şi, respectiv, a legislaţiei ecologice. 

Astfel, pe parcursul ultimelor două decenii, în Republica Moldova s-a reuşit atît formarea unui 

sistem legislativ ecologic, cît şi dezvoltarea acestuia în corespundere cu cele mai moderne abordări şi 

tendinţe de protecţie eficientă a mediului. Ca rezultat, în prezent, dispunem de un număr impunător 

de legi, acte normative subordonate legilor, planuri, programe, concepţii şi strategii în domeniu. 

Formarea şi dezvoltarea legislaţiei ecologice au fost şi continuă să fie influenţate puternic de o 

serie de factori externi determinaţi de procesele obiective ale globalizării şi internaţionalizării 

problemelor ecologice. În acest context, este de remarcat că armonizarea legislaţiei şi racordarea ei la 

modelele recunoscute pe plan internaţional constituie un principiu important al procesului de 

dezvoltare a legislaţiei ecologice naţionale.  

Cu toate acestea însă, asistăm la o continuă degradare a factorilor de mediu şi de acutizare a 

problemelor ecologice, momente destul de frecvent semnalizate de către reprezentanţii societăţii 

civile.  

Dat fiind faptul că locul central şi cel mai important în procesul de protecţie a mediului îi 

revine legislaţiei ecologice, ca instrument principal al politicii de mediu a statului, adesea nereuşitele 

şi insuccesele sînt considerate a fi determinate de calitatea inferioară şi lipsa eficienţei practice a 

acesteia.  

În general, aşa-zisa ineficienţă poate fi cauzată de mai multe momente, fie de calitatea materiei 

juridice, fie de lipsa unui mecanism adecvat de asigurare a aplicării actelor legislative ecologice, fie 

de lipsa ecologizării adecvate a normelor juridice din alte ramuri ale legislaţiei naţionale, fie de lipsa 

unui mecanism eficient de asigurare a respectării legislaţiei ecologice, fie de lipsa surselor financiare 

necesare pentru transpunerea în practică a prevederilor normative, fie chiar de iresponsabilitatea 

factorilor competenţi pentru asigurarea executării actelor legislative în domeniu, fie de toate aceste 

momente în ansamblu.  

Indiferent de cauzele ce generează şi menţin o asemenea situaţie, cert este faptul că sunt 

necesare remanieri urgente, de calitate şi eficiente, la baza cărora să stea cercetări ştiinţifice 

fundamentale în domeniu. 
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Absolut indispensabilă pentru realizarea unui asemenea deziderat se dovedeşte a fi studierea 

legislaţiei ecologice ca sistem, cu scopuri şi principii generale pentru toate actele legislative din 

domeniu, momente ce determină o ierarhie internă şi o convergenţă a acţiunii acestora spre atingerea 

unui scop final comun – asigurarea dreptului fiecărei persoane la un mediu sănătos şi ecologic 

echilibrat. Din acest punct de vedere, este deosebit de importantă evaluarea caracterului integrativ al 

legislaţiei ecologice la momentul actual. 

În acelaşi timp, necesită a fi evaluate şi asemenea momente precum: complexul de relaţii 

sociale pe care le reglementează legislaţia ecologică, corespunderea dintre problemele ecologice 

atestate la nivel naţional şi relaţiile reglementate de aceasta, plenitudinea reglementărilor, starea 

mecanismelor ce asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor juridice, nivelul de coordonare între 

prevederile diferitor acte legislative din domeniu etc.  

Un obiectiv important al unor asemenea studii rezidă cu precădere în elucidarea principalelor 

probleme şi deficienţe ce marchează cadrul normativ-juridic, a căror soluţionare corectă şi adecvată 

ar fi în măsură să sporească calitatea şi eficienţa legislaţiei ecologice în ansamblu.  

În acest sens, în doctrina autohtonă adesea sunt studiate doar unele aspecte din sfera dreptului 

ecologic, cu elucidarea deficienţelor la nivel de instituţie juridică sau subramură ecologică. Printr-o 

asemenea abordare diferenţiată, însă nu pot fi identificate soluţii corecte şi eficiente pentru întregul 

sistem al legislaţiei ecologice. 

Respectiv, numai o evaluare de ansamblu, în toată complexitatea sa, ar putea să elucideze atît 

factorii care condiţionează unitatea şi armonia internă a sistemului legislativ, cît şi condiţiile şi 

cauzele de natură să le afecteze şi, în rezultat, să reducă din eficienţa întregului sistem. 

Obiectul de cercetare al studiului este constituit din totalitatea actelor normative şi legislative 

ecologice naţionale în vigoare, actele juridice internaţionale din domeniu la care Republica Moldova 

este parte, precum şi lucrările ştiinţifice de specialitate din ţară şi de peste hotare. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări constă în studierea complexă a esenţei, 

structurii şi modului de funcţionare a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem, pentru a 

elucida cele mai semnificative probleme ce marchează dezvoltarea acesteia la etapa actuală, şi 

formularea unor posibile căi şi soluţii de remediere a acestora. 

Pentru atingerea acestui scop au fost trasate spre realizare următoarele obiective: 

• studierea şi generalizarea lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniu, determinarea gradului de 

cercetare ştiinţifică a subiectului, în general, şi a celor mai importante aspecte ale acestuia, în special; 

• dezvăluirea conţinutului conceptelor-cheie: mediu; protecţia mediului; funcţie ecologică; 

politică de mediu; legislaţie ecologică, securitate ecologică etc.; 
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•  elucidarea rolului statului în asigurarea protecţiei mediului, prin analiza funcţiei ecologice şi 

a politicii de mediu; 

• prezentarea celor mai importante aspecte ale evoluţiei reglementării juridice a protecţiei 

mediului din cele mai vechi timpuri pînă în prezent; 

• cercetarea obiectului, scopului şi principiilor legislaţiei ecologice şi evidenţierea rolului 

acestora în realizarea şi dezvoltarea cadrului normativ-juridic ecologic; 

• examinarea structurii şi modului de funcţionare a sistemului legislaţiei ecologice a Republicii 

Moldova; 

• evaluarea calităţii şi importanţei legii-cadru din domeniu pentru funcţionarea sistemului dat;  

• aprecierea eficienţei mecanismului de asigurare a aplicării şi respectării legislaţiei ecologice; 

• studierea factorilor ce contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea legislaţiei ecologice; 

• argumentarea necesităţii sistematizării legislaţiei ecologice ca importantă soluţie de 
consolidare şi optimizare a acesteia; 

• expunerea concluziilor privind problemele ce afectează legislaţia ecologică a Republicii 

Moldova la etapa actuală şi formularea de propuneri şi recomandări referitoare la perfecţionarea şi 

optimizarea acesteia în ansamblu. 

Respectiv, intuind necesitatea unei viziuni de ansamblu asupra situaţiei legislaţiei ecologice a 

Republicii Moldova la etapa actuală, în prezentul demers ştiinţific, ne proiectăm o investigare 

complexă şi integrativă, axată pe elucidarea principalelor elemente ce asigură caracterul sistemic al 

legislaţiei din domeniu şi a factorilor de natură să asigure o dezvoltare calitativă a acesteia, precum şi 

argumentarea necesităţii realizării unei sistematizări complexe a materiei juridice ecologice. 

Metodologia cercetării. În procesul de realizare a studiului au fost aplicate cele mai 

importante metode de cercetare ştiinţifică proprii teoriei dreptului, precum: metoda logică (în vederea 

interpretării normelor juridice, sistematizării acestora, clarificării conceptelor juridice etc.), metoda 

istorică (pentru urmărirea în timp a evoluţiei procesului de reglementare a protecţiei mediului), 

metoda comparativă (pentru compararea atît a diferitor viziuni expuse de cercetători pe marginea 

subiectului cercetat, cît şi a unor aspecte ale legislaţiei ecologice din Republica Moldova cu sistemele 

corespunzătoare din România, Federaţia Rusă, Ucraina, precum şi aprecierea comparativă a gradului 

de cercetare ştiinţifică a subiectului în doctrina juridică din aceste state), metoda prospectivă (în 

vederea identificării celor mai eficiente căi de optimizare a legislaţiei ecologice şi îmbunătăţire a 

mecanismului de aplicare a acesteia), metoda sistemică (abordarea legislaţiei ecologice ca sistem cu 

cele mai importante intercondiţionări interne şi relaţii externe cu alte sisteme normative) etc. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta lucrare este una dintre primele 

investigaţii ştiinţifice complexe, monografice aprofundate, realizată în Republica Moldova, 
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consacrată elucidării principalelor probleme ce marchează dezvoltarea legislaţiei ecologice şi 

identificării căilor şi modalităţilor optime de soluţionare a lor. 

În baza cercetărilor efectuate:  

 sînt prezentate esenţa şi particularităţile sistemului legislaţiei ecologice ca ramură a legislaţiei 

naţionale; 

 este analizat mecanismul de funcţionare, aplicare şi realizare a cadrului normativ-juridic din 

domeniul dat; 

 sînt expuse relaţiile şi intercondiţionările legislaţiei ecologice a Republicii Moldova cu alte 

ramuri ale legislaţiei naţionale; 

 este evaluat aportul societăţii civile şi al angajamentelor internaţionale ale Republicii 

Moldova la dezvoltarea legislaţiei ecologice; 

 sînt prezentate propuneri concrete de modificare a dispoziţiilor constituţionale, inclusiv a 

actelor legislative, cît şi recomandări pentru asigurarea unei perfecţionări eficiente a întregului sistem 

legislativ ecologic. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea deficienţelor legislaţiei 

ecologice a Republicii Moldova ca sistem la etapa actuală şi a celor mai importante şi eficiente căi de 

soluţionare şi optimizare a acesteia în ansamblu. 

Respectiv, sînt înaintate spre susţinere următoarele rezultate ştiinţifice: 

Legislaţia ecologică a Republicii Moldova trebuie să constituie un sistem integru, bine ordonat 

şi coordonat, care să urmărească atingerea scopului general – asigurarea, realizarea şi apărarea 

dreptului fiecărei persoane la un mediu sănătos şi ecologic echilibrat. 

Principalele probleme ce marchează sistemul legislaţiei ecologice a Republicii Moldova la 

etapa actuală ţin de nerespectarea normelor de tehnică legislativă în procesul legiferării şi al 

armonizării acesteia cu cadrul juridic internaţional şi comunitar. 

În prezent, sistematizarea legislaţiei ecologice reprezintă principala exigenţă şi modalitate de 

asigurare a integrităţii sistemice a sistemului legislativ dat, de natură să asigure eficienţa aplicării.  

Procesul sistematizării trebuie desfăşurat, în baza unei concepţii fundamentate ştiinţific, în trei 

etape: 

- La o primă etapă sînt necesare: - studierea nivelului de coerenţă şi corelaţie a normelor 

juridice din diferite acte legislative din domeniu pentru a fi constatate eventualele coliziuni şi 

contraziceri; excluderea din conţinutul actelor normative a normelor perimate şi depăşite; - 

reformularea unora din ele pentru a le expune într-o ordine logică şi consecutivă; - verificarea 

sistemului de norme ecologizate şi consolidarea acestora; - modificarea actelor legislative conform 

angajamentelor asumate de către stat pe plan internaţional şi comunitar (implementarea principiilor şi 
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normelor de drept ecologic internaţional şi comunitar), urmărindu-se elaborarea unor acte legislative 

cu acţiune directă etc. 

- La o altă etapă de sistematizare se impune o abordare diferenţiată prin gruparea diferitor 

norme juridice după obiectul lor de reglementare şi creare a unor instituţii juridice în domeniu; 

consolidarea actelor normative subordonate legilor prin elaborarea unor culegeri „tematice” (în 

funcţie de obiectul de reglementare); compilarea diferitor acte legislative cu acelaşi obiect de 

reglementare etc. 

- Numai după asemenea proceduri şi modalităţi de sistematizare a legislaţiei în domeniu va fi 

posibilă trecerea la o altă etapă de sistematizare – codificarea care, în viziunea noastră, trebuie iniţiată 

cu consolidarea rolului şi locului Legii protecţiei mediului ca lege-cadru (în varianta sa nouă) în 

sistemul legislaţiei ecologice. Astfel, prin utilizarea metodei integrative de sistematizare se va putea 

treptat ajunge la momentul în care codificarea prin elaborarea unui Cod Ecologic va fi inevitabilă – 

conştientizată ca unică variantă posibilă de dezvoltare a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova. 

În procesul soluţionării problemelor ce grevează legislaţia ecologică la moment, de 

sistematizare şi dezvoltare a acesteia trebuie activ implicaţi reprezentanţii societăţii civile, în special 

ONG-urile ecologice, care au meritul de a contribui eficient la dezvoltarea unei legislaţii ecologice cu 

un conţinut democratic, prin proceduri democratice, în corespundere cu interesele generale ale 

societăţii, reducînd astfel posibilitatea promovării unor interese politice particulare. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor vor fi 

benefice dezvoltării continue a ştiinţei dreptului ecologic şi, în special, vor contribui la amplificarea 

şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind reglementarea juridică a protecţiei mediului în 

Republica Moldova. 

Respectiv, fiind conştienţi de faptul că în paginile lucrării nu au fost elucidate toate aspectele şi 

problemele din domeniu, considerăm că aceasta va constitui un puternic stimul pentru efectuarea în 

continuare de noi şi noi cercetări şi studii în sfera dată. 

Concluziile şi recomandările referitoare la perfecţionarea şi optimizarea legislaţiei ecologice a 

Republicii Moldova vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticieni, care vor continua investigaţiile în 

acest domeniu, cît şi de practicieni pe parcursul soluţionării problemelor concrete legate de 

reglementarea juridică a relaţiilor sociale ce ţin de protecţia mediului.  

Rezultatele investigaţiilor vor putea fi utilizate, de asemenea, în procesul de instruire juridico-

profesională, lucrarea fiind o sursă sigură în actul de popularizare a cunoştinţelor juridice referitoare 

la importanţa şi rolul protecţiei mediului, precum şi a reglementării juridice eficiente a acestui proces. 
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Aprobarea rezultatelor. Prezenta teză de doctorat a fost examinată şi aprobată în cadrul 

Secţiei Drept Naţional al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

fiind examinată atît în şedinţa Secţiei, cît şi în Şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil. 

Unele din tezele principale ale lucrării au fost reflectate în patru comunicări prezentate la 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile 

integrării europene” din 28 ianuarie 2006 (Chişinău) şi în unsprezece articole ştiinţifice publicate în 

revistele Legea şi Viaţa, Revista Naţională de Drept şi Закон и Жизнь. 

Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurată în funcţie de scopul cercetării şi 

obiectivele trasate şi cuprinde:  

Introducere – în care sînt inserate: argumentarea alegerii şi actualitatea temei investigate, 

scopul şi obiectivele lucrării, suportul metodologic, teoretico-ştiinţific şi baza normativ-legislativă, 

argumentarea noutăţii ştiinţifice, a semnificaţiei teoretice şi valorii aplicative a lucrării, rezultatele 

propuse spre susţinere, aprobarea şi structura tezei. 

Capitolul 1 – PROBLEMELE DEZVOLTĂRII LEGISLAŢIEI ECOLOGICE ÎN CONTEXTUL 

CERCETĂRILOR ACTUALE – cuprinde o expunere a gradului de cercetare a subiectului în doctrina 

contemporană, fiind evaluată contribuţia valoroasă a cercetătorilor autohtoni şi străini la dezvoltarea 

teoriei dreptului ecologic şi a legislaţiei ecologice.  

Capitolul 2 – PROTECŢIA MEDIULUI – ÎNDATORIRE FUNDAMENTALĂ A STATULUI CONTEMPORAN 

– evocă cadrul general ce condiţionează formarea legislaţiei ecologice ca instrument important de 

asigurare a protecţiei mediului în calitatea sa de imperativ al lumii contemporane. Este evaluat rolul 

statului, a funcţiei sale ecologice şi a politicii de mediu în activitatea complexă de protecţie a 

mediului şi de dezvoltare durabilă. 

Capitolul 3, intitulat PARTICULARITĂŢILE ŞI DEFICIENŢELE LEGISLAŢIEI ECOLOGICE CA RAMURĂ 

A LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA, iniţiază cu fundamentarea ştiinţifică a conceptului de legislaţie 

ecologică, în continuare fiind elucidate particularităţile acesteia ca ramură a legislaţiei naţionale. O 

atenţie deosebită se acordă structurii şi funcţionării sistemului legislaţiei ecologice, precum şi 

deficienţelor mecanismului de asigurare a aplicării şi respectării acesteia. 

Capitolul 4, FACTORI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A LEGISLAŢIEI ECOLOGICE A REPUBLICII 

MOLDOVA, conţine o caracterizare a procesului de dezvoltare a legislaţiei ecologice, cu evaluarea 

factorilor ce îl influenţează. Un prim factor studiat este impactul relaţiilor şi angajamentelor 

internaţionale ale Republicii Moldova asupra legislaţiei sale ecologice, care a condiţionat în principiu 

ajustarea şi armonizarea acesteia cu cadrul juridic internaţional şi european în materie. Un al doilea 

factor este societatea civilă, fiind evaluat locul şi rolul deosebit al acesteia în luarea deciziilor de 

mediu şi în procesul de elaborare şi modificare a legislaţiei ecologice. Un ultim subiect dezvoltat este 
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sistematizarea privită ca o direcţie prioritară a dezvoltării actuale a legislaţiei ecologice a Republicii 

Moldova. 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI inserează cele mai importante concluzii la care s-a 

ajuns în urma studiului, fiind formulate recomandări utile pentru soluţionarea celor mai stringente 

deficienţe ale sistemului actual al legislaţiei ecologice şi pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase 

a acesteia. 

BIBLIOGRAFIE cuprinde suportul teoretico-ştiinţific şi normativ-juridic al studiului, constituit 

din 377 de surse. 

ANEXE în număr de şapte.  

 

 

 



 16

 

1. PROBLEMELE DEZVOLTĂRII LEGISLAŢIEI ECOLOGICE  
ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ACTUALE 

 
1.1. Legislaţia ecologică – subiect al cercetărilor ştiinţifice contemporane 

 
Anii ’70 ai secolului trecut s-au impus în istoria omenirii, în special, datorită a două momente 

importante: conştientizarea mai accentuată la nivel internaţional şi naţional în majoritatea statelor 

lumii a pericolelor ce ameninţă mediul, deci, şi însăşi sănătatea şi viaţa omului pe Terra şi 

intensificarea la ambele niveluri a acţiunilor de reglementare juridică a interacţiunii omului cu natura. 

În mod corespunzător, pot fi atestate primele eforturi şi încercări de creare a sistemelor normativ-

juridice naţionale necesare, precum şi de elaborare a unor teorii ştiinţifice în domeniu, momente ce s-

au desfăşurat paralel, condiţionîndu-se reciproc.  

Astfel, în prezent, după aproape patru decenii de „investiţii” importante în sfera dată, atestăm 

un rezultat prea puţin satisfăcător: un amplu sistem normativ la nivel internaţional, comunitar şi 

naţional (în cadrul fiecărui stat), o doctrină dezvoltată şi impunătoare în domeniu şi, cu regret, o 

acutizare şi mai pronunţată a problemelor ecologice globale, regionale şi naţionale. 

În încercarea de a găsi o explicaţie pentru această situaţie, în studiile de specialitate adesea sînt 

expuse diferite puncte de vedere, în marea lor parte, accentuîndu-se anume calitatea reglementărilor 

juridice şi realizarea eficientă a acestora în practică.  

Asemenea explicaţii sînt, în viziunea noastră, pe deplin compatibile şi situaţiei create în 

Republica Moldova sau, mai bine zis, cauza agravării problemelor ecologice la nivel naţional trebuie 

căutată anume în modul în care este reglementată interacţiunea omului cu natura şi cum asemenea 

reglementări sînt transpuse şi respectate în cadrul relaţiilor sociale concrete. 

Din aceste considerente, conştientizăm şi susţinem necesitatea realizării de studii complexe, 

detaliate şi monografice în domeniu, pentru ca astfel să se contribuie la elaborarea şi realizarea unei 

politici şi legislaţii de mediu eficiente la nivel naţional. În acest scop ne propunem să realizăm o 

investigaţie complexă a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, urmărind, în special, să elucidăm 

principalele probleme în domeniu pentru a identifica căi şi soluţii eficiente de aplanare a acestora şi 

de asigurare a unei dezvoltări armonioase în continuare, potrivit intereselor actuale ale societăţii. 

Respectiv, un prim punct de plecare în această direcţie, în viziunea noastră, îl constituie 

studierea experienţei altor state în domeniul de referinţă. De aceea, în cele ce urmează, vom trece în 

revistă cele mai relevante realizări din doctrinile rusă, ucraineană şi cea românească, axate pe 

investigarea ştiinţifică a legislaţiei ecologice. 

Dreptul şi legislaţia ecologică ocupă un loc cu totul special în doctrina Federaţiei Ruse (în 

continuare FR), date fiind particularităţile naturale ale imensului teritoriu al statului şi nu numai. 
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Cercetări ştiinţifice în domeniu pot fi atestate chiar din anii ’70 ai secolului trecut, prin care s-au pus 

bazele unei noi ramuri de drept – dreptul ecologic, care a substituit dreptul resurselor naturale şi, la 

rîndul său, a fundamentat o nouă abordare a politicii naţionale de utilizare a resurselor naturale. 

Destrămarea Uniunii Sovietice (în continuare URSS) a determinat iniţierea unui amplu proces 

de elaborare a noii legislaţii ecologice corespunzătoare noilor realităţi social-economice (fapt atestat 

practic în toate statele ex-sovietice) şi, respectiv, o intensificare a cercetărilor teoretice în domeniu. 

O personalitate notorie cu realizări de valoare în sfera investigării diferitor probleme de drept 

ecologic este considerat dl doctor în ştiinţe juridice, profesor M. M. Brinciuk. O preocupare 

deosebită dl profesor a manifestat faţă de clarificarea conceptelor şi noţiunilor utilizate în cuprinsul 

actelor legislative din domeniu. Sub acest aspect, în multe din cercetările sale (în special, în 

publicaţia О понятийном аппарате экологического права // Государство и право, 1998), 

atestăm explicaţii şi interpretări date unor aşa categorii ca: „mediu înconjurător”, „mediu înconjurător 

favorabil”, „protecţia mediului înconjurător”, „sistem ecologic”, „cerinţe juridico-ecologice”, 

„comportament ecologic” etc.  

În repetate rînduri, cercetătorul s-a referit şi la conceptul de securitate ecologică. Bunăoară, în 

unul dintre demersurile sale ştiinţifice de la începutul anilor ’90 (Охранять окружающею среду 

или обеспечивать экологическую безопасность // Государство и право, 1994), pentru 

clarificarea esenţei şi particularităţilor acesteia, domnia sa a examinat sub aspect comparativ Legea 

FR privind protecţia mediului înconjurător, Concepţia securităţii ecologice a Federaţiei Ruse (ambele 

în vigoare la acea vreme) şi un proiect de lege cu privire la securitatea ecologică. Concluziile sînt mai 

mult decît relevante, domnia sa argumentînd imposibilitatea delimitării clare între activitatea de 

protecţie a mediului şi cea de asigurare a securităţii ecologice, dat fiind faptul că aceasta constituie 

unul dintre scopurile principale ale protecţiei mediului. 

Idei de valoare pentru formarea şi dezvoltarea legislaţiei ecologice au fost expuse şi în articolul 

ştiinţific intitulat – Теоретические проблемы формирования законодательства об 

окружающей среде (Государство и право, 1998), în care autorul accentuează necesitatea 

dezvoltării legislaţiei concomitent cu asigurarea realizării actelor legislative în vigoare. Printre cele 

mai semnificative momente expuse de autor, merită atenţie: direcţiile prioritare de formare a 

legislaţiei în contextul dezvoltării durabile; metodele integrativă şi diferenţiată de dezvoltare a 

legislaţiei ecologice; forma şi plenitudinea reglementării juridice a relaţiilor ecologice; incorporarea 

în cuprinsul legilor atît a normelor materiale, cît şi a celor procesuale; armonizarea legislaţiei sau 

apropierea acesteia de legislaţiile altor state (membre ale Comunităţii Statelor Independente (în 

continuare CSI), în cazul FR – e.n.) ca unul dintre principiile fundamentale de formare a legislaţiei 

ecologice moderne etc.  
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În acelaşi context se înscrie şi publicaţia Проблемы развития системы российского 

экологического законодательства (Государство и право, 1995), elaborată în coautorat cu S. A. 

Bogoliubov, O. L. Dubovic şi O. A. Supataev, în cuprinsul căreia autorii se referă la momente 

deosebit de importante pentru acea oră, precum: necesitatea elaborării unei concepţii de dezvoltare a 

legislaţiei ecologice, factorii ce determină conţinutul acesteia, modalităţile concrete de dezvoltare a 

sistemului legislaţiei ecologice (codificarea sau adoptarea legilor speciale în domeniu), direcţiile 

prioritare ale acestui proces, ecologizarea legislaţiei resurselor naturale şi a celorlalte ramuri ale 

legislaţiei, expertiza proiectelor de acte legislative şi normative etc. 

O contribuţie semnificativă în domeniu a autorului M. M. Brinciuk o atestăm şi în cuprinsul 

publicaţiei – О головном акте экологического законодательства (Государство и право, 2001). 

Examinînd conţinutul Legii Federaţiei Ruse privind protecţia mediului înconjurător (din 1991), 

cercetătorul atenţionează, pe lângă unele deficienţe şi neajunsuri, şi asupra semnificaţiei acestui act 

ca lege principală în domeniu. Argumentîndu-i rolul fundamental pentru formarea şi dezvoltarea 

integrativă a unei legislaţii ecologice eficiente, domnia sa se expune în favoarea unei codificări a 

legislaţiei în domeniu prin elaborarea unei legi-cadru care să consfinţească scopul, sarcinile şi 

principiile generale ale protecţiei mediului, cadrul juridic general de realizare a acestei activităţi în 

cadrul statului, în baza şi pentru dezvoltarea căruia să fie adoptate corespunzător toate actele 

legislative speciale necesare. 

O critică aspră a noii legi-cadru din domeniu, adoptată în anul 2002, atestăm în conţinutul unui 

alt demers ştiinţific, intitulat Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: теория и 

практика (elaborat în coautorat cu О. L. Dubovic şi publicat în revista „Государство и право”, 

2003). Realizînd o paralelă între legea abrogată şi cea care a substituit-o, cercetătorul atestă 

preponderenţa deficienţelor asupra meritelor noii legi, dintre care, în special, accentuează 

neprofesionalismul, nerespectarea tehnicii legislative, formularea neclară a principiilor protecţiei 

mediului, lipsa normelor procesuale, numărul considerabil de norme de blanchetă etc. – toate de 

natură să afecteze legislaţia în ansamblu. 

În una dintre voluminoasele sale publicaţii (Экологическое право. Москва, 2005. 670 р.) dl 

profesor accentuează pe bună dreptate că o măsură eficientă de soluţionare a problemelor ecologice 

în perioada contemporană rezidă în formarea unei legislaţii ecologice „moderne”. Aceasta deoarece, 

legislaţia ecologică reprezintă atît un produs al politicii de mediu a statului, cît şi un instrument 

principal de realizare a acesteia. 

Respectiv, principalele caracteristici şi criterii „moderne” ale legislaţiei ecologice, potrivit 

domniei sale, sînt [317, p. 39]: - crearea unui sistem de acte legislative ecologice speciale şi 

ecologizarea altor ramuri ale legislaţiei (administrativă, civilă, penală, economică etc.), cu 
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respectarea următoarelor exigenţe principale: lipsa erorilor în reglementarea juridică a relaţiilor 

ecologice şi corespunderea acesteia necesităţilor societăţii în ansamblu; - formarea mecanismelor 

necesare pentru asigurarea realizării cerinţelor şi normativelor ecologice; - armonizarea cu legislaţia 

ecologică a Europei şi a lumii întregi. 

În general, apreciem cercetările şi rezultatele ştiinţifice ale dlui M. M. Brinciuk ca fiind 

deosebit de sugestive pentru doctrina juridică autohtonă şi considerăm că ele pot servi ca repere 

orientative şi conceptuale utile pentru desfăşurarea unor cercetări complexe în materie (de genul celei 

pe care ne-o propunem în prezenta lucrare). 

O altă personalitate care s-a afirmat prin studii importante realizate în domeniu este dna doctor 

în ştiinţe juridice I. A. Ignatieva, care a acordat o deosebită atenţie principiilor legislaţiei ecologice 

(Принципы экологического законодательства // Государство и право, 2003), accentuînd 

sporirea rolului acestora în dezvoltarea legislaţiei ecologice la etapa actuală. Definind, clasificînd şi 

studiind principiile stipulate în actele legislative ecologice, cercetătoarea atestă o serie de 

imperfecţiuni în ceea ce priveşte formularea concretă a acestora. Totodată, critică destul de justificat 

repetarea unora şi aceloraşi principii în mai multe acte legislative, susţinînd necesitatea elaborării 

unui sistem ierarhizat de principii, cu utilizarea unor formule clare, concrete şi concise. Aceasta 

deoarece principiile ar putea oferi posibilitatea de a aplica legislaţia chiar dacă aceasta este marcată 

de inexactităţi şi coliziuni. 

Un alt subiect dezvoltat de cercetătoare atestăm în cuprinsul publicaţiei Цели и задачи эколо-

гического законодательства (Государство и право, 2002). Realizînd o clasificare a scopurilor 

legislaţiei, domnia sa accentuează importanţa scopului special al acesteia, fundamentat de prevederile 

constituţionale ce consacră dreptul fiecărei persoane la un mediu favorabil. Prin urmare, întreaga 

legislaţie ecologică necesită a fi concepută anume spre asigurarea acestui drept fundamental al 

omului, avînd drept sarcini reglementarea completă şi adecvată a tuturor relaţiilor sociale ce ţin de 

protecţia mediului.  

Un interes deosebit I. A. Ignatieva a manifestat şi faţă de problema coraportului dintre legis-

laţia ecologică şi convenţiile/tratatele internaţionale (Соотношение источников экологического 

права: экологическое законодательство и международные договоры // Государство и право, 

2001). Abordînd un subiect deosebit de actual pentru perioada contemporană de dezvoltare a legis-

laţiei ecologice, domnia sa atenţionează în mod special asupra încălcării cerinţelor tehnicii juridice 

prin reglementarea expresă practic în majoritatea actelor legislative din domeniu a priorităţii conven-

ţiilor şi tratatelor internaţionale asupra normelor juridice interne (calificată ca exces de 

normativitate).   
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În arealul preocupărilor sale ştiinţifice poate fi atestată şi problema codificării legislaţiei 

ecologice, care de asemenea a beneficiat de o atenţie specială, cu precădere în ultimii ani. Dintre 

numeroasele publicaţii la acest subiect, ţinem să nominalizăm articolul intitulat Опыт кодификации 

экологического законодательства в государствах-участниках СНГ (Экологическое право, 

2007), în cuprinsul căruia domnia sa studiază experienţa în domeniu a Republicii Belarus, a Ucrainei 

şi a Republicii Kazahstan, fiind convinsă de necesitatea cunoaşterii acesteia pentru îmbunătăţirea 

calităţii şi realizarea unei sistematizări eficiente a legislaţiei ecologice din Federaţia Rusă. 

În aceeaşi ordine de idei poate fi menţionat şi un alt demers ştiinţific – Кодификация  

экологического законодательства: современные проблемы и условия применения 

(Экологическое право, 2008), în care autoarea îşi propune o relevare a esenţei activităţii de 

codificare, accentuînd distincţia dintre codificarea legislaţiei ecologice şi elaborarea unui Cod 

ecologic. În acest sens, domnia sa specifică că codificarea legislaţiei se realizează permanent prin 

elaborarea şi adoptarea actelor legislative complexe, precum şi a legilor speciale din domeniu, în 

timp ce adoptarea Codului ecologic constituie o formă cu mult mai profundă şi complexă de 

sistematizare a normelor juridice din sfera dată. 

Totodată, merită atenţie premisele şi condiţiile codificării legislaţiei ecologice, expuse de 

cercetătoare, în special, accentuarea necesităţii de a argumenta teoretic şi practic oportunitatea 

codificării prin elaborarea Codului ecologic ca unică variantă posibilă de dezvoltare a legislaţiei 

ecologice la etapa actuală.  

În acest sens, e de necontestat valoarea ştiinţifică a tezei de doctor în ştiinţe juridice a dnei I. A. 

Ignatieva – Экологическоe законодательствo России: теория и практика систематизации, 

2007 (şi a autoreferatului), care reuneşte rezultatele cercetărilor desfăşurate în domeniu pe parcursul 

a mai mult de zece ani. În cuprinsul acesteia, autoarea fundamentează ştiinţific procesul de sistema-

tizare a legislaţiei ecologice, referindu-se nemijlocit la factorii ce determină condiţiile şi limitele pro-

cesului de sistematizare, al cărui scop final este asigurarea unei reglementări juridice mai eficiente, 

calitative şi stabile a relaţiilor ecologice, pentru garantarea şi consolidarea ordinii de drept în sfera 

interacţiunii omului cu natura, fapt în măsură să asigure dreptul fiecărui om la un mediu favorabil. 

O altă cercetătoare din FR ce merită enunţată în contextul dat este O. L. Dubovic. Fiind autor 

al mai multor manuale de drept ecologic (precum Экологическое право. Элементарный курс. 

Москва, 2002 (304 р.); Экологическое право в вопросах и ответах. Учебное пособие. Москва, 

2003 (304 р.); Экологическое право. Учебник. Москва, 2004 (584 р.), domnia sa acordă o atenţie 

deosebită definirii şi clarificării conceptului de legislaţie ecologică, structurii sistemului acestei 

ramuri a legislaţiei, clasificării actelor legislative din domeniu etc. 
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Este de remarcat şi viziunea autoarei asupra coraportului dintre legislaţia ecologică şi alte 

ramuri ale legislaţiei, subliniind, în acest sens, următoarele momente: - influenţa legislaţiei ecologice 

asupra conţinutului şi structurii altor acte legislative; - preluarea unor principii, norme şi dispoziţii 

din alte ramuri ale legislaţiei şi concretizarea acestora (în special, din Constituţie); - atragerea unor 

norme şi instituţii din alte ramuri în soluţionarea propriilor sarcini (din legislaţia civilă – procedura de 

reparare a prejudiciului, din dreptul administrativ – ordinea de licenţiere), utilizîndu-le pentru 

reglementarea relaţiilor ecologice; - completarea normelor de blanchetă din alte ramuri ale legislaţiei, 

la rîndul său, făcînd trimiteri la instituţiile acestora (de exemplu, instituţia răspunderii).  

În atenţia cercetătoarei se află, de asemenea, problema codificării legislaţiei ecologice, 

clarificînd, în acest sens, asemenea categorii precum: clasificare, sistematizare, codificare etc., 

studiind experienţa din domeniu a altor state. Cu toate acestea însă, domnia sa manifestă o 

preocupare deosebită faţă de factorii ce influenţează formarea şi dezvoltarea legislaţiei ecologice în 

perioada contemporană, în baza cărora configurează tendinţele de dezvoltare a acesteia în continuare.  

Apreciind în ansamblu studiile realizate de cercetătorii enunţaţi (care sînt, desigur, cu mult mai 

numeroase), considerăm că acestea au meritul deosebit de a ne servi drept sursă de inspiraţie pentru 

evaluarea situaţiei din legislaţia naţională. Din conţinutul lor putem desprinde criteriile în baza cărora 

e posibilă aprecierea capacităţii legislaţiei ecologice de a reglementa deplin şi integrativ protecţia 

mediului întru asigurarea drepturilor ecologice ale cetăţenilor, precum şi cît de reală şi eficientă poate 

fi respectarea acesteia în cadrul societăţii noastre. 

Totodată, precizăm că legislaţia ecologică a fost şi este studiată şi de alţi numeroşi teoreticieni 

din Federaţia Rusă, dintre care enunţăm, cel puţin, aşa personalităţi ca: 

- O. I. Krassov care, în manualul Экологическое право (Москва, 2001. 768 р.), caracterizînd 

legislaţia ecologică în ansamblu, atenţionează asupra faptului că anume în Constituţia statului sînt 

cuprinse principalele principii de dezvoltare a acestei ramuri a legislaţiei. 

- B. V. Erofeev, în a cărui lucrare – Экологическое право России (Москва, 2000. 448 р.), 

putem urmări principalele premise ale formării dreptului ecologic în baza dreptului resurselor 

naturale, fapt din care derivă menirea şi specificul legislaţiei ecologice de a fi un sistem normativ 

integrat, care să reglementeze juridic interacţiunea omului cu natura. 

- A. C. Golicenkov, cercetător preocupat în special de problema codificării legislaţiei 

ecologice. Astfel, în viziunea domniei sale, necesitatea unui Cod ecologic şi menirea acestuia rezidă 

în aplanarea tuturor problemelor care vizează conţinutul, structura şi modul de aplicare a legislaţiei în 

vigoare. Expunîndu-se asupra obiectului de reglementare şi a structurii viitorului Cod ecologic, 

cercetătorul a ţinut să accentueze că în următorii ani nici nu poate fi vorba de adoptarea acestuia, 

invocînd cîteva cauze concrete (Проблемы экологического, земельного права и 
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законодательства в современных условиях. Материалы научно-практической конференции. // 

Государство и право, 2001). Nu putem afirma cu siguranţă dacă acestea au fost cauzele reale sau 

nu, dar cert e faptul că nici la moment un asemenea cod în Federaţia Rusă nu a fost adoptat. 

O preocupare similară atestăm şi în doctrina juridică a Ucrainei, în care, în ultimul timp, tot 

mai mult este vehiculată ideea necesităţii codificării legislaţiei ecologice, fiind elaborat şi un proiect 

de lege în acest sens. 

Astfel, academicianul Iu. S. Şemşucenko, abordînd problema dată în demersul ştiinţific К 

вопросу об экологическом кодексе Украины („Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în 

condiţiile integrării europene”. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 

2006), pe lîngă accentuarea priorităţii elaborării unui Cod ecologic faţă de alte forme şi metode de 

codificare a legislaţiei ecologice, totodată susţine că legislaţia subramurală din domeniu (adică cea 

funciară, silvică, a apelor, a subsolului etc.) trebuie să rămînă în continuare de sine stătătoare, 

deoarece includerea lor într-un singur act codificator pare a fi o gigantomanie inutilă [368, p. 51]. 

În aceeaşi ordine de idei, ţinem să facem referinţă la investigaţiile unui alt cercetător ucrainean 

– N. A. Orlov, care în publicaţia – Направления систематизации экологического 

законодательства, обеспечивающие устойчивое развитие Украины. (Ученые записки 

Таврического Университета им. В. И. Вернадского, 2006.), expune unele idei ce ar putea suscita 

discuţii şi controverse. Astfel, după cum susţine domnia lui, dreptul protecţiei mediului reprezintă o 

subramură a dreptului ecologic, fiind constituit din aşa instituţii juridice ca: dreptul protecţiei naturii, 

dreptul securităţii tehnogene şi dreptul securităţii ecologice, cărora le corespunde un sistem legislativ 

propriu, cu metode de reglementare şi principii distincte, ce constituie părţi componente ale 

legislaţiei ecologice [349, p. 128]. 

O altă idee ce merită enunţată în contextul dat, atestată în cuprinsul aceluiaşi demers ştiinţific, 

ţine de evaluarea locului Codului ecologic în sistemul legislativ al ţării. Astfel, în viziunea 

cercetătorului, un asemenea cod trebuie să conţină norme-principii care să-şi extindă acţiunea nu 

numai asupra legislaţiei ecologice, ci şi asupra întregii legislaţii a Ucrainei. Respectiv, domnia sa 

conchide că Codul ecologic trebuie să fie un act legislativ principal nu numai pentru sistemul actelor 

normative de protecţie a mediului, dar şi pentru actele din celelalte ramuri ale legislaţiei.  

Prezentînd avantajele elaborării şi adoptării codului ecologic, N. A. Orlov totuşi atenţionează 

asupra faptului că acest moment trebuie precedat de o amplă activitate de încorporare şi consolidare a 

actelor legislative ecologice, de revizuirea şi modificarea actelor în vigoare potrivit noilor realităţi 

social-economice, momente de natură să faciliteze procesul de elaborare a codului propriu-zis. 

Generalizînd asupra acestor viziuni, vom nota că cercetătorii din Ucraina admit unele excese, 

atît în ceea ce priveşte considerarea Codului ecologic ca fiind o gigantomanie (şi prin urmare ceva 
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imposibil), deoarece, după cum vom vedea pe parcurs, asemenea Coduri există în alte ţări, cît şi în 

ceea ce priveşte considerarea acestuia ca fiind un un act legislativ principal nu numai pentru sistemul 

actelor normative de protecţie a mediului, dar şi pentru actele din celelalte ramuri ale legislaţiei. Cu 

toate acestea, valoarea ideilor şi ipotezelor susţinute de către cercetătorii în cauză nu trebuie 

nicidecum diminuată, dat fiind caracterul lor sugestiv şi provocator la noi dezbateri ştiinţifice. 

În continuare, studiind doctrina românească, cercetări şi idei de valoare atestăm la V. Galin-

Corini, care a semnat o serie de publicaţii, precum: Politici şi strategii de mediu (curs pentru uzul 

studenţilor). Oradea, 1999 (201p.); Legislaţia de mediu: curs pentru uzul studenţilor. Oradea, 2000 

(204p.); Mediul – problemă globală. Oradea, 2000 (245p.); Un secol de legislaţie a mediului în 

România (documente uitate). Oradea, 2001 (349 p.) (coautor R. Kofler); Probleme ecologice 

contemporane în viziune politologică. Bucureşti, 2007 (219p.). 

Vom atrage atenţia în special la lucrarea Legislaţia de mediu: curs pentru uzul studenţilor 

(Oradea, 2000), dat fiind faptul că autorul, pornind de la ideea că una dintre condiţiile integrării 

României în Uniunea Europeană (în continuare UE) este şi alinierea legislaţiei naţionale la cea 

comunitară, expune şi dezvoltă criteriile principale recomandate de UE necesare pentru elaborarea 

unei legislaţii de mediu corecte, şi anume [88, p. 38-59]: - legislaţia de mediu trebuie să fie cît mai 

simplă şi mai uşor de adaptat pentru a face posibilă realizarea obiectivelor prezente şi viitoare; - 

legislaţia de mediu trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia ţării pentru a se asigura legitimitatea 

ei; - eficacitatea legislaţiei de mediu – ceea ce presupune adoptarea tuturor actelor legislative şi 

normative necesare pentru realizarea eficientă a protecţiei mediului; - eficienţa legislaţiei ecologice – 

adică cunoaşterea şi raţionalizarea raportului dintre efort şi efect; - capacitatea de implementare a 

legislaţiei – fapt ce presupune raportul dintre dificultatea administrării şi sarcina de realizat; - 

proporţionalitatea, în special minimalizarea prevederilor inutile pentru cetăţeni şi companii; - 

coordonarea legislaţiei – adică relaţii armonioase cu alte legi şi o maximă simplicitate; - capacitatea 

legislaţiei de a se adapta la noile directive ale comunităţii europene. 

Criteriile enunţate, susţine autorul, au fost luate în consideraţie la elaborarea şi adoptarea Legii 

privind protecţia mediului nr. 137/1995, fapt ce a determinat traiectoria dezvoltării în continuare a 

legislaţiei de mediu. În pofida faptului că legea în cauză a fost substituită printr-o Ordonanţă a 

Guvernului (în anul 2005), totuşi apreciem recomandările expuse ca fiind deosebit de importante şi 

pentru legislaţia ecologică din Republica Moldova, de care urmează să se ţină cont în contextul 

inevitabilului proces de sistematizare a acesteia. 

Un alt cercetător român, pe care ţinem să-l evocăm, este dl doctor în drept, profesor universitar 

M. Duţu, recunoscut fiind ca unul dintre promotorii dreptului ecologic în România. În cuprinsul 

numeroaselor sale publicaţii, în special a celor din ultimii ani (Dreptul mediului (curs universitar). 
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Bucureşti, 2007 (482 p.); Tratat de dreptul mediului. Bucureşti, 2007 (1109 p.) etc.) domnia sa 

prezintă un tablou destul de amplu al evoluţiei protecţiei juridice a mediului pe teritoriul României, 

accentuînd tranziţia legislativă de la vechiul regim la cel nou şi implicaţiile ei. O atenţie deosebită 

cercetătorul a acordat perioadei şi condiţiilor de preaderare a României la UE, care a marcat destul de 

profund dezvoltarea legislaţiei de mediu. Domnia sa, consideră, că un impact major l-a avut 

declanşarea procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu Acquis-ul comunitar de mediu, care a 

presupus transpunerea a circa 90 de acte europene în peste 120 de texte interne. 

În special, M. Duţu atenţionează asupra practicilor negative înregistrate în domeniul de 

referinţă, printre care: preluarea cerinţelor directivelor europene prin acte normative subsecvente 

(hotărîri guvernamentale şi ordine ministeriale); receptarea reglementărilor comunitare automat şi 

integral fără a se ţine seama de existenţa unor reglementări naţionale în materie; abrogarea Legii-

cadru privind protecţia mediului nr. 137/1995 şi adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, 

moment considerat a fi, mai degrabă, un manifest politic de subliniere a dorinţei de aderare la UE şi, 

mai puţin, un inspirat şi binevenit nou act normativ etc. Cu toate acestea, se apreciază că Ordonanţa 

în cauză are, prin excelenţă, un caracter tranzitoriu, în sensul că se înscrie deopotrivă în logica 

dezvoltării reglementărilor de mediu şi cea a perioadei de preaderare. Rolul său este acela de a 

desăvîrşi adaptarea comunitară a dreptului intern al mediului şi de a pregăti elaborarea şi adoptarea 

unui Cod al Mediului [77, p. 43]. 

Respectiv, în contextul cercetărilor realizate, M. Duţu dezvoltă şi subiectul ce ţine de 

elaborarea unui Cod al Mediului. În acest sens, atît în lucrările enunţate, cît şi în alte publicaţii (în 

special, Oportunităţi şi dimensiuni ale unui Cod al Mediului. În: Economie teoretică şi aplicată, 

2006) domnia sa destul de amplu studiază premisele şi condiţiile adoptării unui asemenea cod, 

metodele codificării, o posibilă structură, procedura de elaborare şi adoptare a acestuia. 

Vorbind despre metoda codificării dreptului existent/constant (care implică regruparea şi 

ordonarea, potrivit principiilor generale în materie, a textelor în vigoare, fără a crea reguli noi) şi 

despre codificarea reformatoare (creatoare, inovatoare), cercetătorul subliniază avantajul ultimei. 

Astfel, în cadrul acesteia, pe de o parte, se profită de ocazia sistematizării pentru a integra norme noi, 

inerente momentului efectuării sale, iar, pe de alta, se pot elimina paralelismele, corecta disonanţele 

şi soluţiona contradicţiile în cadrul unui efort general de raţionalizare, modernizare şi integrare a 

cadrului juridic de mediu. Mai mult decît atît, pe această cale s-ar putea integra şi dreptul 

internaţional şi comunitar aferent. Respectiv, M. Duţu, este de părerea, că ideea centrală trebuie să 

rămînă aceea că un cod se impune a fi mai degrabă un mecanism care să funcţioneze continuu şi 

eficient şi mai puţin o sinteză atotcuprinzătoare a unor texte legislative existente la un moment dat. 
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Un alt cercetător la care ne vom reţine atenţia este Gh. Iancu, care, în lucrarea Drepturile 

fundamentale şi protecţia mediului (Bucureşti, 1998, 256 p.), abordează destul de amplu coraportul 

dintre drepturile fundamentale ale omului şi protecţia mediului, susţinînd că protecţia mediului 

presupune, în ultimă instanţă, respectarea drepturilor celuilalt prin nedegradare sau nedistrugerea 

mediului în care omul îşi duce existenţa. Orice degradare sau distrugere a mediului poate rezulta şi 

dintr-o exercitare abuzivă a unor drepturi de către om [124, p. 91]. Respectiv, ideea centrală susţinută 

de cercetător rezidă în recunoaşterea şi consacrarea constituţională a dreptului fundamental la un 

mediu protejat şi a răspunderii juridice pentru încălcarea acestuia.  

Dincolo de caracterul profund, interdisciplinar şi complex al lucrării în cauză, considerăm că 

aceasta conturează un principiu şi un scop inedite pentru legislaţia ecologică în ansamblu, cel al 

respectării drepturilor omului (astfel prin respectarea drepturilor omului devine posibilă şi reală 

protecţia eficientă a mediului şi viceversa, prin protecţia mediului se asigură şi respectarea anumitor 

drepturi fundamentale ale omului). 

O contribuţie de valoare la dezvoltarea teoriei dreptului ecologic a adus S.-M. Teodoroiu, 

atenţia căreia a fost focusată în special asupra problemei răspunderii civile pentru dauna ecologică. 

Astfel, în cuprinsul publicaţiei cu denumirea sugestivă de Răspunderea civilă pentru dauna 

ecologică. Bucureşti, 2003 (432 p.), cercetătoarea abordează importante aspecte ale evoluţiei 

concepţiilor despre protecţia mediului, mai ales în plan internaţional. O atenţie deosebită domnia sa 

acordă principiului precauţiei ca principală garanţie a prevenirii cauzării unor eventuale prejudicii 

mediului, care, de altfel, determină o atitudine responsabilă a omului în relaţiile sale cu mediul. În 

context, se accentuează şi rolul deosebit al dreptului omului la un mediu sănătos în asigurarea şi 

respectarea dreptului la viaţă şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii, subliniindu-se, totodată, şi valoarea 

deosebită a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere pentru promovarea acţiunilor de protecţie a 

mediului şi de sensibilizare a factorilor de decizie în vederea realizării acestui deziderat fundamental 

pentru lumea contemporană.  

De o valoare incontestabilă este analiza realizată de către S.-M.Teodoroiu asupra legislaţiei 

comunitare de mediu, în cadrul căreia concretizează diferite aspecte şi principii ale aplicării acesteia 

în statele membre UE, precum şi ale preluării ei în legislaţia României. Considerăm că pentru 

Republica Moldova cunoaşterea acestei experienţe este destul de binevenită pentru realizarea 

aceluiaşi deziderat: o armonizare eficientă a legislaţiei ecologice proprii cu cadrul juridic comunitar 

şi pentru evitarea eventualelor erori în cadrul acestui proces de mare responsabilitate.   

Desigur, diferite aspecte ale subiectului investigaţiei noastre au fost abordate şi de alţi 

numeroşi cercetători, dintre care vom menţiona: Motica R. I., Trăilescu A. Drept funciar, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. Bucureşti, 1999 (296 p.); Teuşdea V. Protecţia 
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mediului. Ediţia a II-a. Bucureşti, 2000 (288p.); Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti, 

2003 (530 p.); Ţarcă Şt. Dreptul mediului. Curs universitar. Bucureşti, 2005 (462 p.); Dogaru L. 

Dreptul mediului. Bucureşti, 2005 (258 p.); Lupan E. Dreptul mediului. Partea generală. Bucureşti, 

1996 (238 p.); Dreptul mediului. Bucureşti, 2001 (368 p.); Tratat de dreptul protecţiei mediului. 

Bucureşti, 2009 (670 p.); Popovici O. Dreptul mediului înconjurător. Braşov, 1997 (218 p.) etc. În 

pofida faptului că aceste lucrări cuprind, în mare parte, un material didactic pentru uzul studenţilor, 

totuşi autorii expun opinii distincte asupra diferitor noţiuni, concepte şi instituţii juridice proprii 

dreptului mediului, viziuni asupra caracterului şi eficienţei reglementărilor juridice în materie, care 

pot servi drept bază teoretică de valoare pentru realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniu. 

Aşadar, generalizînd cele expuse, ţinem să accentuăm o dată în plus contribuţia valoroasă a 

tuturor cercetătorilor enunţaţi la dezvoltarea teoriei dreptului ecologic şi, în special, la studierea unor 

aspecte importante ale legislaţiei ecologice, cu identificarea căilor şi soluţiilor optime de dezvoltare şi 

perfecţionare a acesteia. Respectiv, realizările lor ne pot servi ca valoroase surse şi repere teoretico-

ştiinţifice pentru investigarea legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, în scopul elucidării 

problemelor din domeniu şi, respectiv, fundamentării ştiinţifice a direcţiilor de dezvoltare a acesteia 

în corespundere cu starea mediului din ţară şi interesele societăţii noastre la etapa actuală. 

 
1.2. Aspecte ale legislaţiei ecologice a Republicii Moldova 

 în viziunea cercetătorilor autohtoni 
 
Transformările social-economice care s-au declanşat la începutul anilor ’90 ai sec. al XX-lea au 

imprimat noi dimensiuni modului de abordare şi de soluţionare a problemelor privind protecţia, 

utilizarea, conservarea, securitatea şi dezvoltarea mediului.  

Respectiv, după obţinerea independenţei Republicii Moldova, în anul 1991, s-a iniţiat un amplu 

proces de reglementare juridică a protecţiei mediului, prin formarea unui sistem complex de acte 

legislative şi normative, menite să asigure utilizarea raţională a resurselor naturale, protejarea 

factorilor de mediu şi securitatea ecologică a populaţiei. 

Cu toate că au fost depuse eforturi enorme la elaborarea legislaţiei în domeniu, astăzi atestăm, 

spre marele nostru regret, persistenţa unor deficienţe la nivelul conţinutului acesteia şi probleme la 

aplicarea nemijlocită în cadrul relaţiilor sociale. Evident, asemenea momente au fost reflectate şi în 

studiile ştiinţifice de specialitate, în care s-a încercat o evaluare a situaţiei din domeniu, formulîndu-

se unele propuneri de soluţionare a problemelor.  

În acest sens, sînt de remarcat cercetările semnate de A. Capcelea, care în lucrarea sa Dreptul 

Ecologic (Chişinău, 2000, 271 p.) realizează o sistematizare a actelor normative în vigoare, expunînd 

o analiză generală a reglementărilor juridice privind diverse probleme de mediu. Pe lîngă expunerea 
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esenţei documentelor naţionale, domnia sa se referă şi la tratatele ecologice internaţionale (la care 

Republica Moldova este parte), inclusiv la cele care nu sînt ratificate de Republica Moldova, dar la 

care ar trebui să adere (în viziunea autorului). Pornind de la importanţa orientării Republicii Moldova 

spre integrare europeană, prin lucrarea sa, autorul urmăreşte familiarizarea persoanelor interesate cu 

legislaţia UE, în scopul pregătirii şi facilitării procesului de armonizare a legislaţiei ecologice. În 

acest sens, în afară de informaţia generală privind sistemul legislativ al UE, este expusă esenţa 

directivelor din domeniu ale UE. Astfel, lucrarea poate fi considerată drept un compendiu al 

legislaţiei naţionale şi internaţionale în materie. 

Un alt moment la care s-a referit autorul sînt noile principii pe care se bazează noua legislaţie 

ecologică a Republicii Moldova, spre deosebire de cea existentă în cadrul fostei URSS, identificînd, 

în acest sens [28, p. 16-17]: - principiul democratizării (care presupune informarea largă a publicului 

şi atragerea lui la luarea deciziilor); - principiul „plăteşte poluatorul şi beneficiarul resurselor 

naturale”; - principiul descentralizării şi deconcentrării puterii de stat şi delegării funcţiilor principale 

ale protecţiei mediului la nivel local şi trecerii răspunderii ecologice de la stat la agenţii economici; - 

principiul cooperării internaţionale etc. 

În acelaşi timp, pe lîngă evidenţierea unor momente pozitive ce caracterizează noua legislaţie, 

cercetătorul atenţionează şi asupra laturilor negative ale acesteia, moştenite sau determinate de 

perioada de tranziţie. În baza acestora, A. Capcelea identifică direcţiile de bază ale dezvoltării 

legislaţiei ecologice, formulează sarcinile principale ale procesului de perfecţionare a acesteia şi 

propune un şir de principii generale şi specifice în baza cărora procesul dat ar trebui să se desfăşoare. 

Din aceste considerente apreciem lucrarea domniei sale ca fiind una dintre cele mai relevante pentru 

prezenta investigaţie. 

Un alt autor în atenţia căruia regăsim aspecte ce ţin de legislaţia ecologică este dl doctor în 

drept I. Trofimov, care în manualul Dreptul mediului (Chişinău, 2002. 203 p.) se referă, printre 

altele, la etapele organizării şi legiferării protecţiei mediului în Republica Moldova. O atenţie 

deosebită domnia sa acordă izvoarelor dreptului mediului şi aplicării legislaţiei mediului în spaţiu, 

timp şi asupra persoanelor. În contextul expunerii caracteristicii generale şi a problemelor ce ţin de 

legislaţia mediului, cercetătorul face referinţă şi la Legea privind protecţia mediului, accentuîndu-i 

părţile pozitive ca lege-cadru a legislaţiei ecologice şi subliniindu-i neajunsurile. Merită evidenţiată şi 

opinia autorului în ceea ce priveşte existenţa problemelor ce ţin de sistematizarea legislaţiei 

ecologice, soluţia eficientă fiind crearea unui cod de norme juridice care să privească în exclusivitate 

folosirea şi protecţia mediului. 

Unele probleme ale legislaţiei ecologice le regăsim cercetate şi în lucrările autorului P. Zamfir, 

de exemplu, Reforma legislaţiei de mediu în Republica Moldova (privire generală asupra cadrului 
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legislativ acvatic) (Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. 

Chişinău, 2001), în care domnia sa relatează despre evoluţia reglementărilor legale din domeniul 

protecţiei şi folosirii apelor, supune analizei Codul Apei în calitatea sa de cadru juridic de bază ce 

reglementează raporturile sociale din sfera dată, precum şi o serie de alte legi ce au tangenţă cu 

subiectul în cauză. Evident, autorul accentuează părţile pozitive ale legislaţiei din domeniu, precum şi 

principalele deficienţe şi imperfecţiuni ale cadrului legislativ din sfera gospodăririi şi protecţiei 

apelor, printre care existenţa lacunelor şi a contradicţiilor dintre reglementările cuprinse în Codul 

Apelor şi alte acte legislative. Prin esenţă, studiul oferă informaţii valoroase referitoare la starea unei 

subramuri a legislaţiei ecologice, facilitînd astfel, sub anumite aspecte, evaluarea de ansamblu a 

acestei ramuri a legislaţiei naţionale. 

În cuprinsul unei alte publicaţii ştiinţifice, realizate în coautorat cu N. Zamfir – Экологическое 

право (учебное пособие в схемах) (Chişinău, 2002. 104 p.), sînt analizate bazele normativ-juridice 

ce reglementează relaţiile ecologice. Sînt de menţionat aşa momente importante ca: definirea unor 

concepte-cheie în domeniu (de exemplu, mediul natural înconjurător, principiile dreptului ecologic, 

raporturile juridice ecologice, norma juridico-ecologică etc.), identificarea funcţiei ecologice a 

statului şi dreptului, clasificarea normelor dreptului ecologic, expunerea izvoarelor acestei ramuri a 

dreptului, clarificarea conceptului de ecologizare a legislaţiei etc. 

Un aspect deosebit de important ce ţine de dezvoltarea legislaţiei ecologice este dezvăluit în 

cuprinsul articolului ştiinţific Законодательные основы обеспечения доступа к экологичекой 

информации (Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. 

Chişinău, 2002), în care cercetătorul P. Zamfir expune un segment distinct al procesului de 

dezvoltare a legislaţiei ecologice sub influenţa factorului extern. Este de remarcat că subiectul 

prezintă o importanţă deosebită, deoarece, concomitent cu problemele concrete înregistrate în 

procesul de implementare a principiilor Convenţiei de la Aarhus în legislaţia naţională, autorul relevă 

şi alte deficienţe ce caracteriza legislaţia naţională la acel moment, formulînd propuneri concrete de 

optimizare a acesteia. 

O continuare a acestor cercetări regăsim în articolul Условия имплементации 

международно-правовых норм в национальное экологическое законодательство (Revista 

Naţională de Drept, 2009), în care autorul accentuează importanţa şi necesitatea perfecţionării 

mecanismului de implementare a normelor dreptului ecologic internaţional şi a formării unei noi 

legislaţii ecologice naţionale în baza normelor şi principiilor acestuia (nu doar perfecţionarea ei), cu 

luarea în considerare a factorilor economici, politici şi juridici. 

Un aport considerabil la cercetarea legislaţiei ecologice a Republicii Moldova a realizat V. 

Ursu, prin studiul intitulat О понятии национального экологического законодаткльства 
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Республики Молдова (Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, 

Ştiinţe Juridice. Chişinău, 2004). În cuprinsul acestuia, autorul atenţionează pe bună dreptate asupra 

lipsei în dreptul moldovenesc şi doctrina ecologică a unui termen unic care să desemneze sfera 

normativă de reglementare a relaţiilor dintre mediu, om şi societate. De asemenea, atestă lipsa unei 

accepţiuni unice, general recunoscute a unor aşa termeni-cheie ca: „ocrotirea naturii”, „protecţia 

mediului înconjurător”, „securitatea ecologică”, „asigurarea securităţii ecologice”, „lege ecologică”, 

„legislaţia ecologică”, „legislaţia cu privire la protecţia mediului înconjurător” etc., încercînd o 

explicare şi definire a acestora. Prin aceasta, considerăm că cercetătorul a contribuit considerabil la 

dezvoltarea aparatului conceptual al dreptului ecologic, inclusiv al legislaţiei ecologice. 

În acelaşi context, prezintă importanţă şi un alt demers ştiinţific al autorului, intitulat Etapele 

formării legislaţiei ecologice a Republicii Moldova: aspecte istorice (Revista Naţională de Drept, 

2007), elaborat în coautorat cu dl doctor habilitat, profesor universitar I. Guceac. În cuprinsul 

acestuia, autorii prezintă o retrospectivă istorică a evoluţiei reglementărilor în sfera protecţiei 

mediului pe teritoriul Republicii Moldova, cu identificarea unor perioade istorice concrete, cu 

trăsături şi particularităţi specifice. 

Merită enunţată, în acelaşi timp, şi atenţia acordată de V. Ursu tratării unor aşa instituţii juridice 

ale dreptului ecologic, precum controlul ecologic şi expertiza ecologică. Astfel, în cuprinsul 

articolelor Aspectul teoretico-juridic al controlului ecologic în legislaţia naţională (Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria Ştiinţe Socioumanistice, Vol. I. Chişinău, 

2002) şi Aspecte teoretico-practice ale controlului de stat în Republica Moldova (Analele Ştiinţifice 

ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, nr. 6. Chişinău, 2002), domnia sa expune 

esenţa şi importanţa controlului ecologic ca parte componentă a mecanismului de realizare a 

normelor juridice ecologice, formulînd şi unele recomandări pentru eficientizarea acestei instituţii, 

inclusiv la nivel legislativ. 

Semnificaţia deosebită a unei alte instituţii din sfera protecţiei mediului – expertiza ecologică – 

este argumentată în publicaţia Законодательное регулирование экологической экспертизы в 

Республике Молдова (Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe Socio-

Umae”, Vol. I. Chişinău, 2000). Relevînd succesele înregistrate de Republica Moldova la acest 

capitol, autorul evidenţiază şi o serie de neajunsuri, care, în mare parte, pot fi înlăturate prin 

modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu. 

Într-un alt demers ştiinţific – Armonizarea legislaţiei naţionale în contextul Protocolului de la 

Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău, 2001), V. Ursu, de rînd cu unele succese şi probleme ale 

procesului de armonizare a legislaţiei naţionale, denotă şi unele deficienţe care marchează în general 
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legislaţia noastră ecologică. E cazul discrepanţelor ce există între prevederile legilor organice din 

domeniu şi instrucţiunile, regulamentele şi deciziile ministerelor şi departamentelor adoptate întru 

executarea acestora. Un alt moment problematic elucidat ţine de ineficienţa sancţiunilor aplicate 

pentru încălcarea legislaţiei ecologice.  

Problema răspunderii pentru încălcarea legislaţiei ecologice este dezvoltată de autorul citat şi în 

alte demersuri ştiinţifice, în special, în: Unele probleme ce vizează răspunderea penală şi 

administrativă pentru nerespectarea legislaţiei ecologice (Revista Naţională de Drept, 2004), în 

cuprinsul căruia accentuează importanţa ecologizării legislaţiei penale, adică consacrarea unui capitol 

separat în noul Cod Penal al Republicii Moldova infracţiunilor ecologice. Cu toate acestea însă, în 

practică acest moment nu a fost resimţit. Din contra, potrivit cercetătorului, s-a înregistrat o scădere 

bruscă a numărului de infracţiuni ecologice constatate. Evident că acest moment denotă alte 

deficienţe atît în reglementarea juridică a răspunderii pentru încălcarea legislaţiei ecologice, cît şi în 

realizarea practică a acestor reglementări. 

Momente destul de importante pentru dezvoltarea legislaţiei ecologice regăsim în cuprinsul 

unui alt demers ştiinţific realizat de autor, intitulat Некоторые проблемы реализации право 

граждан на благоприятную окружающую среду в Республике Молдова („Aspecte juridice ale 

societăţii civile: realităţi şi perspective”. Chişinău, 2003). Destul de obiectiv cercetătorul 

argumentează necesitatea evitării formulelor abstracte, descriptive etc. şi concretizării formulărilor 

din cuprinsul actelor normative, precum şi necesitatea restabilirii principiului acţiunii directe a legii. 

O atenţie deosebită este acordată realizării legislaţiei ecologice. În acest sens, domnia sa conchide 

drept cauză a nerespectării şi neexecutării legislaţiei ecologice anume iresponsabilitatea organelor 

executive ale statului, care pe parcursul anilor de independenţă au fost marcate de fluctuaţii 

frecvente, adesea nejustificate din punct de vedere ştiinţific şi practic, fapt ce a determinat lipsa 

continuităţii în activitatea statului în sfera protecţiei mediului şi, respectiv, a eficienţei realizării 

legislaţiei ecologice. În viziunea noastră, este un moment deosebit de important, deoarece toate 

eforturile, ce pot fi depuse pentru elaborarea unei legislaţii ecologice corespunzătoare celor mai înalte 

standarde în domeniu, pot să eşueze din cauza indiferenţei şi iresponsabilităţii factorilor de decizie 

pentru care interesele politice personale sînt mai importante ca interesele generale ale societăţii în 

ansamblu. 

O atenţie distinctă merită şi alte cercetări semnate de V. Ursu, în special: Perspectivele 

codificării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte generale (Administrarea Publică, 

2008) şi Necesitatea adoptării codului ecologic al Republicii Moldova în contextul integrării 

europene (elaborat în coautorat cu dl profesor Ion Guceac şi publicat în Funcţionarul Public, 2008), 

în care cercetătorul readuce în atenţie o problemă deosebit de actuală pentru dezvoltarea legislaţiei 
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ecologice, şi anume, codificarea. Aderînd şi susţinînd necesitatea codificării legislaţiei ecologice 

naţionale (idee promovată de I. Trofimov, R. Iordanov, N. Zamfir etc.), în cuprinsul celui de-al 

doilea demers ştiinţific nominalizat, autorii, invocînd şi experienţa altor state în domeniu, expun o 

posibilă structură a Codului ecologic, argumentînd avantajele unei asemenea sistematizări legislative. 

Privind în ansamblu cercetările lui V. Ursu, le apreciem a fi inedite mai ales prin faptul că 

lansează diferite idei şi ipoteze pentru dezbateri ştiinţifice, nelipsită fiind şi poziţia concretă a 

autorului, contribuind astfel substanţial la dezvoltarea ştiinţei dreptului ecologic din Republica 

Moldova.  

Un alt cercetător, care a contribuit la studierea unor aspecte ale legislaţiei ecologice este dl 

doctor în drept V. Vlaicu, care s-a remarcat, în special, prin următoarele demersuri ştiinţifice: 

Conceptul protecţiei mediului (Avocatul Poporului, 2007), Aspecte ale evoluţiei protecţiei mediului 

(Avocatul Poporului, 2007), Obligaţia persoanelor juridice de a proteja mediul (Legea şi Viaţa, 

2006), Obligaţia fundamentală a cetăţeanului de a proteja mediul („Probleme actuale ale ştiinţelor 

socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice 

internaţionale Chişinău, 2006), Evoluţia drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor omului din domeniul 

mediului (Revista Naţională de Drept, 2007), Locul şi rolul statului în asigurarea unui mediu sănătos 

(Legea şi Viaţa, 2007) etc. Importanţa acestor cercetări rezidă în faptul că, pe lîngă clarificarea unor 

concepte-cheie în domeniu (aşa ca mediu, protecţia mediului, drepturi şi obligaţii ecologice etc.), 

autorul realizează o evaluare a modului în care legislaţia naţională asigură realizarea drepturilor 

ecologice ale omului, moment ce configurează scopul general al acestei ramuri a legislaţiei naţionale. 

La finalul compartimentului, considerăm binevenit a aprecia gradul de cercetare a subiectului 

prezentei investigaţii la nivel de teze de doctorat. În acest sens, vom menţiona că unele aspecte ale 

legislaţiei ecologice din Republica Moldova şi-au găsit reflectare în lucrările semnate de: Trofimov 

I. Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului (Chişinău, 2006); Zamfir N. Mecanismul 

implementării actelor internaţionale de mediu în dreptul naţional al Republicii Moldova (Chişinău, 

2006); Vlaicu V. Probleme ale protecţiei mediului în procesul realizării unor drepturi şi obligaţii 

constituţionale (Chişinău, 2007); Iordanov I.-R. Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea 

normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova (Chişinău, 2007); Nicolau I.-I. 

Raportul juridic de drept al mediului (Chişinău, 2012). 

Din cîte se poate observa, cercetătorii enunţaţi, în contextul investigaţiilor realizate, inevitabil 

au analizat şi au făcut referinţe la dispoziţiile normelor legale în materie, apreciind gradul de 

reglementare şi eficienţa aplicării lor. Desigur, au pus în discuţie probleme ce afectează diferite 

segmente ale legislaţiei ecologice şi s-au expus pe marginea soluţionării acestora. Din considerentele 

date, valoarea teoretică şi practică a acestor lucrări ştiinţifice merită o apreciere deosebită. 
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Totodată, vom nota că nici chiar dacă vom cumula rezultatele tuturor publicaţiilor expuse 

anterior, nu vom putea obţine o imagine de ansamblu asupra legislaţiei ecologice a Republicii 

Moldova ca sistem normativ-juridic, cu toate particularităţile şi deficienţele ce o marchează la etapa 

actuală. 

Respectiv, o asemenea situaţie reclamă o cercetare fundamentală, integrativă a legislaţiei 

ecologice ca sistem, pentru a se elucida structura şi modul de funcţionare a acesteia, a se identifica 

cauzele funcţionării sale deficitare şi pentru prefigurarea căilor şi soluţiilor necesare dezvoltării şi 

sporirii eficienţei acesteia în ansamblu. Propunîndu-ne un asemenea scop în prezenta investigaţie, 

considerăm că atingerea lui va fi posibilă datorită realizării următoarelor obiective: 

• dezvăluirea conţinutului conceptelor-cheie: mediu; protecţia mediului; funcţie ecologică; 

politică de mediu; legislaţie ecologică, securitate ecologică etc.; 

•  elucidarea rolului statului în asigurarea protecţiei mediului, prin analiza funcţiei ecologice şi 

a politicii de mediu; 

• prezentarea celor mai importante aspecte ale evoluţiei reglementării juridice a protecţiei 

mediului din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre; 

• dezvăluirea esenţei şi particularităţilor legislaţiei ecologice ca ramură a legislaţiei naţionale; 

• examinarea structurii şi modului de funcţionare a sistemului legislaţiei ecologice a Republicii 

Moldova; 

• evaluarea calităţii şi importanţei legii-cadru din domeniu pentru funcţionarea sistemului dat;  

• investigarea celor mai importante aspecte ale mecanismului de asigurare a aplicării şi 

respectării legislaţiei ecologice; 

• studierea factorilor ce contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea legislaţiei ecologice; 

• prefigurarea posibilelor perspective ale legislaţiei ecologice naţionale; 

• expunerea concluziilor privind starea actuală a reglementării protecţiei mediului în Republica 

Moldova şi formularea de propuneri şi recomandări referitoare la perfecţionarea şi optimizarea 

cadrului juridic din domeniu. 
 
1.3. Concluzii la capitolul 1 

Protecţia mediului, deja de cîteva decenii, constituie atît un obiect al amplelor reglementări 

juridice, cît şi un subiect frecvent de cercetare ştiinţifică. Amplificarea problemelor ecologice şi 

degradarea continuă a factorilor de mediu au suscitat interesul specialiştilor, mai ales sub aspectul 

calităţii legislaţiei în domeniu şi eficienţa aplicării acesteia. 
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Un asemenea interes poate fi atestat şi în rîndurile cercetătorilor autohtoni, care în încercarea de 

a evalua şi a explica situaţia dată, au realizat ample studii ştiinţifice asupra diferitor aspecte ale 

legislaţiei ecologice.  

Evident, valoarea ştiinţifică a acestora este de necontestat. Dar, în acelaşi timp, este tot atît de 

evidentă şi lipsa unei evaluări integrative a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem 

normativ-juridic, cu identificarea esenţei şi particularităţilor acesteia, a scopului, sarcinilor şi 

principiilor ce-i marchează identitatea, a factorilor ce o condiţionează şi a deficienţelor ce-i afectează 

atît conţinutul, cît şi eficienţa aplicării sale. 

Conştientizînd atît această lipsă, cît şi efectul acesteia asupra dezvoltării legislaţiei şi a teoriei în 

domeniu, ne propunem ca prin prezentul studiu (care nicidecum nu se vrea a fi exhaustiv) să realizăm 

o investigaţie a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova atît în baza evaluării textelor de lege 

concrete, cît şi în baza ultimelor realizări ştiinţifice de valoare cuprinse în doctrina contemporană. 

Sub acest aspect, deosebit de valoroase considerăm a fi şi studiile realizate de cercetătorii 

străini (din România, Federaţia Rusă şi Ucraina), care ne pot servi drept sursă de inspiraţie pentru 

evaluarea situaţiei din legislaţia naţională. Din cuprinsul acestora putem desprinde criteriile în baza 

cărora e posibilă aprecierea capacităţii legislaţiei ecologice de a reglementa deplin şi integrativ 

protecţia mediului întru asigurarea drepturilor ecologice ale cetăţenilor, precum şi cît de reală şi 

eficientă poate fi respectarea acesteia în cadrul societăţii noastre. 
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2. PROTECŢIA MEDIULUI – ÎNDATORIRE FUNDAMENTALĂ  
A STATULUI CONTEMPORAN 

 

Interesul ştiinţific faţă de legislaţia ecologică este determinat/justificat, în mare parte, de locul şi 

rolul acesteia în cadrul activităţii de protecţie a mediului şi, respectiv, de importanţa acestei activităţi 

în lumea contemporană marcată profund de diverse catastrofe şi ameninţări ecologice. Din aceste 

considerente, în compartimentul de faţă ne propunem să realizăm o sinteză asupra problemei 

protecţiei mediului şi a modului în care aceasta este asigurată şi realizată în cadrul statului. 

 
2.1. Mediul şi protecţia mediului: determinări conceptuale 
 
Etimologia şi definiţia mediului. La originea sa, termenul de mediu a izvorît din substantivul 

englezesc environment, preluat apoi în franceză sub forma l’environnement şi în alte limbi (medio 

ambiente în spaniolă, meio ambiente în portugheză, al biah în arabă ş.a.), şi a avut rolul de a desemna 

spaţiul din jurul omului [80, p. 126]. 

În limba engleză crearea termenului de environment este atribuită istoricului britanic Thomas 

Carlyle (1795-1881) care, puternic influenţat de cultura germană a trebuit să redea în engleză 

derivatul umgebung, format de la umbegen „a înconjura, a împrejmui”.  

Sub influenţa termenului englezesc în discuţie, vechiul derivat franţuzesc environnement s-a 

îmbogăţit şi el cu noul sens specific ecologiei; după 1964 acesta a ajuns să fie folosit cu semnificaţia 

de „ansamblu al condiţiilor naturale (fizice, chimice, biologice) şi culturale (sociologice) în care se 

dezvoltă organismele vii şi în particular omul”. 

Potrivit cercetătorului M. Prieur „l’environnement” este un neologism de dată recentă în limba 

franceză care exprimă faptul de a înconjura, a împrejmui (environner, entourer). Termenul a fost 

inclus în Dicţionarul limbii franceze Larousse în anul 1972 cu sensul: „ansamblul elementelor 

naturale şi artificiale care condiţionează viaţa omului” [375, p. 1-2]. 

Cercetătorii români susţin că în limba română termenul a apărut în ipostaza pleonastică de 

„mediu înconjurător” în primele decenii ale secolului al XX-lea. El a fost definit în cea de-a treia 

ediţie a Micului dicţionar enciclopedic (1986) care preia definiţia tale quale din Legea protecţiei 

mediului înconjurător nr.9/1973.  

Deşi primele atestări nu sunt cunoscute, se presupune că iniţial, prin „mediu înconjurător” a 

fost tradusă expresia franţuzească „milieu ambiant” în care adjectivul ambiant reprezintă latinescul 

„ambients, -ntis” (participiul prezent al verbului ambio, -ire, „a înconjura”).  

În prezent, întrebuinţarea termenului „mediu” în combinaţie cu cuvintele „înconjurător” şi 

„ambiant” (care fiind sinonime, înseamnă potrivit Dicţionarului [70, p. 524], ce se află împrejur (în 
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jur), care înconjoară (înconjurător)) a suscitat variate discuţii în arealul ştiinţific. Spre exemplu, 

cercetătorii români [175, p. 11; 185, p. 7] găsesc ilogică utilizarea în acelaşi context a două cuvinte 

care repetă în mod inutil aceeaşi idee (pleonasm) – „mediu înconjurător”, considerînd o asemenea 

formulă drept „eleganţă a exprimării”, ce reflectă legăturile complexe dintre statutul social al omului 

şi contextul său ecologic. Drept consecinţă, acest pleonasm se află acum într-o perioadă de tranziţie 

spre corectare în sensul impunerii termenului prescurtat de mediu [123, p. 73]. De altfel, este o 

tendinţă preluată de la francezi (care au substituit „milieu ambiant” prin „l’environnement”). 

Alţi specialişti au opinat că formula „mediu înconjurător” este cea corectă, întrucît termenul 

„mediu” are accepţiuni multiple: unele foarte restrînse, cum ar fi „mediu de cultură”, în sens de 

soluţie folosită în laboratoare pentru culturi biologice, iar altele mai largi, de context social, de cadru 

de dezvoltare a omului (se spune, de exemplu, că cineva provine dintr-un mediu de intelectuali). 

Mediul, în sensul fizicii, reprezintă substratul material al fenomenelor fizice (mediul lichid, cel gazos, 

cel solid); în sens medical, referirea se face la mediul intern al corpului omenesc; există, de 

asemenea, accepţiunea de mediu geografic, care vizează cadrul natural în interiorul căruia se 

desfăşoară viaţa societăţii omeneşti etc. Sensul care ne interesează aici este cel de totalitate a 

factorilor exteriori organismului uman – şi care îi include pe cei geografici nevii (atmosfera, 

hidrosfera, relieful) – dar şi celelalte fiinţe (biosfera). Punctul de vedere este strict antropocentric, 

fapt evidenţiat şi de sintagma „mediu înconjurător”, care desemnează tot ceea ce ne înconjoară pe 

noi, oamenii [188, p. 6]. 

În context, considerăm relevantă şi poziţia cercetătorilor ruşi faţă de terminologia utilizată (dat 

fiind impactul considerabil al doctrinei ruse asupra teoriei juridice autohtone). Astfel, unii explică 

utilizarea unei formule – „окружающая среда” şi nu a unui singur cuvînt prin aceea că anume 

astfel (prin „mediu înconjurător”) a fost tradus în limba rusă termenul englez „environment” [314, p. 

21], inexistînd o singură noţiune în acest sens [314, p. 35-37].  

Alţi cercetători (E. I. Maiorova), însă, ca şi autorii români, recunosc că sintagma окружающая 

среда (mediul înconjurător) este un pleonasm, care dacă nu ar fi fost general recunoscută şi 

acceptată, ar fi trebuit considerată ca incorectă, deoarece sfidează regulile limbii ruse. În ceea ce 

priveşte traducerea termenului în limba rusă, autorul explică selectarea variantei în cauză. Astfel, 

traducerea mot-à-mot a termenului „environment” ca: „окружение” – s-a considerat a fi 

neştiinţifică; „среда” – foarte scurtă (deoarece termenul necesită o concretizare); iar „окружающая 

среда” – destul de largă şi completă, chiar dacă este pseudoştiinţifică. Totodată, cercetătorul 

accentuază că specialiştii care îşi cunosc şi apreciază limba maternă (în cazul dat – limba rusă – e.n.) 

nu folosesc această sintagmă, substituind-o cu altele asemănătoare [346, p. 58]. 
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Pe fonul acestor divirgenţe, în literatura juridică a Federaţiei Ruse sînt utilizate două formule, şi 

anume: „mediu înconjurător” („окружающая среда”) şi „mediu natural înconjurător” 

(„окружающая природная среда”). Potrivit lui O. I. Krassov [342, p. 24-25] combinaţia „mediu 

natural înconjurător” reflectă cel mai corect şi exact mediul natural. Aceeaşi formulă este utilizată şi 

de V. V. Petrov [351, p. 98], în viziunea căruia acesta presupune nu numai mediul natural, dar şi cel 

artificial. Majoritatea specialiştilor însă preferă utilizarea combinaţiei „mediu înconjurător” (de altfel, 

utilizată şi în cuprinsul actelor legislative), care este considerată identică cu cea de „mediu natural 

înconjurător”. 

În ceea ce priveşte legislaţia şi doctrina juridică a Republicii Moldova, putem menţiona că în 

marea parte a actelor legislative (în special, cele adoptate în anii '90) este utilizată combinaţia – 

„mediu înconjurător” (moment ce poate fi apreciat ca o moştenire a vechiului regim sovietic), iar o 

serie de concepţii de stat, programe naţionale şi strategii operează numai cu noţiunea de „mediu”. La 

nivelul doctrinei autohtone întrevedem tendinţa de a substitui formula de „mediu înconjurător” cu 

termenul „mediu”, simţindu-se astfel atît influenţa teoriei juridice româneşti, cît şi impactul 

procesului de integrare europeană, în special, a legislaţiei comunitare. Prin urmare, considerăm a fi 

firească ajustarea terminologiei din domeniu la modelele preluate din spaţiul european. 

Conţinutul şi definiţia mediului. Termenul de mediu (environment, umwelt, milieu) a fost 

folosit începînd din secolul al XIX-lea în sens biologic, ca ambianţă naturală a vieţuitoarelor; ulterior, 

în domeniul geografiei, a fost definit ca spaţiul locuit şi influenţat de om. La începutul sec. al XX-lea 

termenul a fost folosit ca sinonim cu cel de „mediu geografic” [81, p. 175]. Odată cu extraordinarul 

avînt al ecologiei început în deceniul al şaptelea al secolului trecut, el şi-a dezvoltat un sens nou, 

specific acestei ştiinţe. 

Concomitent cu apariţia şi amplificarea problemelor ecologice, mai ales în a doua jumătate a 

secolului trecut, acţiunile concrete (de natură economică, juridică, instituţională etc.), întreprinse în 

vederea prevenirii şi combaterii poluării, au reclamat circumscrierea şi definirea mai precisă a 

conceptului de mediu şi a elementelor sale componente.  

Iniţial, vom preciza că atît în literatura de specialitate franceză, cît şi în cea românească 

noţiunea de mediu este considerată o noţiune cameleon [375, p.2], deoarece cunoaşte nenumărate 

valenţe şi este folosită, mai mult sau mai puţin, în numeroasele medii ale societăţii umane.  

În acelaşi timp, cercetătorii susţin că expresia de mediu are două sensuri diferite: o primă 

accepţiune, izvorîtă din ştiinţele naturii şi aplicată societăţii umane, este o abordare ecologică 

(ansamblul de elemente şi echilibre de facto care condiţionează viaţa unui grup biologic); cealaltă 

accepţiune, care este datorată limbajului arhitecţilor şi urbaniştilor, se referă la zona de contact între 

spaţiul construit şi mediul natural (deci între spaţiul artificial şi cel natural) [206, p. 12; 80, p. 130]. 
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În cuprinsul dicţionarelor termenul „mediu” este explicat, de asemenea, în mod diferit, şi 

anume: ▪ „ansamblul elementelor fizice, chimice şi biologice, naturale şi artificiale care 

condiţionează viaţa umană” (Le Petit Larousse [374, p. 419]); „natura înconjurătoare alcătuită din 

totalitatea factorilor externi în care se află fiinţele şi lucrurile” (Dicţionar explicativ al limbii române 

[70, p. 617]); „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, 

straturile atmosferice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv valorile 

materiale şi spirituale” (Dicţionar de drept al mediului [74, p. 122]) etc.  

Noţiunea de mediu a fost definită în cadrul multor discipline, în sens biologic, geografic, 

ecologic, social, uman. De exemplu, în sens strict ecologic, este definită de către cercetătorul român 

Şt. Vancea [296, p. 17], potrivit căruia acesta reprezintă „totalitatea condiţiilor energetice, fizice, 

chimice şi biologice care înconjoară o fiinţă sau grupurile de fiinţe şi cu care acestea se găsesc în 

relaţii permanente de schimb”. 

În sens larg, mediul este definit ca fiind ansamblul tuturor influenţelor şi condiţiilor externe 

care afectează viaţa şi dezvoltarea unui organism [206, p. 9]. Ca noţiune antropocentrică, mediul este 

conceput ca fiind cadrul determinat de natură şi modelat de om în care se desfăşoară activităţile 

umane [373, p. 5]. 

Dat fiind faptul că în contextul prezentei investigaţii importantă este definiţia juridică a 

conceptului dat, precizăm că o asemenea definiţie formulează Şt. Ţarcă, în lucrarea sa Dreptul 

mediului [289, p. 34], şi anume: „ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: apa, aerul, 

solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, ca şi fiinţele vii, 

sistemele naturale în interacţiune”. De fapt, într-o asemenea formulare este definit mediul şi în 

cuprinsul Legii României nr.137/1995, privind protecţia mediului (la moment abrogată). 

Astfel, în dreptul intern al României prima definiţia legală a mediului a fost dată în Anexa nr. 1 

a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 cu următorul conţinut: „mediul este ansamblul de condiţii şi 

elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 

straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale 

în interacţiune cuprinzînd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, 

calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.” Această definiţie a fost 

preluată în totalitate de Ordonanţa de urgenţă, nr 195/2005 (în art. 2. lit. 41). 

Vom preciza în context, că aceasta este o definiţie diferită de cea din Legea României nr. 

9/1973, conformă cu principiile fostului regim politic, în care mediul era definit: totalitatea factorilor 

naturali (aerul, apele, solul şi subsolul, pădurile şi orice altă vegetaţie terestră şi acvatică, fauna 

terestră şi acvatică, rezervaţiile şi monumentele naturii) şi a celor creaţi prin activităţi umane 

(aşezările omeneşti şi ceilalţi factori creaţi prin activităţile omului) ce determină cadrul natural social 
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şi economic în care trăim şi care, prin interacţiunea lor, influenţează echilibrul ecologic şi determină 

condiţiile de viaţă pentru om, faună şi floră. Din cîte se poate observa, noua definiţie face o extindere 

expresă la „condiţiile şi elementele naturale” ale Terrei, surprinde mai bine caracterul de sistem şi 

substanţă internaţională a mediului [76, p. 109], dar scapă din vedere mediul construit, factorii 

artificiali, referirile la „valorile materiale şi spirituale” fiind foarte difuze şi generale. 

Totodată, în literatura juridică românească întîlnim şi alte definiţii ale conceptului de mediu, 

precum: ▪ „ansamblul factorilor (naturali sau creaţi prin activităţi umane) care acţionează asupra 

condiţiilor de viaţă şi existenţă ale omului (societăţii)” (M. Duţu [80, p. 131]); ▪ „tot ce înconjoară 

omul, respectiv, mediul artificial şi mediul natural” (V. Teuşdea [286, p. 5]); ▪ „totalitatea factorilor 

naturali şi a celor creaţi prin activităţi umane care, în strînsă interacţiune, influenţează echilibrul 

ecologic, determină condiţiile de viaţă pentru om şi cele de dezvoltare în ansamblu a societăţii 

umane” (E. Lupan [175, p. 12; 176, p. 4]) (în acelaşi timp, potrivit autorului, mediul exprimă o 

noţiune cuprinzătoare şi fundamentală, prin care se înţelege lumea vie şi cea neînsufleţită, în 

principiu tot sau aproape tot ce înconjoară omul; ceea ce ne înconjoară, în care se află fiinţele şi 

lucrurile cu care venim în contact).  

Astfel, în viziunea acestor autori, noţiunea de mediu cuprinde atît mediul natural (complex şi 

variat, care cuprinde părţile vizibile şi invizibile ale naturii, nefiind deci vorba de lucruri rezultate ale 

muncii omeneşti, ci de produse ale naturii), cît şi mediul artificial (cel creat de om, care există 

datorită activităţii umane, numit şi „mediu civilizat”, fiind vorba de condiţiile materiale de viaţă, 

create de mintea şi mîna omului).  

Precizăm în context că mediul artificial se compune din două elemente: aşezările umane, care 

sînt în principiu, identice cu comunele şi oraşele, ca unităţi administrativ-teritoriale, în care locuiesc 

şi îşi desfăşoară activitatea cotidiană oamenii; bunurile create de om care se găsesc în afara 

aşezărilor umane, adică toate construcţiile şi toate celelalte lucruri realizate de om şi aşezate dincolo 

de perimetrul administrativ al comunelor şi oraşelor, cum sunt: şoselele, autostrăzile, căile ferate, 

podurile, barajele etc., care sînt valori materiale şi spirituale şi asigură calitatea vieţii şi condiţiile care 

pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. 

Prin urmare, putem conchide că conceptul actual al mediului, privit şi sub aspect juridic, are un 

caracter dinamic, exprimînd tendinţa generală – naţională şi internaţională – pentru includerea în 

compunerea sa atît a elementelor naturale, cît şi a celor create de om, în interacţiunea şi 

interdependenţa lor. 

Această orientare pare a fi pe deplin justificată, dacă avem în vedere faptul că relaţia om-

natură, înţeleasă în accepţiunea unei conexiuni organice între elementele ce o compun, a constituit 
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întotdeauna – şi azi mai mult ca oricînd – una dintre condiţiile esenţiale ale propăşirii societăţii 

omeneşti, definind, în ultimă instanţă, calitatea vieţii şi nivelul de civilizaţie [185, p. 37]. 

În ceea ce priveşte doctrina de specialitate rusă, vom preciza că mediul („mediul natural 

înconjurător”) este definit ca fiind: ▪ „totalitatea complexelor naturale, a obiectelor naturale şi a 

resurselor naturale, incluzînd aerul atmosferic, apa, solul, subsolul, flora şi fauna, inclusiv clima şi 

spaţiul cosmic, în interrelaţia şi interdependenţa lor” (M. M. Brinciuk [317, p. 58], V. V. Gucikova 

[372, p. 26]); ▪ „mediul unde locuieşte omul, care serveşte drept loc, mijloc şi condiţie de existenţă 

pentru el şi pentru alte organisme vii” (B. V. Erofeev [327, p. 6]) (acelaşi autor defineşte noţiunea de 

mediu şi în sens larg, şi anume: „mediul cuprinde natura ca sistem complex al ecosistemelor naturale 

şi mediul artificial, adică acea parte a mediului natural care a fost transformată drept rezultat al 

activităţii umane”); ▪ „totalitatea componentelor mediului natural, a obiectelor naturale, natural-

antropogene, precum şi a obiectelor antropogene” (A. V. Guseva, L. V. Dudkina, O. V. Şcerbakova 

[322, p. 4]) (definiţie cuprinsă şi în art. 1 din Legea Federaţiei Ruse „Cu privire la protecţia mediului 

înconjurător” [366]); ▪ „mediul natural de viaţă şi activitate a omului şi a altor organisme vii, care 

cuprinde în sine litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera şi spaţiul cosmic din apropierea pămîntului” 

(A. N. Nikanorov, T. A. Horujaia [348, p. 9]).  

În literatura de specialitate autohtonă, întîlnim următoarele definiţii date mediului: ▪ „totalitatea 

lucrurilor, fenomenelor, influenţelor de natură să cauzeze schimbări de diferit ordin în activitatea 

umană şi a omului însuşi, precum şi cele ce nu provoacă influenţă, dar pot fi influenţate de către om, 

precum şi cele ce nu produc influenţă şi nu pot fi influenţate de om, dar formează un anturaj al vieţii 

lui” (I. Trofimov [288, p. 8]); ▪ „totalitatea factorilor naturali şi artificiali din jur” (V. Vlaicu [298, p. 

17]); „mediul natural înconjurător este constituit din natură (mediul natural, în sens restrîns, ca 

realitate obiectivă ce există independent de conştiinţa omului, ca urmare a dezvoltării evolutive a 

lumii materiale, constituită din sisteme ecologice naturale; mediu natural neinfluenţat de activitatea 

economică a omului) şi mediul înconjurător al omului (parte a mediului natural, modificată în 

procesul activităţii antropogene a omului, constituită din unitatea organică a sistemelor ecologice 

naturale modificate şi transformate de om)” (P. Zamfir, N. Zamfir [329, p. 30]) (definiţie similară cu 

cea a autorului rus V. V. Petrov [351, p. 98]). 

Astfel, multitudinea definiţiilor date termenului „mediu” demonstrează faptul că el rămîne a fi 

o noţiune generală, dificil de sintetizat într-o definiţie care să satisfacă pe toată lumea [67, p. 42]. 

Dincolo de varietatea definiţiilor, este evident că definirea acestui concept are numeroase 

consecinţe şi implicaţii asupra legislaţiei ecologice şi a dreptului ecologic. De aceea, este foarte 

important ca reglementările speciale în materie să cuprindă o definiţie „legală”, la care să se 
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raporteze cei chemaţi să le aplice şi, totodată, cei preocupaţi de dimensiunea teoretică a 

reglementărilor din domeniu [67, p. 42]. 

Referitor la definirea legală a termenului de mediu, menţionăm că Legea Republicii Moldova 

privind protecţia mediului înconjurător [161] nu defineşte termenul „mediu”, ci doar determină 

elementele lui – „solul, subsolul, apele, flora şi fauna, aflate pe teritoriul ţării, precum şi aerul din 

spaţiul de deasupra acestui teritoriu” (art. 4). În schimb, Legea cu privire la produsele de uz 

fitosanitar şi la fertilizanţi [138], în art. 3 stabileşte că prin mediu e necesar de înţeles „apa, aerul, 

pămîntul, fauna şi flora sălbatică în interdependenţă”. Spre deosebire de legile menţionate, Legea 

privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător [154], în art. 1 

stipulează că mediul înconjurător reprezintă „totalitatea elementelor naturale şi tehnogene”. 

Analizînd definiţiile menţionate, observăm că primele două acte legislative definesc prin termenul de 

mediu doar mediul natural, în timp ce ultima lege include în noţiunea de mediu şi mediul artificial.  

Cu toate acestea, însă considerăm că nici o definiţie legală din cele enunţate nu reflectă adecvat 

sensul fenomenului în discuţie. Mai mult ca atît, este inacceptabil ca noţiunea de mediu să nu fie 

definită în principala lege din domeniu – Legea privind protecţia mediului înconjurător. Prin urmare, 

apreciem că de aici practic încep deficienţele cadrului juridic al Republicii Moldova în sfera 

protecţiei mediului. 

În context, o atenţie deosebită merită proiectul Legii privind protecţia mediului, în cuprinsul 

căruia mediul este definit ca: 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 flora, fauna, societatea umană, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzînd 

elementele enumerate anterior, inclusiv valorile arheologice şi istorice, calitatea vieţii şi condiţiile 

care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului [207, art. 1 alin. (2)].  

Din cîte se poate observa este o definiţie preluată cu unele excepţii din legislaţia României. Ca 

element de noutate legiuitorul nostru include în conţinutul mediului: societatea umană, valorile 

arheologice şi istorice. Pentru a putea aprecia “corectitudinea” definiţiei în cauză, considerăm că este 

necesar să conştientizăm rolul practic al acesteia. În acest sens, este important să tinem cont de faptul 

că definiţia legală a noţiunii de mediu trebuie să permită aplicarea practică, eficientă şi funcţională a 

diferitelor reglementări care au ca obiectiv protecţia mediului. În special, vom preciza că definiţia 

trebuie să întrunească următoarele condiţii: • să fie clară şi lipsită de ambiguităţi; • să fie 

cuprinzătoare şi pe cît posibil exhaustivă; • să cuprindă elementele ce urmează a fi protejate prin 

legislaţia din domeniu. 

În baza celor nominalizate, vom defini noţiunea de mediu ca fiind totalitatea factorilor naturali 

(apa, aerul, solul, subsolul, fauna şi flora, pădurile, peisajele, materiile organice şi anorganice) şi 



 41

artificiali (realizările omului la nivelul aşezărilor umane şi în spaţiul din afara acestuia) care, fiind 

în interacţiune, influenţează echilibrul ecologic şi determină condiţiile de viaţă pentru om. 

Protecţia mediului: concept, esenţă şi importanţă. Mediul natural are o însemnătate deosebită 

pentru calitatea vieţii pe Terra, deoarece elementele sale îl înconjoară pe om şi celelalte vieţuitoare, 

reprezentînd condiţia existenţei acestora [175, p. 14]. La rîndul său, mediul artificial reprezintă ace-

laşi mediu natural, însă modelat (transformat) potrivit necesităţilor concrete ale omului şi, respectiv, 

se prezintă la fel de important şi valoros pentru existenţa şi dezvoltarea omului. Deci elementele 

naturale şi artificiale ale mediului influenţează direct existenţa şi activitatea omului, dar şi omul prin 

acţiunile sale influenţează, la rîndul său (negativ în cea mai mare parte), starea elementelor mediului.  

În general, activitatea omului, orientată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat 

întotdeauna starea factorilor de mediu. În trecut, intervenţia omului în modificarea condiţiilor de 

mediu era de proporţie redusă şi nu lăsa urme, datorită capacităţii de regenerare a naturii. În prezent, 

ca urmare a dezvoltării explozive a tuturor activităţilor umane şi, în special, din sectoarele producţiei 

industriale şi agricole, a comerţului, turismului şi urbanizării, intervenţia omului în modificarea 

condiţiilor de mediu a depăşit de multe ori pragurile limită de regenerare a naturii, înregistrîndu-se o 

degradare, în unele cazuri ireversibilă, a factorilor de mediu care pune, în timp, în pericol însăşi viaţa 

oamenilor [90, p. 45]. 

Respectiv, aplanarea consecinţelor negative ale activităţilor umane necesită intervenţia 

conştientă şi eficientă a omului, materializată într-o activitate complexă, raţională, ştiinţific 

fundamentată prin care să urmărească prevenirea poluării, refacerea mediului poluat şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu. Anume din aceste considerente se impune ca deosebit de imperativă şi 

stringentă protecţia mediului sub toate formele posibile.  

Preocupările pentru protecţia mediului se regăsesc în diferite epoci istorice, începînd cu mii de 

ani înaintea erei noastre. De la grija pentru curăţenia cetăţii pînă la grija pentru „curăţenia” societăţii, 

fără a încerca o definiţie ori poate chiar unii fără a şti că desfăşoară activităţi ecologice – de protecţie 

a mediului – preocupă diverse categorii sociale, de la gospodine la oameni de ştiinţă şi guvernanţi 

[88, p. 27]. 

Astăzi, mai mult ca oricînd, protecţia mediului este necesară la nivel local, regional şi 

internaţional, deoarece sînt atestate asemenea probleme ecologice grave ca: schimbările climatice, 

degradarea stratului de ozon, acidificarea, impactul periculos al substanţelor chimice şi al deşeurilor, 

reducerea diversităţii biologice, poluarea apelor terestre, degradarea solurilor etc. [199, p. 6-15] – 

toate generate de fenomene de macropoluare. Avînd în vedere proporţiile foarte mari ale acestora, ca 

şi efectele tot mai nocive asupra mediului la nivel global, protecţia mediului se înscrie printre marile 

probleme ale lumii contemporane [181, p. 391]. 
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Referindu-ne nemijlocit la conceptul protecţia mediului, notăm că acesta este definit în 

literatura de specialitate ca fiind: ▪ „o activitate umană conştientă, care are drept scop ocrotirea şi, în 

limitele posibilităţilor, îmbunătăţirea condiţiilor cantitative şi calitative ale vieţii omului” (V. Teuşdea 

[286, p. 6]); ▪ „o activitate deosebit de complexă, ştiinţific fundamentată, prin care se asigură 

protejarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a tuturor componentelor, biotice şi abiotice, ale 

mediului, între care omul este un component şi un factor determinant, fiind ocrotit ca atare, printr-o 

serie de măsuri tehnico-organizatorice şi sociale, reglementate prin norme juridice cu caracter 

imperativ” (D. Marinescu [185, p. 272]); ▪ „o activitate umană conştientă, ştiinţific fundamentată, 

îndreptată spre realizarea unui scop concret, constînd în prevenirea poluării, menţinerea şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe Pămînt” (E. Lupan [173, p. 16]); ▪ „o activitate orientată spre 

păstrarea unui mediu favorabil, prevenirea degradării în procesul dezvoltării sociale şi spre 

restabilirea şi menţinerea echilibrului ecologic” (V. V. Gucikova [372, p. 27]); ▪ „totalitatea 

acţiunilor economice, tehnice şi tehnologice, de ordin social, ca şi cele legislative, întreprinse pentru 

asigurarea stării de normalitate a mediului, atît prin măsuri de refacere a acelor elemente care au 

cunoscut procese de degradare, cît şi prin prevenirea apariţiei în viitor a unor elemente de poluare” 

(V. Galin-Gorini [88, p. 33]); ▪ „un sistem de măsuri orientate spre păstrarea, îmbunătăţirea mediului 

natural şi prevenirea consecinţelor negative ale activităţii economice sau de altă natură a omului” (B. 

V. Erofeev [327, p. 6]) etc. 

Deci putem constata că, prin esenţă, protecţia mediului tinde spre înlăturarea influenţelor 

negative asupra mediului natural şi artificial prin prevenirea şi combaterea poluării de orice natură 

(descoperirea cauzelor poluării şi înlăturarea acestora, reducerea efectelor ei, precum şi eliminarea 

totală a acestora). În acelaşi timp, protecţia mediului se realizează şi prin utilizarea raţională a 

resurselor naturale conform principiului dezvoltării durabile. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că protecţia mediului presupune un complex de activităţi 

umane, ştiinţific fundamentate, orientate spre păstrarea calităţii favorabile a mediului, prevenirea 

poluării şi degradării acestuia în procesul dezvoltării sociale şi spre restabilirea şi menţinerea 

echilibrului ecologic. 

În acelaşi context, merită enunţată şi definiţia dată de autorul V. Vlaicu, potrivit căruia protecţia 

mediului presupune „o activitate conştientă a fiecărei persoane fizice sau juridice, inclusiv a statului 

şi a organelor lui, îndreptată spre protecţia mediului natural şi artificial etc. – activităţi efectuate 

nemijlocit sub custodia statului şi care au scopul ridicării nivelului de trai al omului, creării 

condiţiilor prielnice pentru dezvoltarea fizică şi psihică a individului actual şi a celui viitor” [298, p. 

18]. După cum observăm, în cazul dat nu se redă esenţa conceptului, ci mai curînd se accentuează 

subiecţii care sînt obligaţi să asigure protecţia mediului şi, respectiv, obiectivele ce trebuie atinse.  
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Astfel, prin dimensiunile şi semnificaţiile sale, protecţia mediului este o obligaţie legală şi 

morală a fiecărui om, iar statul, ca reprezentant al intereselor generale, trebuie să garanteze 

cetăţenilor săi prin măsuri economico-financiare, organizatorice şi juridice – realizarea cerinţelor 

legale, practice ale ocrotirii calităţii factorilor de mediu şi ale ameliorării acestora [96, p. 329]. 

Obligaţia fiecărui cetăţean al Republicii Moldova de a proteja mediul este consfinţită în 

dispoziţiile art. 59 din Legea Fundamentală a statului [56]. Această reglementare constituţională este 

considerată incompletă [301, p. 16; 300, p. 44], deoarece nu incubă obligaţia respectivă şi pentru 

cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie şi apatrizi, fapt ce nu corespunde afirmaţiei enunţate mai 

sus. Mai mult ca atît, obligaţia dată nu este imputată nici persoanelor juridice, cu toate că anume 

acestea reprezintă „cei mai mari subiecţi ai poluării”. 

Respectiv, susţinem propunerea de a modifica dispoziţiile constituţionale, pentru a atribui 

această obligaţie în sarcina nu numai a „fiecărui cetăţean”, dar şi a „fiecărei persoane”, atît fizice, cît 

şi juridice.  

Este un moment deosebit de important ca fiecare om să fie obligat să protejeze mediul, întrucît 

fiinţa umană nu poate exista în afara cadrului natural care reprezintă sursa şi condiţia existenţei uma-

ne [310, p. 227], scopul principal al protecţiei mediului este ocrotirea omului însuşi, a vieţii acestuia, 

crearea condiţiilor pentru dezvoltarea fizică şi psihică a lui într-un mediu favorabil şi sănătos. 

Astfel, dacă se protejează ecosistemele (comunităţi de viaţă interdependente care formează, sub 

aspect organic, un tot unitar), urmărindu-se supravieţuirea lor, se realizează şi dăinuirea omului 

(deoarece omul face parte în mod organic din aceste comunităţi de viaţă). Întrucît prin vătămarea 

mediului este expusă pericolului şi calitatea vieţii umane, însăşi viaţa umană, prin activitatea de 

protecţie a mediului se urmăreşte, într-adevăr, nu pur şi simplu păstrarea nealterată a acestuia, ci şi 

păstrarea vieţii umane în întregul ei [175, p. 39]. 

Protecţia mediului, ca acţiune a individului, are astfel o importanţă majoră, deoarece de aceasta 

depinde nu numai sănătatea şi viaţa unui individ, ci şi a societăţii în ansamblu [298, p. 17]. Protecţia 

şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu este, în acelaşi timp, o problemă de importanţă majoră care 

afectează viaţa oamenilor şi dezvoltarea economică a ţărilor şi a lumii întregi. De aceea, ea constituie 

o datorie fundamentală pentru toate guvernele.  

Astăzi se impun, deja în mod conştient, pretutindeni în lume, din ce în ce mai insistent, acţiuni 

permanente în cele mai variate domenii ale activităţii sociale în sprijinul protecţiei mediului, ca una 

dintre preocupările contemporane prioritare, ce se justifică tocmai prin interesele vitale ale 

oamenilor. Într-adevăr, în condiţiile actuale ale dezvoltării economice şi sociale, trebuie să ne gîndim 

mai profund la repercusiunile acţiunilor noastre asupra mediului. Aceasta, deoarece putem, din 
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neştiinţă sau neglijenţă, să cauzăm pagube considerabile şi ireparabile mediului, de care depinde 

sănătatea, bunăstarea şi viaţa omului. 

Prin urmare, aprofundîndu-ne cunoştinţele şi acţionînd cu multă chibzuinţă, putem asigura 

pentru noi şi posteritate condiţii de viaţă mai bune, într-un mediu mai bine adaptat necesităţilor şi 

aspiraţiilor umanităţii. În acest sens, există perspective reale pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, 

ceea ce presupune eforturi intelectuale şi financiare însemnate, o acţiune ordonată şi bine coordonată 

[67, p. 44]. Totodată, pentru umanitate protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu au devenit o 

sarcină a cărei realizare presupune nu numai eforturi materiale şi organizatorice naţionale şi 

internaţionale, ci şi cristalizarea unor concepţii ştiinţific fundamentate. 

În context, considerăm necesar a preciza că protecţia mediului implică o serie de dimensiuni 

indispensabile realizării sale practice şi eficiente, precum: 

• dimensiunea socială prezentă prin angajarea unor sfere largi ale populaţiei în activităţile de 

protecţie a mediului, prin crearea opiniei publice şi prin iniţiative de natură administrativă (de 

exemplu: Ziua Mondială a Mediului, Ziua Mondială a Apei etc.); 

• dimensiunea guvernamentală prezentă prin organismele şi autorităţile internaţionale, 

naţionale, zonale şi locale axate pe activităţi de inspecţie, supraveghere, analize, monitoring, 

coordonare, cercetare, reglementare şi chiar gestionare a protecţiei mediului; 

• dimensiunea tehnico-economică prezentă prin orientarea organizaţiilor din cadrul ramurilor 

economice spre introducerea de tehnologii curate, programe de eficientizare şi reducere a consumului 

de materii prime şi resurse naturale şi nu în ultimul rînd, spre crearea de fonduri şi resurse financiare 

destinate protecţiei mediului; 

• dimensiunea educativ-informaţională prezentă prin instituţionalizarea mediului şi a 

protecţiei acestuia în programe şcolare şi universitare, prin organizarea de sesiuni, seminarii, 

conferinţe, expoziţii, parcuri, programe, emisiuni, reportaje, anchete etc.; 

• dimensiunea juridică prezentă prin crearea cadrului legislativ şi juridic necesar definirii 

dreptului mediului, a protecţiei şi poluării acestuia (sub forma legilor, hotătîrilor, ordonanţelor, 

ordinelor, deciziilor, normativelor, standardelor sau a altor reglementări necesare); 

• dimensiunea relaţiilor şi a colaborărilor internaţionale prezentă prin tratatele, convenţiile, 

protocoalele, acordurile semnate între state (bilaterale sau multilaterale), comunităţi sau organizaţii 

internaţionale, prin conferinţele şi simpozioanele tematice, precum şi prin comisiile mixte cu scop de 

cercetare, dezvoltare şi monitoring a diverselor aspecte legate de mediu; 
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• dimensiunea politică prezentă prin partidele şi organizaţiile de factură politică, care 

militează pentru protecţia mediului şi pentru crearea unor curente favorabile ameliorării calităţii 

mediului şi a unei vieţi în armonie cu natura. 

Aşadar, o protecţie reală şi eficientă a mediului e posibilă practic doar în condiţiile implicării 

tuturor acestor dimensiuni şi asigurării unei acţiuni convergente a tuturor factorilor enunţaţi. 

Generalizînd asupra subiectului, notăm că protecţia mediului are ca sarcină generală să 

descopere cauzele poluării mediului, să stabilească modalităţile şi condiţiile prevenirii poluării, 

reducerii şi înlăturării totale a efectelor acesteia, precum şi să le aplice în acord cu interesele 

societăţii.  

Protecţia mediului este o sarcină a întregii societăţi şi se realizează în interesul tuturor 

membrilor societăţii. De aceea, activitatea respectivă trebuie să devină una dintre principalele raţiuni 

ale existenţei fiecărei persoane, dar şi a societăţii în ansamblu. Nu mai puţin important este faptul că 

protecţia mediului este un obiectiv de interes public major, fapt ce determină locul şi rolul deosebit 

de important al statului în cadrul acestui proces în lumea contemporană. 
 
2.2. Evoluţia protecţiei mediului în statul moldav (aspecte juridice şi politice) 
 
Privită în ansamblu, întreaga istorie a umanităţii nu este altceva decît o succesiune de adaptări 

sociale şi tehnologice care au permis utilizarea naturii, deopotrivă tot mai eficace şi mai productivă, 

pînă la limita care a atins pragul de echilibru şi care reclamă, ca o necesară contrapondere, protecţia 

mediului. 

Interacţiunea omului cu mediul natural a existat din cele mai vechi timpuri, cu mult înainte 

chiar de apariţia statului şi dreptului. Normele de pre-drept care se refereau la legăturile dintre om şi 

natura sa înconjurătoare au reprezentat, probabil, prima formă de reglementare a raporturilor dintre 

oameni; atunci cînd au apărut elemente de conştiinţă religioasă (pe o anumită treaptă de dezvoltare 

umană), preceptele religioase s-au adăugat uzanţelor primitive ale relaţiilor dintre fiinţele umane şi 

mediul natural. 

Într-o asemenea perspectivă, este de presupus că primele norme de conduită socială s-au referit 

la vînat, pescuit, protecţia focului şi apărarea colectivă împotriva fenomenelor naturale ori atacurilor 

animalelor sălbatice etc., astfel că însuşi dreptul a aparut ca o necesitate privind raporturile omului cu 

mediul [75, p. 5]. 

Numai că istoria atestă destul de tardiv aderenţa directă a dreptului la ocrotirea naturii. Primele 

elemente de reglementare a mediului ocroteau sănătatea omului prin combaterea poluării resurselor 

locale esenţiale, precum apa potabilă, aerul, fauna şi flora. 
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Astfel, în decursul evoluţiei omenirii, odată cu celelalte norme de reglementare a relaţiilor 

sociale, a activităţii economice, culturale, ştiinţifice, a apărut necesitatea clarificării raporturilor dintre 

om şi natură, mai exact stabilirea unor reglementări care să protejeze mediul din ce în ce mai mult 

afectat de intervenţia omului. În acest mod s-a ajuns la elaborarea unor norme destinate asigurării 

cadrului juridic optim, ca principal instrument necesar protejării calităţii vieţii noastre şi a mediului. 

Pe teritoriul ţării noastre preocupări de protejare a unor elemente din natură au existat încă din 

zorii apariţiei organizărilor feudale în cele trei principate române, ele luînd forma unor măsuri cu 

caracter legislativ. În decursul timpului, actele normative din domeniu au fost diversificate, vizînd, pe 

lîngă ocrotirea vînatului, reglementarea pescuitului sau protejarea pădurilor, a păşunilor şi 

reglementarea unor probleme privind menţinerea igienei, organizarea comerţului, a agriculturii ori a 

industriei etc. Mărturii, în acest sens, se găsesc în lucrările cronicarilor Ion Neculce şi Dimitrie 

Cantemir, dar şi în cele mai vechi documente care încearcă să reglementeze raporturile omului cu 

natura. 

Evoluţia reglementării juridice a protecţiei mediului pe teritoriul actualei Republici Moldova a 

cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe etape distincte. Astfel, în viziunea autorilor I. Guceac şi V. 

Ursu [98, p. 24], perioadele de formare a legislaţiei din domeniu pot fi clasificate în trei etape: 

1) începînd cu anii 1457, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, pînă la sfîrşitul anilor '50 ai 

sec. al XX-lea; 

2) începînd cu anul 1959, cînd a fost adoptată Legea privind protecţia naturii şi exploatarea 

raţională a resurselor naturale ale RSS Moldoveneşti şi terminînd cu anul 1991; 

3) începînd cu anul 1991, cînd a fost adoptat Codul Funciar al Republicii Moldova şi pînă în 

prezent (perioada contemporană). 

La acest capitol, autorul I. Trofimov [288, p. 16-17] evidenţiază următoarele etape: ▪ perioada 

de pînă la 1940; ▪ perioada 1940-1993; ▪ perioada contemporană – după 1993 (an în care a fost 

adoptată Legea Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător). 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că perioada contemporană de dezvoltare a legislaţiei 

ecologice începe din anul 1993, din momentul adoptării Legii privind protecţia mediului 

înconjurător, întrucît în cuprinsul art. 2 al acesteia se stipulează caracterul fundamental al acesteia 

pentru protecţia mediului în Republica Moldova – „constituie cadrul juridic de bază pentru 

elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul protecţiei 

mediului în scopul: a) asigurării fiecărui om a dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut; b) 

realizării supremei responsabilităţi a fiecărei generaţii pentru protecţia mediului în faţa generaţiilor 

viitoare; c) obţinerii unui diapazon cît mai larg de folosire a resurselor naturale fără a depăşi limitele 

admisibile, evitîndu-se epuizarea şi degradarea lor, riscul pentru sănătatea oamenilor şi alte 
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consecinţe nedorite şi imprevizibile; d) protecţiei solului şi subsolului, apelor şi aerului de poluare 

chimică, fizică şi biologică, de alte acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; e) păstrării 

biodiversităţii şi genofondului, integrităţii sistemelor naturale, valorilor naţionale istorice şi culturale; 

f) restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor, afectate prin activitatea antropică sau calamităţi 

naturale.” 

În schimb, Codul funciar, potrivit art. 1, reglementează un cerc mai restrîns de relaţii, doar 

relaţiile funciare, fapt ce nu ne permite să-i atribuim rolul de factor determinant al unei noi etape de 

dezvoltare a legislaţiei ecologice naţionale. 

Propunîndu-ne în continuare studierea evoluţiei în timp a legislaţiei ecologice, vom iniţia cu 

vechiul drept moldovenesc, care cuprindea un şir de reguli, „pravile” privind ocrotirea unor factori de 

mediu ca pădurea, apele, solul, regnul animal etc. Începînd cu Evul Mediu, moldovenii îşi 

reglementau relaţiile între ei prin intermediul unei totalităţi de obiceiuri şi tradiţii populare orale, care 

au fost cristalizate de-a lungul secolelor, fiind denumite în popor „obiceiul pămîntului”, persistînd în 

Moldova aproape pînă în epoca modernă. 

Primele încercări de reglementare a raporturilor dintre om şi natură datează cu perioada 

domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), care, fiind preocupat de protejarea vînatului şi a altor 

resurse naturale, a dat „legea braniştii” – lege care proteja flora şi fauna sălbatică în anumite locuri, 

adică interzicea orice activitate de folosire a resurselor naturale pe anumite teritorii [297, p. 21]. 

Astfel, braniştea reprezenta un „loc oprit unde nimeni nu avea voie să vîneze, să pescuiască, să 

păşuneze vitele şi nici măcar să cosească fînul fără voia stăpînului, cei care încălcau legea fiind aspru 

pedepsiţi cu pedeapsă corporală şi confiscarea a tot ceea ce aveau asupra lor cînd săvîrşeau fapta” 

[267, p. 95; 303, p. 33]. 

Mai tîrziu, Vlad Vintilă (1533), Ştefan Tomşa (1621) şi Matei Basarab (1646), prin intermediul 

decretelor domneşti, reglementau „braniştile” sau „opreliştele de stricare a naturii” (precursoare ale 

rezervaţiilor naturale contemporane [92, p. 12]). În acest sens, deosebit de semnificativ este faptul că 

statul (respectiv domnitorii), în acea perioadă, nu puneau accentul pe calitatea mediului, ci pe 

proprietate. Astfel, prin intermediul actelor sale, domnitorii protejau doar proprietatea şi nicidecum 

mediul. În acelaşi timp, o asemenea atitudine poate fi înţeleasă, deoarece atunci nivelul de poluare nu 

era ameninţător, natura era în stare să lichideze majoritatea poluărilor, iar activităţile oamenilor nu 

provocau mediului pagube inestimabile. Este însă demn de remarcat că totuşi, odată cu apărarea 

proprietăţii, odată cu obligarea locuitorilor de a proteja aceste resurse, în mod real se proteja flora şi 

fauna de pe acele întinderi [297, p. 21-22; 97, p. 34-35]. 

Pe lîngă aceste „legi” ale „braniştilor”, au existat şi alte acte normative avînd drept scop 

protejarea unor specii de animale. Un exemplu îl constituie măsurile de protecţie a şoimilor, ei fiind 
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ocrotiţi în tot timpul anului pentru a putea fi capturaţi în scopul folosirii lor la vînătorile domneşti şi 

boiereşti. Ca urmare, cei care prindeau şoimi ori le distrugeau cuiburile erau aspru pedepsiţi. Astfel, 

Petru cel Tînăr, domnitor al Ţării Româneşti, printr-o „carte”, dată la 16 aprilie 1564, expropriază pe 

Tăvul şi Drăgan din ocinile lor din Suhodel şi Iermoneşti pentru că aceştia furaseră doi şoimi de pe 

moşia statului [88, p. 12]. 

O reglementare analogică în ceea ce priveşte regimul de protecţie a braniştilor o constituie şi 

hotărîrea Conventului de la Focşani, din 29 mai 1706, prin care se formează o comisie mixtă de 

dregători munteni şi moldoveni, care decide cu privire la principiile de hotar, în special, stabileşte 

interdicţii pentru munteni de a tăia păduri pe teritoriul moldovenilor [306, p. 17]. 

Astfel, apar primele forme de organizare şi exploatare a pădurilor. Semnificativ, în acest sens, 

este primul Cod silvic românesc, tipărit în 1786 pentru Bucovina, în limbile germană şi română, 

intitulat sugestiv „Orînduiala de pădure”. Codul conţinea norme de întreţinere şi tăiere a arborilor în 

aşa fel încît să permită regenerarea în timp util a zonelor împădurite [88, p. 13]. 

Este demn de remarcat faptul că un document vechi de peste 200 de ani, conţinea idei şi astăzi 

actuale, care, de altfel, se regăsesc şi în documentele Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite de la 

Stockholm, cît şi în conceptul despre dezvoltarea durabilă din Uniunea Europeană. Deşi Codul nu 

avea decît 12 articole, ele sintetizau problemele referitoare la ocrotirea şi exploatarea pădurii, 

constituindu-se ca o lege cu toate atributele moderne.  

Prima reglementare oficială a regimului pădurilor din Moldova o constituie „Anaforaua pentru 

codru, dumbrăvi şi lunci”, întărită la 28 noiembrie 1792 de voievodul Alexandru Moruzi, urmată doi 

ani mai tîrziu (la 28 noiembrie 1794) de o altă orînduială intitulată „Ponturile în ce chip s-au hotărît 

cu sfatul de obşte pentru paza dumbrăvilor, a rădiurilor, a luncilor şi a codrilor merei” [98, p. 24-25]. 

Ponturile, în număr de 6, prevăd, întîi de toate, măsuri de păstrare şi ocrotire a pădurilor, conţinînd 

norme cu caracter imperativ. 

La 3/15 ianuarie 1805, voievodul Alexandru Moruzi dă o altă anaforă cu privire la aşezămîntul 

agrar, compusă din 22 de ponturi, care restrîngea esenţial dreptul de folosinţă al sătenilor clăcaşi 

asupra fîneţelor, păşunilor şi pădurilor. 

Începutul sec. al XIX-lea constituie pentru Moldova o perioadă de extindere a reglementărilor 

în acest domeniu, fiind adoptate un şir de acte ce reglementau explorarea pădurilor, subsolului, 

apelor, aerului. Astfel, Legea moldovenească din 1843 pentru cruţarea pădurilor stabilea reguli după 

care urma să se facă exploatarea pădurilor mănăstireşti care aparţineau bisericii şi clerului (prilej de 

abuzuri şi de cîştiguri ilicite). Noile reguli erau preluate, în cea mai mare parte, din Codul silvic 

francez [98, p. 25].  
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În anul 1872 apare legea cu privire la vînătoare, cu prevederi clare de protecţie a faunei şi cu o 

viziune modernă asupra acestei preocupări, interzicînd, printre altele, excesele distructive [88, p. 17; 

286, p. 16]. 

Ulterior, Unirea Ţărilor Româneşti a dictat şi necesitatea unificării legislaţiei în domeniu, care 

în perioada 1918-1920 şi-a extins jurisdicţia şi asupra Basarabiei. 

Între anii 1920 şi 1930, se adoptă o serie de legi. Bunăoară, la 24 septembrie 1920 este adoptată 

Legea „Pentru înfiinţarea păşunilor comunale”, prin care se urmăreşte protecţia pădurii, utilizîndu-se 

numai poienile, golurile de munte, adică plaiurile şi regiunea de baltă a Dunării şi Prutului. La 1 iulie 

1924 a fost adoptată o lege, numită „Satisfacerea trebuinţelor normale în lemn de foc şi de 

construcţie ale populaţiei rurale din Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina”, în care se prevedea 

exproprierea de păduri în scopul enunţat, fiind precizate regulile de expropriere. În anul 1930 este 

adoptată Legea „Pentru ameliorarea terenurilor degradate”, iar în 1933 – Legea „Asupra măsurilor 

complementare necesare pentru utilizarea păşunilor comunale provenind din păduri”. 

Aceste legiuiri reglementau, în principal, dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra pădurilor, 

inclusiv fauna lor, cuprinzînd, concomitent, o serie de recomandări de ordin tehnic, precum: 

stabilirea vîrstei optime pentru tăierea copacilor, curăţarea pădurii, interzicerea păşunatului etc. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, preocupările în materie au fost stagnate pînă la mijlocul 

anilor '50, fapt ce i-a determinat pe unii cercetători [309, p. 17-18; 288, p. 16] să caracterizeze această 

perioadă ca fiind de „stagnare legislativă în acest domeniu”. Principalele reglementări ţineau de 

bazele legislaţiei ex-URSS. În acea perioadă, toate raporturile ce priveau folosirea resurselor naturale 

erau reglementate de legislaţia ex-RSS Ucraineană.  

În perioada din 1957-1963, în URSS au fost instituite şi dezvoltate bazele legislaţiei privind 

protecţia naturii, iar, odată cu aceasta, a fost adoptată Legea privind protecţia naturii a URSS, fapt ce 

a determinat legislativul ex-RSS Moldoveneşti ca la 16 ianuarie 1959 să adopte Legea privind 

protecţia naturii şi exploatarea raţională a resurselor naturale a RSS Moldoveneşti – prima lege 

după cel de-al Doilea Război Mondial (fiind şi primul act normativ în domeniu [371, p. 8]), care a 

funcţionat pînă în anul 1993.  

Legea era alcătuită din preambul şi opt articole, toate cu un caracter imperativ. Preambulul legii 

stipula următoarele: „În scopul păstrării şi folosirii raţionale a straturilor de sol şi celui vegetal, 

inclusiv a pădurilor, a regnului animal, subsolului, lacurilor şi rîurilor, a altor obiective acvatice, a 

monumentelor naturii preţioase, care au o însemnătate ştiinţifică şi practică pentru creşterea în 

continuare a productivităţii muncii şi satisfacerea cerinţelor materiale, culturale şi estetice ale 

societăţii, Sovietul Suprem al RSSM hotărăşte: 
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Art. 1. Se declară că se supun protecţiei de stat solurile, toate pădurile, subsolul, resursele 

acvatice (lacurile, rîurile, izvoarele, apele subterane etc.), monumentele naturii (parcurile, copacii 

seculari şi altă vegetaţie seculară) ş.a.” [371, p. 8-9]. 

Protecţia naturii a fost pusă în seama filialei moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS şi 

Ministerului Agriculturii al RSSM, în limita republicii, iar la nivel local – a sovietelor săteşti, de 

orăşel, orăşeneşti şi raionale.  

Ulterior, în baza legii din 1959, au fost adoptate un şir de legi, printre care: Codul Funciar al 

RSSM din 22 decembrie 1970, Codul Apelor din 21 decembrie 1973, Codul Subsolului din 25 

noiembrie 1976, Codul Silvic din 7 iunie 1979, Legea privind protecţia şi folosirea regnului animal 

din 4 decembrie 1981 etc. 

Între anii 1980-1990 legislaţia în domeniu s-a îmbogăţit doar cu unele norme ce înăspresc 

măsurile de supraveghere în vigoare, stabilind totodată şi unele măsuri suplimentare. 

Evident elaborarea cadrului juridic în materia protecţiei mediului a fost însoţit, pe parcursul 

secolului trecut, de consolidarea sistemului instituţional în vederea aplicării eficiente a acestuia. 

Faptul dat a marcat cristalizarea unei politici în domeniu la nivel de stat. 

Astfel, la 15 martie 1904, a fost constituită Societatea Savanţilor Naturalişti din Basarabia. La 7 

iulie 1930, Consiliul de Miniştri al României a luat sub protecţia statului 10 sectoare ca rezervaţii 

naturale, inclusiv la Căpriana, Hîrbovăţ, Pîrjolteni, Delacău, Cucuruzeni etc. În anul 1957, în cadrul 

Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, a fost organizată Comisia pentru Protecţia 

Naturii. 

A urmat apoi fondarea în anul 1961 a Comitetului de Stat pentru gospodărirea apelor şi 

protecţia resurselor acvatice [268, p. 5]. Prin Hotărîrea Sovietului de Miniştri al RSSM (nr. 111 din 

13 martie), a fost creat, în 1962, fondul de arii naturale protejate de stat, care totaliza la acel moment 

o suprafaţă de 3681,1 ha; 13 ani mai tîrziu, în 1975, acesta fiind extins la 32117,3 ha [33, p. 22].  

La 15 august 1968, a fost constituit Comitetul de Stat pentru Ocrotirea Naturii, care s-a implicat 

activ în conservarea, restabilirea şi regenerarea resurselor naturale ale republicii. De asemenea, 

Comitetul avea şi funcţii de coordonare şi control asupra activităţii ministerelor, departamentelor şi 

agenţilor economici, privind exploatarea raţională a bogăţiilor naturale şi protecţia mediului. 

Ulterior, Comitetul a fost reorganizat în Comitetul Unional-Republican de Stat pentru Protecţia 

Naturii şi Gospodăria Silvică. Sarcinile comitetului au fost completate cu elaborarea mecanismelor 

economice de folosire a resurselor naturii, a normativelor ecologice şi a standardelor de utilizare a 

bogăţiilor naturale. Concomitent, a fost adoptată o hotărîre cu privire la crearea unui Institut de 

Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Protecţiei Mediului şi Folosirii Raţionale a Resurselor Naturale. 
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În a doua jumătate a anilor ’80, odată cu agravarea situaţiei ecologice şi cu începutul 

restructurării societăţii, a fost conştientizată, de cercurile avansate ale economiştilor şi ecologiştilor 

din republică, necesitatea reformării economiei naţionale, punîndu-se la bază cerinţele protecţiei 

mediului. La insistenţa şi prin curajul oamenilor de ştiinţă şi cultură, al organizaţiilor 

neguvernamentale, ecologismul a fost avansat la un nou nivel social-politic, oficialităţile fiind 

nevoite să recunoască protecţia mediului ca una dintre priorităţile strategiei naţionale de dezvoltare a 

ţării.  

Un eveniment important şi semnificativ atît din punct de vedere ecologic, cît şi sub aspect 

politic, l-a constituit editarea „Cărţii Roşii” (în baza Legii cu privire la Cartea Roşie a RSS 

Moldoveneşti, din 9 septembrie 1985 [371, p. 490]), în care au fost incluse iniţial 57 de specii 

faunistice şi floristice. În aşa fel, autorităţile au fost nevoite să recunoască existenţa problemelor de 

mediu, care necesitau rezolvare la scara întregii republici. Astfel, a început falimentul doctrinei, 

conform căreia sistemul socialist ar fi unicul model social-economic capabil să asigure o „armonie 

totală” în relaţiile dintre Om şi Natură. 

În anul 1987 (31 iulie), Sovietul Suprem al RSSM a adoptat „Programul complex de lungă 

durată pentru protecţia mediului înconjurător şi utilizarea raţională a resurselor naturale ale RSSM 

pînă în anul 2005”, care a fost detaliat în „Schema teritorială complexă a ocrotirii naturii Republicii 

Moldova pe anii 1991-2010” (1991). Aceste acte au fost elaborate, în mare parte, de instituţii 

ştiinţifice şi de proiectare şi reflectau pe larg starea mediului, cît şi tendinţele de schimbare a lui, 

determinau în mod argumentat indicii calităţii mediului care trebuiau să fie obţinuţi în termenele 

stabilite [27, p. 28]. 

În general, eficienţa cadrului legislativ de atunci a fost determinată de atitudinea şi concepţia 

generală a sistemului politico-economic, caracterul general, pur declarativ, al acestor reglementări. 

Lipsa măsurilor concrete de implementare cu caracter economic, politic, instituţional-administrativ şi 

de altă natură au făcut ca eficienţa lor în plan practic să fie minimă, amorfă şi deformată. 

Transformările social-economice care au fost declanşate după obţinerea independenţei 

Republicii Moldova, în 1991, au imprimat noi dimensiuni modului de abordare şi de soluţionare a 

problemelor privind protecţia, utilizarea, conservarea, securitatea şi dezvoltarea mediului şi, 

respectiv, a legislaţiei în domeniu. Odată cu dobîndirea independenţei, a devenit evidentă necesitatea 

promovării unei politici naţionale de mediu care să integreze considerentele ecologice în toate sferele 

de activitate umană [31, p. 77].  

Merită atenţie, în acest context, art. 37 din Constituţia noului stat, care, garantînd dreptul 

fiecărui om la un mediu înconjurător neprimejdios, din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi 
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sănătate, a fundamentat necesitatea protecţiei mediului, asigurării securităţii ecologice naţionale şi, în 

general, a realizării eficiente a politicii de mediu [192, p. 660].  

Evenimentele politice din această perioadă au condus la crearea, în octombrie 1990, a 

Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurselor Naturale al Republicii 

Moldova, subordonat Parlamentului, fapt prin care a fost consolidată capacitatea legislativă şi 

instituţională de protecţie a mediului, care au contribuit esenţial la construirea unui nou cadru 

legislativ în domeniul protecţiei mediului. Departamentului i-au fost atribuite funcţii exclusive de 

control de stat, de supraveghere a respectării legilor şi măsurilor de protecţie a mediului şi folosire 

raţională a tuturor resurselor naturale [72, p. 3]. La finele deceniului, Departamentul a fost 

reorganizat în Minister, fapt ce i-a marcat locul şi rolul în soluţionarea problemelor de mediu şi 

asigurarea dezvoltării durabile a ţării. 

Prin urmare, la începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea, a fost iniţiată o nouă etapă în 

evoluţia legislaţiei şi politicii de mediu. Printre factorii principali care au influenţat formarea noii 

politici putem menţiona: constituirea unui nou stat independent şi suveran – Republica Moldova şi 

iniţierea unui amplu proces de colaborare internaţională în domeniul protecţiei mediului. 

Cu toate acestea, după destrămarea Uniunii Sovietice, timp de patru ani, pentru asigurarea 

protecţiei mediului s-a activat în baza legislaţiei fostei RSSM [303, p. 34]. Apoi, odată cu adoptarea 

Legii privind protecţia mediului înconjurător [288, p. 16-17] (în altă opinie [98, p. 26] a Codului 

funciar (1991)), a demarat procesul de elaborare a propriei legislaţii, menită să îmbine armonios 

necesităţile economice şi exigenţele ecologice întru asigurarea dreptului omului la un mediu 

favorabil pentru viaţă şi menţinerea echilibrului ecologic. 

 
2.3. Funcţia ecologică a statului: conţinut şi mecanism de realizare  
 
Definirea şi esenţa funcţiei ecologice a statului. Noţiunea de „funcţie” (alături de asemenea 

noţiuni ca „mecanism”, „formă de guvernămînt”) este una dintre cele mai importante categorii ce 

caracterizează esenţa statului ca instituţie politică [361, p. 102]. Acest termen provine din latinescul 

„functio”, ceea ce înseamnă „realizare”, „executare”.  

În doctrina juridică, funcţiile statului sînt definite ca reprezentînd: direcţiile principale de 

activitate condiţionate de necesitatea soluţionării celor mai importante probleme ale societăţii [317, p. 

45]; principalele direcţii de activitate care exprimă esenţa şi destinaţia socială, scopurile şi sarcinile 

statului ca instituţie de conducere a societăţii [361, p. 146; 347, p. 98]; principalele direcţii ale 

activităţii de conducere a societăţii, determinate de condiţiile istorice concrete de existenţă a statului 

şi realizate în formele corespunzătoare şi potrivit unor metode specifice [357, p. 30]; principalele 
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direcţii de activitate ale statului, determinate de esenţa sa socială şi de sarcinile ce-i stau în faţă [361, 

p. 102] etc. 

Astfel, cele mai importante funcţii ale statului, cu excepţia celor trei fundamentale (legislativă, 

executivă şi judecătorească), sînt recunoscute: funcţia economică, funcţia socială, funcţia ecologică 

(denumită şi funcţie de protecţie a naturii şi a mediului [360, p. 152]); la care se mai atribuie: funcţia 

politică [359, p. 104] (funcţia de asigurare a democraţiei (suveranităţii poporului) [347, p. 103-104]), 

funcţia de dezvoltare a culturii şi a progresului ştiinţifico-tehnic [357, p. 36-38; 360, p. 154] (funcţia 

educativ-culturală [361, p. 107-108]), funcţia de protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 

asigurării legalităţii şi ordinii de drept [347, p. 103; 359, p. 76] (funcţia de ocrotire a ordinii de drept 

[361, p. 104-109] (şi de consolidare a legalităţii [357, p. 38-39])), funcţia fiscală [347, p. 103] etc. 

Referindu-ne nemijlocit la funcţia ecologică a statului, notăm că din studierea evoluţiei 

reglementării juridice a activităţii de utilizare a resurselor naturale şi de protecţie a mediului, 

deducem că funcţia ecologică nu este doar o funcţie contemporană a statului. De fapt, conţinutul 

acesteia este determinat de interesele şi sarcinile practice ale statului la diferite etape ale evoluţiei 

sale. Pînă în sec. al XX-lea, funcţia de protecţie a naturii s-a dezvoltat, în principal, în cadrul funcţiei 

de ocrotire a dreptului de proprietate, a intereselor economice, militare şi fiscale ale statului, ea fiind 

deci o funcţie secundară. Însă, în varianta actuală, funcţia ecologică a statului s-a cristalizat odată cu 

acutizarea problemelor ecologice regionale şi globale [66, p. 4]. 

În literatura de specialitate [174, p. 61; 299, p. 54], raţiunea de a fi a funcţiei ecologice a 

statului este argumentată prin următoarele momente: - poluarea mediului şi combaterea ei este o 

problemă naţională; astfel, dacă naţiunea este reprezentată de stat, atunci şi sarcinile respective nu pot 

reveni decît statului; - statul stabileşte reguli de conduită, respectiv, şi în domeniul protecţiei 

mediului; - statul poate prin organele sale specializate să urmărească respectarea normelor legale în 

materie de mediu; - statul este chemat şi abilitat să aplice sancţiuni persoanelor fizice sau juridice în 

cazul încălcării legislaţiei ecologice; - organele de stat sînt competente să aplaneze litigiile generate 

de poluarea mediului; - statul are la dispoziţie, prin buget, sume de bani din care poate finanţa 

activităţi de prevenire, de depoluare şi de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu; - statul are posibilitatea 

de a încheia convenţii şi tratate internaţionale, acorduri cu alte state în domeniul protecţiei mediului 

şi a resurselor lui – instrumente ce acordă asistenţă statului în asigurarea unui mediu sănătos. 

Astfel, funcţia ecologică este recunoscută de către teoreticieni drept una dintre cele mai 

importante şi fundamentale (permanente) funcţii ale statului contemporan [355, p. 310]. În cadrul 

teoriei statului şi dreptului, funcţia respectivă este numită şi funcţie de protecţie a naturii. În acest 

context, menţionăm că conţinutul funcţiei ecologice nu se reduce numai la protecţia naturii, ci 
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presupune un sens cu mult mai larg, deoarece societatea este interesată în soluţionarea optimă şi 

complexă a unui şir de aspecte importante referitoare la natură şi resursele acesteia. 

Luînd în consideraţie cele menţionate, în literatura de specialitate rusă funcţia ecologică este 

definită ca fiind „activitatea de administrare în interesul societăţii a resurselor naturale aflate în 

proprietatea statului, precum şi activitatea orientată spre asigurarea unei utilizări raţionale a acestora 

cu scopul de a preveni epuizarea lor, spre protecţia mediului de degradare, garantarea, apărarea şi 

respectarea drepturilor şi intereselor ecologice ale persoanelor fizice şi juridice” [317, p. 45].  

Referindu-ne la arealul ştiinţific autohton, putem menţiona că opiniile, în acest sens, sînt 

diferite, simţindu-se atît influenţa doctrinei juridice ruse, cît şi a celei româneşti. Astfel, cercetătorul 

A. Capcelea, în lucrarea „Dreptul ecologic”, atestă existenţa mai multor funcţii ecologice ale statului, 

fără însă a le concretiza. Probabil, domnia sa, prin formula „funcţiile ecologice ale statului” 

subînţelege cele trei forme de interacţiune a societăţii cu natura pe care le menţionează, şi anume: 

utilizarea naturii şi a resurselor ei, protecţia mediului şi asigurarea securităţii ecologice. Dar, făcînd 

abstracţie de această neclaritate, ţinem să evidenţiem că, în viziunea acestui autor, funcţia ecologică a 

statului constă în „asigurarea unei corelări ştiinţific argumentate a intereselor economice şi ecologice 

ale societăţii, a garanţiilor necesare pentru crearea şi menţinerea unui mediu favorabil de viaţă” [28, 

p. 8].  

La rîndul lor, autorii P. Zamfir şi N. Zamfir prin funcţia ecologică a statului înţeleg „principala 

direcţie a activităţii statului determinată de cele mai importante sarcini ecologice” [329, p. 26]. 

Autorii citaţi, de asemenea, consideră că destinaţia principală a funcţiei respective constă în 

asigurarea unei conexiuni (fundamentate ştiinţific) a intereselor ecologice şi economice ale societăţii, 

crearea garanţiilor necesare pentru realizarea şi protecţia drepturilor omului la un mediu natural curat, 

sănătos şi favorabil existenţei lui. 

Sub un alt aspect, problema dată este elucidată de către cercetătorii V. Vlaicu şi I. Trofimov, 

care susţin opiniile autorului român E. Lupan [174, p. 61]. Astfel, V. Vlaicu menţionează că 

prevenirea poluării, menţinerea mediului în stare corespunzătoare, refacerea acestuia şi, în măsura 

posibilităţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu constituie, înainte de toate, „o îndatorire şi o 

sarcină a statului” [299, p. 53]. În acelaşi timp, subliniază faptul că „funcţia de bază a statului” este 

de a proteja mediul şi de a nu permite persoanelor fizice şi juridice, inclusiv organelor sale, să-l 

polueze; de a realiza cele două dimensiuni – umană şi naturală – ale dreptului fundamental la un 

mediu sănătos. 

Respectiv, autorul I. Trofimov este de părerea că, indiferent de existenţa unei funcţii distincte 

în domeniu, statul, concomitent cu ocrotirea şi consolidarea suveranităţii statale, cu rezolvarea 
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problemelor economice, îşi asumă „o sarcină importantă – lupta pentru stabilirea şi menţinerea 

echilibrului ecologic” [288, p. 12]. 

În baza celor nominalizate, ne exprimăm în favoarea existenţei unei funcţii distincte a statului – 

funcţia ecologică, prin care statul îşi îndeplineşte obligaţia de a asigura un mediu sănătos, 

echilibrat şi favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărei persoane şi a întregii societăţi 

(funcţie ce merită a fi recunoscută oficial). 

Funcţia ecologică cuprinde în conţinutul său activitatea de administrare în interesul societăţii a 

resurselor naturale, aflate în proprietatea statului, precum şi activitatea orientată spre utilizarea raţio-

nală a resurselor naturale în scopul prevenirii epuizării acestora, spre prevenirea degradării mediului, 

apărarea şi protecţia drepturilor ecologice şi a intereselor legale ale persoanelor fizice şi juridice. În 

funcţie de eficienţa realizării acestei funcţii se poate conchide asupra atitudinii reale a statului faţă de 

asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturii, protecţia mediului şi a omului [319, p. 23]. 

Obiectivele funcţiei ecologice a statului. În arealul ştiinţific autohton, drept obiective 

principale ale funcţiei ecologice a statului sînt considerate [28, p. 8]: utilizarea naturii şi a resurselor 

ei, protecţia mediului şi asigurarea securităţii ecologice naţionale.  

Utilizarea naturii şi a resurselor ei presupune activitatea umană legată de extragerea materiei, 

energiei şi a calităţilor utile ale mediului natural şi folosirea lor în scopul satisfacerii intereselor 

economice, ecologice, recreative etc. ale omului. Reglementînd utilizarea resurselor, statul tinde spre 

atribuirea unui caracter raţional acestui proces, fapt ce asigură, pe lîngă satisfacerea necesităţilor 

societăţii, protecţia mediului.  

Valoarea deosebită a acestui obiectiv este confirmată prin consacrarea în Constituţia Republicii 

Moldova (art. 126 alin. (2) lit. e) a obligaţiei statului „de a asigura exploatarea raţională a pămîntului 

şi a celorlalte resurse naturale, în concordanţă cu interesele naţionale”. Ţinînd cont de aceste 

prevederi constituţionale, considerăm că obiectivul în cauză trebuie completat şi redenumit în – 

utilizarea raţională a naturii şi a resurselor ei.  

În acest context, în literatura de specialitate [299, p. 53], se susţine că statul trebuie să stimuleze 

dezvoltarea durabilă a utilizării resurselor şi să oblige toţi subiecţii să folosească resursele 

regenerabile – în limitele în care ele se regenerează, cele neregenerabile – în beneficiul generaţiilor 

prezente şi viitoare. 

Protecţia mediului ca obiectiv al statului (prevăzut în acelaşi articol al Constituţiei – lit. f) 

include un sistem de acţiuni orientate spre menţinerea, regenerarea şi conservarea ecosistemelor 

naturale şi a tuturor elementelor mediului în interesele generaţiei actuale şi ale celor viitoare.  
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Unii cercetători consideră acest obiectiv ca fiind o obligaţie fundamentală a statului, ce trebuie 

realizată prin elaborarea şi realizarea de programe şi strategii performante de protecţie a mediului 

[91, p. 16; 180, p. 1327]. 

Nu în ultimul rînd, în cadrul funcţiei sale ecologice, statul are datoria sacră de a asigura 

securitatea sa ecologică ca parte componentă, indisolubilă a securităţii naţionale, respectiv, a 

suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [183, p. 520; 184, p. 47]. În context, considerăm 

necesar a dezvolta conţinutul securităţii ecologice ca obiectiv al funcţiei ecologice a statului. 

Iniţial, vom preciza că termenul „securitate ecologică” a apărut concomitent cu declanşarea 

crizei ecologice la finele sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, care în a doua jumătate a sec. al 

XX-lea s-a transformat într-un pericol ecologic global pentru întreaga omenire.  

Referitor la definirea conceptului, precizăm că în literatura de specialitate nu există o variantă 

unanim acceptată, prin securitate ecologică înţelegîndu-se: „protecţia solului, a fertilităţii sale pentru 

a produce cantităţile necesare de cereale, legume, fructe etc., protecţia pădurilor, a apelor, a resurselor 

de materii prime, realizarea de stocuri, rezerve pentru perioade de calamităţi sau război, inclusiv 

pentru export, care să permită acumularea resurselor financiare necesare pentru importul de materii 

prime ce lipsesc în ţara respectivă” [180, p. 1327; 91, p. 17]; „protecţia resurselor de apă potabilă, a 

mijloacelor de purificare a apelor poluate etc., în scopul asigurării fiecărui individ cu apă potabilă; de 

protecţie a solului şi fertilităţii sale, pentru a fi în stare de a produce cantitatea necesară de hrană; de 

protecţie a aerului, de reducere a degajărilor de substanţe poluante în atmosferă, pentru a-l asigura pe 

individ cu aer curat, care nu ar aduce daune organismului uman; realizarea de stocuri în scopul 

asigurării populaţiei cu cele necesare, în perioade dificile, precum şi în scopul exportului acestora şi 

importul altor mărfuri care vor fi deficitare pe acest teritoriu” [299, p. 54]; „o strategie fundamentală 

a statului aflată într-un raport de interconexiune cu dezvoltarea durabilă a naţiunilor, precum şi cu 

strategia securităţii naţional-statale” [182, p. 33]; „rezultantă a interacţiunii mecanismului de 

autoreglare a ecosistemelor cu măsurile de protecţie a teritoriului, întreprinse de comunităţile umane 

care îl populează” [36, p. 33] etc. 

În viziunea noastră, definiţiile nominalizate sînt prea voluminoase şi nu redau esenţa 

conceptului definit, ba mai mult, reflectă, în mare parte, conţinutul activităţii de protecţie a mediului. 

Respectiv, considerăm cu mult mai relevante definiţiile formulate de următorii cercetători: 

• Gh. Rusnac şi A. Manolache, consideră securitatea ecologică, ca fenomen social, un proces 

de prevenire, înlăturare a pericolelor ecologice şi de dirijare a riscului ecologic de către stat şi 

instituţiile obşteşti, în scopul asigurării unei înalte calităţi a mediului şi garantării dezvoltării social-

economice durabile a societăţii [264, p. 18]. 
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• A. Capcelea, potrivit căruia securitatea ecologică constă în realizarea unui set de măsuri de 

ordin juridic, organizaţional, ecologico-economic, material-tehnic, educaţional etc., orientate spre 

limitarea şi neutralizarea impactului negativ al poluării şi degradării mediului, a accidentelor şi 

catastrofelor tehnogene şi naturale asupra mediului şi a populaţiei [28, p. 9]. 

• B. V. Erofeev susţine că securitatea ecologică reprezintă un sistem de măsuri orientate spre 

protecţia intereselor vitale ale omului faţă de influenţa nefastă a mediului [327, p. 6].  

• O. I. Krassov consideră securitatea ecologică ca fiind acţiuni de prevenire a poluării mediului 

cauzate de accidente, catastrofe şi calamităţi naturale [342, p. 31].  

• A. Lagunova înţelege prin securitatea ecologică o stare de securitate a omului şi a teritoriilor 

faţă de orice ameninţări de caracter tehnogen sau natural, care, mai întîi de toate, trebuie prevenite şi 

doar în cazul lipsei unei asemenea posibilităţi – lichidate [344, p. 28]. 

Totodată, definiţia securităţii ecologice poate fi atestată şi în cuprinsul Legii Federaţiei Ruse 

privind protecţia mediului înconjurător, în care este determinată ca fiind o stare de securitate 

(protecţie) a mediului şi a intereselor vitale ale omului de o eventuală influenţă negativă a activităţii 

economice şi de altă natură, a situaţiilor excepţionale naturale sau tehnogene, precum şi de 

consecinţele acestora [366].  

Insistenţa asupra definirii conceptului în discuţie nu a fost întîmplătoare, deoarece o serie de 

Concepţii, Programe Naţionale şi Planuri de acţiuni în domeniul protecţiei mediului utilizează în 

conţinutul lor formula securitate ecologică, în timp ce la nivel de lege acest concept nu este definit, 

lipsind astfel conţinutul său juridic. 

O excepţie în acest sens este „Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru 

anii 2007-2015” [215], în care se prevede: securitatea ecologică este determinată de starea mediului 

în care totalitatea cauzelor şi consecinţelor naturale şi ale activităţilor antropogene (de producţie, 

militare, comunicaţii, construcţii, ştiinţifice, informaţionale, de recreaţie, medico-biologice şi alte 

genuri, inclusiv acţiuni de prevenire a consecinţelor calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale) 

exclud sau reduc la minimum schimbările ce conduc la degradarea ecosistemelor mediului şi 

impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei. 

Prin esenţă, asigurarea securităţii ecologice constă în adoptarea şi implementarea unor măsuri 

tehnico-organizatorice capabile să menţină o stare posibil neperturbată a mediului sau de refacere şi 

ameliorare a componentelor deteriorate, în vederea păstrării unui echilibru ecologic [269, p. 124].  

În acelaşi timp, mecanismul de realizare a securităţii ecologice presupune un sistem de acţiuni 

planificate şi ştiinţific fundamentate, întreprinse la nivel de stat şi instituţii guvernamentale în vederea 

asigurării condiţiilor, mijloacelor şi modalităţilor de influenţă asupra dinamicii relaţiilor social-
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ecologice, scopul fiind de a înlătura sau a localiza pericolele ecologice ce ameninţă omul, societatea 

şi mediul [264, p. 20]. 

Semnificativ este că securitatea ecologică se asigură, în principal, prin îndeplinirea prevederilor 

legislaţiei din domeniu, colaborarea activă în cadrul convenţiilor internaţionale de mediu, cooperarea 

internaţională şi monitorizarea stării ecologice a mediului [270, p. 108; 271, p. 99]. 

În baza celor enunţate, precizăm că securitatea ecologică constituie un obiectiv deosebit de 

important al statului în contextul exercitării funcţiei sale ecologice, întrucît dacă în cazul celorlalte 

două obiective (utilizarea raţională a naturii şi a resurselor sale şi protecţia mediului) obiectele 

protejate sînt elementele mediului faţă de acţiunea nefastă a omului, atunci în cazul securităţii 

ecologice protejat în cea mai mare parte este deja omul, societatea faţă de impactul negativ al 

mediului (al calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale). În acelaşi timp, este important de 

subliniat că cele trei obiective ale funcţiei ecologice a statului se află într-o interacţiune strînsă. 

Aceasta deoarece, imposibilitatea statului de a asigura o utilizare raţională a naturii şi a resurselor ei 

poate genera probleme ce ţin de protecţia mediului, care, la rîndul lor, sînt de natură să cauzeze 

dificultăţi în asigurarea securităţii ecologice a populaţiei. 

Vom specifica în final că anume această interacţiune strînsă provoacă dezacorduri, la nivelul 

dezbaterilor teoretice, în ceea ce priveşte recunoaşterea activităţii de asigurare a securităţii ecologice 

ca categorie distictă de relaţii sociale reglementate de legislaţia ecologică (subiect la care vom reveni 

în unul din secţiunile de mai jos ale lucrării). 

Mecanismul de realizare a funcţiei ecologice a statului. Potrivit cercetătorilor, complexitatea 

deosebită a funcţiei ecologice a statului determină realizarea ei sub diferite forme, prin utilizarea 

diverselor metode juridice şi organizaţionale. Din categoria metodelor juridice fac parte: adoptarea 

de acte legislative şi normative ce reglementează protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale, 

activitatea de executare şi activitatea de ocrotire a ordinii de drept. Activitatea de executare 

presupune activitatea unor organe de stat special învestite cu atribuţii de realizare a normelor juridice 

din domeniu. Ocrotirea ordinii de drept revine organelor de stat special învestite cu atribuţii de 

protecţie a dreptului prin aplicarea măsurilor juridice de influenţă (constrîngere) în conformitate cu 

legea. Astfel, metodele juridice nominalizate se realizează preponderent în cadrul celor trei ramuri 

ale puterii de stat: legislativă, executivă şi judecătorească [317, p. 45]. 

La categoria metodelor organizaţionale de realizare a funcţiei ecologice pot fi atribuite măsurile 

economice (finanţarea bugetară, oferirea de credite etc.), normarea limitelor acceptabile de poluare a 

mediului, planificarea protecţiei mediului, efectuarea expertizei ecologice, certificării ecologice, mo-

nitoringului, controlului ecologic etc. [317, p. 45]. Cu toate că metodele organizaţionale se deosebesc 

de cele juridice, precizăm că acestea se realizează în conformitate cu normele juridice din domeniu. 
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Prin urmare, toate metodele nominalizate determină conţinutul complex al funcţiei ecologice a 

statului, a cărei îndeplinire este fundamentată de reglementarea raporturilor sociale din domeniu şi 

realizată prin elaborarea şi aplicarea normelor de drept (care reflectă legităţile interacţiunii societăţii 

şi naturii) întru asigurarea unei calităţi adecvate a mediului la etapa actuală. Respectiv, pentru 

realizarea funcţiei în cauză, statul are la dispoziţie o serie de instrumente de ordin legislativ, executiv, 

judiciar şi financiar pentru a determina cetăţenii, cît şi nemijlocit autorităţile, să activeze în aşa fel 

încît să fie respectate normele juridice referitoare la protecţia mediului.  

Totodată, întreaga activitate de îndeplinire a funcţiei ecologice, statul a încadrat-o în limitele 

unei politici naţionale de mediu cu obiective şi sarcini concrete, materializate în concepţii, planuri şi 

programe de acţiuni la nivel naţional şi internaţional. Dat fiind rolul primordial al politicii de mediu 

în asigurarea realizării eficiente a funcţiei ecologice a statului, considerăm binevenită realizarea unei 

sinteze asupra esenţei şi particularităţilor politicii de mediu a Republicii Moldova. 

Politica de mediu – cadrul general de realizare a funcţiei ecologice a statului. În prezent, 

schimbările mediului, ca urmare a activităţii antropogene, şi-au pierdut demult caracterul local, criza 

ecologică globală devenind o realitate. De aceea, soluţionarea ei devine o sarcină esenţială a 

contemporanietăţii, iar conştientizarea acestei situaţii constituie elementul de bază al strategilor şi 

politicilor de protecţie şi remediere a mediului [291, p. 18]. 

În general, politica reprezintă o formă de organizare şi conducere a activităţii şi relaţiilor 

sociale, de instituire şi menţinere, prin intermediul puterii politice, a unei ordini interne în cadrul 

societăţii, care statorniceşte şi legalizează puterea existentă la un moment dat.  

În literatura de specialitate, politica de mediu este definită ca o formă a politicii generale, avînd 

ca sarcină stabilirea strategiilor, obiectivelor şi priorităţilor, metodelor şi mijloacelor implicate în 

acţiunile desfăşurate pe plan naţional în scopul prevenirii şi combaterii poluării, pentru ameliorarea 

condiţiilor de mediu [71, p. 13].  

Potrivit cercetătorului E. Lupan politica de mediu cuprinde stabilirea mijloacelor de protecţie a 

mediului, a scopurilor acestei activităţi sub aspect organizatoric, administrativ, financiar, tehnic şi 

juridic, precum şi scopurile morale şi educaţionale de formare a conştiinţei de mediu. Tot prin 

această politică se stabilesc şi sistemele de sancţionare şi nivelul măsurilor coercitive din partea 

statului pentru încălcarea normelor legale privitoare la protecţia mediului [176, p. 21]. 

În acelaşi timp, politica de mediu înseamnă şi evaluarea situaţiilor reale ale mediului (pe plan 

local, naţional sau internaţional), constatarea influenţelor negative asupra calităţii mediului, crearea 

cadrului juridic şi a celui instituţional necesar pentru protejarea mediului, stabilirea sistemelor de 

sancţionare în caz de poluare şi cuantumul sancţiunilor aplicabile etc. 
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Politica de mediu stă la baza formării şi dezvoltării unei legislaţii de protecţie a mediului, dar 

totodată se şi fundamentează pe o solidă bază juridică, care constituie un cadru legislativ bine 

închegat, ce stabileşte şi reglementează obiectivele şi direcţiile de dezvoltare ale acestei activităţi, 

bazat pe principii promovate de legi [176, p. 19]. 

Prin esenţă, politica de mediu reprezintă cadrul general şi complex prin care se materializează 

funcţia ecologică a statului. 

Referindu-ne nemijlocit la politica de mediu din Republica Moldova, precizăm că după 

obţinerea independenţei problemele ecologice moştenite din perioada sovietică au constituit un 

domeniu distinct al preocupărilor noului stat format. Pentru soluţionarea lor s-a apelat la aceleaşi 

remedii moştenite. Dar, în acelaşi timp, se cristalizează o nouă tendinţă de preluare a unor soluţii noi 

şi anume a celor recunoscute pe plan internaţional. Respectiv, trebuie recunoscut meritul factorului 

extern care a condiţionat, în mare parte, conturarea unei politici de mediu corespunzătoare noilor 

condiţii social-economice. 

Noua politică de mediu a Republicii Moldova a fost conturată în Concepţia protecţiei mediului 

înconjurător (1995), care trasează direcţiile de bază şi mecanismele politicii protecţiei mediului la 

etapa de tranziţie către economia de piaţă [54, p. 2].  

Concepţia stabileşte necesitatea unei reforme profunde a protecţiei mediului, cu luarea în 

consideraţie a principiilor dezvoltării durabile (interpretată ca fiind dezvoltare ecologico-

socioeconomică [86, p. 6]), principii ce subliniază supremaţia menţinerii şi ameliorării calităţii 

mediului faţă de creşterea economică cantitativă, a asigurării condiţiilor de viaţă şi sănătate faţă de 

satisfacerea necesităţilor actuale excesive ale producţiilor industriale [16, p. 245]. 

În sens larg, dezvoltarea durabilă este determinată ca fiind acel tip de dezvoltare economică, 

care asigură satisfacerea necesităţilor prezente, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare 

de a-şi satisface propriile cerinţe. De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune stabilitate, creştere, 

producere de bunuri materiale şi utilizare a resurselor naturale, respectînd limitele ecologice [219, p. 

4]. Deci conceptul subînţelege un proces lent de schimbări care permite folosirea pe termen lung a 

mediului, pentru ca dezvoltarea economică să rămînă posibilă concomitent cu menţinerea calităţii 

mediului la un nivel acceptabil [89, p. 202]. 

Aşadar, în prezent, protecţia mediului constituie un obiectiv major al dezvoltării, întrucît 

degradarea mediului este o piedică în calea dezvoltării [36, p. 5]. 

Pentru Republica Moldova, acceptarea doctrinei de dezvoltare durabilă (lansată în plan 

internaţional la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite (în continuare ONU), încă în anul 1987 şi 

consolidată la Conferinţa ONU de la Rio de Janeiro din 1992) nu este una dintre multiplele opţiuni 

posibile, ci reprezintă singura cale responsabilă de planificare strategică a dezvoltării pe termen 
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mediu şi lung în concordanţă cu interesul naţional şi cu imperativele colaborării internaţionale [284, 

p. 252]. 

Pe lîngă acest obiectiv major, noua politică de mediu se orientează spre: realizarea dreptului 

omului la un mediu sănătos şi protejat; stoparea utilizării extensive a resurselor naturale; micşorarea 

impactului asupra mediului; integrarea deciziilor economice cu cerinţele protecţiei mediului etc. 

O atenţie deosebită se acordă integrării cerinţelor ecologice în toate sferele vieţii social-

economice (agricultură, industrie, transport etc.). Se pune accentul pe stimularea producerii ecologic 

pure, reducerea consumului de energie, descentralizarea funcţiilor şi responsabilităţilor în domeniul 

protecţiei mediului, favorizarea accesului la informaţia de mediu şi la luarea deciziilor în acest 

domeniu, elaborarea unui cadru normativ-juridic nou adecvat condiţiilor economiei de piaţă, 

ecologizarea legislaţiei sectoriale (economice, agrare, fiscale etc.), constituirea bazelor sistemului 

securităţii ecologice a populaţiei etc.  

Prin urmare, adoptarea Concepţiei protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova a 

fost urmată de elaborarea şi aprobarea unor programe şi planuri de dezvoltare social-economică, 

bazate pe principiile dezvoltării durabile, şi anume: Programul Naţional de Acţiuni în domeniul 

Protecţiei Mediului Înconjurător (1995) [213] care trasează direcţiile ştiinţifice de bază întru 

fundamentarea trecerii la principiile dezvoltării durabile, cît şi complexul de acţiuni majore şi Planul 

Naţional de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului (1996) (la a cărui elaborare au fost luate în 

consideraţie prevederile „Programului de acţiuni în domeniul protecţiei mediului în ţările Europei 

Centrale şi de Est”, adoptat la Conferinţa Pan-europeană a miniştrilor mediului (Lucerna, 1993) 

[208]).  

Direcţiile principale şi poziţiile-cheie ale acestor documente, în final, au fost expuse în 

Orientările strategice ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova pînă în 2005 (1998) 

[198], în care, pentru prima dată, alături de problemele economice şi sociale, sînt tratate în mod egal 

şi problemele ecologice. 

În sfera legislativă s-a urmărit: renovarea bazei normativ-juridice, descentralizarea funcţiilor 

gestionării protecţiei mediului, evaluarea impactului şi expertiza ecologică a tuturor proiectelor cu 

impact direct sau indirect asupra mediului; elaborarea noilor acte normative ce ţin de mecanismul 

aplicării legilor, modificarea legilor ramurale în vederea armonizării lor cu prevederile legilor în 

domeniu; elaborarea noilor acte legislative ce ţin de securitatea ecologică a populaţiei (radiaţia 

ionizantă, apa potabilă, aplicarea chimicalelor în agricultură şi gospodăria forestieră); revederea 

standardelor ecologice în scopul armonizării treptate a lor cu cele ale UE etc. 

Deci a fost iniţiat procesul de creare a unui cadru legislativ adecvat noilor cerinţe interne şi 

angajamentelor internaţionale asumate. În doar cîţiva ani a fost adoptat un set de acte legislative şi 
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normative menit să fundamenteze viitoarea strategie de mediu. Printre acestea se numără în principal: 

Codul Funciar (1991), Codul Apelor (1993), Codul Subsolului (1993), Legea privind protecţia 

mediului înconjurător (1993), Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîrurilor şi 

bazinelor de apă (1995), Legea regnului animal (1995), Codul silvic (1996), Legea cu privire la 

resursele naturale (1997), Legea privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra 

mediului înconjurător (1997), Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998) etc. [170]. 

Toate aceste legi, deşi stau la baza politicii de stat în domeniu, stabilind mai mult sau mai puţin 

explicit atribuţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor implicate, nu depăşesc totuşi cu mult cadrul 

aşa-numitelor „instrumente administrative de reglementare” sau „reglementări de comandă şi de 

control”. În lipsa unui mecanism economic fundamentat din punct de vedere ştiinţific, reglementările 

directe nu pot soluţiona efectiv şi pe măsura cerinţelor impuse de dezvoltarea durabilă toate 

problemele de mediu, în special, cele privind diminuarea impactului ecologic (reducerea poluării 

solului, apelor şi atmosferei; reducerea consumului de energie şi materie primă; conservarea 

biodiversităţii şi a fondului genetic etc.) [33, p. 23]. Acest adevăr este dovedit de experienţa ţărilor cu 

tradiţii în domeniul gestionării viabile a resurselor naturale. Astfel, elaborarea şi promovarea 

instrumentelor economice au devenit o necesitate stringentă, mai cu seamă odată cu reorganizarea 

Departamentului Protecţiei Mediului Înconjurător în Ministerul Mediului. În acest sens, au fost 

înaintate şi adoptate un şir de legi, regulamente şi instrucţiuni speciale care urmăresc, în principal, 

trecerea de la o politică administrativă de comandă şi control la o politică bazată, în special, pe 

principiul „poluatorul plăteşte”, fapt ce poate fi considerat un salt calitativ considerabil. Ca rezultat, 

au fost adoptate: Legea privind deşeurile de producţie şi menajere (1997), Legea privind protecţia 

aerului atmosferic (1997) şi Legea privind plata pentru poluarea mediului (1998) [169], susţinute de 

regulamente şi instrucţiuni care prevăd mecanismul de implementare a acestora. În principal, 

documentele respective reglementează relaţiile dintre agenţii economici şi stat cu referire specială la 

limitele şi plata pentru poluarea componentelor de mediu.  

Generalizînd cele expuse mai sus, se poate afirma că primele două etape în dezvoltarea politicii 

naţionale de mediu au fost depăşite cu succes, „devansînd în acest sens multe din ţările spaţiului ex-

sovietic şi chiar unele state din Europa de Est” [33, p. 24]. 

Următorul pas (şi cel mai important) a constat în dezvoltarea unui mecanism economic integrat 

de implementare a strategiilor de mediu. 

Indiscutabil, perceperea taxelor, plăţilor şi amenzilor pentru poluare este un element de mare 

importanţă al politicii de mediu a statului. Acestea nu sînt însă decît nişte instrumente ale 

mecanismului economic, care joacă mai mult un rol de descurajare a acţiunilor distructive şi poluante 

şi nu de stimulare a activităţilor de protecţie şi conservare. Reglementările directe nu pot fi aplicate 



 63

continuu pe parcursul unor perioade prea mari de timp, dată fiind dinamica transformărilor social-

economice şi politice interne. Mai devreme sau mai tîrziu, taxele respective, mai ales în cazul cînd nu 

sînt argumentate din punct de vedere ştiinţific şi economic, vor deveni în mod inevitabil 

incompatibile cu strategia de dezvoltare economică, acţionînd ca factori de stagnare, generînd situaţii 

de conflict social şi chiar politic. Ca urmare, adoptarea unor noi instrumente economice, bazate pe 

elemente menite să stimuleze reducerea consumului de energie şi materie primă, conservarea şi 

utilizarea raţională a resurselor naturale constituie o condiţie primordială a succesului măsurilor de 

protecţie a mediului.  

Astfel, treptat s-a realizat trecerea de la principiul „poluatorul plăteşte” la principiul 

„utilizatorul plăteşte”, prin integrarea echilibrată a elementelor de descurajare administrativă în 

practicile de stimulare economică. Mecanismul economic integrat include un spectru larg de 

elemente, cum ar fi: acordarea de facilităţi fiscale (credite preferenţiale, reducerea sau scutirea de 

impozite, finanţarea condiţionată în scopuri ecologice etc.); diferenţierea taxelor (taxe pe energia 

consumată, taxe pentru transport, taxe pentru utilizarea resurselor naturale etc.); acordarea de dotaţii 

sau subsidii sub formă de ajutor oferit de către stat agenţilor economici care se confruntă cu 

dificultăţi economice, fapt ce ar evita lichidarea acestora şi multe altele. Descentralizarea 

competenţei de mediu şi promovarea politicii de prevenire a poluării, a managementului ecologic la 

întreprinderi au constituit elemente fundamentale ale strategiei de protecţie a mediului.  

Asistenţa tehnică şi investiţiile din străinătate au avut o importanţă crucială pentru Moldova, 

date fiind dificultăţile economice cu care se confruntă. Conştienţi de acest fapt, oficialităţile de mediu 

au depus eforturi în ceea ce priveşte extinderea cooperării cu statele lumii pe probleme de interes 

comun. 

Prin esenţă, politica din această perioadă se caracterizează prin formularea şi lansarea unor 

obiective importante în domeniul protecţiei mediului, deşi în mare parte declarative, deoarece nu 

erau însoţite de mecanisme concrete, fundamentate juridic, de asigurare a implementării lor în viaţa 

socială [21, p. 19].  

Anume aspectul dat al politicii de mediu urmează să fie dezvoltat în următoarea etapă a 

evoluţiei acesteia, care a demarat cu elaborarea şi adoptarea în 2001 a Concepţiei politicii de mediu a 

Republicii Moldova [51] care a înlocuit planurile de acţiuni şi concepţiile în vigoare de la mijlocul 

anilor 1990. Această Concepţie prevede ajustarea obiectivelor majore ale politicii de mediu, ţinînd 

cont de schimbările sociale şi economice din ţară şi avînd în vedere tendinţele regionale şi globale 

recente, în ceea ce priveşte prevenirea degradării ulterioare a mediului. Documentul conţine 

argumentarea necesităţii implementării unei politici unice de protecţie a mediului, care ar integra 

cerinţele de mediu în reforma economiei naţionale, îmbinată cu voinţa politică de a adera la Uniunea 
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Europeană. Drept obiective principale ale politicii de mediu sînt stabilite: - prevenirea şi reducerea 

impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei 

în contextul dezvoltării durabile a ţării; - asigurarea securităţii ecologice a ţării. 

Conform Concepţiei, priorităţile politicii de mediu a Republicii Moldova la etapa actuală 

cuprind: - consolidarea capacităţilor şi colaborarea intersectorială (prin: aplicarea principiilor 

„economie prin ecologice” şi „cost-beneficiu” şi consolidarea potenţialului instituţional şi 

managerial); - reglementarea impactului antropic, prevenirea poluării şi asanarea mediului (prin: 

managementul de mediu la întreprinderi şi certificarea ecologică şi restabilirea şi menţinerea 

potenţialului natural). 

Concepţia tratează şi aspecte ce ţin de finanţarea activităţilor de mediu şi participarea 

publicului la luarea deciziilor în domeniul dat. Un moment important ţine de determinarea 

mecanismelor de protecţie a mediului, şi anume: mecanismele economice (plata pentru resurse, plata 

pentru poluare, reparaţia prejudiciilor, măsurile de stimulare; aplicarea principiului „plăteşte 

poluatorul”, „plăteşte beneficiarul de resurse naturale”) şi asigurarea ecologică (menită să reducă 

riscul impactului negativ al activităţilor economice asupra mediului şi să contribuie la acumularea de 

mijloace suplimentare pentru prevenirea poluării şi lichidarea consecinţelor poluării mediului). 

Concepţia pune accentul pe activităţile de colaborare internaţională în domeniul mediului, 

orientînd politica spre integrare europeană, cu accentul pe armonizarea legislaţiei în domeniu. 

Cu toate acestea, însă concepţie nu a fost dezvoltată ulterior în documentele de planificare 

detaliată (de exemplu, strategie, plan de acţiune etc.), prin care să se stabilească obiective 

cuantificabile, care urmează a fi atinse. Astfel, adoptarea Concepţiei nu a dus la stabilirea unui cadru 

strategic. Pentru sectorul de mediu din Republica Moldova n-a fost elaborată nici o strategie de 

mediu sau planuri de acţiune aferente, bazate pe prevederile concepţiei. Deşi ţara a elaborat 

documente de politici axate pe probleme specifice de mediu sau sectoare economice (de exemplu, 

deşertificarea, gestionarea terenurilor, alimentarea cu apă şi canalizarea, deşeurile, silvicultura, 

energia etc.), lipsa unei strategii naţionale de mediu şi a planului de acţiune aferent a dus la ceea ce ar 

putea fi calificat drept un deficit de strategie în sectorul de mediu în Republica Moldova [377, p. 84].  

Direcţiile strategice ale politicii de mediu a Republicii Moldova au fost expuse în unele din cele 

mai importante planuri şi programe de dezvoltare a ţării noastre, precum: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – „Moldova XXI” [189], lansată în 

noiembrie 2000, cu susţinerea financiară şi logistică a PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare). Această nouă concepţie de dezvoltare presupune armonizarea obligatorie a creşterii 

economice cu alţi factori de importanţă majoră, cum ar fi: creşterea nivelului calităţii vieţii 
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populaţiei, asigurarea securităţii alimentare şi energetice a ţării, protecţia mediului şi valorificarea 

raţională a resurselor naturale. 

- Planul de Acţiuni Republica Moldova–Uniunea Europeană [202], semnat în februarie 2005, 

în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Planul se referă la aspecte privind dezvoltarea durabilă şi 

prevede măsurile ce trebuie luate în consideraţie pentru a integra mai bine aspectele de mediu în 

politicile altor sectoare, 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 şi participarea 

publicului.  

- Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006) [151], în al cărei 

cuprins sînt expuse obiectivele principale în domeniu, şi anume: prevenirea şi reducerea degradării 

resurselor naturale şi eficientizarea utilizării acestora; menţinerea calităţii mediului ca factor ce 

asigură păstrarea sănătăţii şi calităţii vieţii; crearea unui sistem eficient de monitorizare, prevenire şi 

compensare a pagubelor cauzate de calamităţile naturale. 

Vom preciza că ultimele două documente sînt deosebit de importante, pe de o parte, în 

contextul alinierii Republicii Moldova la principiile şi normele Uniunii Europene în domeniul 

mediului, iar, pe de altă parte, în vederea sporirii securităţii ecologice a ţării [66, p. 7]. 

În aceeaşi ordine de idei, importantă este şi Strategia de dezvoltare social-economică a 

Republicii Moldova pe termen mediu (pînă în anul 2005) [274], în care drept obiective eco-

economice ale dezvoltării sînt stabilite: - reglementarea impactului activităţilor economice asupra 

mediului, prevenirea poluării şi asanarea acestuia; - perfecţionarea modului de utilizare a resurselor 

naturale prin exploatarea lor durabilă şi inofensivă pentru mediu; - educaţia ecologică permanentă a 

populaţiei; - intensificarea cercetărilor ştiinţifice aplicative în domeniul ecologiei, protecţiei mediului 

şi resurselor naturale. 

Un moment semnificativ pentru politica de mediu a Republicii Moldova constă în faptul că o 

bună parte a obiectivelor şi acţiunilor declarate de către strategii ca fiind prioritare în domeniul 

protecţiei mediului au fost dezvoltate în cuprinsul mai multor concepţii, programe şi planuri. În 

special, acestea sînt orientate spre soluţionarea celor mai grave probleme ecologice cu care se 

confruntă societatea noastră (calitatea apei, starea solurilor, poluarea aerului, acumularea şi păstrarea 

deşeurilor de producţie şi menajere, poluarea cu substanţele şi deşeurile toxice, inclusiv pesticide 

inutilizabile, micşorarea fondului forestier, reducerea diversităţii biologice etc. [261, p. 37-38]).  

Astfel, în acest sens, putem menţiona: Programul naţional de suprimare eşalonată a 

substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova [216] /1999/; Programul naţional de 

acţiuni pentru combaterea deşertificării [214], Programul naţional de valorificare a deşeurilor de 
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producţie şi menajere [217], Concepţia naţională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării 

produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate [49] /2000/; Programul de diminuare a 

poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto [210], Planul naţional de acţiuni 

pentru sănătate în relaţie cu mediul [203], Programul complex de protecţie a solurilor împotriva 

eroziunii pe anii 2003-2012, Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova [48], 

Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice [278], Strategia 

dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova [275] /2001/; Programul de 

alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006; Concepţia 

organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în Republica Moldova şi Regulamentul 

privind monitoringul socio-igienic în Republica Moldova [50] /2002/; Planul naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 [204], Planul de acţiuni complexe în vederea 

eficientizării utilizării resurselor naturale, inclusiv a resurselor acvatice, resurselor minerale şi a 

fondului forestier [200], Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor 

[212], Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă [53], Programul de stat de 

regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 [211] /2003/; Strategia 

Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de 

implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi [276] /2004/; 

Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 

[209], Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 [215] /2006/; 

Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova [279], 

Concepţia salubrizării localităţilor [55] /2007/; Programul naţional privind managementul durabil al 

substanţelor chimice în Republica Moldova [218] /2010/ etc. 

În context, semnificativă este orientarea politicii de mediu spre asigurarea şi realizarea drep-

turilor ecologice ale cetăţenilor [204], în special: dreptul la un mediu sănătos, dreptul la informaţia 

ecologică şi accesul liber la ea, dreptul de a participa la procesul legislativ şi decizional etc.  

O direcţie nu mai puţin importantă a politicii naţionale o constituie strategia prevenirii poluării 

[94, p. 15], adică „producerea mai pură”, care presupune aplicarea continuă a unei strategii 

preventive, integrative de modificare a proceselor, produselor şi serviciilor, în scopul reducerii 

formării deşeurilor, toxicităţii lor şi resurselor pentru mediu şi om. Esenţa acestei strategii este 

prevenirea formării deşeurilor şi poluanţilor în sursă, ceea ce o deosebeşte radical de strategiile 

pasive ale „controlului poluării” [23, p. 153]. 

După enunţarea principalelor direcţii ale politicii de mediu a Republicii Moldova, ţinem să 

subliniem faptul că aceasta va deveni imperativă, eficientă şi responsabilă doar în cazul acumulării 

datelor statistice credibile privind starea mediului şi evaluării lor ştiinţifice, în baza cunoştinţelor bine 
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fondate despre interdependenţele celor mai importanţi factori de mediu şi calitatea sănătăţii 

populaţiei [12, p. 9]. 

Referindu-ne la mijloacele de realizare a politicii de mediu, menţionăm rolul semnificativ al 

cadrului instituţional în domeniu, care trebuie să fie unul adecvat şi competent. Detaliind, vom 

preciza că în Republica Moldova acesta este constituit din următoarele instituţii cu competenţă 

generală: Parlamentul, Preşedintele, Guvernul şi autorităţile publice locale şi instituţii specializate: 

Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Institutul 

de Ecologie şi Geografie, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia pentru Geologie 

şi Resurse Minerale, Fondul Ecologic Naţional, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor 

Nucleare şi Radiologice, Serviciul Piscicol, Centrul Informaţional de Mediu, Întreprinderea de Stat 

„Expediţia Hidro-Geologică din Moldova”, alte ministere şi inspectorate, inclusiv un şir de 

organizaţii nonguvernamentale.  

În linii generale, instituţiile nominalizate dispun de următoarea competenţă: 

Parlamentul Republicii Moldova, în baza Legii cu privire la protecţia mediului înconjurător 

[161] (în continuare lege-cadru) (art. 6), aprobă principiile politicii generale în domeniul mediului şi 

folosirii resurselor naturale; adoptă acte legislative cu privire la protecţia mediului şi folosirea 

resurselor naturale; aprobă limitele de folosire a resurselor naturale de importanţă naţională, limitele 

de emisii şi deversări nocive în mediu, limitele de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere pe 

teritoriul republicii; aprobă taxele pentru folosirea resurselor naturale, pentru poluarea mediului şi 

pentru depozitarea deşeurilor, precum şi programele de redresare a mediului. 

Preşedintele Republicii Moldova reprezintă interesele ţării în domeniul protecţiei mediului în 

relaţiile internaţionale şi este responsabil în faţa comunităţii mondiale pentru starea mediului în 

republică (art. 7). 

Guvernul Republicii Moldova, ca organ executiv, are o serie de atribuţii în domeniu, printre 

care: realizează politica în domeniul protecţiei mediului şi asigură folosirea raţională a resurselor 

naturale, stabileşte înlesniri pentru activităţile de protecţie a mediului, pentru activităţile economice 

nonpoluante, pentru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor de producţie şi menajere; coordonează 

activitatea de protecţie a mediului desfăşurată de ministere, departamente şi autorităţile administraţiei 

publice locale; elaborează programe de ameliorare a calităţii mediului; elaborează măsuri de 

prevenire a crizelor, accidentelor şi catastrofelor ecologice, iar, în caz de producere a acestora, 

organizează un complex de acţiuni pentru lichidarea consecinţelor lor; organizează şi susţine 

activitatea de educaţie ecologică, creează sistemul de instruire ecologică la toate nivelurile sistemului 

de învăţămînt, precum şi asigură relaţiile externe ale Republicii Moldova cu alte state şi cu 

organismele internaţionale în domeniul protecţiei mediului (art. 8). În acelaşi context se înscriu pre-
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vederile art. 3 pct.10 din Legea cu privire la Guvern [136], potrivit cărora Guvernul asigură utilizarea 

raţională a resurselor naturale şi integritatea lor, protecţia ecologică a populaţiei şi a mediului. 

Pentru o mai eficientă activitate de implementare a politicii de mediu au fost instituite un şir de 

instituţii subordonate Guvernului, care au ca scop principal sau facultativ protecţia mediului. Putem 

nominaliza, în primul rînd, organul central de specialitate – Ministerul Mediului învestit cu: 

efectuarea controlului de stat asupra stării mediului şi componenţilor lui, respectării legislaţiei cu 

privire la protecţia mediului, a acordurilor interstatale şi internaţionale; prognozarea eventualelor 

crize, accidente şi catastrofe ecologice; efectuarea recensămîntului resurselor naturale; stabilirea 

limitelor de folosire a resurselor naturale, de emisii şi deversări nocive în mediu, de depozitare a 

deşeurilor de producţie şi menajere; organizarea şi coordonarea cercetărilor ştiinţifice în probleme 

ecologice, elaborarea de programe pentru restabilirea ecosistemelor degradate, organizarea pregătirii 

şi reciclării cadrelor în domeniul ecologiei; formarea şi gestionarea fondului ecologic naţional; 

elaborarea actelor legislative în domeniul ecologiei; informarea opiniei publice despre starea 

mediului [161, art. 15]. 

Principalele instituţii aflate în subordinea Ministerului (potrivit anexei nr. 3 al Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului ... [250]) sînt: Inspectoratul Ecologic de 

Stat, instituţie de bază în domeniul mediului care, în conformitate cu art. 26 din Legea privind 

protecţia mediului înconjurător (şi respectiv, în baza Regulamentului [242]), exercită funcţia de 

control al statului asupra respectării legilor şi a altor acte normative în problemele protecţiei mediului 

şi folosirii resurselor naturale; Serviciul Hidrometeorologic de Stat, instituţie care efectuează 

monitorizarea stării mediului în vederea protecţiei populaţiei contra fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase (art. 6 din Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică [132]); Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale, care are ca obiectiv de bază realizarea politicii statului în domeniul 

cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului [230]; Institutul de Ecologie şi 

Geografie – instituţie cu subordonare dublă: Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului 

Mediului, efectuează cercetări în domeniul ecologiei, geografiei şi elaborează: „Programul Naţional 

Strategic de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului”, „Strategia Naţională şi planul de acţiuni în 

domeniul conservării diversităţii biologice” şi Raportul Naţional (anual) „Starea mediului în 

Republica Moldova” [129]; Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice (în continuare ANRANR) – organ central de specialitate creat întru formularea politicii 

statului în domeniul nuclear şi radiologic, promovarea şi monitorizarea aplicării exclusiv paşnice ale 

activităţilor nucleare şi radiologice în Republica Moldova. Principalul obiectiv al ANRANR 

reprezintă exercitarea funcţiilor de reglementare ale activităţilor nucleare şi radiologice prevăzute în 

Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice [152; 252]; Agenţia 
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„Apele Moldovei” – instituţie ce efectuează administrarea de stat, reglementarea şi controlul utilizării 

raţionale a resurselor acvatice [255]; Serviciul Piscicol – specializat în protecţia resurselor piscicole. 

Totodată, în cadrul Ministerului funcţionează şi Centrul Informaţional de Mediu ale cărui 

funcţii constau în acumularea, stocarea, actualizarea şi punerea la dispoziţie, precum şi difuzarea la 

cerere a informaţiei de mediu solicitanţilor (personalului Ministerului şi utilizatorilor din afara 

instituţiei, ONG, public larg). 

Un rol deosebit în implementarea politicii de mediu îl are Fondul Ecologic Naţional, care a fost 

creat în scopul de a acumula mijloace suplimentare pentru finanţarea activităţilor din domeniul 

mediului (precum: finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor 

naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor; investigaţii ştiinţifice în domeniul 

protecţiei mediului; organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, 

propagarea cunoştinţelor ecologice; premierea specialiştilor; organizarea colaborării internaţionale în 

domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin antrenarea specialiştilor străini la acordarea asistenţei 

consultative, de expertizare, participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor 

interstatale în domeniul protecţiei mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a 

convenţiilor internaţionale în materie de mediu; lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, 

avariilor de producţie, a altor situaţii ce pot aduce prejudiciu mediului; acordarea de sprijin financiar 

organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui program special de granturi pentru 

proiectele destinate protecţiei mediului);  

Pe lîngă Ministerul Mediului, ca instituţii subordonate Guvernului, activează Agenţia 

„Moldsilva”, care promovează politica de stat în domeniul silvic, avînd ca scop dezvoltarea durabilă 

a sectorului forestier [231]; Institutul Naţional de Standardizare care adoptă, înregistrează, 

actualizează, modifică, confirmă, suspendă sau anulează standarde, inclusiv în domeniul mediului, şi 

anume, a calităţii aerului, apei etc. [168, art. 6]. 

O parte impunătoare din problemele mediului sînt soluţionate, potrivit art. 9 şi 10 din Legea 

privind protecţia mediului înconjurător, de către autorităţile administraţiei publice locale ale 

raionului şi municipiului, precum şi de către autorităţile administraţiei publice ale comunei (satului) 

şi oraşului. Aceste autorităţi asigură: păstrarea unui mediu sănătos şi folosirea raţională a resurselor 

naturale, respectarea legislaţiei de protecţie a mediului şi contribuie la instruirea şi conştientizarea 

populaţiei în problemele protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale. 

Potrivit lui V. Vlaicu [299, p. 56], la realizarea politicii de mediu a statului, într-un mod sau 

altul, contribuie şi o serie de alte structuri de stat, precum: ▪ Ministerul Afacerilor Interne care are 

funcţia de a preveni şi a curma crimele şi infracţiunile, inclusiv cele ecologice, de a depista 
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persoanele care au încălcat legislaţia ecologică şi au adus daune mediului sau resurselor naturale; ▪ 

Ministerul Justiţiei, prin intermediul instituţiilor judecătoreşti subordonate, efectuează justiţia pe 

teritoriul Republicii Moldova, fiind deci abilitate să sancţioneze persoanele care au admis încălcări în 

domeniu; ▪ Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, organ împuternicit să promoveze şi 

să realizeze politica externă a statului, inclusiv în domeniul mediului; ▪ Ministerul Economiei care, în 

colaborare cu Ministerul Mediului ar trebui să ţină o balanţă între interesele economice şi ecologice 

ale statului; ▪ Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare care promovează o agricultură 

ecologică pură; ▪ Ministerul Educaţiei contribuie la educarea cetăţenilor, inclusiv la educarea 

ecologică a acestora; ▪ Ministerul Apărării şi Poliţia de Frontieră apără frontierele de stat, inclusiv 

împotriva infractorilor ecologici din statele vecine. 

Aşadar, se poate conchide că complexitatea politicii de mediu, precum şi a funcţiei ecologice a 

statului reclamă necesitatea antrenării a numeroase instituţii şi autorităţi de stat, atît specializate în 

materie, cît şi de alt profil, care urmează să asigure atît realizarea nemijlocită a strategiilor şi 

planurilor acesteia, cît şi să contribuie la implementarea obiectivelor de protecţie a mediului şi în alte 

domenii ale procesului de administrare. 

De o valoare echivalentă este în acest sens şi aportul dreptului ecologic la realizarea politicii de 

mediu, care prin esenţa sa are menirea să reglementeze toate etapele acestui proces, de la elaborare, 

adoptare, intrare în vigoare pînă la mecanismul executării şi tragerii la răspundere pentru încălcarea 

normelor juridice ecologice [263, p. 662; 262, p. 55]. 

În context, evident că, în lipsa unei legislaţii adecvate, care să ţină seama de realitate şi 

priorităţile ecologice din plan intern, precum şi de cerinţa şi experienţa organismelor internaţionale, 

nu se pot materializa politicile, strategiile guvernamentale de mediu, oricît ar fi ele de judicioase, 

oricît ar fi de experimentate şi bine intenţionate organele abilitate ale statului [183, p. 520; 180, p. 

1328; 91, p. 18].  

Respectiv, în majoritatea actelor normative nominalizate, se pune accentul pe armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană. În acest scop, Guvernul a aprobat Hotărîrea cu privire la 

armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară [102], în care sînt stabilite atît 

etapele, cît şi priorităţile acestui proces, iar Ministerul Mediului a elaborat Planul general de acţiuni 

privind aproximarea legislaţiei naţionale în conformitate cu acquis-ul comunitar [272, p. 89].  

În privinţa aplicării sau realizării politicii de mediu a Republicii Moldova, apreciem că aceasta 

se va desfăşura treptat, antrenînd toate pîrghiile administrative şi economice în protecţia mediului, 

dintre care pot fi menţionate [82, p. 199; 259, p. 265-266; 273, p. 34]: controlul ecologic de stat; 

evaluarea impactului asupra mediului şi expertiza documentelor de proiect; normarea poluării 

mediului; paşaportizarea ecologică; licenţierea activităţilor ce ţin de utilizarea resurselor naturale etc. 
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În baza celor expuse, putem sublinia că politica de mediu este o parte indispensabilă a politicii 

de dezvoltare durabilă a ţării, care nu poate fi tratată sau abordată separat de procesul de reformare a 

societăţii, de problemele economice, sociale şi politice. Reuşita sau eşecul strategiei de mediu va 

depinde, în cea mai mare măsură, de reuşita sau eşecul reformelor economice. Cu cît statul va 

dispune de mijloace tehnice şi financiare mai mari şi cu cît nivelul de trai al populaţiei va fi mai 

ridicat, cu atît mai eficiente şi mai susţinute vor deveni activităţile de protecţie a mediului [21, p. 21]. 

În acelaşi timp, eficienţa şi finalitatea politicii de mediu şi a funcţiei ecologice a statului în 

mare parte sînt condiţionate de calitatea şi eficienţa legislaţiei ecologice, care constituie un important 

instrument de transpunere în practică a acesteia. 

Generalizînd, subliniem că promovarea şi dezvoltarea politicii naţionale de mediu 

fundamentată din punct de vedere ştiinţifico-tehnic va permite Republicii Moldova alinierea la 

valorile civilizaţiei europene, contribuind, totodată, la realizarea obiectivului fundamental: asigurarea 

cetăţenilor acestei ţări cu un mediu sănătos de viaţă în condiţiile unui nivel de trai cît mai decent. 

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

Abordarea complexă a subiectului „Protecţia mediului – îndatorire fundamentală a statului 

contemporan” ne-a permis să realizăm unele din obiectivele trasate pentru atingerea scopului 

prezentei lucrări. 

Astfel, sub aspect teoretic, o deosebită importanţă prezintă definirea şi dezvăluirea  conţinutului 

conceptelor-cheie ale cercetării, precum: mediu, protecţia mediului, funcţia ecologică a statului, 

politica de mediu, securitate ecologică. Respectiv, în viziunea noastră: 

Mediul reprezintă totalitatea factorilor naturali (apa, aerul, solul, subsolul, fauna şi flora, 

pădurile, peisajele, materiile organice şi anorganice) şi artificiali (realizările omului la nivelul 

aşezărilor umane şi în spaţiul din afara acestuia) care, fiind în interacţiune, influenţează echilibrul 

ecologic şi determină condiţiile de viaţă pentru om. 

Protecţia mediului presupune un complex de activităţi umane, ştiinţific fundamentate, 

orientate spre păstrarea calităţii favorabile a mediului (a factorilor naturali şi artificiali), prevenirea 

poluării şi degradării acestuia în procesul dezvoltării sociale şi spre restabilirea şi menţinerea 

echilibrului ecologic. 

Sarcina generală a protecţiei mediului rezidă în descoperirea cauzelor poluării mediului, 

stabilirii modalităţilor şi condiţiilor prevenirii poluării, reducerii şi evitării totale a efectelor acesteia.  

Protecţia mediului este o sarcină a întregii societăţi, realizîndu-se în interesul tuturor membrilor 

societăţii. Din aceste considerente, activitatea respectivă trebuie să devină una dintre principalele 

raţiuni ale existenţei fiecărei persoane, dar şi a societăţii în ansamblu. Nu mai puţin important este 
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faptul că protecţia mediului reprezintă un obiectiv de interes public major, fapt ce determină locul şi 

rolul deosebit de important al statului în cadrul acestui proces în lumea contemporană. 

În acest sens, în prezent, statului îi este inerentă o funcţie ecologică prin care îşi îndeplineşte 

obligaţia de a asigura un mediu sănătos, echilibrat şi favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a 

fiecărei persoane şi a întregii societăţi. 

Obiectivele principale ale funcţiei ecologice a statului constau în asigurarea utilizării raţionale a 

naturii şi a resurselor ei, a protecţiei mediului şi a securităţii ecologice. Aceste obiective se află într-o 

interacţiune strînsă, astfel încît imposibilitatea statului de a asigura o utilizare raţională a naturii şi a 

resurselor ei poate genera probleme ce ţin de protecţia mediului, care, la rîndul lor, sînt de natură să 

cauzeze dificultăţi în asigurarea securităţii ecologice a populaţiei. 

Întreaga activitate de îndeplinire a funcţiei ecologice, statul a încadrat-o în limitele unei politici 

naţionale de mediu cu obiective şi sarcini concrete, materializate în concepţii, planuri şi programe 

de acţiuni la nivel local, naţional şi internaţional.  

În prezent politica de mediu cuprinde un spectru larg de probleme şi aspecte ce ţin de protecţia 

mediului, cel mai semnificativ moment fiind preocuparea constantă a autorităţilor de a asigura 

onorarea angajamentelor statului asumate pe plan internaţional şi european, contribuind astfel la 

efortul comun al statelor în protecţia mediului şi asigurarea viitorului omenirii.  

În acest context, merită atenţie faptul că eficienţa şi finalitatea politicii de mediu a statului în 

mare parte sînt condiţionate de calitatea şi eficienţa legislaţiei ecologice, care reprezintă atît un 

produs al politicii, cît şi unul dintre instrumentele principale de realizare şi transpunere practică a 

acesteia. 

Respectiv, mecanismul juridic de reglementare a protecţiei mediului necesită o atenţie sporită 

şi o preocupare constantă din partea autorităţilor competente, pentru a se transpune cît mai coerent şi 

adecvat obiectivele şi strategiile politicii de mediu în conţinutul legislaţiei ecologice naţionale. 
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3. PARTICULARITĂŢILE ŞI DEFICIENŢELE SISTEMULUI LEGISLAŢIEI ECOLOGICE  
CA RAMURĂ A LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA 

 
3.1. Fundamentarea ştiinţifică a conceptului de legislaţie ecologică 

 
În doctrina juridică autohtonă lipseşte un termen unic care ar determina sfera de reglementare a 

relaţiilor dintre mediu, om şi societate. În acelaşi timp, lipseşte şi o accepţiune unitară a noţiunii de 

„legislaţie”. Situaţia dată este determinată, în viziunea noastră, în primul rînd, de inexistenţa unei 

definiţii legale în acest sens.  

Abordarea acestei probleme, e necesar de a fi iniţiată cu definirea noţiunii de „lege”, care în 

cadrul teoriei este definită în dublu sens: lato sensu – ca act cu putere obligatorie [205, p. 211] (orice 

regulă juridică, scrisă, indiferent de titlul dat actului legislativ [185, p. 44; 75, p. 104], legile propriu-

zise, cît şi actele normative emise pe baza legilor şi în aplicarea acestora [292, p. 243], orice act 

normativ elaborat de autorităţile publice [194, p. 308]) şi stricto sensu – ca act normativ elaborat de 

organul legislativ suprem, respectiv, de către Parlament [302, p. 243; 13, p. 190].  

Dincolo de aceste precizări, prin esenţa sa, legea reprezintă un „act normativ”, concept definit 

în literatura de specialitate ca fiind: „izvorul de drept creat de autorităţile publice cu putere de 

legiferare (Parlament, Guvern, organe ale administraţiei locale) care cuprinde norme general-

obligatorii, a căror aplicare poate fi realizată şi prin forţa coercitivă a statului” [302, p. 242]; „actul 

juridic normativ, adoptat de organul reprezentativ suprem de stat sau în baza voinţei directe a 

poporului şi care reglementează cele mai importante relaţii sociale” [367, p. 128]; „actul juridic 

normativ al organului suprem de stat sau nemijlocit al poporului, care dispune de putere juridică 

supremă şi care conţine cele mai de bază norme juridice ale statului” [311, p. 107]. 

Legea Republicii Moldova privind actele legislative [150] defineşte doar noţiunea de act 

legislativ ca fiind acte adoptate de unica autoritate legislativă a statului în temeiul normelor 

constituţionale, conform procedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului, de alte reglementări în 

vigoare şi ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia actelor normative din Republica Moldova (art. 2 

alin. (1)). Respectiv, din categoria acestora fac parte: Constituţia Republicii Moldova şi legile 

constituţionale; legile organice şi legile ordinare; hotărîrile şi moţiunile (art. 2 alin. (2)). Deci, în baza 

acestor reglementări, deducem că legea este un act normativ adoptat de organul legislativ suprem al 

statului. 

În acelaşi context, important este şi conceptul de „lege ecologică”, care, de asemenea, nu are o 

definiţie legală. În literatura de specialitate, legea ecologică este definită din perspectiva rolului ei de 

izvor de drept. În acest sens, ea este determinată a fi drept: „actul normativ cu forţă juridică supremă, 

adoptat printr-o procedură specială şi orientat spre reglementarea celor mai importante relaţii sociale 
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ecologice” [329, p. 24; 312, p. 24]. Într-o manieră explicativă, asupra acestui subiect se expun şi 

autorii M. Duţu şi E. Lupan, în viziunea cărora legile adoptate de Parlament constituie izvoare ale 

dreptului mediului în măsura în care reglementează relaţiile sociale legate de protecţia mediului [175, 

p. 128] (relaţiile sociale privind protecţia, conservarea sau dezvoltarea mediului [80, p. 194]).    

Aşadar, în baza celor nominalizate, putem formula următoarea definiţie a conceptului de lege 

ecologică: actul normativ adoptat de organul legislativ suprem al statului destinat reglementării 

relaţiilor sociale de protecţie a mediului [20, p. 44].  

Un alt moment ce ţine de subiectul investigat este definirea noţiunilor de „legislaţie” şi 

„legislaţie ecologică”. În acest sens, Legea privind actele legislative [150] (cît şi alte acte normative) 

nu defineşte noţiunea de „legislaţie”, fapt ce condiţionează perceperea diferită a acesteia.  

În doctrina juridică, termenul „legislaţie” este utilizat, de asemenea, cu sens dublu: larg –un 

sistem de acte juridice ce conţin norme de drept, adoptate de către organele legislative competente 

(totalitatea actelor normativ-juridice ce reglementează anumite domenii ale relaţiilor sociale); în sens 

restrîns – termenul legislaţie presupune numai actele legislative (legile) [342, p.74].  

În opinia autorului rus I. A. Ignatieva [338, p. 11], în cazul examinării diferitor puncte de 

vedere referitoare la termenul „legislaţie”, trebuie reţinut că acest termen face parte din categoria  

termenilor juridici speciali „care trebuie să reflecte concret şi exact conţinutul noţiunilor pe care le 

definesc”, în caz contrar, se poate repeta situaţia în care „interpretarea în sens larg a legislaţiei, fiind 

comodă, este utilizată ca un mijloc legal de denaturare a legii” [358, p. 178]. În literatura juridică din 

fosta Uniune Sovietică era răspîndită anume accepţiunea extinsă a legislaţiei, fapt ce s-a păstrat şi în 

doctrina juridică contemporană a Republicii Moldova [69, p. 19; 17, p. 267]. În acest context, 

principala problemă ce necesită a fi abordată ţine de conţinutul termenului de legislaţie, în general, şi 

a „legislaţiei ecologice”, în special. 

Odată ce legislaţia ecologică reprezintă un fenomen juridic nou nedefinitivat, e de la sine 

înţeles că şi sistemul conceptual se află la o etapă de consolidare [365, p. 120]. 

Prin urmare, în literatura de specialitate se face distincţie între legislaţie ecologică în sens 

îngust şi în sens larg. În acelaşi timp, vom preciza că accepţiunea dublă a termenului „legislaţie 

ecologică” se bazează atît pe caracterul actelor normative din care este constituită, cît şi pe tipurile de 

relaţii sociale pe care le reglementează (criteriu dezvoltat de către autorii ruşi I. A. Ignatieva [338, p. 

9-10] şi O. L. Dubovik). 

Din punctul de vedere al conţinutului, în sens larg, legislaţia ecologică este interpretată ca fiind 

totalitatea actelor normativ-juridice, iar în sens îngust – ca totalitate a actelor legislative. 

Potrivit lui O. I. Krassov [342, p. 75-76], ar fi mai corect, din perspectiva supremaţiei legii, 

acceptarea noţiunii de legislaţie ecologică ca totalitate a actelor legislative. Însă, practica legiferării 
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demonstrează că legislaţia ecologică cuprinde şi un număr impunător de acte normativ-juridice, adică 

presupune un conţinut cu mult mai extins. 

Din punctul de vedere al obiectului, în teoria juridică se face distincţie între legislaţia ecologică 

în sens îngust, adică totalitatea actelor legislative şi normativ-juridice, care conţin norme juridice ce 

reglementează numai protecţia mediului şi în sens larg – obiect al reglementărilor juridice fiind 

inclusiv folosirea resurselor naturale, asigurarea securităţii ecologice a populaţiei şi teritoriului şi a 

ordinii juridice ecologice [324, p. 19-20; 326, p. 28]. 

Astfel, legislaţia ecologică este definită ca: „totalitatea legilor care reglementează relaţiile 

sociale ce constituie obiect al dreptului ecologic” /M. M. Brinciuk [317, p. 94]/; „legislaţia ce 

reglementează relaţiile ecologice – relaţii sociale din sfera interacţiunii societăţii cu natura (de 

ocrotire a mediului, asigurare a securităţii ecologice şi utilizare raţională a resurselor naturale)” /I. A. 

Ignatieva [336, p. 71]/; „totalitatea normelor juridice ce stabilesc cerinţe în sfera protecţiei mediului 

şi utilizării raţionale a resurselor naturale” /O. L. Dubovik [324, p. 34]/.  

Referindu-ne la stipulările exprese din conţinutul actelor legislative naţionale, observăm că, 

într-un sens restrîns, legislaţia ecologică este determinată în cuprinsul: ▫ art. 1 din Legea pivind 

protecţia mediului înconjurător [161], în care se stipulează: „Relaţiile omului şi societăţii cu mediul 

se reglementează de Constituţie, de prezenta lege şi de prevederile altor legi şi acte legislative ce ţin 

cont de problematica protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale”; ▫ art. 2 alin. (3) 

din Legea cu privire la deşeurile de producţie şi menajere [153], potrivit căruia „gestionarea 

(utilizarea, evacuarea) deşeurilor radioactive, a sedimentelor apelor reziduale se efectuează în 

conformitate cu actele legislative în domeniu”. Deci, în cazurile date, legislaţia ecologică este 

concepută ca fiind totalitatea actelor legislative din domeniu. 

În sens larg, conţinutul legislaţiei ecologice este expus în majoritatea legilor din domeniu. 

Astfel, noţiunea de legislaţie este interpretată ca fiind totalitatea legilor şi a altor acte normative ale 

Republicii Moldova, cu precădere în actele legislative adoptate pînă în anul 2000 (de exemplu: Legea 

cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive [140, art. 2 alin. (1)], Codul subsolului [45, 

art. 2], Codul silvic [44, art. 1 alin. (2)] etc.).  

Caracteristic pentru actele legislative, adoptate după anul 2000, este includerea în sistemul 

legislaţiei şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Asemenea prevederi se 

conţin în: art. 5 alin. (1) din Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova [134]; art. 4 alin. 

(1) din Legea cu privire la reţeaua ecologică [142]; art. 4 din Legea privind fondul piscicol, pescuitul 

şi piscicultura [156]; art. 5 din Legea regnului vegetal [167] etc. Acest fapt poate fi explicat prin 

intensificarea relaţiilor externe şi asumarea unor responsabilităţi de către Republica Moldova în sfera 

asigurării şi realizării unei protecţii eficiente internaţionale şi regionale a mediului. 
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Ţinînd cont de cele menţionate, putem susţine că practica de legiferare se bazează pe 

interpretarea largă a legislaţiei, adică noţiunea dată cuprinde întregul complex de acte normative 

elaborate şi adoptate în cadrul statului care reglementează relaţiile ecologice. Întru susţinerea acestei 

opinii se expune autorul autohton V. Ursu [365, p. 124], în viziunea căruia termenul „legislaţie 

ecologică” poate şi trebuie privit numai în sens larg, în caz contrar el nu va putea fi utilizat în raport 

cu termenii existenţi, ceea ce poate provoca şi diferite contradicţii şi coliziuni în sistemul dreptului. 

În aceeaşi manieră opinează şi A. Capcelea, potrivit căruia totalitatea actelor normative 

ecologice creează un sistem legislativ special, care include legile Parlamentului, hotărîrile, 

regulamentele Guvernului şi decretele Preşedintelui Republicii [28, p. 10]. 

O variantă reuşită de definiţie, din punctul nostru de vedere, este formulată de către cercetătorul 

P. Zamfir [179, p. 9], în viziunea căruia legislaţia ecologică presupune totalitatea actelor normative 

– legi şi acte subordonate legilor, care conţin norme juridice ecologice şi reglementează raporturile 

sociale de mediu (ecologice).  

Un argument important pentru o asemenea accepţiune a legislaţiei ecologice considerăm că 

serveşte şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica 

aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul 

examinării cauzelor civile [122], în care se conţine anexată lista „legislaţiei mediului”, care cuprinde 

legile şi hotărîrile Parlamentului, hotărîrile Guvernului şi actele Ministerului Mediului. 

Un alt aspect ce necesită a fi elucidat la acest capitol ţine de utilizarea de către legiuitor a 

sintagmei „legislaţie ecologică”. Astfel, în urma studierii actelor legislative din domeniu constatăm 

că sintagma „legislaţie ecologică” este utilizată doar în cîteva din ele, şi anume: Legea privind fondul 

ariilor naturale protejate de stat (art. 15 pct. a)) [155]; Legea cu privire la regimul produselor şi 

substanţelor nocive (art. 9 alin. (2)) [140]; Strategia Naţională şi Planul de acţiuni în domeniul 

conservării diversităţii biologice [278]. În acelaşi timp, noţiunea dată este utilizată şi în cuprinsul 

Legii privind actele legislative (art. 22 alin. (6) pct. a)). 

Mult mai frecvent este utilizată sintagma de „legislaţie cu privire la protecţia mediului”. De 

exemplu, în cuprinsul Legii privind protecţia mediului înconjurător, cea mai utilizată este formula 

„legislaţie cu privire la protecţia mediului”, şi doar în cazuri singulare – „legislaţia de protecţie a 

mediului” (art. 9 pct. a)) şi „legislaţia în domeniul protecţiei mediului” (art. 94 alin. (2)). Referitor la 

celelalte acte legislative, putem menţiona că formula în discuţie o regăsim în cuprinsul: art. 8 alin. (2) 

din Legea privind protecţia aerului atmosferic [159], art. 8 alin. (2) din Legea privind expertiza 

ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător [154] etc. În acelaşi timp, atestăm 

cazuri singulare de utilizare a unor formule precum: „legislaţia privind ocrotirea naturii şi a mediului 

înconjurător ” (Codul funciar, art. 79 [41]); „legislaţia privind resursele naturale şi protecţia mediului 
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înconjurător” şi „legislaţia privind ocrotirea naturii” (art. 26 alin. (1) şi, respectiv, art. 29 alin. (1) din 

Legea cu privire la resursele naturale [141]). 

Este de remarcat în context şi faptul că în cuprinsul actelor legislative din domeniu sînt utilizate 

şi alte formule, după cum urmează: legislaţia cu privire la subsol [45, art. 3]; legislaţia privind 

regimul produselor şi substanţelor nocive [140, art. 2]; legislaţia cu privire la reţeaua ecologică [142, 

art. 19]; legislaţia privind resursele naturale [141, art. 30]; legislaţia privind urbanismul şi amenajarea 

teritoriului [158, art. 2 alin. (1) lit. d)]; legislaţia privind spaţiile verzi [143, art. 36]; legislaţia privind 

protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice [156, art. 42]; legislaţia din domeniul 

activităţilor nucleare şi radiologice [152, art. 36]; legislaţia silvică [44, art. 1]; legislaţia privind 

protecţia aerului atmosferic [159, art. 8 alin. (2)]; legislaţia cu privire la protecţia şi folosirea regnului 

animal [166, art. 40]; legislaţia cu privire la fondul ariilor protejate [155, art. 14], legislaţia apelor 

[38, art. 107] etc. 

Din cele menţionate reiese că legislaţia ecologică este constituită dintr-o totalitate de legislaţii, 

care, de fapt, reprezintă subramuri ale acesteia. În viziunea noastră, o asemenea utilizare a termenului 

„legislaţie” nu este corectă (deoarece această noţiune presupune, în esenţă, un sistem complex de acte 

normative, bine ordonat şi coerent, şi nu doar o totalitate de norme adesea dispersate în diferite acte 

normativ-juridice sau numai un singur act legislativ). Altfel spus, în cazul dat termenul „legislaţie” 

nu este utilizat în sensul său direct, fiind mai curînd o excepţie, decît o regulă. 

În acelaşi context terminologic, vom atrage atenţia asupra faptului că în literatura juridică de 

specialitate se face disticţie dintre „legislaţia ecologică”, „legislaţia pentru protecţia mediului” şi 

„legislaţia mediului”. Astfel, potrivit lui E. Lupan, termenul de „legislaţie ecologică” este mai 

cuprinzător decît cel de „legislaţie pentru protecţia mediului”, incluzînd în sfera sa întreaga ambianţă 

ecologică în cadrul căreia se desfăşoară întreaga activitate socio-umană. Dar, este mai îngust decît 

„legislaţia mediului”, care priveşte nu numai lumea vie, dar şi cea creată de către om. Respectiv, şi 

„dreptul mediului” bazat pe legislaţia mediului este mai larg decît „dreptul protecţiei mediului”, care 

se rezumă doar la legislaţia care reglementează relaţiile sociale de protecţie a mediului, căutînd să 

urmărească funcţionarea sistemelor protejate în complexitatea lor, dar fără să se refere şi la alte 

aspecte ale existenţei mediului, la regimul său în general [176, p. 71]. 

Prin urmare, concretizează cercetătorul, legislaţia de mediu priveşte mediul în ansamblul său, 

în sensul prevenirii poluării tuturor factorilor (naturali şi artificiali) ai mediului, conservarea acestuia, 

refacerea mediului poluat, dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi sancţionarea 

poluatorului [176, p. 69-70]. 

În viziunea noastră, chiar dacă poate fi sesizată o fină diferenţă dintre categoriile „legislaţie 

ecologică” şi „legislaţie de mediu”, totuşi o divizare strictă în acest sens nu este binevenită, deoarece 
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ar putea provoca şi mai multă confuzie în materie. Considerăm cu mult mai logică perceperea acestui 

moment ca o trecere de la o terminologie perimată (am putea spune chiar preluată şi moştenită de la 

vechiul regim) la una corespunzătoare cadrului juridic şi practicii comunitare şi internaţionale. 

În ceea ce priveşte recunoaşterea existenţei unei „legislaţii pentru protecţia mediului” ca fiind 

distinctă de „legislaţia de mediu”, pentru a aprecia justeţea unei asemenea afirmaţii, considerăm 

necesară studierea relaţiilor sociale pe care le reglementează legislaţia în cauză, subiect la care ne 

vom referi în următoarea secţiune.  

Un alt moment ce prezintă importanţă pentru subiectul abordat constă în identificarea concretă 

a actelor legislative şi normative care constituie în ansamblul lor legislaţia ecologică (de mediu). În 

viziunea noastră, pe cît de important este momentul dat, pe atît este şi dificil de a întocmi o listă 

exhaustivă, cu atît mai mult că şi cercetătorii în materie se rezumă adeseori la enumerarea doar a 

celor mai importante acte normative în domeniu. Pe de altă parte, vom preciza că nici în cuprinsul 

Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM cu privire la practica aplicării de către instanţele 

judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul examinării cauzelor civile [122], nu 

este expusă o listă completă a legislaţiei de mediu. Presupunem că dificultatea situaţiei date decurge 

din natura şi caracterul complex al legislaţiei în cauză, ea fiind constituită atît din norme juridice 

ecologice, cît şi din norme ecologizate [20, p. 46].  

Convenţional, am putea spune că acest moment extinde limitele accepţiunii legislaţiei 

ecologice, de la totalitatea actelor normative şi legislative la totalitatea normelor juridice ce 

reglementează relaţiile de protecţie a mediului. 

 
3.2. Obiectul, scopul şi principiile legislaţiei ecologice 

ca ramură a legislaţiei naţionale 
 
Relaţiile sociale reglementate de legislaţia ecologică. Necesitatea identificării relaţiilor sociale 

ce constituie obiect al reglementărilor din domeniu este dictată şi, în acelaşi timp, este necesară 

pentru identificarea în cadrul întregului masiv de acte normative a unui sistem distinct, şi anume, a 

legislaţiei ecologice. Pentru a elucida acest subiect, vom apela la teoria dreptului ecologic.  

La acest capitol, în doctrină, constatăm lipsa unei opinii general acceptate referitoare nemijlocit 

la tipurile de relaţii ce formează obiectul de reglementare al acestei ramuri de drept (şi, respectiv, a 

legislaţiei).  

În această privinţă, pot fi menţionate următoarele variante: ▪ „relaţii sociale privitor la folosirea, 

conservarea, dezvoltarea şi protecţia factorilor de mediu” (I. Trofimov [288, p. 19]); ▪ „relaţii ce 

privesc protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului ambiant” (M. Duţu [75, p. 126]); ▪ „relaţii ce 

ţin de utilizarea resurselor naturale, protecţia, conservarea şi dezvoltarea componentelor mediului şi a 
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mediului înconjurător în general” (D. Marinescu [185, p. 42]); ▪ „relaţiile sociale ce se nasc în 

legătură cu conservarea şi dezvoltarea mediului natural şi artificial” (L. Dogaru [71, p. 49]); ▪ „relaţii 

ce ţin de utilizarea, protecţia, regenerarea şi conservarea mediului şi a resurselor lui” (A. Capcelea 

[28, p. 10]); ▪ „relaţii privitoare la conservarea, îmbunătăţirea, restabilirea şi utilizarea raţională a 

obiectelor naturii” (V. V. Gucikova [372, p. 33], B. V. Erofeev [327, p. 52]); ▪ „relaţii ce ţin de 

utilizarea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului” (N. V. Kuzneţova [343, p. 4], S. A. 

Bogoliubov [312, p. 9]); ▪ „relaţii ce vizează folosirea raţională, protecţia, conservarea şi dezvoltarea 

componentelor (biotice, abiotice şi antropogene) ale mediului” (I.-I. Nicolau [195, p. 10 şi 19]) etc. 

Aceste tipuri de relaţii mai sînt determinate ca fiind forme concrete de realizare a protecţiei mediului 

[343, p. 6]. 

Din cîte se poate observa, majoritatea cercetătorilor fac distincţie între categoriile protecţia 

mediului, conservarea şi ameliorarea acestuia. Respectiv, ne vom opri succint asupra acestora. 

Astfel, în viziunea profesorului român M. Duţu [75, p. 87-88; 80, p. 131-132], în sens larg, 

protecţia cuprinde, în linii generale, toate problemele prevenirii şi combaterii degradării mediului, 

conservării şi ameliorării sale, dar nu se reduce la aceasta şi nu le presupune întotdeauna. Din 

perspectivă juridică se urmăreşte, pe de o parte, evitarea activităţilor nocive, iar, pe de altă parte, 

adoptarea unor măsuri pozitive pentru împiedicarea deteriorării mediului. Într-o altă viziune [185, p. 

42], protecţia exprimă aplicarea concepţiilor şi măsurilor cu privire la mediu susceptibile să prevină 

acţiunea factorilor negativi care se manifestă atît în mediul natural, cît şi în cel creat de om. 

Protecţia se realizează prin instituirea anumitor obligaţii, stabilirea unor condiţii speciale şi 

stipularea unor interdicţii privind utilizarea raţională a resurselor naturale, prevenirea şi combaterea 

poluării mediului şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale asupra componentelor sale.  

În viziunea aceluiaşi autor, conservarea mediului urmăreşte reproducerea şi întreţinerea 

dimensiunilor naturale ale acestuia, menţinerea la un nivel calitativ durabil a resurselor naturale. 

Aceasta presupune un management adecvat al resurselor renovabile şi o atenţie deosebită utilizării 

resurselor nerenovabile.  

Potrivit Strategiei mondiale de conservare a UICN (1980), conservarea presupune: - 

menţinerea proceselor ecologice esenţiale şi a sistemelor care reprezintă suportul vieţii; - prezervarea 

diversităţii genetice; - realizarea utilizării durabile a speciilor şi ecosistemelor. 

Într-o accepţie generală conservarea presupune menţinerea nivelurilor cantitative şi calitative 

durabile ale resurselor mediului; ea nu vizează în general calitatea mediului, ci numai menţinerea 

condiţiilor minimale necesare pentru existenţa resurselor permanente [76, p. 86]. 

Ameliorarea calităţii mediului are, ca obiectiv definitoriu, îmbunătăţirea stării şi calităţii 

factorilor naturali şi a celor creaţi prin activităţi umane. Spre deosebire de conservare, care presupune 
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numai întreţinerea unui status-quo durabil, ameliorarea implică acte pozitive pentru îmbunătăţirea 

calităţii mediului. 

Aceeaşi problemă este abordată şi de către autorul rus B. V. Erofeev [327, p. 51-52], potrivit 

căruia conservarea sau asigurarea integrităţii mediului presupune neadmiterea producerii unor 

modificări negative ireversibile a factorilor de mediu în rezultatul activităţii umane, iar ameliorarea 

presupune activizarea funcţiilor utile ale factorilor naturali şi neutralizarea celor nocive. 

În viziunea noastră, atît conservarea, cît şi ameliorarea factorilor de mediu constituie elemente 

componente organic integrate în acelaşi proces – protecţia mediului (în accepţiunea sa largă) [20, p. 

47].  

Aceeaşi idee se desprinde şi din afirmaţiile autorului N. V. Kuzneţova [343, p. 6], care 

identifică următoarele forme de realizare a protecţiei mediului: 

- protecţia mediului prin conservare se realizează prin scoaterea parţială sau totală a obiectelor 

şi complexelor naturale din circuitul economic şi de altă natură şi crearea teritoriilor special protejate; 

- organizarea utilizării raţionale şi regenerarea resurselor naturale (realizată în procesul 

activităţii economice şi de altă natură cu scopul preîntîmpinării consecinţelor nefaste, agravării 

calităţii mediului, epuizării resurselor naturale etc.); 

- ameliorarea mediului prin crearea unor condiţii mai bune pentru viaţa, munca şi odihna 

omului. 

În pofida recunoaşterii unei asemenea accepţiuni largi a protecţiei mediului, marea majoritate a 

cercetătorilor recunosc ca fiind obiect al legislaţiei ecologice (dreptului ecologic) două categorii de 

relaţii: de utilizare raţională a resurselor naturale şi de protecţie a mediului. 

O abordare cu totul deosebită a acestui subiect atestăm la autorul rus M. M. Brinciuk. Astfel, 

luînd în consideraţie interesele şi necesităţile omului în relaţiile sale cu mediul, domnia sa susţine că 

obiectul legislaţiei în cauză este constituit din următoarele relaţii [320, p. 38]: de proprietate asupra 

resurselor naturale; de utilizare a resurselor naturale; de protecţie a mediului faţă de poluarea 

chimică, fizică şi biologică; de apărare a intereselor legale şi a drepturilor ecologice ale persoanelor 

fizice şi juridice. 

Explicînd specificul fiecărei categorii de relaţii, domnia sa accentuează caracterul ştiinţific al 

acestei clasificări. Astfel, prin reglementarea relaţiilor de proprietate asupra resurselor naturale în 

cadrul dreptului mediului se soluţionează probleme importante ce ţin de dreptul de proprietate asupra 

resurselor naturale, gestionarea şi folosirea acestora.  

Prin reglementarea relaţiilor de utilizare a resurselor naturale, în special, a solului, subsolului, 

apei, aerului, pădurilor, a florei şi faunei etc., legislaţia ecologică contribuie la soluţionarea unei 

duble sarcini: satisfacerea necesităţilor materiale şi de altă natură ale omului şi prevenirea diferitor 
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forme de degradare şi poluare a resurselor naturale. Principiul de bază promovat în acest sens este 

principiul raţionalităţii, altfel spus, principiul utilizării raţionale a resurselor naturale. 

O altă categorie de relaţii recunoscută de către autorul citat, este constituită din relaţiile sociale 

de protecţie a mediului, clasificîndu-le în: • relaţii de protecţie a mediului faţă de poluarea chimică 

(poluarea aerului atmosferic în urma emanării substanţelor poluante, poluarea solului din cauza 

utilizării îngrăşămintelor chimice etc.); • relaţii de protecţie a mediului faţă de poluarea fizică 

(poluarea sonoră, electromagnetică etc.); • relaţii de protecţie a mediului faţă de poluarea biologică 

(ca urmare a utilizării biotehnologiilor, poluarea mediului cu microorganisme (viruşi, bacterii etc.)). 

De altfel, o asemenea tipologie a relaţiilor de protecţie a mediului poate fi atestată şi la cercetătorul 

O. I. Krassov [342, p. 30-31]. 

În ceea ce priveşte recunoaşterea relaţiilor sociale de apărare a drepturilor şi intereselor 

legale ecologice ale persoanelor fizice şi juridice în calitate de categorie distinctă de relaţii 

reglementate de legislaţia ecologică, cercetătorul aduce două argumente: - în primul rînd, 

imposibilitatea reglementării acestor relaţii specifice în cadrul altor raporturi juridice (cu ar fi cele de 

utilizare a resurselor naturale, de protecţie a mediului); - în al doilea rînd, omul, sănătatea şi interesele 

patrimoniale ale acestuia, ca şi elementele mediului şi resursele naturale constituie un obiect de sine 

stătător al dreptului mediului. În momentul în care drepturile şi interesele de mediu (ecologice) ale 

persoanei sunt încălcate, apare problema apărării acestora. Relaţiile de apărare a acestor drepturi şi 

interese, reglementate de normele legislaţiei ecologice, se formează şi se realizează în sfera de 

activitate a organelor de drept – procuratură, poliţie, instanţele judecătoreşti şi alte organe de stat.  

Expunîndu-ne asupra viziunii dlui M. M. Brinciuk, vom reitera un moment semnificativ, expus 

ceva mai sus, precum că legislaţia ecologică este constituită atît din norme juridice ecologice, cît şi 

din norme ecologizate. Respectiv, considerăm că ultima categorie de relaţii sociale identificată de 

către autorul citat, cade în totalitate sub incidenţa normelor ecologizate, fapt ce presupune că apărarea 

acestor drepuri se realizează în cea mai mare parte de normele altor ramuri de drept (ramuri ale 

legislaţiei).  

O categorie separată de relaţii sociale reglementate de legislaţia ecologică este constituită, 

potrivit unor cercetători, din relaţii sociale ce ţin de asigurarea securităţii ecologice.  

În acest sens, A. Capcelea menţionează că sistemul de acte normative din domeniu (legislaţia 

ecologică) cuprinde trei componente de bază, care pot fi calificate drept ramuri ale lui, şi anume: ▪ 

acte normative ce ţin de protecţia mediului (în sensul îngust al noţiunii); ▪ acte normative ce 

reglementează relaţiile din domeniul utilizării, protecţiei, ameliorării resurselor naturale (care, la 

rîndul lor, pot fi divizate sub aspect ramural în domenii – funciar, acvatic etc.); ▪ acte normative 

orientate spre asigurarea securităţii ecologice a populaţiei [28, p. 10]. 
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Referitor la ultima categorie de acte, vom preciza că însăşi sintagma de „securitate ecologică” 

poate fi atestată cu precădere în unele acte normative ce stabilesc orientările de bază ale politicii de 

mediu, de exemplu: Concepţia politicii de mediu (în care asigurarea securităţii ecologice a ţării este 

determinată drept unul dintre obiectivele principale ale politicii de mediu a statului [51]), Programul 

Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 (în cuprinsul căruia securitatea 

ecologică este determinată a fi starea mediului înconjurător în care totalitatea cauzelor şi 

consecinţelor naturale şi ale activităţilor antropogene (de producţie, militare, comunicaţii, construcţii, 

ştiinţifice, informaţionale, de recreaţie, medico-biologice şi alte genuri, inclusiv acţiuni de prevenire 

a consecinţelor calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale) exclud sau reduc la minimum 

schimbările ce conduc la degradarea ecosistemelor mediului şi impactului negativ asupra sănătăţii 

populaţiei) [215] etc. Din categoria actelor legislative ecologice, termenul este atestat în Legea 

privind deşeurile de producţie şi menajere (Capitolul IV al căreia este intitulat „Cerinţele privind 

securitatea ecologică”) [153], dar care nu conţine referiri la esenţa şi semnificaţia acestui concept. În 

Constituţie, categoria dată lipseşte şi nici în Legea privind protecţia mediului înconjurător [161], 

securitatea ecologică nu este reglementată. Situaţia dată denotă caracterul declarativ al prevederilor 

din Concepţia politicii de mediu şi, respectiv, gradul scăzut de asigurare normativă a acesteia.  

În pofida lipsei unei reglementări juridice clare a categoriei de securitate ecologică, totuşi 

legiuitorul naţional a stabilit în Codul Penal răspunderea pentru încălcarea cerinţelor securităţii 

ecologice la proiectarea, amplasara, construcţia sau punerea în exploatare, precum şi la exploatarea 

construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective, soldate cu mărirea esenţială a 

nivelului radiaţiei, urmări grave pentru mediu şi populaţie [42, art. 223].  

Apelînd la comentariul specialiştilor în dreptul penal [43, p. 467], constatăm că de fapt 

răspunderea penală prevăzută de Codul Penal survine în toate cazurile în care nu sunt respectate 

regulile de protecţie a mediului, adică regulile şi cerinţele prevăzute de legislaţia ecologică. Astfel, 

conchidem că de fapt cerinţele securităţii ecologice sunt regulile de protecţie a mediului stabilite de 

legislaţia în domeniu. 

În context, vom preciza că subiectul în discuţie este destul de intens vehiculat în literatura de 

specialitate din FR, cercetătorii polarizîndu-se în ceea ce priveşte recunoaşterea asigurării securităţii 

ecologice ca categorie distinctă de relaţii sociale.  

Existenţa unei asemenea categorii de relaţii sociale este atestată de către I. A. Ignatieva [338, p. 

30-31], care consideră că asigurarea securităţii ecologice şi protecţia mediului constituie două forme 

de activitate distincte, deoarece anume astfel sînt stipulate în Constituţia FR, fiind în acelaşi timp 

două laturi ale aceleiaşi monede.  
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Acceptînd o asemenea poziţie, B. V. Erofeev, subliniază că relaţiile de protecţie a mediului sînt 

orientate spre protecţia naturii şi a elementelor sale, iar relaţiile de asigurare a securităţii ecologice 

sînt destinate protecţiei intereselor vitale ale omului faţă de influenţa nefastă a mediului [327, p. 6]. 

La acest capitol, autorul N. Gheit [321, p. 24] susţine că, în condiţiile actuale, primordială ar 

trebui să fie nu numai protecţia mediului, ci şi asigurarea securităţii ecologice a activităţilor care 

reflectă specificul problemelor ecologice – protecţia intereselor vitale ale omului, societăţii, statului. 

Iar A. Lagunova [345, p. 59] propune formularea unui articol special în conţinutul Codului Penal în 

care să se stabilească răspunderea pentru neasigurarea securităţii ecologice a persoanei. 

La rîndul său, T. V. Zlotnikova [331, p. 12] este de părerea că noţiunea „protecţia mediului” 

trebuie substituită prin „securitatea ecologică a mediului”, astfel fiind necesare elaborarea şi 

adoptarea actului legislativ corespunzător. Dar, întrucît conceptul „securitate ecologică” nu poate 

cuprinde asemenea tipuri de activităţi precum protecţia speciilor de plante şi animale rare, aflate pe 

cale de dispariţie, conservarea biodiversităţii, ameliorarea calităţii mediului etc., adică activităţi ce în 

mod direct nu sînt orientate spre asigurarea securităţii ecologice, această opinie, în viziunea noastră, 

este nefondată. 

În aceeaşi ordine de idei, vom preciza că nici M. M. Brinciuk [315, p. 118-127] nu recunoaşte 

existenţa de sine stătătoare a acestei categorii de relaţii sociale, deoarece, potrivit domniei sale, ele nu 

pot fi delimitate clar şi exact din totalitatea relaţiilor sociale ce ţin de protecţia mediului. În viziunea 

sa, asigurarea securităţii ecologice constituie doar un aspect al protecţiei mediului; sinonim al 

conceptului dat; scop şi sarcină a activităţii de regenerare şi păstrare a calităţii mediului. El poate fi 

privit şi ca un principiu fundamental al protecţiei mediului, în virtutea căruia, orice activitate legată 

de utilizarea naturii sau exercitarea unei influenţe nefaste asupra mediului trebuie să fie evaluată de 

pe poziţiile securităţii ecologice. 

În ceea ce ne priveşte, sîntem de părerea că conceptele „protecţia mediului” şi „securitatea 

ecologică” nu pot fi considerate sinonime (după cum susţine M. M. Brinciuk). În acelaşi timp, nu 

putem fi de acord nici cu B. V. Erofeev, deoarece interesele vitale ale omului pot fi puse în pericol nu 

numai sub influenţa nefastă a mediului, ci şi de acţiunile iresponsabile ale omului însuşi, care pot, la 

rîndul lor, să afecteze grav şi factorii de mediu. De exemplu, activităţile nucleare şi radiologice, fiind 

desfăşurate de om fără respectarea normelor corespunzătoare, pot dăuna grav atît mediul, cît şi 

sănătatea şi viaţa indivizilor.  

Totodată, pe cît de evident pare momentul enunţat, pe atît de dificilă este realizarea unei 

distincţii nete între relaţiile de protecţie a mediului şi cele de asigurare a securităţii ecologice, întrucît 

între acestea există o legătură strînsă: prin asigurarea securităţii ecologice se realizează şi măsuri de 
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protecţie a mediului şi viceversa, activităţile de protejare a mediului, în general, asigură şi securitatea 

ecologică a mediului şi a omului. 

Respectiv, putem conchide că securitatea ecologică poate constitui unul dintre principiile 

fundamentale şi scopurile generale ale activităţii de protecţie a mediului. În ceea ce priveşte relaţiile 

sociale reglementate de legislaţia ecologică, considerăm că acestea pot fi grupate în următoarele 

categorii: - relaţii de utilizare raţională a resurselor naturale; - relaţii de conservare a elementelor 

mediului; - relaţii de ameliorare (dezvoltare) a elementelor mediului; - relaţii de protecţie faţă de 

poluarea chimică, fizică şi biologică a mediului.  

De asemenea, deosebit de importantă considerăm a fi şi clasificarea relaţiilor reglementate de 

legislaţia ecologică în funcţie de obiectul nemijlocit în relaţii ce ţin de folosirea, conservarea, 

dezvoltarea şi protejarea: - resurselor abiotice (apa, aerul, solul, subsolul); - componentelor biotice 

(fauna şi flora); - componentelor antropice (factori creaţi prin activitatea umană) [288, p. 20]. În 

viziunea noastră, o asemenea clasificare a relaţiilor prezintă o deosebită valoare practică, deoarece 

este de natură să contribuie la dezvoltarea sectorială a legislaţiei ecologice. Respectiv, în contextul 

unei eventuale sistematizări a legislaţiei de mediu (pentru care ne vom expune şi ceva mai jos) 

considerăm preferabilă această clasificare pentru asigurarea unei revizuiri complete a cadrului juridic 

din materie. 

Scopul legislaţiei ecologice. Studierea conceptului de „scop”, în viziunea noastră, este destul 

de semnificativă, deoarece anume scopurile indică însemnătatea şi sensul existenţei mijloacelor 

juridice, orientează spre acele valori care fundamentează politica juridică a oricărui stat. 

Potrivit autorului I. A. Ignatieva [336, p. 77], scopul principal al legislaţiei ecologice constă în 

asigurarea şi realizarea dreptului constituţional la un mediu favorabil (drept garantat şi de Constituţia 

Republicii Moldova în art. 37). Asigurarea acestui drept implică mai multe aspecte. Astfel, dacă 

sănătatea, viaţa, confortul psihologic al omului depind de starea mediului, survine inevitabila 

necesitate de a-l proteja. În acelaşi timp, protecţie necesită însăşi valoarea naturii care asigură 

interesele ecologice ale oamenilor. Prin protecţia mediului, omul se apără pe sine, sănătatea şi 

bunăstarea sa de influenţa nefastă a factorilor de mediu (deci îşi asigură securitatea ecologică). Acest 

fapt fundamentează necesitatea fixării scopurilor generale ale legislaţiei ecologice în cele mai 

importante acte legislative din domeniu. 

În general, dreptul la un mediu favorabil (sănătos) este garantat şi asigurat prin stabilirea, pe 

cale legislativă, a sistemului de normative ale calităţii mediului şi desfăşurarea unui control strict 

asupra respectării lor de către toţi subiecţii a căror activitate poate influenţa mediul [356, p. 43]. 
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În mod concret, realizarea acestui drept se asigură prin păstrarea şi restabilirea mediului, în 

ansamblu, şi a resurselor naturale în mod separat, utilizarea lor raţională şi asigurarea unei calităţi 

ecologic pure a mediului, favorabil pentru viaţa şi dezvoltarea omului. 

În literatura de specialitate [336, p. 78], se susţine că rezultatul atingerii scopurilor legislaţiei 

ecologice trebuie să se materializeze în o asemenea stare a relaţiilor sociale din sfera interacţiunii 

omului cu natura, exprimată prin termenii de ordine juridico-ecologică şi securitate ecologică. În 

mod concret, o stare în care calitatea mediului este favorabilă pentru om şi pentru componentele 

naturii, iar calitatea şi cantitatea resurselor naturale asigură economia generaţiilor actuale şi viitoare. 

Aşadar, asigurarea dreptului la un mediu favorabil (sănătos) se realizează prin crearea unei 

ordini juridice ecologice, asigurarea securităţii ecologice, utilizării raţionale a resurselor naturale 

bazate pe stabilitate ecologică. 

Privite în ansamblu, scopurile legislaţiei ecologice nu sînt unitare în funcţie de amploarea pe 

care o au. În literatura de specialitate, acestea au fost grupate în trei categorii [336, p. 74]: a) scopuri 

generale, caracteristice întregii legislaţii naţionale; b) scopuri speciale – scopurile legislaţiei 

ecologice în sens larg (cele ce reglementează relaţiile de protecţie a mediului şi de utilizare a 

resurselor naturale); c) scopuri concretizate – scopuri mai restrînse, concrete, caracteristice anumitor 

obiecte şi complexe ale naturii, precum şi anumitor tipuri de activităţi ecologice. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că pentru legislaţia ecologică sunt importante (mai ales sub 

aspect practic) scopurile generale, proprii întregii ramuri a legislaţiei de mediu (fundamentale pentru 

sfera relaţiilor dintre om şi mediu) şi scopurile speciale, proprii fiecărui act normativ din domeniu 

(deci, caracteristice categoriilor de raporturi juridice de mediu concrete). Identificarea acestor tipuri 

de scopuri ale legislaţiei ecologice implică cel puţin un moment important: reglementarea lor în 

actele normativ-juridice corespunzătoare. 

În vederea elucidării acestui moment, precizăm că în legislaţia ecologică a Republicii Moldova, 

formularea concretă, în articol separat, a scopului actului legislativ se întîlneşte foarte rar (de 

exemplu, Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (art. 2 

Scopul legii) [152] şi Legea grădinilor zoologice (art. 1 Obiectul şi scopul legii) [146]).  

În unele acte legislative scopul este formulat în preambul, şi anume: Legea regnului animal 

[166], Legea privind securitatea biologică [163], Legea cu privire la resursele naturale [141], Legea 

privind deşeurile de producţie şi menajere [153], Codul apelor [38], Codul silvic [44], Legea cu 

privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale [143]. 

În multe cazuri, scopul legii este substituit cu cel al activităţii pe care o reglementează, de 

exemplu: scopul expertizei ecologice (Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător, art. 3 [154]), scopul activităţii de urbanism şi de amenajare a 
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teritoriului (Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 4 alin. (1) şi 5 alin. 

(1) [158]), scopul constituirii reţelei ecologice naţionale (Legea cu privire la reţeaua ecologică, art. 3 

[142]), scopul spaţiilor verzi (Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, art. 

3 alin. (1) [143]), scopul creării fondului de arii protejate (Legea privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat, art 6 [155]), scopul activităţii grădinilor botanice (Legea cu privire la grădinile 

botanice, art. 5 [135]). 

În ceea ce priveşte Legea privind protecţia mediului înconjurător, constatăm că în art. 2 al 

acesteia sînt stabilite următoarele scopuri: a) asigurarea dreptului fiecărui om la un mediu sănătos şi 

estetic plăcut; b) realizarea supremei responsabilităţi a fiecărei generaţii pentru protecţia mediului în 

faţa generaţiilor viitoare; c) obţinerea unui diapazon cît mai larg de folosire a resurselor naturale, fără 

a depăşi limitele admisibile, evitîndu-se epuizarea şi degradarea lor, riscul pentru sănătatea oamenilor 

şi alte consecinţe nedorite şi imprevizibile; d) protecţia solului şi subsolului, apelor şi aerului de 

poluare chimică, fizică şi biologică, de alte acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; e) păstrarea 

biodiversităţii şi genofondului, integrităţii sistemelor naturale, valorilor naţionale istorice şi culturale; 

f) restabilirea ecosistemelor şi componentelor lor, afectate prin activitatea antropică sau calamităţi 

naturale. 

În viziunea noastră, un scop important ce urmează să fie consacrat în textul legii principale din 

domeniu este asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu, scop de natură să contribuie 

direct la realizarea drepturilor şi obligaţiilor de mediu ale persoanei. 

Dat fiind faptul, că în cuprinsul aceluiaşi articol al actului în discuţie se stipulează că legea în 

cauză constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor 

în probleme aparte din domeniul protecţiei mediului, presupunem că scopurile enunţate sunt scopuri 

generale pentru întreaga legislaţie ecologică. 

Analizînd sub acest aspect proiectul Legii protecţiei mediului am constatat că, spre deosebire 

de Legea în vigoare, acesta nu stabileşte careva scopuri pentru legea în cauză. În schimb, în preambul 

sunt indicate necesitatea şi scopul, după cum urmează: „Avînd în vedere necesitatea asigurării unui 

cadru unitar privind principiile care guvernează activitatea de protecţie a mediului şi care stabilesc 

direcţiile de reglementare a activităţilor economice şi sociale, respectînd interesele publice şi 

private, în scopul asigurării drepturilor şi obligaţiilor de mediu ale omului ( art. 37 şi 59) în temeiul 

art.72 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova, şi în scopul ajustării parţiale la următoarele 

Directive ale UE”. Deci, scopul legii este orientat spre ajustarea parţială a directivelor UE (25 la 

număr). Respectiv, considerăm că autorii proiectului în goana ajustării legislaţiei de mediu la 

directivele UE în domeniul mediului au pierdut scopurile speciale ale legislaţiei de mediu, fapt 

practic, inacceptabil. 
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În continuare, merită atenţie faptul că unele acte legislative din domeniu stabilesc de asemenea 

scopuri generale pentru întreaga legislaţie ecologică şi anume: asigurarea securităţii ecologice şi 

dezvoltarea durabilă a ţării (Legea cu privire la resursele naturale); asigurarea dreptului fiecărui om 

la un mediu sănătos şi estetic plăcut (Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi 

rurale).  

Sub aspect comparativ, este evident un decalaj destul de semnificativ, şi anume, Legea privind 

protecţia mediului înconjurător, ca lege principală în domeniu nu stabileşte, după cum ar trebui, ca 

scop fundamental al legislaţiei ecologice asigurarea securităţii ecologice şi dezvoltarea durabilă a 

ţării, fapt ce, în viziunea noastră, nu este în concordanţă cu unul dintre obiectivele generale ale 

politicii de mediu şi anume, asigurarea securităţii ecologice a teritoriilor şi a populaţiei [51].  

Pe de altă parte, în unele acte legislative sînt stipulate scopurile generale ale legislaţiei 

ecologice, dar fiind ajustate domeniului concret reglementat. De exemplu, în Legea regnului animal 

este stabilit drept scop – „asigurarea protecţiei eficiente şi folosirii raţionale a resurselor regnului 

animal” (preambul); în Codul silvic – „reglementarea gestionării durabile a fondului forestier” (art. 1 

alin. (1)); în Codul apelor – „asigurarea folosirii raţionale a apelor” (preambul) etc. În viziunea 

noastră, o asemenea formulare ajustată a scopurilor actelor legislative este binevenită în măsura în 

care atingerea acestora poate fi evaluată.  

Este de remarcat în context, faptul că însăşi stipularea scopurilor în conţinutul actelor 

legislative are o valoare practică deosebită. Drept argument pertinent în acest sens serveşte Raportul 

Ministerului Justiţiei privind rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislaţiei 

pentru anul 2011 [227], în care este evaluat gradul de realizare a scopurilor actelor normative. 

Exemplificativă în cazul dat este aprecierea Legii privind plata pentru poluarea mediului ca fiind un 

act cu un grad de aplicare relativ (relativ funcţional – act normativ aplicarea căruia în linii mari este 

funcţională, cu excepţia unor articole separate, sau lipsa pîrghiilor necesare pentru buna funcţionare a 

acestuia, stabilite prin cadrul juridic secundar). Respectiv, monitorizarea implementării prevederilor 

acestui act a identificat că au apărut dificultăţi în aplicarea prevederilor art. 11, la modul de calculare 

a plăţii pentru poluarea mediului, precum şi asigurarea procesului de stimulare a construcţiei şi 

exploatării sistemelor de captare şi neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii 

nonpoluante, realizarea altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi în 

mediu şi formarea deşeurilor de producţie.  

Un alt act legislativ, evaluat în cadrul aceluiaşi raport, este Codul silvic, care, comparativ cu cel 

precedent, este apreciat ca fiind un act legislativ cu grad redus de funcţionalitate (act normativ 

acţiunea juridică a căruia înregistrează deficienţe în aplicarea a 30% sau mai mult, din normele 

juridice conţinute), ale cărui scopuri şi obiective sînt îndeplinite la un nivel de circa 50-60%. Un 
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nivel asemănător de realizare a scopurilor şi obiectivelor este stabilit şi pentru: Legea privind plata 

pentru poluarea mediului (60%), Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii 

funciare, cadastrului funciar şi monitoringului funciar (60%), Legea cu privire la produsele de uz 

fitosanitar şi fertilizanţi (50%) etc. 

În rezultatul acestor aprecieri, sunt propuse o serie de recomandări în vederea sporirii 

funcţionalităţii actelor monitorizate. Astfel, în cazul Codului silvic se propune elaborarea unui nou 

cod adaptat la noile realităţi pentru reglementarea relaţiilor sociale din domeniul silvic; în cazul Legii 

privind plata pentru poluarea mediului – modificarea şi completarea legii, modificarea şi 

completarea Instrucţiunii privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în vederea întroducerii unor 

prevederi noi privind calculul plăţii pentru poluare pentru mărfurile stipulate în anexa nr. 8 la Lege, 

elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a mecanismului de colectare a taxelor ecologice la 

import; în cazul Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi – elaborarea şi adoptarea 

Legii solului, crearea Serviciului Pedologic de Stat, includerea pe lîngă primării în statele de personal 

a unui agronom de protecţie a plantelor, crearea Fondului de rezervă a produselor de uz fitosanitar 

pentru situaţii excepţionale. 

Prin urmare, din cele relatate pot fi deduse două momente importante: fixarea scopului şi 

obiectivelor concrete în cuprinsul actelor legislative şi normative contribuie la aprecierea 

funcţionalităţii actului în cauză; prin intermediul monitorizării procesului de implementare a actelor 

legislative şi normative este posibilă atît evaluarea gradului de funcţionalitate a acestora, cît şi 

identificarea soluţiilor în vederea optimizării lor. 

Ţinînd cont de aceste momente, ne expunem pentru reglementarea concretă în cuprinsul 

fiecărui act legislativ şi normativ ecologic a scopurilor acestora (atît speciale, cît şi ajustate la cele 

generale), iar la nivelul legii-cadru din domeniu – a scopurilor generale aplicabile sistemului 

legislaţiei ecologice în ansamblu. Totodată, considerăm binevenit ca Ministerul Mediului al 

Republicii Moldova să desfăşoare nemijlocit procesul de monitorizare a implementării legislaţiei 

ecologice, fapt ce i-ar permite să evalueze atît aplicarea practică a cadrului juridic din domeniu, cît şi 

calitatea conţinutului acestuia, raportată la situaţia reală. 

Principiile legislaţiei ecologice: esenţă şi importanţă. Evoluţia dreptului în general, la 

momentul actual, înregistrează o amplificare a rolului principiilor juridice în procesul de stabilire a 

celor mai principale orientări ale reglementărilor juridice, subiect destul de bine studiat în doctrina 

juridică. 

Respectiv, şi în teoria dreptului mediului atestăm o preocupare deosebită pentru principiile 

proprii acestei ramuri de drept, care sînt definite drept: reguli juridice de maximă generalitate, care 

transgresează integral reglementările juridice specifice dreptului mediului, regăsindu-se în fiecare 
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instituţie juridică a acestei ramuri de drept [288, p. 59]; reguli esenţiale, de maximă aplicabilitate, 

care stau la baza ramurii de drept [185, p. 46] etc. 

În schimb, destul de sporadic atestăm referiri nemijlocite la principiile legislaţiei ecologice. 

Respectiv, în cele ce urmează ne propunem să investigăm anume aceste principii, a căror studiere, în 

viziunea noastră, este necesară întrucît caracterizează esenţa ansamblului legislaţiei ecologice, 

valorile promovate şi protejate de către aceasta, finalităţile urmărite şi, nu în ultimul rînd, determină 

direcţiile de dezvoltare şi perfecţionare a acestei ramuri a legislaţiei naţionale. 

O menţionare despre principiile legislaţiei ecologice atestăm la autoarea I. A. Ignatieva, care 

susţine că acestea sînt principiile fixate în actele normative ecologice [334, p. 36].  

La o primă vedere, se poate susţine că principiile legislaţiei ecologice sînt identice cu cele ale 

dreptului ecologic. Totodată, privită din alt punct de vedere, o asemenea identitate nu poate fi 

posibilă întrucît dreptul ecologic este o categorie cu mult mai extinsă ca cea de legislaţie ecologică, 

or, legislaţia ecologică reprezintă doar un izvor al dreptului ecologic. Prin urmare, este important de a 

determina gradul de corespundere a acestora. 

Referindu-ne nemijlocit la principiile dreptului ecologic, notăm că pentru cunoaşterea acestora 

este importantă clasificarea lor. În general, în teoria dreptului, principiile sînt clasificate în funcţie de 

gradul de extindere asupra întregului sistem de drept, asupra unor ramuri sau principii caracteristice 

doar unei singure, această clasificare fiind caracteristică şi principiilor dreptului ecologic. 

Cea mai amplă clasificare a principiilor dreptului ecologic se face în funcţie de importanţa şi 

gradul de generalizare. Criteriul dat de clasificare este utilizat de autori în mod diferit.  

Bunăoară, I. A. Ignatieva [334, p. 40-41] distinge: principii fundamentale (de natură socio-

generală) – care reflectă principalele tendinţe ale societăţii (inclusiv a celei internaţionale) în 

soluţionarea problemelor ecologice, în elaborarea unei atitudini unice faţă de natură (de exemplu, 

principiul umanismului, egalităţii, transparenţei etc.) şi principii juridice speciale. O asemenea 

clasificare reiese din cointeresarea societăţii pentru starea favorabilă a mediului şi reflectă importanţa 

socială sporită a căilor juridice sau de altă factură utilizate pentru soluţionarea conflictului cu natura.  

În acelaşi timp, domnia sa atestă şi alte două categorii de principii, precum: principiile 

administrării de stat şi principiile reglementării economice. La prima categorie sînt atribuite 

principiile ce reglementează unele activităţi concrete de administrare în domeniul protecţiei mediului, 

cum ar fi: expertiza ecologică, activitatea hidrometeorologică, activitatea în domeniul asigurării 

radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, reglementarea de stat a regimului 

proprietăţii funciare etc. Din cea de-a doua categorie fac parte principiul folosirii contra plată a 

resurselor naturale, principiul reparării daunelor aduse mediului etc. [334, p. 42]. 
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Potrivit autorului român M. Duţu [75, p. 117], principiile dreptului mediului pot fi grupate în 

două mari categorii, în funcţie de amploarea şi influenţa lor asupra conţinutului ansamblului 

reglementărilor juridice de mediu, şi anume: principii fundamentale şi principii generale (subsidiare 

primelor). 

Primele se regăsesc consacrate la toate nivelurile dreptului mediului – naţional, regional 

(comunitar) şi internaţional – şi privesc întregul său conţinut, conferindu-i unitate, coerenţă, 

stabilitate şi unicitate. Fac parte din această categorie principiile prevenirii (precauţiei, protecţiei 

mediului, conservării, ameliorării calităţii mediului), principiile responsabilităţii şi reparării 

prejudiciilor cauzate mediului, „poluatorul plăteşte”, răspunderea de mediu şi principiile participării 

umane (dreptul fiecăruia la un mediu sănătos, protecţia mediului ca obiectiv de interes general, 

mediul ca patrimoniu comun al naţiunii). Respectiv, principiile generale sînt consacrate la nivelul 

dreptului mediului şi domină materiile tradiţionale ale acestuia. 

Totodată, autorul citat grupează principiile în funcţie de deschiderea lor reală în două categorii: 

principii de orientare, fără o efectivitate reală – recunoaşterea dreptului fiecăruia la un mediu 

sănătos, dezvoltarea durabilă, considerarea protecţiei mediului ca obiectiv de interes public; şi 

principii de gestiune, mai direct operaţionale – acţiunea preventivă şi corectarea cu prioritate la sursă, 

principiul precauţiei, poluatorul plăteşte, informarea şi participarea publicului. 

Cercetătorii autohtoni N. Zamfir şi P. Zamfir [329, p. 13-16] clasifică principiile dreptului 

ecologic în trei categorii: principii fundamentale (de exemplu, principiul priorităţii, umanismului, 

publicităţii etc.), principii ale părţii generale a dreptului ecologic (de exemplu, principiul utilizării 

raţionale şi eficiente, principiul utilizării conform destinaţiei, principiul utilizării contra plată) şi 

principii ale părţii speciale a dreptului ecologic (principii ce stabilesc priorităţile în procesul de 

utilizate a unor sau altor obiecte naturale). Aceeaşi clasificare o atestăm şi la autorul rus B. V. 

Erofeev [327, p. 55-63]. 

La rîndul său, D. Marinescu [185, p. 47] expune următoarele categorii de principii: - principii 

interne şi internaţionale (unele principii au deopotrivă atît caracter intern, cît şi internaţional); - 

principii de bază şi principii decizionale, existînd între ele strînse legături, de exemplu, principiul 

„poluatorul plăteşte” este şi un principiu de bază (influenţînd domeniul răspunderii juridice civile 

pentru mediu) şi decizional; - principii tradiţionale (considerate deja clasice ca, de exemplu, 

„poluatorul plăteşte”) şi principii noi (afirmate în general, după 1980 şi consolidate în Declaraţia de 

la Rio, cum ar fi: principiul precauţiei, principiul dezvoltării durabile şi principiul participării 

publicului); - principii afirmate expres în Legea privind protecţia mediului înconjurător şi principii 

doctrinare; - principii de maximă generalitate în dreptul mediului şi principii speciale, care se aplică 
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numai într-un anumit domeniu (de exemplu, principiul proximităţii care este specific regimului 

juridic al deşeurilor). 

O serie de specialişti în domeniu, făcînd excepţie de orice clasificare şi categorizare, enumeră 

doar principiile caracteristice dreptului ecologic.  

Bunăoară, în viziunea autorilor români R. I. Motica, A. Trăilescu [191, p. 228-229] şi E. Lupan 

[175, p. 70], principiile care stau la baza activităţii de protecţie a mediului sînt: principiul precauţiei 

în luarea deciziei; principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor; principiul 

conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor; principiul „poluatorul plăteşte”; înlăturarea cu prioritate 

a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor; crearea sistemului naţional de 

monitorizare integrată a mediului; utilizarea durabilă; menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi 

reconstrucţia zonelor deteriorate; crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale 

şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor; dezvoltarea colaborării internaţionale pentru 

asigurarea calităţii mediului. De fapt, acestea sînt principii consacrate în Legea României privind 

protecţia mediului, nr. 137/1995. 

În viziunea autorilor ruşi O. I. Krassov [342, p. 41-46] şi M. M. Brinciuk [317, p. 77-80], 

legislaţia ecologică se bazează pe următoarele principii: principiul priorităţii protecţiei vieţii şi 

sănătăţii persoanei; principiul fundamentării ştiinţifice a îmbinării intereselor economice şi ecologice 

ale societăţii; principiul utilizării raţionale a resurselor naturale; principiul respectării cerinţelor 

legislaţiei de protecţie a mediului, inevitabilitatea atragerii la răspundere pentru încălcarea lor; 

principiul colaborării internaţionale pentru protecţia mediului; principiul prevenirii producerii de 

daune mediului; principiul umanismului; participarea cetăţenilor în procesul de elaborare şi adoptare 

a deciziilor de mediu; accesul liber la informaţia de mediu; plata pentru utilizarea naturii etc. 

În doctrina autohtonă, problema principiilor este dezvăluită într-o anumită măsură de  autorii 

A. Capcelea [28, p. 11-13] şi I. Trofimov [288, p. 24-26], care atestă existenţa următoarelor principii 

ecologice: prioritatea scopurilor şi activităţilor de protecţie a mediului în cadrul realizării intereselor 

de ordin economic şi social-uman ale populaţiei pentru prezent şi viitor; principiul priorităţii sănătăţii 

şi bunăstării populaţiei în comparaţie cu alte scopuri de folosire a resurselor naturale ale mediului; 

principiul apărării factorilor naturali ai mediului; principiul participării populaţiei la protecţia şi 

ameliorarea mediului; principiul prevenirii şi interzicerii poluării; principiul „poluatorul plăteşte”; 

colaborarea pe plan ştiinţific, legislativ şi de altă natură cu statele vecine şi organizaţiile 

internaţionale în vederea soluţionării cît mai eficiente a problemei protecţiei mediului. 

Astfel, în baza celor relatate, putem constata că în literatura de specialitate nu există o opinie 

unanim acceptată în ceea ce priveşte principiile în baza cărora se aplică şi se dezvoltă dreptul 

ecologic. Acelaşi lucru însă nu-l putem afirma şi în cazul principiilor legislaţiei ecologice, întrucît 
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acestea sînt consfinţite expres în actele normative în vigoare. Anume în aceasta şi constă diferenţa 

majoră dintre principiile dreptului ecologic şi cele ale legislaţiei ecologice. 

Respectiv, în urma studierii actelor legislative din domeniu, atestăm că în conţinutul acestora 

principiile fie sînt formulate concret (în articole speciale, în preambul etc.), fie derivă din conţinutul 

unor norme juridice. Dacă primul caz este destul de clar, atunci cel de-al doilea ridică anumite semne 

de întrebare, şi anume, referitoare la identificarea principiilor în conţinutul normelor juridice. În acest 

context, în doctrină, pot fi atestate mai multe variante de diferenţiere a principiilor de normele 

juridice concrete în care acestea sînt încorporate. O variantă optimă, în acest sens, presupune 

reproducerea (utilizarea) în repetate rînduri a uneia şi aceleiaşi norme juridice, or a esenţei ei, în 

diferite acte legislative [334, p. 38]. 

În mod concret, putem constata că în cuprinsul legislaţiei ecologice a Republicii Moldova 

noţiunea de principii este utilizată (fiind, respectiv, expuse în articole distincte) doar în cîteva acte 

legislative ecologice, precum: art. 3 din Legea privind protecţia mediului înconjurător [161], art. 2 şi 

7 din Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat 

şi monitoringul funciar [162], art. 5 din Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător [154], art. 11 din Legea cu privire la resursele naturale [141], art. 3 

din Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică [132], art. 5 din Legea privind desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice [152], art. 5 din Legea privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura [156], art. 3 din Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova 

[134], Strategia Naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice [278], 

Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă [53]. 

În acelaşi timp, o serie de principii sînt prevăzute şi în actele normative, dintre care menţionăm: 

Concepţia naţională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare 

ecologice şi genetic nemodificate [49] (stipulează principiile de bază ale agriculturii ecologice); 

Regulamentele-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, cu privire la rezervaţiile 

naturale, cu privire la rezervaţiile peisagistice şi cu privire la monumentele de arhitectură peisajeră 

[236] (principiile de bază ale: gestiunii ariilor cu management multifuncţional, rezervaţiilor naturale, 

resurselor naturale pe teritoriul monumentelor de arhitectură peisajeră, precum şi ale administraţiei 

rezervaţiilor peisagistice); Concepţia organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în 

Republica Moldova şi Regulamentul privind monitoringul socio-igienic în Republica Moldova [50] 

(principiile funcţionării monitoringului socio-igienic); Programul de stat de regenerare şi 

împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 [211] (principiile restabilirii 

biodiversităţii forestiere); Regulamentul Cadastrului de stat al regnului animal [233] (principiile de 

selectare a speciilor şi grupurilor taxonomice de animale); Concepţia salubrizării localităţilor [55] 
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(principiile de organizare a activităţilor de salubrizare); Programul Naţional de asigurare a 

securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 [215] (principiile asigurării securităţii ecologice); 

Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională [256] (principiile de bază ale 

gestiunii zonelor Ramsar). 

În continuare, vom dezvolta principiile consacrate în legislaţia ecologică, realizînd, în acelaşi 

timp, o clasificare a lor în trei mari categorii: principii fundamentale, principii generale şi principii 

speciale. 

I. Aşadar, în cuprinsul legislaţiei ecologice a Republicii Moldova pot fi identificate următoarele 

principii fundamentale: 

 principiul umanismului. În viziunea autorilor P. Zamfir şi N. Zamfir [329, p. 13], acest 

principiu, în sens larg, presupune desfăşurarea relaţiilor de utilizare a resurselor naturale şi a mediului 

în interesul atît al generaţiilor prezente, cît şi al celor viitoare. Prin urmare, acest principiu este fixat 

nemijlocit în Legea privind protecţia mediului înconjurător (art. 3 pct. a). 

 principiul legalităţii – principiu reglementat în art. 3 pct. b) din Legea privind protecţia 

mediului înconjurător – „obligativitatea executării legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 

respectării standardelor, normativelor şi limitelor admisibile de folosire a resurselor naturale şi 

energiei …” şi în art. 3 pct. e) din Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova – 

„obligativitatea executării legislaţiei în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante 

şi animale incluse în Cartea Roşie”. 

În literatura juridică [329, p. 13; 327, p. 56], se menţionează că acest principiu este constituit 

din următoarele elemente: principiul universalităţii – care presupune acţiunea tuturor dispoziţiilor 

normative asupra tuturor subiecţilor de drept ecologic; principiul necondiţionării – adică neadmiterea 

derogărilor de la executarea dispoziţiilor normative în virtutea unor anumite împrejurări, cu excepţia 

celor prevăzute de lege; principiul unicităţii – care presupune executarea uniformă a tuturor 

dispoziţiilor normative de către toţi subiecţii raporturilor juridico-ecologice pe întreg teritoriul ţării. 

Potrivit lui I. A. Ignatieva [334, p. 44], asemenea principiu doar discreditează legislaţia 

ecologică în general, deoarece, prin esenţă, legile sînt elaborate cu scopul a fi respectate, iar 

asemenea reglementări pot determina formarea unei atitudini negative, a unei neîncrederi faţă de 

legislaţie. Formularea acestui principiu, în viziunea autoarei, constituie „o atribuire inutilă a statutului 

de principiu unor norme juridice”. 

În general, susţinem această poziţie, dar, totodată, concretizăm că interpretarea principiului ca 

obligativitate de executare a legislaţiei ecologice nu este unică. În viziunea noastră, principiul 

legalităţii presupune şi necesitatea reglementării juridice (în special, prin acte legislative) a tuturor 
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relaţiilor din sfera interacţiunii omului cu natura şi, prin urmare, necesitatea desfăşurării tuturor 

„activităţilor” ce ţin de protecţia mediului în conformitate strictă cu legislaţia ecologică [19, p. 7]. 

 principiul publicităţii sau transparenţei – presupune „dreptul fiecărui om la accesul liber şi 

la răspîndirea informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural ...” (art. 37 alin.(2) din 

Constituţia Republicii Moldova). În mod concret, acest principiu este fixat în: Legea privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (art. 5 pct. e) – 

transparenţa, participarea asociaţiilor obşteşti şi luarea în considerare a opiniei publice); Legea 

privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (art. 5 pct. h) – caracterul public şi transparent al 

atribuirii dreptului de pescuit în obiectivele acvatice naturale); Codul subsolului – principiul 

transparenţei folosirii subsolului (art. 3 pct. f); Legea privind protecţia mediului înconjurător –

informarea şi implicarea populaţiei în procesul decizional (art. 3 pct. d); Programul Naţional de 

asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 – principiul asigurării accesului publicului la 

informaţia de mediu şi participării acestuia la luarea deciziilor în problemele de mediu. 

În literatura de specialitate, acest principiu mai este numit principiul informării şi participării 

publicului la elaborarea şi aplicarea deciziilor de mediu [185, p. 59], cuprinzînd în sine cîteva 

drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la informaţia de mediu, dreptul la asociere, dreptul 

de petiţionare, dreptul la implicare în procesul decizional. 

Prin esenţă, acest principiu este unul important, deoarece constituie fundamentul juridic al 

implicării societăţii civile în dezvoltarea calitativă a legislaţiei din domeniu şi în soluţionarea 

eficientă a problemelor din sfera activităţii de protecţie a mediului. 

 principiul răspunderii – este consfinţit în Constituţia Republicii Moldova, art. 37 alin. (4) al 

căreia stabileşte: persoanele fizice şi juridice răspund pentru daunele cauzate sănătăţii şi avutului unei 

persoanei ca urmare a unei contravenţii ecologice. În pofida unei asemenea concretizări exprese, 

considerăm că acest principiu este valabil şi în cazul comiterii de infracţiuni ecologice.  

În Legea privind protecţia mediului înconjurător, în acest sens, se prevede responsabilitatea 

tuturor persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat mediului şi, respectiv, obligativitatea 

recuperării lui (art. 3). 

Referitor la stipularea acestui principiu în legislaţia ecologică, ţinem să menţionăm că 

majoritatea actelor legislative din domeniu finalizează cu prevederi referitoare la răspunderea în 

cazurile de încălcare a normelor juridice respective. 

 principiul priorităţii – este consfinţit în Legea privind protecţia mediului înconjurător în 

două variante, şi anume: protecţia mediului constituie o prioritate naţională (preambul) şi, respectiv, 

prioritatea scopurilor şi activităţii de protecţie a mediului în cadrul realizării intereselor de ordin 

economic şi social-uman ale populaţiei (art. 3 pct. a).  
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Un principiu similar este fixat în art. 2 din Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi în care se stabileşte prioritatea ocrotirii sănătăţii umane şi a mediului în raport cu eficienţa 

economică a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Deci sîntem în prezenţa unei 

racordări a principiului fundamental la activităţi concrete. 

 principiul unităţii drepturilor şi obligaţiilor – presupune că fiecărui drept din sfera 

juridico-ecologică îi corespunde o anumită obligaţie, adică realizarea drepturilor şi libertăţilor este 

indisolubil legată de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (art. 37 şi 59 din Constituţie). Acest 

principiu nu este formulat expres în cuprinsul actelor legislative ecologice, el poate fi doar dedus din 

normele juridice, în special, din cele care stabilesc drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept 

ecologic. 

 principiul internaţionalizării – presupune prioritatea normelor juridice internaţionale faţă 

de cele interne (art. 8 alin. (2) din Constituţie). Acest principiu este consfinţit în majoritatea actelor 

legislative din domeniu, şi anume: Legea privind protecţia mediului înconjurător (art. 95), Codul 

funciar (art. 102), Codul apelor (art.110), Codul silvic (art.91), Legea cu privire la resursele naturale 

(art. 32 alin. (2)), Legea privind protecţia aerului atmosferic (art. 36), Legea privind deşeurile de 

producţie şi menajere (art. 26), Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art. 103 alin. 

(2)), Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (art. 40), Legea cu privire la 

reţeaua ecologică (art. 4 alin. (2)), Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova (art. 5 

alin. (2)), Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (19 alin. (1)) etc. 

Referitor la acest principiu, în studiile de specialitate [334, p. 43] se menţionează inutilitatea 

calificării priorităţii dreptului internaţional ca principiu şi fixarea acestuia practic în toate actele 

normative din domeniu, acest moment fiind considerat ca un exces normativ, întrucît asemenea 

stipulări se conţin şi în cuprinsul Constituţiei.  

În ceea ce ne priveşte, de asemenea considerăm că fixarea în mod repetat a acestui principiu nu 

este necesară, deoarece în domeniul protecţiei mediului există o lege principală care stabileşte reguli 

generale pentru întreaga legislaţie ecologică, în care acesta, respectiv, ar putea fi stipulat. Prin 

urmare, situaţia atestată denotă, într-o anumită măsură, nivelul redus al caracterului sistemic şi lipsa 

coordonării interne din legislaţia ecologică. 

 principiul egalităţii – care presupune, în viziunea noastră, protecţia în mod egal atît a 

mediului, cît şi a vieţii şi sănătăţii omului care depinde nemijlocit de calitatea acestuia. De asemenea, 

acest principiu poate fi interpretat ca dreptul fiecărei persoane şi a fiecărei generaţii la un mediu 

sănătos şi, respectiv, obligaţia corelativă a tuturor de a păstra şi a proteja mediul [19, p. 8].  

Ca exemple relevante de reglementare a acestui principiu servesc următoarele acte legislative: - 

Codul subsolului (art. 3 pct. e) – asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor 
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persoanelor fizice şi juridice la folosirea subsolului); - Legea privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar (art. 2 pct. 1) – 

respectarea egalităţii între deţinătorii de terenuri, întărirea şi dezvoltarea tuturor tipurilor de 

proprietate şi formelor de organizare a producţiei legate direct de folosirea terenurilor în condiţiile 

relaţiilor de piaţă). Şi în acest caz sîntem în prezenţa racordării unui principiu fundamental la sfere 

concrete de reglementare. 

Potrivit autorului rus B. V. Erofeev [327, p. 55-58], din categoria principiilor fundamentale ale 

(dreptului) legislaţiei ecologice mai fac parte: principiul democraţiei – care oferă posibilitatea 

poporului de a-şi realiza puterea în relaţiile ecologice nemijlocit şi prin intermediul organelor 

administraţiei publice (de exemplu, controlul ecologic obştesc), principiul echităţii sociale – 

materializat în dreptul fiecărei persoane la un mediu favorabil, principiul stimulării subiecţilor de 

drept ecologic de a-şi exercita corespunzător drepturile şi obligaţiile, principiul corelării convingerii 

cu constrîngerea, care reflectă formula „mai întîi a convinge şi numai după aceasta a constrînge” etc. 

Aşadar, principiile fundamentale domină ansamblul reglementărilor juridice privind protecţia, 

conservarea şi ameliorarea mediului, conferindu-le unitate, uniformitate şi tendinţa permanentă de 

integrare. Din aceste considerente, principiile enunţate, în viziunea noastră, trebuie reglementate în 

cuprinsul legii principale din domeniu, prin formule clare şi concise. 

II. Din categoria principiilor generale ale legislaţiei ecologice menţionăm: 

 principiul utilizării raţionale şi eficiente – principiu ce reflectă tendinţa de a obţine cu 

cheltuieli minime cel mai performant efect al exploatării economice a obiectelor şi resurselor naturii, 

fără a provoca prejudicii economice şi ecologice. Un asemenea principiu este fixat atît în Constituţia 

Republicii Moldova (art. 126 lit. e), cît şi în legile ecologice, de exemplu: Legea cu privire la 

resursele naturale – folosirea raţională a resurselor naturale renovabile şi economisirea celor 

nerenovabile (art. 11), Codul apelor – folosirea raţională a apelor pentru necesităţile populaţiei şi ale 

economiei naţionale (prevăzut în preambul ca scop al codului); Codul subsolului – folosirea 

raţională, complexă şi inofensivă a subsolului (art. 3 pct. a).  

 principiul priorităţii măsurilor de protecţie – principiu ce impune ca orice activitate de 

exploatare economică a obiectelor naturii să fie însoţită de elaborarea şi realizarea măsurilor de 

protecţie a lor (de exemplu, art. 5 din Codul funciar prevede: „protecţia ecologică a terenurilor este 

prioritară altor forme de activitate”; în art. 2 lit. a) din Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar 

şi la fertilizanţi se stabileşte prioritatea ocrotirii sănătăţii umane şi a mediului în raport cu eficienţa 

economică a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor).  

 principiul utilizării contra plată – este consfinţit în art. 3 lit. e) din Legea privind 

protecţia mediului înconjurător, în următoarea formulă: „folosirea cu plată a solului, subsolului, apei, 
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pădurilor în scopuri economice şi social-umane conform legislaţiei în vigoare; perceperea de taxe şi 

aplicarea de amenzi pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului”. Acest principiu este 

concretizat şi în Legea cu privire la resursele naturale (art. 11 alin. (2) pct. c) – folosirea contra plată 

a resurselor naturale, cu excepţia cazurilor de regenerare a lor. Potrivit acestei legi, principiul 

utilizării contra plată constituie un element important al mecanismului economic de gestiune a 

resurselor naturale. 

 principiul „poluatorul plăteşte” – fiind strîns legat de principiul precedent, este un 

principiu ce vizează imputarea poluatorului a costului social al poluării pe care o generează, fiind 

dezvoltat ca o metodă de alocare a costurilor de menţinere sub control a poluării [185, p. 54]. Prin 

esenţa sa, acest principiu constituie o sinteză a unor aspecte economice şi juridice, conjugate prin 

cerinţa protecţiei şi conservării mediului [76, p. 135]. În viziunea lui E. Lupan, principiul „poluatorul 

plăteşte” exprimă răspunderea în sens larg; el cuprinde orice obligaţie de a face, de la respectarea 

prevederilor legii pînă la suportarea sancţiunilor contravenţionale, penale şi civile [176, p. 82].  

Vom preciza în context că acest principiu este aplicat fie ca taxă pentru poluare, fie ca o 

penalitate. La nivel normativ, acest principiu este promovat prin Legea privind plata pentru poluarea 

mediului [157], în cuprinsul căreia acesta ia forma taxelor pentru poluare. 

 principiul dezvoltării durabile – principiu fixat în: Legea cu privire la resursele naturale 

(art. 11 alin. (2) lit. a) – asigurarea unei folosiri durabile a resurselor naturale), Legea privind fondul 

piscicol, pescuitul şi piscicultura (art. 5 pct. c) – utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice), 

Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (art. 17 lit. a) – dezvoltarea 

durabilă a spaţiilor verzi şi menţinerea în ele a biodiversităţii), Codul silvic (art. 10 – administrarea şi 

gospodărirea fondului forestier trebuie să asigure dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele 

a biodiversităţii).  

 principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de protecţie a mediului poate fi atestat 

în cuprinsul: Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi („fundamentarea 

ştiinţifică şi practică a aplicării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (art. 2 lit. c)), Legii 

privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (art. 5 lit. d). În 

viziunea noastră, întrucît acesta este un principiu de natură să raţionalizeze activitatea de protecţie a 

mediului, să asigure eficienţa acţiunilor întreprinse şi a activităţilor concrete desfăşurate, considerăm 

că necesită a fi stipulat expres în Legea privind protecţia mediului înconjurător. 

În general, se poate susţine că categoria dată de principii este una foarte importantă întrucît 

ghidează întreaga activitate de protecţie a mediului. Cu toate acestea, din cîte s-a putut observa, 

principiile enunţate nu dispun de o reglementare adecvată, în sensul consacrării lor în cuprinsul 
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principalului act legislativ din domeniu. Respectiv, ne expunem pentru includerea acestor principii în 

textul Legii privind protecţia mediului înconjurător. 

În acelaşi timp însă, nu putem ignora existenţa unor alte principii comunitare importante care, 

practic, lipsesc în legislaţia ecologică naţională. În acest sens, este relevant principiul prevenirii 

poluării şi degradării mediului, care a rezultat din conştientizarea la nivel naţional şi internaţional a 

faptului că este mai important şi mai puţin costisitor de a preveni acţiunile de prejudiciere a naturii, 

decît a remedia efectele acestora, care uneori se dovedesc a fi ireparabile şi irecuperabile [80, p. 239; 

79, p. 147; 266, p. 25]. 

În termeni simpli – prevenirea este mai eficientă decît vindecarea. Principiul dat permite de a 

întreprinde acţiuni pentru a proteja mediul la o etapă timpurie, solicitînd luarea de măsuri pentru a 

preveni apariţia oricăror deteriorări. O serie de Directive europene demonstrează principiul 

prevenirii, spre exemplu, Directiva 94/62 privind deşeurile de ambalaje stabileşte în mod clar că cel 

mai bun mijloc de prevenire a deşeurilor de ambalaje este de a reduce volumul general al 

ambalajelor. 

La nivelul cadrului juridic intern, cu titlu de excepţie putem nominaliza prevederile art. 11 alin. 

(2) pct. c) din Legea cu privire la resursele naturale care stabilesc drept principiu de bază al gestiunii 

resurselor naturale – principiul prevenirii efectelor negative ale activităţii economice asupra 

resurselor naturale.  

Prin esenţă, prevenirea presupune un studiu de risc, o acţiune bazată pe cunoaştere, care să 

permită evitarea pagubelor. Numai că nu întotdeauna consecinţele deciziilor şi acţiunilor pot fi 

cunoscute, total sau parţial, preventiv, iar absenţa certitudinii ştiinţifice nu poate constitui un pretext 

pentru a nu lua măsuri adecvate întru prevenirea atingerilor grave şi inevitabile aduse mediului. În 

faţa acestei realităţi, în adoptarea deciziilor trebuie să se manifeste precauţie, prudenţă, o diligenţă 

maximă, să se adopte măsuri preventive care să elimine, pe cît posibil, orice risc de degradare a 

mediului [80, p. 240]. 

Respectiv, un alt principiu comunitar important, strîns legat de cel precedent (din care de fapt s-

a desprins, fiind astăzi de sine stătător), este principiul precauţiei. În studiile de specialitate se 

susţine că acest principiu îşi completează şi amplifică semnificaţiile cu principiul prevenirii riscurilor 

ecologice şi a producerii pagubelor [77, p. 66]. Precauţia, ca măsură de prudenţă, include prevenirea 

unui pericol posibil în legătură cu mediul şi îndeamnă la luarea unor decizii cu băgare de seamă 

pentru a evita poluarea (într-o altă accepţiune, precauţia reclamă ca măsurile de protecţie a mediului 

să fie adoptate, chiar dacă nici o pagubă nu se prefigurează la orizontul apropiat). Într-adevăr, 

prevenirea se poate realiza, înainte de toate prin precauţie, iar aceasta din urmă are ca efect 
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prevenirea. Ele sunt în realitate, inseparabile, se află în interdependenţă sau într-un raport de 

cauzalitate precis determinat [176, p. 79].  

Prin esenţă, principiul precauţiei a apărut ca o recunoaştere a incertitudinilor care afectează 

studiile de impact şi care califică drept imprudentă atitudinea care ipotechează viitorul prin luarea de 

decizii ireversibile. Astfel, principiul se justifică mai ales atunci cînd din datele ştiinţifice nu rezultă 

cu exactitate dacă o activitate este periculoasă pentru mediu. Cu alte cuvinte, atunci cînd datele 

ştiinţifice sunt neconcludente în ceea ce priveşte efectele unei activităţi, decizia de mediu trebuie să 

fie în sensul neînceperii activităţii respective. Aceasta deoarece pericolul degradării mediului este 

prea mare pentru a risca o decizie care se va dovedi ulterior greşită [185, p. 58]. 

Astfel, scopul principiului precauţiei este asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului şi 

a vieţii, ori de cîte ori datele ştiinţifice disponibile nu permit o evaluare completă a riscului ecologic. 

Sfera acestui principiu este foarte largă, acoperind politica de protecţie a mediului, dar şi a 

consumatorului, sănătatea umană, a animalelor, a vegetaţiei etc. 

Pentru prima dată principiul precauţiei a fost introdus în politica de mediu europeană la sfîrşitul 

anilor ’70, fiind în continuare considerat drept bază pentru legislaţia europeană de mediu şi unul 

dintre cele mai puternice instrumente ale politicii comunitare în domeniu. Pe parcurs, multe măsuri 

introduse de Uniunea Europeană au fost inspirate de principiul precauţiei, cum ar fi cele de protejare 

a stratului de ozon sau privitoare la schimbarea de climă. 

În virtutea semnificaţiei sale excepţionale, considerăm că acest principiu urmează a fi integrat 

şi în legislaţia naţională, fiind necesară atît o stipulare la nivelul Legii privind protecţia mediului 

înconjurător, cît şi în cuprinsul Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra 

mediului înconjurător. Totodată, precizăm că semnificaţia tuturor principiilor generale nominalizate 

pentru protecţia eficientă a mediului justifică pe deplin necesitatea unei atenţii şi preocupări deosebite 

din partea legiuitorului, pentru a fi consacrate în legislaţia ecologică naţională, cu precădere în 

principalul act normativ din domeniu. 

III. Principiile speciale ale legislaţiei ecologice sînt destinate realizării anumitor activităţi în 

sfera dată, ele fiind prevăzute într-un şir de acte legislative, precum:  

 Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova, în art. 3, stipulează următoarele 

principii: prioritatea scopurilor şi activităţilor de conservare a speciilor de plante şi animale incluse în 

Cartea Roşie; responsabilitatea persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat obiectelor 

Cărţii Roşii; obligativitatea executării legislaţiei în domeniul protecţiei, utilizării şi restabilirii 

speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie etc. 

 Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică prevede atît principii generale 

(art. 3 - realizarea unui agroecosistem echilibrat, durabil şi diversificat, care să asigure protejarea 
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resurselor naturale, sănătăţii şi vieţii consumatorilor; neadmiterea aplicării oricăror tehnologii 

poluante, reglementarea restrictivă a utilizării substanţelor chimice de sinteză şi a practicilor agricole 

potenţial distructive etc.), cît şi principii de bază ale producţiei agroalimentare ecologice (art. 5 alin. 

(2) susţinerea continuă şi ameliorarea fertilităţii naturale a solului; utilizarea economică a resurselor 

energetice convenţionale şi înlocuirea acestora, în mai mare măsură, prin utilizarea raţională a 

produselor secundare reutilizabile etc.). Precizăm în context că în pofida faptului că legea în cauză nu 

este considerată a fi una ecologică (ci una din domeniul agrar), totuşi considerăm că rolul ei în 

protecţia, cu precădere, a solului ca factor al mediului este inestimabilă, sugestive fiind în acest sens 

şi principiile expuse.  

 Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura prevede (art. 5) că gestionarea 

resurselor biologice acvatice se face în baza următoarelor principii: conservarea resurselor biologice 

acvatice, menţinerea potenţialului şi diversităţii biologice, utilizarea raţională a resurselor biologice 

acvatice, monitorizarea calităţii apei şi stării resurselor biologice acvatice etc. 

 Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător 

cuprinde (în art. 5) principiile de bază ale expertizei ecologice, şi anume: aprecierea complexă a 

influenţei activităţii economice preconizate asupra mediului; fundamentarea ştiinţifică, obiectivitatea 

şi legalitatea avizelor expertizei ecologice etc. 

 Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică stabileşte în art. 3 că activitatea 

hidrometeorologică se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: supraveghere globală cu 

caracter complex, sistemic, continuu asupra stării şi poluării mediului; coordonare şi integrare a 

activităţii sistemului hidrometeorologic naţional cu activitatea reţelei hidrometeorologice mondiale; 

accesibilitate, veridicitate, eficienţă în utilizare a informaţiei privind starea reală şi probabilă a 

mediului şi poluarea acestuia etc. 

 Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice consfinţeşte, 

în art. 5, următoarele principii: nepermiterea depăşirii nivelului maxim admis de expunere la radiaţii 

ionizante; excluderea oricărei iradieri nejustificate; reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim 

posibil; justificarea oricăror activităţi (practici) ce prevăd utilizarea surselor de radiaţii ionizante. 

În baza celor expuse, apreciem ca fiind deosebit de benefică şi necesară preocuparea 

legiuitorului nostru de a insera importante principii juridice în actele legislative ecologice. Aceasta 

deoarece, după cum se ştie, locul prioritar pe care îl ocupă principiile juridice în cadrul sistemului de 

norme juridice le permite de a corecta dispoziţiile normative formulate neclar de către legiuitor, iar 

utilizarea acestora oferă posibilitatea de a aplica legislaţia chiar dacă există în cadrul ei lacune sau 

coliziuni. La acest capitol, I. A. Ignatieva [334, p. 37] consideră, pe bună dreptate, că într-o anumită 
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măsură principiile pot corecta unele erori legislative precum operarea incorectă cu noţiuni, încălcarea 

regulilor stilistice etc.  

Semnificaţia deosebită a acestora constă şi în faptul că, prin conţinutul lor, ele ridică şi impun 

protecţia mediului la rang de interes general şi preocupare majoră, prioritate în raport cu interesele şi 

preocupările de altă natură. 

Desigur, aceste momente sînt de necontestat. Însă, pe cît de importante sînt principiile juridice, 

pe atît de semnificativ este şi modul de formulare concretă şi de inserare a acestora în textele 

legislative. Sub acest aspect, ne permitem să enuţăm unele obiecţii, în special referitoare la stipularea 

principiilor în conţinutul Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică. Astfel, în cuprinsul 

acestei legi sînt prevăzute atît unele principii generale (art. 3), cît şi principii de bază (art. 5 alin. (2)) 

ale producţiei agroalimentare ecologice. Distincţia dintre aceste categorii însă nu este prea 

accentuată, deoarece trei principii generale (de la lit. b), d) şi e)) sînt fixate şi în articolul principiilor 

de bază (lit. a), b) şi f)). În viziunea noastră, eroarea dată ar putea fi corectată fie prin stabilirea doar a 

unor principii generale, fie prin revizuirea ambelor tipuri de principii, cu determinarea concretă a 

conţinutului acestora. 

Un alt aspect problematic al reglementării principiilor în legislaţia ecologică este stipularea 

repetată a unora şi aceloraşi principii în cuprinsul mai multor acte legislative. Astfel, cel mai relevant 

exemplu îl constituie principiul priorităţii normelor juridice internaţionale faţă de cele interne, 

denumit principiul internaţionalizării, care este prevăzut în mai mult de 18 acte legislative din 

domeniu. 

Potrivit autoarei I. A. Ignatieva, această situaţie se datorează lipsei unui act codificat al 

legislaţiei ecologice, în cea mai largă accepţiune. Un asemenea act normativ – Codul Ecologic – ar 

trebui să consfinţească asemenea principii care, prin esenţa lor, să orienteze atît întreaga legislaţie 

ecologică, cît şi actele legislative în mod concret, contribuind astfel la reducerea din conţinutul 

acestora a prevederilor abstracte.  

Nu poate fi evitată nici formularea principiilor în cuprinsul Legii privind protecţia mediului 

înconjurător. Întrucît această lege poate fi apreciată ca o lege-cadru în domeniu, desigur, ea trebuie 

să consacre întreg setul de principii de bază sau generale ale legislaţiei ecologice. Ţinînd cont de cele 

menţionate anterior, este evidentă lipsa în conţinutul acestei legi a unor asemenea principii 

importante ca: principiul fundamentării şi evaluării ştiinţifice a activităţii de intervenţie în mediu şi de 

protecţie a acestuia, principiul prevenirii poluării şi degradării mediului, principiul evaluării 

impactului asupra mediului, principiul utilizării raţionale şi durabile a resurselor naturale, principiul 

precauţiei etc.[19, p. 11]. 
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O redacţie cu mult mai actualizată a principiilor proprii legislaţiei ecologice se conţine în art. 3 

alin. (1) din proiectul Legii protecţiei mediului [207], în care sunt stabilite:  

a) principiul responsabilităţii („poluatorul plăteşte”) care presupune suportarea de către 

poluator, sau beneficiarul resurselor naturale a cheltuielilor legate de măsurile de combatere a 

poluării sau de utilizarea raţională şi protecţie a resurselor naturale stabilite de autorităţile publice; 

principiul asigură internalizarea costurilor de mediu la nivelul agenţilor economici; 

b) principiul acţiunii preventive – se bazează pe regula „este mai bine să previi de cît să 

combaţi,; aplicarea principiului presupune că orice decizie de producţie sau ce ţine de noi proiecte de 

investiţii să se raporteze la impactul de mediu anticipat; 

c) principiul precauţiei – presupune că în absenţa unei certitudini cu privire la relaţia cauză-

efect între o acţiune şi impactul asupra mediului, dacă o evaluare ştiinţifică oferă suficiente 

argumente privind un posibil impact negativ asupra mediului sau sănătate, trebuie luate măsuri de 

siguranţă în scopul prevenirii poluării; în aplicare acestui principiu şi a celui anterior un rol esenţial 

revine asumării responsabilităţii sociale de către agenţii economici; 

d) principiul corecţiei – constă în obligaţia poluatorilor de a lua măsurile necesare pentru 

înlăturarea efectelor poluării şi/sau degradării mediului; 

e) principiul proximităţii – are drept scop încurajarea comunităţilor locale în asumarea 

responsabilităţilor privind managementul deşeurilor şi poluarea produsă în cadrul unei localităţi 

concrete; principul promovează responsabilitatea primară a autorităţilor publice locale în luarea 

deciziilor pentru soluţionarea problemelor menţionate; 

f) principiul integrării – presupune că obiectivele politicii de mediu să fie luate în consideraţie 

în elaborarea şi aplicarea tuturor politicilor ce au impact asupra mediului; 

g) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 

natural. 

(2) Complementar principiilor specifice politicii de mediu, sunt aplicate o serie de principii 

generale cu rol important în elaborarea politicilor, precum: 

a) principiul eficienţei, conform căruia adoptarea unei legi trebuie subordonată raportului cost-

beneficiu, cu luarea în consideraţie a costului de oportunitate; 

b) principiul transparenţei – presupune dezvoltarea unui sistem eficace de analiză, implicare în 

luarea deciziilor şi informare de mediu asupra consecinţelor acţiunii diverşilor actori economici şi 

asupra politicilor adoptate; 

c) principiul subsidiarităţii – prevede descentralizarea competenţelor şi responsabilităţilor de 

mediu, „centrul” nu intervine decît într-o manieră subsidiară, atunci cînd auorităţile publice locale nu 
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pot realiza în măsură suficientă unele acţiuni sau intervenţia „centrului” doar în măsura în care 

acţiunea la nivel naţional este mai eficientă; 

d) principiul „preţul reflectă cheltuielile” – preţurile bunurilor sau serviciilor trebuie să includă 

toate cheltuielile, inclusiv cele legate de impactul negativ asupra mediului şi al minimalizării lui. 

Expunîndu-ne pe marginea acestor dispoziţii, vom sublinia atît părţile pozitive (spre exemplu 

consacrarea unor aşa principii ca: cel al proximităţii, al subsidiarităţii), cît şi a celor negative (evitarea 

consacrării principiului răspunderii pentru încălcarea legislaţiei de mediu, principiului fundamentării 

ştiinţifice a acţiunilor de protecţie a mediului, principiului utilizării durabile a resurselor naturale 

etc.), pronunţîndu-ne pentru consacrarea acestora întrucît sunt principii absolut indispensabile 

legislaţiei de mediu  

Este de menţionat, în context, că, sub aspect comparativ, în legislaţia altor state principiilor le-a 

fost acordată o atenţie deosebită. Bunăoară, în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

195/2005 privind protecţia mediului [197] au fost inserate 9 principii şi elemente strategice în 

domeniu (toate fiind preluate, aproape tale quale, din reglementările juridice comunitare [80, p. 233-

234]), precum şi 19 modalităţi de implementare a acestora. Dintre acestea notăm: - principiul 

integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale (considerat, în aceleaşi surse, mai mult o 

regulă generală de politică, decît juridică); - principiul precauţiei în luarea deciziei; - principiul 

acţiunii preventive; - principiul reţinerii poluanţilor la sursă; - principiul “poluatorul plăteşte”; - 

principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; - 

utilizarea durabilă a resurselor naturale; - informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, 

precum şi accesul la justiţie în probleme de mediu; - dezvoltarea colaborării internaţionale pentru 

protecţia mediului. 

În cuprinsul Legii Federaţiei Ruse privind protecţia mediului [366], atestăm reglementarea a 23 

de principii, dintre care cercetătorii recunosc doar 6, celelalte nejustificîndu-şi funcţia de principiu 

[318, p. 34-35], şi anume: - combinarea ştiinţifică a intereselor ecologice, economice şi sociale ale 

individului, statului şi societăţii în scopul asigurării unei dezvoltări durabile şi a unui mediu 

favorabil; - utilizarea contra plată şi repararea prejudiciilor cauzate mediului; - independenţa 

controlului în sfera protecţiei mediului; - prezumţia că orice activitate economică sau de altă natură 

preconizată care presupune utilizarea resurselor naturale poate dăuna mediului; - obligativitatea 

evaluării impactului activităţii economice preconizate asupra mediului şi obligativitatea desfăşurării 

expertizei ecologice de stat a proiectelor şi documentelor unei asemenea activităţi; - obligativitatea 

participării la protecţia mediului a organelor puterii de stat, a organelor administraţiei publice locale, 

a asociaţiilor obşteşti şi necomerciale, a persoanelor fizice şi juridice. 

Respectiv, fiecare caz enunţat denotă o atitudine distinctă faţă de mediu şi de protecţia acestuia. 
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Evident, şi în cazul nostru, principala lege din domeniu trebuie să insereze cele mai importante 

principii care să prezinte atitudinea societăţii noastre faţă de mediul şi protecţia acestuia şi, nu în 

ultimul rînd, să garanteze eficienţa eforturilor legislative şi practice de realizare a acesteia şi atingerea 

scopului general – asigurarea dreptului fiecărei persoane la un mediu sănătos şi ecologic echilibrat. 

Prin urmare, în viziunea noastră, ar fi bine venită o formulare concisă, concretă şi clară în 

cuprinsul legii nominalizate a principiilor generale, fapt ce va determina, într-o anumită măsură, 

consolidarea statutului ei de lege-cadru şi fundamentarea rolului şi importanţei în cadrul sistemului 

legislativ ecologic. Această măsură este necesară datorită importanţei deosebite a principiilor pentru 

orientarea dezvoltării şi aplicării legislaţiei ecologice. 

Generalizînd, susţinem că rolul şi importanţa deosebită a principiilor sînt determinate şi de 

faptul că acestea pot să compenseze, în mare parte, necunoaşterea normelor juridice ecologice, 

contribuind substanţial la obţinerea unui comportament ecologic adecvat din partea subiecţilor de 

drept. 

Din aceste considerente este important ca în procesul legislativ din domeniul reglementării 

relaţiilor dintre om şi natură o atenţie deosebită să fie acordată principiilor juridice, în special, celor 

elaborate de teoria dreptului ecologic (adică principiile dreptului ecologic să devină principii ale 

legislaţiei ecologice). Aceasta va permite crearea unui sistem de norme echilibrat şi coerent, ce ar 

reglementa comportamentul ecologic al oamenilor şi ar păstra stabilitatea, structura şi ordinea 

juridică prestabilită; realizarea eficientă a reglementărilor juridice din domeniul ocrotirii mediului. 

În acelaşi timp, este necesar ca şi principiile dreptului comunitar al mediului să fie transpuse în 

legislaţia naţională (proces aflat în plică desfăşurare). Doar astfel statul nostru se va implica activ în 

efortul comun al statelor europene de protecţie a mediului şi de dezvoltare durabilă în beneficiul 

generaţiilor prezente şi viitoare. 

 
3.3. Sistemul legislaţiei ecologice a Republicii Moldova: 

conţinut, structură şi funcţionare 
 

Pentru a investiga subiectul dat, considerăm necesar de a oferi unele explicaţii referitoare la 

accepţiunile noţiunii de sistem al legislaţiei ecologice.  

Astfel, sistemul legislaţiei ecologice poate fi privit sub două aspecte: al structurii (aspect ce 

implică şi conţinutul legislaţiei) şi al funcţionării. În primul caz, desigur, se are în vedere totalitatea 

elementelor componente ce formează sistemul, şi anume, actele legislative şi normative din domeniu.  

Cel de-al doilea aspect al sistemului legislaţiei ecologice ţine de funcţionarea componentelor 

sale în baza unei legături de subordonare şi coordonare. Subordonarea presupune ajustarea normelor 

legilor speciale faţă de normele Constituţiei şi a principalei legi din domeniu (numită în doctrină 
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lege-cadru) în scopul dezvoltării şi detalizării acestora, iar coordonarea priveşte evitarea 

reglementărilor repetate a unora şi aceloraşi raporturi sociale în domeniu şi, respectiv, asigurarea unei 

reglementări oportune şi complete. 

Conţinutul legislaţiei ecologice este format din normele juridice ecologice care sînt definite 

drept reguli de conduită ce reglementează relaţiile sociale ce ţin de protecţia şi utilizarea mediului 

[322, p. 6].  

Studierea normelor ecologice implică necesitatea realizării unei clasificări a acestora, deoarece, 

în viziunea noastră, anume tipologia normelor ecologice reflectă esenţa şi particularităţile funcţionării 

legislaţiei ecologice. 

Astfel, în literatura de specialitate [322, p. 6; 329, p. 17], normele juridico-ecologice sînt 

clasificate în trei categori principale: ramurale (referitoare la protecţia şi utilizarea resurselor 

naturale: a solului, a subsolului, a apelor etc.); complexe (referitoare la protecţia şi utilizarea 

complexelor naturale, a mediului în ansamblu); şi ecologizate (normele altor ramuri de drept ce 

reflectă cerinţele protecţiei mediului).  

În funcţie de esenţa şi specificul lor, normele juridico-ecologice sînt clasificate în următoarele 

categorii [28, p. 11; 322, p. 6-7]: norme-principii, norme-priorităţi şi norme-reguli. 

Normele-principii creează bazele protecţiei mediului. 

Normele-priorităţi stabilesc priorităţile juridice în procesul de protecţie şi utilizare a unor 

obiecte în raport cu altele, cu scopul asigurării calităţii mediului. Priorităţile sînt determinate a fi de 

trei niveluri: ramurale – cuprinse în ramurile resurselor naturale, stabilind priorităţile în utilizarea 

unui anumit obiect natural; interramurale – stabilesc prioritatea unor obiecte în raport cu altele; 

general-ecologice – consfinţesc prioritatea asigurării calităţii mediului şi a condiţiilor favorabile 

pentru viaţa omului faţă de orice activitate economică, dacă ea dăunează mediului.  

Normele-reguli (definite ca imperative ecologice [75, p. 11]) conţin cerinţe ecologice 

referitoare la un anumit tip de relaţii. În studiile de specialitate acestea sînt clasificate în următoarele 

categorii [322, p. 7]: ▪ de prevenire – sînt cele mai numeroase şi au drept sarcină să preîntîmpine 

survenirea consecinţelor nefaste în urma unor acţiuni ilegale; ▪ de interdicţie – sînt orientate spre 

neadmiterea activităţilor susceptibile de a provoca daune mediului; ▪ de restabilire, de compensare – 

norme ce conţin cerinţe pentru persoanele vinovate de a restabili starea mediului şi de a compensa 

cheltuielile de acoperire a pierderilor, inclusiv a venitului ratat; ▪ de reprimare – norme ce 

reglementează atragerea persoanelor vinovate la răspundere penală, administrativă, disciplinară şi 

civilă; ▪ de stimulare – reglementează funcţionarea mecanismului economic de protecţie a mediului; 

▪ de autorizare şi de obligativitate – sînt destinate nemijlocit subiecţilor raporturilor juridice 

ecologice şi stabilesc drepturile şi obligaţiile acestora. 
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O caracteristică a normelor juridico-ecologice constă în faptul că acestea, în marea lor parte, 

sînt norme tehnice sancţionate pe cale juridică. Ele stabilesc termene şi modalităţi stricte de realizare 

a unor obiective precis definite, prescriind conduite şi atitudini de la care nu se poate deroga. Astfel 

de norme privesc: clasificarea produselor şi substanţelor toxice în funcţie de gradul lor de nocivitate 

şi/sau inflamabilitate; ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea şi folosirea produselor şi 

substanţelor chimice; volumul emisiilor de poluanţi în atmosferă, apă şi sol etc. 

Reglementările tehnice sînt clasificate în următoarele categorii [185, p. 43]: - norme de calitate 

a mediului, care stabilesc nivelurile maxime admisibile de poluări în mediile receptoare: apă, aer, sol; 

- norme de emisie, care stabilesc cantitatea de poluanţi ori concentraţiile de poluanţi ce pot fi emişi de 

o anumită sursă (aceste norme stabilesc obligaţii de rezultat: cantitatea ori concentraţia de poluant 

fixă); - norme de procedeu, care enunţă un anumit număr de specificaţii (tipuri de dispozitive de 

epurare impuse) şi stabilesc obligaţii de mijloc – alegerea unui anumit procedeu pentru a face mai 

reuşită exploatarea acestuia; - norme de produs, care definesc fie proprietăţi fizice şi chimice pentru 

un anumit produs, fie stabilesc reguli privind condiţiile, ambalajul ori prezentarea produsului, mai 

ales pentru cele toxice. 

O atenţie deosebită merită standardele şi normativele ecologice, în virtutea importanţei pe care 

o prezintă pentru satisfacerea necesităţilor societăţii în protecţia mediului. Astfel, în Republica 

Moldova funcţionează un număr mare de standarde şi normative naţionale, majoritatea din ele fiind 

adoptate de ex-URSS, la moment fiind considerate învechite, de stricteţe excesivă şi 

necorespunzătoare condiţiilor social-economice contemporane.  

Prin urmare, în acest domeniu Republica Moldova însuşeşte experienţa altor ţări (dezvoltate) şi 

experienţa mondială, colaborînd cu organizaţiile experimentate în standardizare în cadrul 

obiectivului strategic de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea 

comunitară. Drept rezultat, pe teritoriul ţării noastre funcţionează şi o serie de standarde 

internaţionale ISO – 14000, create în baza Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO). 

Specificul acestora constă în faptul că sînt obligatorii pentru Republica Moldova şi, respectiv, au 

prioritate faţă de cele naţionale [100, p. 16]. 

În acest context, considerăm necesar de a sublinia că particularitatea factorului internaţional 

creativ de norme juridice în domeniul protecţiei mediului constă în faptul că standardele juridice 

internaţionale adoptate de state sînt obligatorii pentru acestea, în timp ce aplicarea normelor dreptului 

internaţional al mediului în cadrul sistemului juridic intern rămîne la discreţia statului [305, p. 4]. 

Aşadar, tipologia nominalizată a normelor juridice ecologice se dovedeşte a fi semnificativă, 

deoarece ea sugerează în mare măsură structura şi modul de funcţionare a sistemului legislaţiei 

ecologice.  
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În general, existenţa diferitor tipuri de norme juridice ecologice (în special, a normelor 

ecologice propriu-zise şi a normelor ecologizate) denotă stabilirea unor relaţii între legislaţia 

ecologică şi alte ramuri ale legislaţiei naţionale şi, respectiv, intercondiţionarea reciprocă, fapt ce 

fundamentează mecanismul juridic general de protecţie a mediului. Această situaţie este 

fundamentată de una dintre direcţiile prioritare ale politicii de mediu [51] a statului, şi anume, de a 

integra cerinţele de protecţie a mediului în reformele economice şi politicile sectoriale (în industrie, 

energetică, agricultură şi industria alimentară, în transporturi şi comunicaţii, în sfera militară, în 

domeniul ocrotirii sănătăţii etc.). 

Un alt moment elucidat de tipologie ţine de structura şi mecanismul de asigurare a legislaţiei. 

În acest sens, demonstrative sînt normele-reguli care formează conţinutul majorităţii actelor 

legislative în domeniu, în timp ce normele tehnice (de emisie, de calitate etc.) asigură aplicarea 

normelor-reguli şi, prin esenţă, sînt cuprinse în actele normative subordonate legilor. 

Un aspect semnificativ ce merită atenţie în context, ţine de formularea logică a normelor 

ecologico-juridice şi ordonarea lor consecutivă în cuprinsul actelor legislative din domeniu, moment 

de care depinde, în cea mai mare parte, eficienţa legislaţiei ecologice. Aspectul dat este pe cît de 

important, pe atît uneori neglijat, deoarece sînt frecvente cazurile cînd unele şi aceleaşi norme 

juridice se dublează în conţinutul diferitor legi (de exemplu: normele Capitolului X din Codul funciar 

şi normele Legii privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar şi 

monitoringul funciar; normele Legii cu privire la grădinile zoologice şi unele prevederi din 

conţinutul Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat) sau chiar în cadrul uneia şi 

aceleiaşi legi (de exemplu: conţinutul articolelor 7 alin. (3) şi 8 alin. (2) din Legea privind expertiza 

ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător coincide cu conţinutul articolului 21 

alin. (2) şi (3) din aceeaşi lege).  

Prin urmare, ţinînd cont de aceste deficienţe (condiţionate de nerespectarea tehnicii legislative) 

şi de tendinţa statului de a spori eficienţa politicii de mediu (inclusiv prin preluarea şi implementarea 

standardelor internaţionale şi comunitare în materie), considerăm că în procesul de dezvoltare a 

legislaţiei ecologice o atenţie deosebită trebuie acordată în principal modificării corespunzătoare a 

normelor juridice ecologice în vigoare, în vederea ordonării lor consecutive, coerente şi logice în 

cuprinsul actelor normative. În acelaşi timp, e inevitabilă şi adoptarea de noi norme care trebuie să fie 

oportune şi bine coordonate cu cele deja existente, deoarece numai astfel se vor evita dublările şi 

reglementările inutile.  

Structura sistemului legislaţiei ecologice. Din punct de vedere structural, legislaţia ecologică 

este constituită din Constituţie, Legea privind protecţia mediului înconjurător, legile speciale, actele 

normative adoptate de Guvern, de organul central de specialitate al administraţiei publice şi de 
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organele administraţiei publice locale. În acelaşi timp, din structura legislaţiei fac parte şi tratatele, 

convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte. 

Studierea structurii legislaţiei ecologice implică clasificarea componentelor sale. În acest sens, 

în teoria dreptului ecologic [322, p. 10-11], se susţine că legislaţia ecologică se divizează pe 

orizontală în legislaţia privind utilizarea resurselor naturale (din care fac parte Codul funciar, Codul 

apelor, Codul silvic, Codul subsolului, Legea regnului animal, Legea regnului vegetal) şi legislaţia 

privind protecţia naturii (respectiv: Legea privind protecţia mediului înconjurător, Legea privind 

fondul ariilor naturale protejate de stat, Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător etc.). 

Pe verticală, legislaţia ecologică reprezintă o ierarhie de acte normativ-juridice: Constituţia 

Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, actele legislative, 

actele normative adoptate de Guvern, de autorităţile publice centrale şi locale.   

Semnificativă, în context, este clasificarea actelor normative ecologice, realizată în funcţie de 

mai multe criterii, şi anume [317, p. 82-83; 372, p. 44-45; 327, p. 68-70]: 

1) forţa juridică – legi şi acte subordonate legilor (Constituţia, legile, hotărîrile Parlamentului, 

horărîrile şi ordonanţele Guvernului, actele normative ale Ministerului Mediului, actele autorităţilor 

administraţiei publice locale). 

2) obiectul reglementării – acte normative generale (acte normative ce reglementează atît 

relaţiile ecologice, cît şi de altă natură, de exemplu – Constituţia Republicii Moldova) şi speciale 

(care reglementează exclusiv relaţiile ecologice, de exemplu – Legea privind protecţia mediului 

înconjurător, Legea regnului animal etc.). 

3) caracterul reglementării juridice – materiale (actele normative ce stabilesc drepturile şi 

obligaţiile, precum şi răspunderea subiecţilor raporturilor ecologice, de exemplu – Legea privind 

fondul ariilor naturale protejate de stat etc.) şi procesuale (cele ce reglementează raporturile 

procesuale în sfera utilizării naturii şi protecţiei mediului). O mare parte din normele ecologice 

materiale pot fi executate numai prin intermediul realizării unui şir consecutiv de acţiuni procesuale. 

Ele se referă, de exemplu, la efectuarea expertizei ecologice, licenţierii ecologice, apărării drepturilor 

şi intereselor ecologice etc. La categoria actelor cu caracter procesual sînt atribuite: Codul de 

procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul contravenţional etc. Caracteristic pentru 

legislaţia ecologică este faptul că în majoritatea cazurilor normele materiale şi cele procesuale se 

conţin în unele şi aceleaşi acte. 

4) metoda sistematizării – codificate (de exemplu, Codul funciar, Codul apelor, Codul 

subsolului, Codul silvic etc.) şi necodificate (celelalte acte normative). 

Alte criterii de grupare a actelor normative ecologice sînt recunoscute a fi [325, p. 72]: 
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- acţiunea în spaţiu/teritorială (în funcţie de care sînt: acte cu forţă juridică obligatorie pentru 

toate statele, pentru un grup de state, acte obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, acte 

regionale, acte locale);  

- subiectul reglementării (acte ecologice generale, speciale şi acte ce conţin norme ecologice, 

dar aparţin altor ramuri ale legislaţiei);  

- obiectul reglementării (acte ce stabilesc: reguli de protecţie a elementelor de mediu (apă, aer, 

sol, subsol etc.), reguli de desfăşurare a unor activităţi (de exemplu, de depozitare a deşeurilor etc.), 

reguli obligatorii pentru circulaţia anumitor produse sau substanţe, reguli pentru evaluarea 

prejudiciilor cauzate mediului etc.).  

Un moment important al structurii legislaţiei ecologice ţine de ramificarea ei, adică 

încorporarea normelor şi actelor legislative ecologice în diferite subramuri, corespunzătoare 

domeniului reglementat. În acest sens, sînt semnificative următoarele subsisteme: legislaţia 

securităţii biologice [26]; legislaţia protecţiei resurselor acvatice [190, p. 4]; legislaţia protecţiei 

solului; legislaţia gestionării deşeurilor [72, p. 3-4]; legislaţia protecţiei aerului atmosferic; 

legislaţia protecţiei regnului animal; legislaţia protecţiei regnului vegetal; legislaţia silvică etc.  

Un alt aspect ce necesită a fi elucidat în acest compartiment ţine de faptul că conţinutul şi 

structura legislaţiei ecologice, într-o anumită măsură, sînt determinate de relaţiile acesteia cu alte 

ramuri ale legislaţiei naţionale. 

Astfel, în virtutea faptului că legislaţia ecologică este o ramură complexă, raporturile ei cu alte 

ramuri, după cum susţine cercetătoarea O. L. Dubovic [325, p. 99-100], se desfăşoară în principal 

prin:  

a) influenţa asupra conţinutului şi structurii altor acte legislative (de exemplu, în art. 2 (1) din 

Codul Penal al Republicii Moldova drept sarcină a legislaţiei penale este determinată  protecţia 

mediului împotriva infracţiunilor; de asemenea, acelaşi act legislativ conţine un capitol distinct 

(capitolul IX, articolele 223-235) referitor la infracţiunile ecologice). 

b) preluarea unor principii şi dispoziţii generale din alte ramuri (de exemplu, din dreptul 

constituţional). 

c) utilizarea normelor şi instituţiilor altor ramuri ale legislaţiei în reglementarea raporturilor 

ecologice (de exemplu, din dreptul civil – ordinea de despăgubire a prejudiciului, din cel 

administrativ – ordinea de licenţiere etc.). 

d) completarea normelor de blanchetă din alte ramuri, la rîndul său făcînd trimiteri la unele 

instituţii ale acestora (de exemplu, sînt adesea întîlnite stipulările „răspunderea pentru încălcarea 

normelor ... survine în corespundere cu legislaţia penală, administrativă şi civilă”).  



 110

În viziunea noastră, la acest capitol deosebit de semnificative sînt relaţiile în cadrul cărora are 

loc ecologizarea normelor juridice din alte ramuri ale legislaţiei naţionale. Prin urmare, aceasta 

reprezintă atît o condiţie teoretică, cît şi o necesitate practică pentru asigurarea realizării eficiente a 

politicii naţionale de mediu, în general, şi a procesului de protecţie a mediului, în special. 

În fine, menţionăm că evoluţia legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, pînă nu demult, s-a 

axat pe structură (adică pe cantitate), eforturile fiind orientate, în mare parte, spre adoptarea mai 

multor legi în domeniu. În ultimul timp însă, se resimte tot mai mult amprenta unei dezvoltări 

calitative, în care atenţia se axează pe calitatea conţinutului. În ceea ce ne priveşte, considerăm că 

dezvoltarea legislaţiei ecologice trebuie să privească atît conţinutul, cît şi structura acesteia, iar 

întregul proces să fie orientat spre dezvoltarea ei ca sistem, cu toate interconexiunile şi 

interdependenţele pe care le implică.  

Legea-cadru – element important al sistemului legislaţiei ecologice. Pentru început, 

menţionăm că formarea în perioada contemporană a unei noi legislaţii ecologice, practic în 

majoritatea statelor dezvoltate, s-a iniţiat cu adoptarea unor legi complexe în domeniu. De exemplu, 

în Japonia – Legea privind lupta împotriva poluării mediului (1967), substituită ulterior, în 1993, prin 

Legea privind mediul; în Suedia – Legea privind protecţia mediului (1969); în SUA – Legea privind 

politica naţională în sfera mediului (1970); în Franţa – Legea privind protecţia naturii (1976) etc.  

Tocmai adoptarea unor asemenea legi a dat tonalitate dezvoltării calitative şi cantitative a 

legislaţiei ecologice. Prin urmare, se poate susţine statutul distinct al acestora în sistemul general al 

reglementărilor din domeniu, care împreună cu caracterul complex le-a condiţionat denumirea de 

legi-cadru (noţiune ce lipseşte atît în legislaţia ecologică naţională, cît şi în doctrina autohtonă).  

Respectiv, se impune a fi necesară elucidarea principalelor momente ce caracterizează statutul 

dat. În acest sens, în literatura de specialitate, atestăm idei de valoare referitoare la calitatea de lege-

cadru şi condiţiile necesare pentru întrunirea ei. 

Importanţa şi rolul unui asemenea act normativ sînt determinate luîndu-se în consideraţie 

specificul obiectului relaţiilor ecologice, necesitatea şi oportunitatea reglementării tuturor relaţiilor 

din sfera interacţiunii societăţii cu natura [313, p. 67].  

În viziunea cercetătorului O. I. Krassov [342, p. 78], semnificaţia deosebită a legii-cadru rezidă 

în faptul că ea determină sfera de protecţie a mediului, conţinînd norme juridice-ecologice de o 

importanţă fundamentală pentru asigurarea acesteia. 

La rîndul său, M. M. Brinciuk [317, p. 94] susţine că, locul legii-cadru în sistemul legislaţiei 

ecologice este determinat în mod obiectiv de realizarea unei reglementări juridice integrate, care, la 

rîndul său, asigură o dezvoltare echilibrată şi coordonată a legislaţiei în domeniu. Specificul acestei 

legi rezidă în crearea unui mecanism de reglementare a relaţiilor ecologice cu un pronunţat caracter 
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universal. Elementele acestui mecanism – normarea şi standardizarea ecologică, evaluarea 

impactului activităţii planificate asupra mediului, expertiza ecologică, certificarea, auditul, 

licenţierea, măsurile de stimulare economică, planificarea, finanţarea, asigurarea, monitoringul, 

controlul şi altele – contribuie la atingerea scopurilor care ţin atît de protecţia mediului, în general, cît 

şi de asigurarea utilizării raţionale şi protecţia resurselor naturale, în special. 

Prin esenţă, legea-cadru trebuie să reflecte legităţile generale ale interacţiunii societăţii cu 

natura, principiile reglementării juridice a utilizării şi protecţiei factorilor de mediu, precum şi să 

stabilească metodele şi mijloacele de asigurare a principiului ecosistemic în reglementarea din 

domeniu. În mod corespunzător, sarcina legii-cadru este de a realiza principiul reglementării 

complexe a relaţiilor ecologice, pentru a asigura eficienţa acţiunii normelor sale. 

Din cele nominalizate, putem deduce o trăsătură cu totul specială a legii-cadru ce ţine de sensul 

juridic al acesteia, menită să-i fundamenteze statutul, care presupune că regulile stabilite de alte acte 

normative din sistem trebuie să corespundă dispoziţiilor legii-cadru şi să nu le contrazică. Mai mult, 

ele trebuie să dezvolte conţinutul acesteia, potrivit principiilor stabilite în cuprinsul ei.  

Momentele enunţate ne determină să calificăm legea-cadru ca fiind principalul instrument de 

realizare coerentă şi integrată a funcţiei ecologice şi a politicii de mediu a statului. Pentru recu-

noaşterea oficială a unui asemenea „statut”, considerăm necesară includerea în cuprinsul Legii pri-

vind actele legislative a legii-cadru ca categorie distinctă de legi (legi generale) şi atribuirea, inclusiv 

la nivel constituţional, a statutului juridic de lege organică. În acelaşi timp, toate actele legislative 

(legile) chemate să dezvolte dispoziţiile legii-cadru urmează să fie recunoscute ca fiind legi ordinare, 

în vederea accentuării caracterului subordonat legii-cadru în materie (astfel fiind evitate cazurile în 

care legile în cauză sunt recunoscute ca fiind legi organice (cum ar fi de exemplu Legea cu privire la 

grădinile botanice, Legea privind securitatea biologică, Legea regnului vegetal etc.). 

Caracteristica Legii privind protecţia mediului înconjurător ca lege-cadru. Adoptarea în 

anul 1993 a Legii privind protecţia mediului înconjurător a servit drept bază pentru iniţierea unui 

amplu proces de formare şi consolidare atît a unei legislaţii în domeniu, cît şi a unei politici la nivel 

de stat pentru protecţia mediului. De fapt, legea în discuţie a influenţat progresiv şi a servit drept 

impuls pentru intensificarea dezvoltării legislaţiei ecologice. 

Statutul său de lege-cadru, chiar dacă indirect, este consfinţit în art. 2 în care se prevede: 

„Prezenta lege constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi 

instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul protecţiei mediului...”. Aceste dispoziţii considerăm 

că sugerează locul, rolul şi importanţa actului legislativ respectiv pentru întregul sistem al legislaţiei 

ecologice. 
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Astfel, odată ce Legea privind protecţia mediului înconjurător constituie fundamentul juridic al 

sistemului legislaţiei ecologice, tocmai ei îi revine rolul de a organiza într-un mod sistemic, atît sub 

aspect calitativ, cît şi cantitativ, întregul volum de acte normative în domeniu, asigurîndu-i astfel 

eficienţa. E o sarcină pe cît de importantă, pe atît de dificilă. 

În cele ce urmează, ne propunem să evaluăm măsura în care legea în discuţie realizează sarcina 

nominalizată. 

Semnificative, în acest sens, sînt următoarele momente reglementate în cadrul ei: 

- recunoaşterea protecţiei mediului drept o prioritate naţională (preambul); 

- fixarea scopurilor legislaţiei ecologice (art. 2) şi a principiilor de bază ale protecţiei 

mediului (art. 2); 

- reglementarea integrată a relaţiilor sociale de protecţie a mediului, şi anume: Protecţia 

solului şi a geoecosistemelor (Capitolul V, Secţiunea 1), Protecţia resurselor acvatice (Secţiunea 2), 

Protecţia subsolului (Secţiunea 3), Protecţia atmosferei (Secţiunea 4), Conservarea biodiversităţii şi 

protecţia monumentelor naturii (Secţiunea 5), Gestionarea deşeurilor, substanţelor toxice, a 

îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor (Capitolul VI), Protecţia împotriva radiaţiei ionizate 

(Capitolul VII); 

- stabilirea competenţelor (Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi a 

organelor administraţiei publice locale) în domeniul protecţiei mediului (Capitolul II); 

- stipularea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice privind protecţia mediului 

(Capitolul IV); 

- reglementarea formării şi utilizării fondurilor ecologice ca mecanism economic de 

asigurare a protecţiei mediului (Capitolul VIII); 

- stabilirea responsabilităţii pentru încălcarea legislaţiei (Capitolul IX). 

Momentele enunţate chiar dacă sînt importante, sînt şi insuficiente. Mai mult, ele presupun şi 

existenţa multor neajunsuri, care, în mare măsură, diminuează rolul actului ca lege-cadru.  

Astfel, la acest capitol putem menţiona următoarele deficienţe: 

1) Legea nu conţine o explicare şi o definire a conceptelor-cheie în domeniu (cum ar fi: 

mediu, protecţia mediului, dezvoltarea durabilă, securitatea ecologică etc.), moment de natură să 

asigure o interpretare unitară a acestora. 

2) În cuprinsul art. 3 principiile sînt formulate prea voluminos, iar în unele cazuri prea 

detaliat, ceea ce, prin esenţă, nu corespunde unei formule de principiu. Mai mult ca atît, atestăm 

prezenţa unor reglementări ce nu pot fi recunoscute ca principii, şi anume: obligativitatea executării 

legislaţiei cu privire la protecţia mediului (lit. b); respectarea tratatelor şi acordurilor interstatale şi 

internaţionale care au fost ratificate de către Parlament (lit. h) etc. 
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3) Unele norme au un caracter abstract, de exemplu, art. 5 alin. 1: „Cunoştinţele în domeniul 

protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale constituie o condiţie calificativă 

obligatorie pentru suplinirea funcţiilor de conducere în toate organele de stat”. 

4) Caracterul depăşit al unor norme, cel mai evident exemplu fiind reglementarea 

competenţei, sarcinilor şi structurii Departamentului Protecţiei Mediului Înconjurător, care în anul 

1998 a fost ridicat la rangul de Minister şi de atunci de cîteva ori şi-a schimbat denumirea. În acelaşi 

timp, şi reglementarea atribuţiilor Inspectoratului Ecologic de Stat nu a fost actualizată. 

5) Legea-cadru conţine şi reglementări incomplete la acest capitol. Cu titlu de exemplu 

servesc prevederile art. 31, care stabilesc obligaţia locuitorilor republicii să respecte legislaţia cu 

privire la protecţia mediului. O asemenea obligaţie, în viziunea noastră, trebuie înaintată tuturor 

persoanelor, inclusiv cetăţenilor străini şi apatrizilor. 

6) Un alt moment important ţine de reglementarea confuză a dreptului la despăgubire. Astfel, 

în art. 30 pct. h) este fixat dreptul la despăgubire pentru două tipuri de prejudicii: suferit ca urmare a 

poluării sau a altor acţiuni de afectare a mediului şi cel adus sănătăţii oamenilor. Respectiv, observăm 

că în primul caz nu se concretizează ce anume este afectat sau prejudiciat. În cazul doi, în acest sens, 

este determinat concret – sănătatea persoanei, care, de fapt, poate fi dedusă şi din primul caz.  

Prin urmare, este evidentă necesitatea de a modifica dispoziţiile enunţate care, în viziunea 

noastră, pot fi formulate astfel: „Dreptul fiecărei persoane la despăgubire pentru daunele ecologice 

aduse proprietăţii sau sănătăţii”. În acelaşi timp, devine inevitabilă şi modificarea corespunzătoare a 

prevederilor art. 91, fiind expuse în următoarea formulă: „Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să 

recupereze daunele ecologice cauzate mediului, sănătăţii şi proprietăţii persoanei prin încălcarea 

legislaţiei ecologice în modul şi mărimile stabilite de legislaţia în vigoare”. Modificările enunţate, în 

viziunea noastră, contribuie substanţial la consolidarea şi reglementarea clară a dezdăunării pentru 

daunele ecologice cauzate mediului şi persoanei (instituţie juridică consacrată în art. 37 alin. (4) din 

Constituţie). 

7) La capitolul reglementării protecţiei resurselor naturale atestăm atît prezenţa unor dispoziţii 

care sînt caracteristice mai mult unor legi speciale în domeniu, cît şi lipsa dispoziţiilor cu caracter 

general (explicativ într-o anumită măsură), proprii unei legi-cadru. Astfel, nici la o secţiune nu este 

formulat conţinutul juridic al activităţii de protecţie (obiectivele, scopul, formele de exercitare etc.). 

În schimb, majoritatea conţin norme ce interzic anumite acţiuni, a căror săvîrşire poate fi sancţionată 

(care, prin esenţă, sînt caracteristice legilor speciale). 

8) Datorită studiului complex al conţinutului legii-cadru, constatăm faptul că obiectul 

reglementat nu cuprinde nici majoritatea relaţiilor sociale din domeniu, nemaivorbind de totalitatea 

lor. Respectiv, unele legi ecologice speciale nu dezvoltă reglementările legii-cadru (fapt firesc şi 
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necesar), ci constituie o verigă separată în sistemul legislativ. Astfel, din numărul acestora putem 

menţiona: Legea privind securitatea biologică, Legea cu privire la reţeaua ecologică, Legea privind 

protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice, Legea cu privire 

la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă, Legea cu privire la activitatea 

hidrometeorologică etc. 

9) Lipsesc în legea-cadru şi reglementări a unor componente ale mecanismului juridic de 

realizare a protecţiei. În acest sens, cu titlu de exemplu, menţionăm: auditul ecologic, licenţierea, 

autorizarea, evaluarea impactului asupra mediului, normarea, standardizarea, certificarea, 

monitoringul ecologic etc. 

10) La capitolul dezvoltării prevederilor legii-cadru în legi speciale, atestăm de asemenea 

situaţii nestandard, cum ar fi contrazicerea normelor legii-cadru. În acest context, ca exemplu poate fi 

reglementarea diferenţiată a condiţiilor necesare de a fi întrunite de către experţii care efectuează 

expertiza ecologică. Astfel, legea-cadru stabileşte cerinţa unei experienţe practice în domeniu de cel 

puţin 10 ani (art. 22), pe cînd legea specială (Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător) stabileşte experienţa de muncă în specialitate de cel puţin 5 

ani (art. 7 alin. 3). 

Un alt exemplu ţine de utilizarea mijloacelor fondurilor ecologice. Astfel, legea-cadru prevede 

o listă concretă de activităţi ce pot fi finanţate din aceste fonduri, în timp ce Regulamentul privind 

fondurile ecologice [249] completează lista dată, stipulînd şi alte activităţi. 

Un moment important relevant în acest context, ţine de faptul că legea-cadru nu prevede 

necesitatea şi obligaţia dezvoltării dispoziţiilor sale în legi speciale.  

În baza celor relatate, putem conchide că Legea privind protecţia mediului înconjurător, prin 

esenţă, nu este o lege-cadru pentru sistemul actual al legislaţiei ecologice naţionale, cu toate că îşi 

reglementează acest statut. Pornind de la caracterul fragmentar, lacunar, incomplet, în mare parte 

depăşit al reglementărilor conţinute, constatăm că această lege nu întruneşte sarcinile ce stau în faţa 

unor asemenea tipuri de acte legislative, fapt ce, în mare măsură, afectează caracterul sistemic al 

legislaţiei ecologice şi eficacitatea ei. 

În acelaşi timp, nu putem susţine că legea dată a rămas pe tot parcursul existenţei sale fără 

atenţia legiuitorului (ultima modificare datînd din 11 iulie 2012), însă cu mult mai regretabil este 

faptul că, în cea mai mare parte, modificările sînt extrem de selective şi lipsite de importanţă pentru 

statutul acesteia ca lege-cadru. 

Sub aspect comparativ, în cazul Federaţiei Ruse atestăm o preocupare mai accentuată în 

domeniu, fiind elaborată o nouă lege-cadru – Legea privind protecţia mediului înconjurător din 10 
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ianuarie 2002, care a substituit Legea protecţiei mediului natural înconjurător din 19 decembrie 

1991 (act legislativ ce a marcat o nouă etapă în dezvoltarea legislaţiei ecologice ruse [317, p. 90-91]). 

Acelaşi moment poate fi atestat şi în cazul României, unde în contextul preocupărilor de 

preluare a aquis-ului comunitar de mediu în procesul de pregătire a aderării la UE se înscrie 

adoptarea unei noi reglementări-cadru în materie, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului (prin care s-a abrogat Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului). 

Cu toate că în doctrină (atît rusă, cît şi românească) noile legi-cadru au fost minuţios studiate şi 

aspru criticate, totuşi nu putem neglija preocuparea şi efortul depus de legiuitori de a asigura 

dezvoltarea în continuare a legislaţiei ecologice ca sistem integru, potrivit noilor realităţi social-

economice. 

Este un moment deosebit de important, care, în viziunea noastră, nu a fost luat în considerare 

de legiuitorul naţional, a cărui atenţie a fost focusată în ultimii ani, în special spre dezvoltarea 

legislaţiei ecologice sectoriale, ignorînd sau subevaluînd necesitatea de a crea un sistem legislativ 

coerent şi integru, care să urmărească realizarea unor obiective generale ale politicii de mediu a 

statului, potrivit unor principii fundamentale pentru întreaga activitate de protecţie a mediului. 

Prin urmare, dat find faptul că Legea privind protecţia mediului înconjurător necesită o 

redactare în proporţie de 50 la sută şi mai mult, pledăm pentru adoptarea unei noi legi-cadru în 

domeniu, care să corespundă atît complexului de relaţii sociale reglementate de legislaţia ecologică, 

cît şi obiectivelor strategice ale actualei politici naţionale de mediu, care ar fortifica caracterul 

sistemic şi eficienţa practică a acesteia. 

 

3.4. Problemele mecanismului de asigurare a aplicării  
şi respectării legislaţiei ecologice 

 
Funcţionarea legislaţiei ecologice ca sistem o putem urmări şi în cazul investigării 

mecanismului de asigurare a aplicării şi respectării acesteia, deoarece anume acest aspect ar reliefa 

interacţiunea şi intercondiţionarea elementelor componente ale sistemului.  

Mecanismul de asigurare a aplicării legislaţiei ecologice. Necesitatea abordării acestui subiect 

este dictată de frecventa menţionare în literatura de specialitate [28, p. 17; 307, p. 153] a faptului că 

legile ecologice, în mare măsură, poartă un caracter declarativ, cuprinzînd principii şi stipulări 

generale.  

O problemă destul de importantă constă în faptul că legile nu prevăd un mecanism concret de 

aplicare, cu toate că, potrivit experţilor de talie internaţională [281, p. 28], ele trebuie să stipuleze 

actele normative necesare a fi elaborate pentru funcţionarea acestora, stabilind un grafic pentru 

adoptarea lor. 
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Evoluţia situaţiei la acest capitol o putem urmări în conţinutul studiilor de performanţe în 

domeniul protecţiei mediului al Republicii Moldova, efectuate în anii 1998 şi 2005, şi a diferitor 

evaluări la nivel naţional. 

Astfel, potrivit Studiului realizat în anul 1998 [282, p. 10-11], la acea etapă legislaţia ecologică 

prezenta următoarele caracteristici:  

- cadrul legislativ pentru administrarea mediului în general era elaborat, dar nu era eficient; 

- elaborarea legilor era o chestiune de prioritate, în detrimentul orientării spre soluţionarea cu 

succes a problemelor concrete, iar cantitatea legilor în domeniu a fost obţinută din contul calităţii; 

- verificarea insuficientă a gradului de compatibilitate a legilor a generat apariţia unor 

dezacorduri între legi; 

- structura şi conţinutul imperfect al legilor (de exemplu, lipsa de claritate în ceea ce priveşte 

procedura şi definirea termenilor-cheie), suprapunerea lor, contradicţiile dintre legi, coordonarea 

ineficientă a procesului legislativ, aplicarea neefectivă a penalităţilor au constituit un impediment în 

implementarea cu succes a legilor. 

Prin urmare, recomandările formulate au fost axate în principal pe: necesitatea revederii legilor 

pentru a identifica şi a lichida conflictele şi contradicţiile existente şi necesitatea elaborării unui 

program în care să fie formulate atît principiile de elaborare a legilor, cît şi implementarea legislaţiei 

cu privire la protecţia mediului, care, din păcate, nu a fost elaborat. 

În acelaşi timp, evaluările naţionale în domeniu reflectă aceeaşi situaţie. De exemplu, în 

Raportul Naţional asupra Dezvoltării Umane „Coeziunea socială” se atestă faptul că legile, 

regulamentele, instrucţiunile în vigoare, realmente nu sînt operante (calitatea acestor documente 

deseori lasă de dorit sub aspectul culturii limbajului juridic, exactităţii formulărilor, coerenţei cu 

legile din alte domenii) [224, p. 66]. Raportul referitor la Calitatea mediului şi sănătatea populaţiei 

în Republica Moldova evaluează legislaţia ecologică, marcată de asemenea carenţe precum: 

contradicţiile dintre legi, lipsa elementelor de bază pentru implementarea lor, caracterul declarativ, 

eficienţa scăzută a măsurilor prevăzute, executarea nesatisfăcătoare [27, p. 31]. Concluzii 

asemănătoare sînt formulate şi datorită Evaluării Comune pe Ţară (din 2000), în care se menţionează 

că transpunerea cerinţelor juridice în acţiuni efective este marcată de patru probleme majore: 

executarea superficială, penalităţi inefective, structura şi conţinutul legilor, conflictul dintre legi [83, 

p. 69]. Aceeaşi evaluare, realizată peste 5 ani [84, p. 35], atestă existenţa unui cadru legislativ şi 

regulator solid, dar a cărui aplicare rămîne la moment a fi deficitară. 

Cel de-al doilea studiu de performanţe în domeniul protecţiei mediului, realizat în anul 2005 

[281, p. 28-33], prezintă o caracteristică mai detaliată, pe compartimente, a cadrului legislativ din 

domeniu. În primul rînd, atestă faptul că multe politici şi strategii nu sînt implementate prin 
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intermediul cadrului legislativ, întrucît foarte multe acte juridice corespunzătoare lipsesc. Numărul 

mare de concepţii politice şi planuri de acţiuni în domeniul mediului nu au condus în mod sistematic 

la elaborarea unei legislaţii noi. Actele juridice de bază din anii 1990 au rămas la acea dată în 

vigoare, cu unele amendamente nesemnificative. 

Respectiv, este evidenţiat faptul că continuă să fie aplicate prevederi normative ce datează din 

perioada sovietică, de exemplu: standardele de calitate a aerului, clasificarea deşeurilor, nivelele 

maxime admisibile ale zgomotului etc. 

Studiul atestă prezenţa atît a legilor cu caracter suficient detaliat (care au un impact pozitiv 

asupra funcţionării eficiente a sistemului de reglementare), cît şi a legilor destul de declarative care 

necesită elaborarea unor acte normative detaliate. 

Un moment problematic elucidat ţine de caracterul prescriptiv al legilor ecologice şi orientarea 

lor spre abordarea separată a fiecărui compartiment al mediului, fapt ce are, ca efect, interacţiunea şi 

cooperarea superficială între sectoare şi lipsa unei viziuni integre asupra problemelor ecologice şi 

metodelor de soluţionare a acestora. Problema constă nu atît în faptul că există acte juridice separate 

privind aerul, apa şi deşeurile, de exemplu, ci mai curînd în aceea că fiecare din aceste legi tinde să 

specifice propriul său regim de implementare, ceea ce introduce diferenţe în practică, care, la rîndul 

lor, fac abordarea integrată a managementului de mediu dificilă sau chiar imposibilă. 

Prin urmare, la capitolul recomandări, Studiul propune folosirea unei abordări noi în elaborarea 

legislaţiei ecologice, inclusiv apropierea de elementele şi principiile de bază ale legislaţiei-cadru a 

Uniunii Europene şi identificarea unor posibilităţi de a crea punţi între legile care tratează separat 

fiecare compartiment al mediului. 

O altă particularitate negativă a legislaţiei în vigoare, după cum susţin cercetătorii S. Mogdîl şi 

A. Teleuţă [177, p. 19], este promovarea şi adoptarea unor legi cu caracter departamental, care 

tratează unele domenii înguste, cum ar fi resursele secundare, regimul substanţelor periculoase, 

zonele şi fîşiile de protecţie a rîurilor şi lacurilor etc. Asemenea acte legislative adesea conţin 

stipulări incerte, chiar contradictorii, care generează, uneori, adevărate situaţii de conflict. 

Un aspect pozitiv, în ceea ce priveşte dezvoltarea calitativă a legislaţiei ecologice, ţine de faptul 

că, în pofida tuturor carenţelor, în timp, se urmăreşte o tendinţă progresivă a elaborării actelor 

legislative care depăşesc caracterul declarativ şi conţin mecanismele şi pîrghiile aplicative [27, p. 31; 

28, p. 17; 265, p. 2]. 

La acest capitol, semnificative sînt asemenea acte legislative ca: Legea regnului animal, (care 

are ca anexe: Regulamentul gospodăriei cinegetice; Lista speciilor faunistice incluse în Cartea Roşie 

a Republicii Moldova şi taxele de încasare pentru pagubele cauzate de persoanele fizice şi juridice 

prin vînare, pescuit, dobîndire, colectare, comercializare, posesiune şi export ilicite sau prin nimicire; 
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Lista speciilor şi grupelor sistematice faunistice relativ rare (monumente ale naturii) protejate de stat 

şi taxele de încasare pentru pagubele cauzate de către persoanele fizice şi juridice prin vînare, pescuit, 

dobîndire, colectare, comercializare, posesiune şi export ilicite sau prin nimicire; Taxa de încasare 

pentru pagubele cauzate de persoanele fizice şi juridice prin vînare, dobîndire, comercializare, 

posesiune şi export ilicite sau prin nimicire a animalelor de vînat din republică); Legea privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (care incorporează şi 

Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător); Codul silvic 

(cuprinde o serie de anexe care prevăd tarifele pentru calcularea cuantumului despăgubirilor); Legea 

cu privire la plata pentru poluarea mediului (care conţine o serie de anexe referitoare la Normativele 

plăţii pentru emisiile de poluanţi din sursele staţionare şi modul de calculare al acestora, Normativele 

şi modul de calculare al plăţii pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile etc.) etc. 

În aceeaşi ordine de idei, considerăm necesar a menţiona că o serie de acte legislative prevăd 

necesitatea elaborării unor acte normative în scopul aplicării lor, şi anume: Legea privind deşeurile 

de producţie şi menajere (Instrucţiunea cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru depozitarea 

(înhumarea) deşeurilor; Regulamentul privind modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea 

activităţilor de gestionare a deşeurilor, Clasificatorul deşeurilor toxice); Legea privind securitatea 

biologică (Regulamentul privind autorizarea şi licenţierea activităţilor legate de obţinerea, testarea, 

utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic); Legea cu privire la plata pentru 

poluarea mediului (Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului); Legea cu privire 

la reţeaua ecologică (Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale, 

Regulamentul reţelei ecologice naţionale (cu toate că nu se prevede elaborarea şi aprobarea lui, se fac 

doar trimiteri la el)) etc. 

Realizînd o evaluare a legislaţiei ecologice constatăm că, în general, aplicarea actelor 

legislative este asigurată de un număr impunător de acte normative adoptate la nivel de Guvern şi 

minister, care constituie, în esenţă, mecanismul de implementare al lor (vezi Anexa nr. 1).  

Desigur, momentele enunţate pot fi benefice procesului de reglementare a relaţiilor ecologice. 

Partea negativă, în viziunea noastră, constă în faptul că cele mai multe acte legislative în domeniu 

conţin prevederi prea generale şi vagi. Astfel, destul de frecvente sînt asemenea dispoziţii ca: 

„Guvernul va asigura elaborarea actelor normative care reglementează aplicarea prezentei legi”, fără 

a se concretiza ce fel de (sau care anume) acte normative. 

În acelaşi timp, trebuie menţionat că există şi acte legislative a căror aplicare este puţin 

asigurată, ca, de exemplu: Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Legea 

privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Legea privind protecţia 

animalelor folosite în scopuri ştiinţifice şi alte scopuri experimentale, Legea privind fondul piscicol, 
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pescuitul şi piscicultura, Legea cu privire la reţeaua ecologică. Această situaţie, în mare parte, este 

explicată de faptul că legile respective au fost adoptate cu precădere în ultimii ani, nereuşindu-se 

astfel elaborarea mecanismului de implementare, dar, în acelaşi timp, aceasta nu poate fi o justificare. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm necesar ca actele legislative ecologice să conţină în mod 

implicit mecanismele de aplicare sau, cel puţin, să prevadă totalitatea actelor normative menite să 

asigure aplicarea actului legislativ concret. În acelaşi timp, acestea trebuie adoptate fie concomitent, 

fie la scurt timp după adoptarea legilor propriu-zise. Acest fapt, în viziunea noastră, va asigura 

coeziunea internă a sistemului legislativ ecologic şi, respectiv, va facilita aplicarea şi respectarea 

legislaţiei din domeniu.  

De asemenea, susţinem ca fiind deosebit de importantă şi actuală necesitatea de a modifica 

corespunzător sau de a elabora acte legislative ecologice cu acţiune directă (care să înglobeze, în 

mare parte, pe cît posibil, mecanismul lor de aplicare), întrucît acest fapt este de natură să contribuie 

substanţial la respectarea principiului priorităţii reglementării legislative în dezvoltarea legislaţiei 

ecologice. 

Mecanismul de asigurare a respectării legislaţiei ecologice. Semnificativ pentru dezvoltarea 

legislaţiei ecologice este şi mecanismul de asigurare a respectării ei, în special, starea şi capacitatea 

acestuia de a-şi atinge obiectivele.  

În principal, mecanismul dat este materializat în instituţia răspunderii juridice (formă a 

constrîngerii de stat) pentru încălcarea legislaţiei ecologice, prin intermediul căreia se asigură 

respectarea cerinţelor ecologice. În acelaşi timp, e important de reţinut faptul că acesta nu este unicul 

instrument al mecanismului în discuţie. Acelaşi rol îl au şi expertiza ecologică (formă a controlului 

ecologic preventiv [363, p. 207]), auditul ecologic (instrument de control al întreprinderilor în 

funcţiune, prin intermediul căruia sînt posibile evaluarea şi evidenţierea activităţilor desfăşurate de 

agenţii economici, pentru a afla dacă ele corespund standardelor, regulilor, actelor în vigoare şi 

cerinţelor de asigurare a securităţii ecologice [34, p. 27]), controlul ecologic etc. 

Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice. Conştiinţa de mediu este 

considerată în doctrină [331, p. 268-269] ca fiind una dintre cele mai importante căi de realizare a 

cointeresării persoanei şi a societăţii în protecţia şi dezvoltarea mediului. Realitatea confirmă însă că 

această conştiinţă ecologică sau este doar în formare la multe persoane sau lipseşte, iar consecinţele 

asupra mediului sînt evidente. Din aceste motive, se apelează la legislaţie pentru suplinirea lipsei 

acestei conştiinţe şi pentru educarea oamenilor, chiar pe cale coercitivă.  

Alături de calea cointeresării, bazată pe conştiinţa de mediu, pe conştiinţa de proprietar, 

răspunderea juridică reprezintă una dintre căile importante şi eficiente de realizare a cointeresării în 

domeniul protecţiei şi dezvoltării mediului. Folosirea constrîngerii juridice, a sancţionării faptelor 
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anti-mediu este un mijloc necesar, alături de mijloacele de conştientizare, de stimulare şi de 

amplificare a interesului populaţiei, în vederea ocrotirii şi dezvoltării mediului. Astfel, 

comportamentul oamenilor poate fi dirijat în direcţia respectării regulilor de conduită impuse de 

dreptul mediului, prin instituirea unor forme de răspundere juridică severă. 

Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice este astăzi o instituţie care se aplică 

din ce în ce mai mult datorită multiplicării şi diversificării riscurilor ecologice, a înmulţirii 

prejudiciilor aduse mediului şi a creşterii gravităţii lor determinate de aprofundarea crizei ecologice 

mondiale, agravată de consecinţele industrializării şi automatizării, de aplicarea tehnologiilor 

performante în multe domenii ale activităţii umane, fără suficiente mijloace de protecţie a mediului, 

de exploatarea neraţională a resurselor naturale, precum şi de alţi factori dependenţi de politica din 

acest domeniu de fiecare ţară. Angajarea unor astfel de activităţi de către state şi de către persoane 

private conduce la provocarea de pagube ecologice intenţionate sau accidentale cu un grad ridicat de 

risc şi periculozitate pentru mediul natural şi antropic. Această situaţie a determinat apariţia şi 

diversificarea tehnicilor de reparaţie, stabilirea unor reguli speciale ale răspunderii şi adoptarea unor 

măsuri menite să asigure aplicarea principiului general recunoscut, conform căruia  „cel ce poluează 

trebuie să suporte consecinţele acţiunilor sale cu impact negativ asupra mediului” [185, p. 437]. 

Aşadar, în domeniul protecţiei mediului, pentru atingerile aduse acestuia prin săvîrşirea de 

fapte ilegale, dar şi pentru daunele ecologice produse, s-a stabilit cu statut de principiu inevitabilitatea 

răspunderii juridice. 

Prin esenţă, răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice survine atît pentru 

faptele poluante (prin care nemijlocit se cauzează un prejudiciu ecologic, de exemplu, poluarea 

solului, apei, aerului atmosferic etc.), cît şi pentru cele nepoluante [71, p. 174] (care cauzează 

prejudicii materiale, de exemplu: tăierea ilicită a vegetaţiei forestiere, nimicirea faunei de pădure, 

distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice, care ar afecta viaţa animalelor din colecţii; 

şi care nu cauzează prejudicii: schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor agricole sau forestiere 

fără aprobare; refuzul de prezentare autorităţilor pentru mediu a datelor privitoare la emisiile de 

poluanţi; prezentarea de date sau informaţii false în studiile de impact asupra mediului etc.).  

Necesitatea asigurării răspunderii juridice în domeniul protecţiei mediului este condiţionată de 

funcţiile pe care le îndeplineşte aceasta [317, p. 354]: de stimulare – stimulează respectarea normelor 

juridice ecologice; de prevenire – previne încălcarea legislaţiei; de compensare – orientată spre 

recuperarea daunelor cauzate mediului şi persoanei; de reprimare – pedepsirea persoanei care a 

încălcat legea.  

Prin urmare, răspunderea juridică are menirea de a asigura respectarea ordinii juridice 

ecologice care, la rîndul său, presupune păstrarea resurselor naturale şi a mediului natural în care 
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locuieşte omul, prevenirea producerii de influenţe negative asupra mediului de către activităţile 

economice sau de altă natură desfăşurate de către om, ameliorarea calităţii mediului în interesul 

generaţiilor prezente şi viitoare [342, p. 397].  

Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice este fundamentată de Constituţia 

Republicii Moldova, care în art. 37 alin. (4) stabileşte obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a 

răspunde pentru daunele cauzate sănătăţii şi avutului unei persoane ca urmare a unor contravenţii 

ecologice. Analizînd aceste prevederi constituţionale, constatăm că ele sînt susceptibile de o 

interpretare dublă, fiind, în acelaşi timp, incomplete.  

Astfel, autorul E. Cojocari [46, p. 4], menţionînd că: „Legea Supremă prevede răspunderea 

persoanelor fizice şi juridice pentru contravenţiile ecologice în rezultatul cărora au fost cauzate daune 

sănătăţii şi avutului persoanei”, conchide că este vorba de răspunderea administrativă 

(contravenţională). În viziunea noastră, logica autorului e corectă, însă dacă observăm prevederea 

constituţională pune accentul pe răspunderea pentru cauzarea de daune, nu pentru comiterea 

contravenţiilor ecologice. Prin urmare, interpretarea este incorectă.  

În acelaşi timp, semne de întrebare apar în situaţiile în care, prin săvîrşirea contravenţiei 

ecologice, nu se produc daune (de exemplu, folosirea neautorizată a subsolului art. 119 alin. (1) din 

Codul contravenţional [40] etc.), fapt ce nu exclude răspunderea juridică (contravenţională) sau 

daunele se produc în urma comiterii de infracţiuni ecologice (caz omis de Constituţie). Deci 

dispoziţiile Constituţiei pot fi interpretate ca reglementînd răspunderea civilă. 

Toate momentele enunţate condiţionează necesitatea reformulării acestor prevederi 

constituţionale, pentru ca să fie clar pentru ce daune survine răspunderea şi în urma căror fapte. O 

variantă optimă, în acest sens, în viziunea noastră, ar fi următoarea: persoanele fizice şi juridice 

răspund pentru daunele ecologice cauzate mediului, sănătăţii şi avutului (proprietăţii) persoanei în 

urma comiterii de contravenţii şi infracţiuni ecologice. O asemenea formulare ar stabili răspunderea 

juridică în toată complexitatea ei (civilă, contravenţională şi penală) pentru faptele de încălcare a 

legislaţiei ecologice. Mai mult ca atît, din conţinutul ei desprindem preocuparea statului de a proteja 

împotriva daunelor ecologice nu numai sănătatea şi „avutul” persoanei, dar şi mediul. 

Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice este reglementată de majoritatea 

actelor legislative în domeniu, dar în mod distinct. Astfel, unele legi conţin formule prea generale ca: 

„Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea în conformitate cu legislaţia în 

vigoare” [156, art. 42 alin. (1); 142, art. 19]; altele concretizează şi formele de răspundere juridică: 

„Încălcarea prezentei legi atrage răspundere civilă, administrativă sau penală” [161, art. 89; 136, art. 

17; 137, art. 30], iar majoritatea din ele reglementează în mod concret tipurile de încălcări ale 

legislaţiei ecologice. 
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În baza dispoziţiilor actelor legislative, răspunderea juridică în domeniu poate fi: civilă, penală 

şi administrativă (contravenţională), iar, potrivit Legii regnului animal (art. 40), a Legii privind 

deşeurile de producţie şi menajere (art. 25 alin. 1) şi disciplinară. 

În acest context, subliniem că, dacă răspunderea civilă are, prin excelenţă, un caracter reparator, 

iar cea specifică de drept al mediului urmăreşte, cu prioritate, prevenirea ori stoparea acţiunilor de 

degradare a naturii, răspunderea contravenţională şi cea penală în materie constituie un adevărat 

„drept represiv al mediului” [77, p. 198]. 

Răspunderea civilă. Un loc deosebit în cadrul raporturilor de răspundere juridică ecologică îl 

are aplicarea măsurilor de răspundere juridică civilă, întrucît sarcina principală a dezdăunării de 

mediu este pusă tocmai pe seama acestei forme de răspundere. Aplicarea măsurilor de răspundere 

civilă în acest caz urmăreşte drept scop nu doar condamnarea faptelor prin care s-a realizat o abatere 

de la norma juridică, ci şi asigurarea unei stabilităţi a mediului.  

Răspunderea civilă pentru nerespectarea legislaţiei ecologice este definită, în literatura de 

specialitate [288, p. 9], ca fiind acea formă a răspunderii juridice, care priveşte obligaţiile izvorîte din 

cauzarea de daune mediului şi care constă în eliminarea consecinţelor provocate de fapta cauzatoare 

de daune şi a acelor condiţii ce favorizează provocarea acestora, precum şi prin despăgubirea 

prejudiciilor cauzate persoanei şi mediului, indiferent de vinovăţia autorului faptei. 

Răspunderea civilă se aplică pentru cauzarea a două categorii de daune: daune de mediu, care 

se exprimă în degradările aduse factorilor de mediu sau schimbările în mediu ce pot avea sau deja au 

consecinţă dăunătoare; şi daune civile, care sînt exprimate în consecinţe de ordin patrimonial 

suportate de către persoanele fizice şi juridice drept rezultat al degradării mediului sau acelor 

schimbări în mediu ce au consecinţe nefaste. Ambele aceste categorii de daune formează dauna 

ecologică. 

Prin esenţă, răspunderea civilă presupune despăgubirea daunei ecologice cauzate, care poate 

avea loc pe următoarele căi: repararea în natură, repararea prin echivalent, compensarea şi încetarea 

actului dăunător. 

În literatura de specialitate [185, p. 438], se susţine că prin consacrarea în Legea Fundamentală 

a obligaţiei statului de „a reface şi a proteja mediul, precum şi de a menţine echilibrul ecologic” a fost 

creat cadrul juridic general pentru ocrotirea şi prin mijloace de drept civil a victimelor acţiunilor prin 

care se aduc prejudicii ecologice. Astfel, termenul de „refacere a mediului” este interpretat nu numai 

din punctul de vedere al contribuţiei statului la restabilirea echilibrului ecologic, ci şi în sensul 

intervenţiei instituţiilor civile în soluţionarea delictelor civile prin care au fost cauzate prejudicii 

mediului. 
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În acelaşi context, după cum am văzut anterior, semnificative sînt şi prevederile art. 37 alin. (4) 

din Constituţia Republicii Moldova, care stabilesc obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a 

răspunde pentru daunele cauzate sănătăţii şi avutului unei persoane ca urmare a unor contravenţii 

ecologice. Respectiv şi legea-cadru în domeniu stipulează în: - art. 3, ca principiu general 

responsabilitatea şi obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a recupera pagubele cauzate mediului şi 

componenţilor lui; - art. 91 obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a recupera daunele şi 

prejudiciile produse prin încălcarea prezentei legi; - art. 31 pct. c) îndatorirea locuitorilor republicii 

de a recupera pierderile şi a repara prejudiciile cauzate mediului şi populaţiei; - art. 32 pct. c) 

obligaţia agenţilor economici de a repara prejudiciile aduse mediului, componenţilor lui, averii altor 

proprietăţi şi sănătăţii persoanelor afectate. 

Importanţa acestor reglementări e de necontestat. Însă, în acelaşi timp, e destul de evidentă 

discrepanţa care se reliefează în ceea ce priveşte valorile ocrotite. Astfel, în timp ce Constituţia apără, 

prin intermediul răspunderii civile, sănătatea şi proprietatea persoanei, legea-cadru protejează mediul 

şi sănătatea persoanei. După cum am menţionat anterior, ambele reglementări trebuie modificate 

(completate şi reformulate) corespunzător. 

În mod concret, majoritatea actelor legislative din domeniu stabilesc obligaţia persoanelor 

vinovate de a repara daunele şi prejudiciile provocate. Concomitent este reglementat şi modul de 

evaluare a daunelor cauzate mediului, de care în mare măsură depinde eficienţa răspunderii civile.  

Astfel, reglementări, în acest sens, conţin: Legea regnului animal în care sînt stabilite tarifele 

pentru calculul cuantumului despăgubirilor pentru scoaterea din circuitul natural a diferitor tipuri de 

reprezentanţi ai regnului animal (la calcularea acestor sume se iau în consideraţie vîrsta, importanţa 

economică şi ecologică, amplasamentul, specia etc.); Codul silvic ce conţine 15 anexe în care sînt 

reflectate tarifele pentru calculul cuantumului despăgubirilor pentru diferite tipuri de prejudicii 

cauzate resurselor forestiere; Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – stabileşte în 

anexa nr.1 despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare, posesiune şi export 

ilicit sau prin nimicirea resurselor biologice acvatice etc. Evaluarea daunelor cauzate mediului este, 

de asemenea, reglementată de un şir de regulamente şi instrucţiuni adoptate de Guvern şi Ministerul 

Mediului (vezi Anexa nr. 2). 

Un rol nu mai puţin important îl are legislaţia civilă, nemijlocit Codul civil al Republicii 

Moldova [39] care reglementează răspunderea civilă delictuală. Desigur, dispoziţiile legii civile nu 

sînt aplicate în mod automat în cazurile de dezdăunare ecologică, deoarece răspunderea juridică 

ecologică implică trăsături şi condiţii specifice ce trebuie luate în consideraţie. Dintre ele cele mai 

importante sînt: extinderea cercului de subiecţi cu drept de înaintare a acţiunii de dezdăunare, 

caracterul obiectiv al răspunderii, ceea ce presupune că se aplică indiferent de existenţa vinovăţiei 
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(ridicat la nivel de principiu în cuprinsul art. 3 din legea-cadru, în care se prevede obligaţia reparării 

prejudiciilor pentru daunele cauzate fie cu intenţie, fie din imprudenţă), excluderea posibilităţii de a 

diminua prin negocieri sau de a opera exonerarea de la răspundere pentru dauna cauzată etc.  

Sub aspect comparativ, menţionăm faptul că legislaţia României în domeniu (Legea nr. 

137/1995 privind protecţia mediului) a consacrat trei reguli generale (speciale) şi complementare în 

materie de răspundere pentru prejudiciul ecologic: răspunderea obiectivă (independent de culpă); 

răspunderea solidară (în caz de pluralitate de autori) şi obligaţia de asigurare a riscului de pagubă 

ecologică (regulă abandonată în Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005), care subliniază specificul 

răspunderii pentru daune ecologice.  

În cazul Republicii Moldova, răspunderea solidară este reglementată doar de legislaţia civilă, 

respectiv de Codul civil [39] în articolele 1429 şi 1414. În ceea ce priveşte asigurările, la acest capitol 

Legea cu privire la asigurări [133] prevede în Anexa nr. 1 o categorie distinctă şi anume – 

„Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi naturale cauzate de incendiu; explozie; furtună; alte 

fenomene naturale, în afara de furtună; energie nucleară; alunecări de teren” (categorie de asigurări 

ce nu este obligatorie). Prin esenţă, categoria dată de asigurări ţine mai mult de securitatea ecologică 

a populaţiei şi mai puţin de protecţia mediului.  

În ceea ce ne priveşte, considerăm că momentele enunţate merită atenţia legiuitorului 

Republicii Moldova, deoarece în primul caz, răspunderea solidară constituie o condiţie şi, totodată, o 

urmare a efectelor răspunderii obiective pentru daune ecologice, iar în al doilea caz, asigurările joacă 

un rol din ce în ce mai important, mai ales în cazul reparării pagubelor produse mediului prin 

activităţi economice şi sociale cu risc ecologic major (respectiv, asigurarea ecologică este considerată 

un important instrument juridic de reparare a daunelor cauzate mediului şi sănătăţii persoanei, ca 

rezultat al degradării calităţii lui [342, p. 374]).  

Mai mult ca atît, anume asigurarea ecologică este determinată a fi, în Concepţia politicii de 

mediu a Republicii Moldova, un mecanism important al protecţiei mediului (alături de mecanismele 

economice), fapt ce impune reglementarea ei juridică în lege specială. De aceea, optăm pentru 

consacrarea momentelor enunţate nemijlocit în legislaţia ecologică. 

Răspunderea penală. În literatura de specialitate se consideră că în domeniul protecţiei 

mediului, rolul cel mai important le revine mijloacelor preventive de tip civil sau administrativ 

(contravenţional), care sînt guvernate de principiul intervenţiei minime, în timp ce cele de drept penal 

au un rol subsidiar [77, p. 204]. Totuşi, dată fiind gravitatea unora dintre comportamentele 

păgubitoare pentru mediu şi consecvenţa în repetarea unora dintre acestea, reacţia socială la aceste 

fenomene periculoase este quasiunanimă în a solicita intervenţia legislatorului penal pentru 

incriminarea faptelor ce atentează la calitatea factorilor de mediu [193, p. 36]. 
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Pentru încălcarea legislaţiei ecologice, răspunderea penală este prevăzută de majoritatea actelor 

legislative în domeniu şi reglementată evident de Codul Penal al Republicii Moldova [42].  

Necesitatea acestei reglementări a fost condiţionată, în mare parte, de amplificarea în ultimul 

timp a problemelor ecologice şi de tendinţa statului de a le soluţiona pozitiv. Prin urmare, făcînd 

trimitere la art. 2 din Codul Penal, observăm că legea penală are drept scop de a apăra împotriva 

infracţiunilor, pe lîngă o serie de alte valori social-umane, şi mediul înconjurător.  

În literatura de specialitate [324, p. 146], se susţine că răspunderea penală are ca scopuri: 

protecţia prin mijloace juridico-penale a normelor de ocrotire a mediului, a ordinii de utilizare a 

resurselor naturale sau de influenţă asupra stării şi calităţii mediului stabilite de actele normative în 

domeniu, protecţia drepturilor şi intereselor ecologice ale cetăţenilor, asigurarea securităţii ecologice 

a populaţiei şi teritoriilor, prevenirea distrugerii factorilor de mediu şi a degradării calităţii mediului. 

În acest context, autorul autohton A. Borodac [24, p. 271] afirmă că noua legislaţie penală are o 

serie de aspecte pozitive, dintre care: 

 este orientată spre recunoaşterea mediului ca o bază biologică a vieţii, sănătăţii şi activităţii 

omului, fiind calificate un şir de infracţiuni ecologice noi care vizează, în primul rînd, securitatea 

ecologică, viaţa şi sănătatea omului şi tot ce este viu pe pămant. 

  creşterea numărului general al componenţelor de infracţiune, îmbinate cu pricinuirea 

daunelor mediului.  

  consacrarea unui capitol separat privind răspunderea penală pentru infracţiunile ecologice 

(comparativ, în Codul Penal din anul 1961 infracţiunile ecologice erau reglementate în diferite 

capitole, dar mai ales în cel al infracţiunilor economice). 

În acelaşi timp, precizăm că legislaţia actuală nu defineşte noţiunea de infracţiune ecologică, 

lacună suplinită în abordările teoriei juridice în care aceasta presupune o faptă (acţiune sau inacţiune) 

ce prezintă un pericol social sporit, comisă cu vinovăţie (intenţionată sau din imprudenţă), care 

atentează la ordinea de drept ecologică, securitatea ecologică, cauzează prejudicii mediului natural, 

vieţii şi sănătăţii omului [179, p. 149]. 

În general, infracţiunile ecologice pot fi clasificate în două categorii: 

1. Infracţiuni cuprinse în capitolului IX al Părţii speciale a Codului Penal, şi anume: 

„Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice” (art. 223); „Încălcarea regulilor de circulaţie a 

substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice” (art. 224); „Tăinuirea 

de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului” (art. 225); 

„Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice” (art. 226); „Poluarea 

solului” (art. 227); „Încălcarea cerinţelor de protecţie a subsolului” (art. 228); „Poluarea apei” (art. 

229); „Poluarea aerului” (art. 230); „Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere” (art. 231); „Distrugerea 
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sau deteriorarea masivelor forestiere” (art. 232); „Vînatul ilegal” (art. 233); „Îndeletnicirea ilegală cu 

pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor” (art. 234); „Încălcarea regimului de administrare 

şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat” (art. 235). 

2. Infracţiuni ecologice, a căror componenţe sînt incluse în alte capitole. La ele, în particular, se 

referă: „Ecocidul” – art. 136 (cap. I „Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de 

război”); „Răspîndirea bolilor epidemice” – art. 215, „Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a 

monumentelor de istorie şi cultură” – art. 221 (cap. VIII „Infracţiuni contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale”); „Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau 

neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive” –art. 292, „Încălcarea regulilor de 

protecţie contra incendiilor” – art. 296, “Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice” 

– art. 298, „Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie 

miniere” – art. 300 (cap. XIII „Infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice”). Aceste 

componenţe, deşi sînt cuprinse în alte capitole, stabilesc răspunderea penală pentru fapte care sînt 

îmbinate cu cauzarea de daune mediului.  

Precizăm în context că majoritatea componenţelor infracţiunilor ecologice din Codul Penal sînt 

materiale şi cer provocarea anumitor urmări prejudiciabile: daune sănătăţii populaţiei, pieirea în masă 

a animalelor, poluarea sau otrăvirea mediului, decesul persoanei, nimicirea în proporţii mari a faunei 

şi alte urmări grave [295, p. 36].  

Un aspect important, în viziunea noastră, ţine de asigurarea cu norme concrete de drept penal a 

răspunderii pentru încălcarea prevederilor legislaţiei ecologice. La acest capitol, studiul comparativ 

denotă o situaţie confuză. Astfel, unele acte legislative ce nemijlocit stabilesc răspunderea penală 

pentru încălcarea lor nu au corespondent în cuprinsul legii penale. Din numărul acestora fac parte: 

Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova (art. 22), Legea privind principiile 

urbanismului şi amenajării teritoriului (art. 69 alin. 1), Legea cu privire la activitatea 

hidrometeorologică (art. 26), Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate 

(art. 13), Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (art. 36). 

Un exemplu relevant, în acest sens, este Legea privind protecţia animalelor folosite în scopuri 

ştiinţifice şi alte scopuri experimentale, care în art. 26 alin. (3) determină ca fiind infracţiuni: 

folosirea animalelor în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice fără notificarea 

experimentelor şi punerea în libertate a animalelor folosite în experimente fără aprobarea 

Inspectoratului Veterinar de Stat şi fără avizul Ministerului Mediului. Analiza comparativă a actelor 

legislative menţionate denotă că, pînă la moment, răspunderea pentru asemenea infracţiuni nu este 

stabilită, fapt ce într-o anumită măsură afectează eficacitatea normelor juridice din domeniu. 
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Semne de întrebare ridică şi formularea unor componenţe de infracţiuni ecologice şi stabilirea 

răspunderii penale concrete. Astfel, analizînd prevederile articolelor 231 şi 235 din Codul Penal, 

constatăm următoarele:  
 

Art. 231  
Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere 
 
Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din 

fondul ariilor naturale protejate de stat, 
săvîrşită:  

a) de persoane responsabile de protecţia şi 
paza vegetaţiei forestiere; 

b) în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi 
convenţionale. 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 
500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de 
la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 4 la 
7 ani .... 

Art. 235 Încălcarea regimului de 
administrare şi protecţie a fondului ariilor 
naturale protejate de stat 

 
Încălcarea regimului de administrare şi 

protecţie a fondului ariilor naturale protejate de 
stat, dacă aceasta creează pericolul cauzării de 
daune în proporţii mari sau a cauzat daune în 
proporţii mari,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 
la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu 
(sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 5 ani .... 

 

1.  Proporţia daunelor şi mărimea amenzii coincid, diferă doar durata pedepsei cu închisoarea. 

2.  În cazul art. 231 lipseşte pedeapsa cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate (care, după noi, ar trebui reglementată, deoarece subiectul infracţiunii 

este concretizat). 

3.  În cazul art. 235 crearea pericolului este echivalată cu însăşi cauzarea de daune, respectiv 

subliniindu-se importanţa fondului ariilor protejate de stat. 

4.  Prezenţa în primul caz a pedepsei – muncă neremunerată în folosul comunităţii (care poate fi 

prevăzută şi în cel de al doilea caz). 

5.  Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat 

înglobează în sine acţiunea de „Tăiere ilegală a arborilor şi arbuştilor din fondul ariilor naturale 

protejate de stat”. 

Aspectele enunţate reflectă imperfecţiunea şi confuzia care marchează dispoziţiile penale 

analizate, deoarece devine neclară necesitatea reglementării separate a unui aspect al infracţiunii de 

încălcare a regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat. 

Probleme similare pot fi elucidate şi în urma studiului comparativ al articolelor 224 şi 227 Cod Penal. 

Desigur, momentele nominalizate constituie aspecte negative ale legii penale, însă cert este că 

de claritatea şi coerenţa acesteia depinde, în mare parte, eficienţa respectării legislaţiei ecologice. Prin 

urmare, procesul dezvoltării legislaţiei în domeniu trebuie să cuprindă şi ramurile legislative aferente 

(compartimentele respective), de care depinde aplicarea acesteia. 
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Cercetarea surselor de specialitate cu privire la practica judiciară pe infracţiunile ecologice [18, 

p. 331-354] ne demonstrează că infracţiunile din categoria dată au un caracter latent pronunţat. Sînt 

atestate cazuri de condamnare a infractorilor doar pentru două infracţiuni: încălcarea regulilor de 

circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice (art. 224 CP) 

şi tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere (art. 231 CP). 

În acelaşi timp, studiind datele din Informaţia operativă privind starea infracţionalităţii pe 

teritoriul Republicii Moldova [128] din ultimii ani, atestăm un număr infim de infracţiuni ecologice 

constatate (vezi Anexa nr. 3). Acest fapt însă nu ar trebui să influenţeze nivelul şi calitatea 

incriminării faptelor social-periculoase din domeniul studiat. 

Prin urmare, în viziunea noastră, capitolul IX al Codului Penal necesită o revizuire în scopul 

stabilirii răspunderii penale pentru infracţiunile concrete prevăzute de legislaţia ecologică, şi, 

respectiv, incriminarea unor fapte ilicite pentru care răspunderea penală nu se prevede (de exemplu, 

în domeniul utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, securităţii biologice, 

produselor modificate genetic etc.), reieşind din eventualul pericol social pe care îl pot prezenta. 

Aceste modificări sînt deosebit de importante întrucît, după cum se ştie, importanţa răspunderii 

juridice pentru protecţia mediului este determinată în principal de sancţiunea pe care o presupune, 

sancţiune ce constituie parte componentă a normei juridice ecologice. Prin urmare, absenţa acesteia 

lipseşte de finalitate întreaga reglementare juridică în domeniu.  

Răspunderea contravenţională. Răspunderea contravenţională ocupă un loc deosebit de 

important în sistemul reglementărilor privind răspunderea juridică, avînd un rol economic şi, 

totodată, constituind un mijloc de prevenire. 

În dreptul ecologic se recurge adesea la răspunderea contravenţională pentru prevenirea sau 

combaterea nerespectării prescripţiilor legale în materie, date fiind avantajele pe care le prezintă o 

atare formă de răspundere.  

Astfel, procedura de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale este mult mai rapidă 

şi mai suplă în raport cu celelalte proceduri judiciare, ceea ce este favorabil cerinţelor de reparare cu 

prioritate a prejudiciilor ecologice. În acelaşi context, măsurile dispuse sînt executorii, permiţînd o 

intervenţie urgentă în cazul unor acţiuni cu impact negativ asupra mediului, adoptarea unor măsuri de 

securitate şi siguranţă [80, p. 291].  

Importanţa şi necesitatea răspunderii contravenţionale sînt determinate şi de faptul că, prin 

aplicarea sancţiunilor contravenţionale, se urmăreşte, în general, realizarea următoarelor scopuri: 

- determinarea agentului poluator să respecte întocmai prevederile legale, altfel spus, să 

promoveze tehnologii şi tehnici prin care să protejeze mediul, evitînd poluarea sau reducînd cît mai 

mult posibil consecinţele ei; 
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- de regulă, sumele plătite cu titlu de amendă contravenţională intră în fonduri speciale, pentru 

finanţarea investiţiilor antipoluante, sprijinirea cercetării ştiinţifice, acordarea de stimulente 

întreprinzătorilor care fac investiţii în acest domeniu şi pentru reconstrucţia ecologică etc.; 

- amenda contravenţională pentru poluare îndeplineşte şi rolul de factor de echilibru economic 

între agenţii poluatori şi cei care nu poluează mediul. 

În general, pentru încălcarea legislaţiei ecologice cel mai adesea se aplică răspunderea 

contravenţională. Pe cît de necesar şi frecvent stipulat este acest mecanism de asigurare a respectării 

legislaţiei în domeniu, pe atît el se dovedeşte a fi ineficient. Aceasta este concluzia finală a studiului 

comparativ al actelor legislative ecologice şi a dispoziţiilor respective stipulate de Codul 

contravenţional al Republicii Moldova [40] (în continuare CC). 

Aşadar, pentru elucidarea celor mai importante aspecte ale situaţiei date, menţionăm că  

majoritatea legilor din domeniu califică, drept contravenţii, abaterile (încălcările) de la prevederile 

lor, pe care le expun în formule concrete. Respectiv, legislaţia contravenţională trebuie să stabilească 

răspunderea pentru acestea. La capitolul dat însă, constatăm următoarele (vezi Anexa nr. 4):  

- Codul contravenţional stabileşte măsuri de răspundere pentru majoritatea contravenţiilor 

prevăzute în mod concret de Codul apelor [38], Codul silvic [44], Legea privind protecţia aerului 

atmosferic [159], Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului [158], Legea 

privind deşeurile de producţie şi menajere [153]. 

- Codul parţial reglementează răspunderea pentru contravenţiile stipulate în: Codul 

subsolului [45], Legea regnului animal [166], Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

[155], Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale [143]. 

- Pentru contravenţiile expres prevăzute de: Legea cu privire la activitatea 

hidrometeorologică [132], Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate [147], 

Legea privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice şi alte scopuri experimentale [160], 

Legea grădinilor zoologice [146], Codul contravenţional nu prevede măsuri de răspundere concretă. 

- Codul prevede răspunderea contravenţională pentru încălcarea dispoziţiilor: Legii privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător [154] (Neîndeplinirea 

prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului – 

art. 156 CC); Legii cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova [134] (Colectarea sau nimicirea 

plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în 

anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 

dispariţie (CITES) – art. 140 CC); Legii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul 

comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon [148] 

(Încălcarea regimului şi modului de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 
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– art. 148 CC); Legii cu privire la zonele şi făşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă 

[145] (Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii economice în zonele de protecţie a apelor – art. 

113 CC), Legii privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura [156] (Încălcarea regulilor de 

protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit – art. 114 CC); Codului funciar [41] 

(Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului – art. 

116 CC; Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor 

conform destinaţiei – art. 117 CC; Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de 

ameliorare a acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenire 

a altor procese care deteriorează starea solului – art. 118 CC) în care contravenţiile nu sînt 

concretizate. 

Este de menţionat, în acelaşi context, că în unele acte legislative sînt stabilite şi sancţiunile 

pentru contravenţiile comise, spre exemplu Legea privind plata pentru poluarea mediului [157] 

prevede în art. 15 alin. (4) – „În cazul neachitării plăţii pentru poluarea mediului, conducătorului 

întreprinderii i se aplică o amendă în mărime de 50 de unităţi convenţionale, a cărei sumă se varsă în 

contul fondului ecologic local”. Respectiv, în cuprinsul Codului contravenţional atestăm următoarea 

contravenţie – „Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului” – art. 140. 

În general, o asemenea practică atestăm în legislaţia României, unde Ordonanţa de urgenţă nr. 

195/2005 consacră un capitol distinct sancţiunilor (capitolul X), în care prevede atît contravenţiile şi 

infracţiunile ecologice, cît şi sancţiunile şi pedepsele aplicabile corespunzător. 

Cele menţionate fundamentează concluzia potrivit căreia respectarea legislaţiei ecologice nu 

este asigurată la un nivel suficient cu măsuri de răspundere contravenţională, chiar dacă a fost adoptat 

un nou Cod contravenţional.  

Pe lîngă discrepanţele ce există între legislaţia ecologică şi cea contravenţională, mai există 

probleme ce ţin de logica şi calitatea reglementărilor în domeniu conţinute de Codul contravenţional, 

în special, prezenţa reglementărilor duble. În acest sens, pot fi enunţate următoarele exemple: 

- art. 94 – „Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile şi 

pe teritoriile deasupra obiectivelor miniere şi a locurilor de înhumare a substanţelor şi deşeurilor 

nocive” coincide cu art. 119 alin. (10) – „Încălcarea cerinţelor şi regulilor de ridicare a construcţiilor 

pe terenurile în al căror subsol există zăcăminte de substanţe minerale utile, pe terenurile 

întreprinderilor miniere (inclusiv deasupra celor subterane), precum şi pe terenurile de înhumare 

(depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive”; 

- art. 95 – „Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi 

transportare a lemnului, de recoltare a răşinii (alin. 1); Transportarea masei lemnoase fără acte de 

provenienţă sau de livrare (alin. 2)” coincide cu art. 142 – „Încălcarea modului de folosire a fondului 
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de exploatare, de recoltare, de transportare şi de export al lemnului şi al produselor lemnoase (alin. 

1); Circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă (actelor de livrare conform 

documentaţiei de evidenţă contabilă) (alin. 2); Întocmirea incorectă a materialelor primare pentru 

efectuarea tăierilor şi recepţionarea masei lemnoase (alin. 3)”; 

- art. 122 alin. (2) – „Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, vătămarea lor 

sau a unor părţi ale lor, inclusiv în urma incendiilor, defrişarea şi/sau strămutarea fără permisiunea 

autorităţii administraţiei publice locale coordonată cu autorităţile administraţiei publice pentru mediu, 

a plantelor din spaţiile verzi în alte locuri în timpul efectuării de construcţii” coincide cu art. 182 – 

„Vătămarea vegetaţiei din spaţiile verzi, tăierea sau strămutarea ei, fără permisiunea autorităţii 

administraţiei publice locale, în alte locuri în timpul efectuării construcţiilor pe unele terenuri care, în 

momentul construcţiei, au zone verzi, aflate în administrare, atitudinea neglijentă faţă de ele”. 

Din cele relatate, putem conchide că, pe lîngă nerespectarea regulilor de tehnică juridică la 

elaborarea noului Cod contravenţional, s-a evitat atît stabilirea sancţiunilor pentru cel puţin 

majoritatea contravenţiilor prevăzute de legile ecologice speciale, cît şi răspunderea pentru încălcarea 

unor asemenea legi importante ca: Legea privind securitatea biologică, Legea privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale periculoase, toate de natură să asigure securitatea ecologică a 

populaţiei şi a mediului. Prin urmare, în viziunea noastră, asemenea momente trebuie remaniate 

corespunzător. 

În continuare, considerăm necesar a ne referi, în linii generale, la rolul controlului ecologic în 

procesul de realizare a legislaţiei ecologice. Astfel, în literatura de specialitate [293, p. 138], se 

menţionează că principalul mijloc al statului de verificare a respectării cerinţelor ecologice şi 

asigurării securităţii ecologice îl constituie controlul ecologic de stat (determinat a fi o manifestare a 

funcţiei ecologice a statului [351, p. 252-253]). Scopul acestuia este asigurarea îndeplinirii cerinţelor 

legale privind folosirea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului de către toate organele de 

stat, organizaţii, instituţii şi cetăţeni. 

În acelaşi context, subliniem importanţa majoră a controlului ecologic de stat la realizarea 

drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, în special dreptul la un mediu sănătos, la accesul liber la 

informaţia ecologică, dreptul la despăgubirile pentru prejudiciile cauzate sau a altor acţiuni de 

afectare a mediului. În aceste condiţii, controlul ecologic de stat apare ca o măsură de exercitare 

complexă a politicii ecologice a statului [292, p. 210]. 

În acest sens, sînt relevante funcţiile pe care le îndeplineşte acesta, şi anume: de prevenire, de 

informare şi reprimare. Desigur, cea mai importantă este funcţia de reprimare care se manifestă în 

pedepsirea vinovaţilor de încălcarea legislaţiei ecologice şi sancţionarea lor, potrivit rezultatelor 
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verificărilor efectuate. În acest context, evidenţiem contribuţia Inspectoratului Ecologic de Stat la 

asigurarea respectării legislaţiei ecologice (vezi Anexa nr. 5).  

Întrucît, prin esenţa sa, controlul ecologic constituie o activitate nemijlocită de depistare a 

încălcărilor cu scopul de a le elimina, susţinem cu certitudine că importanţa acestuia rezidă, în mare 

parte, în contribuţia adusă atît la cunoaşterea nivelului de respectare a legislaţiei ecologice, cît şi la 

prevenirea comiterii de abateri de la prescripţiile acesteia. Din această perspectivă, controlul ecologic 

reprezintă un factor important pentru dezvoltarea legislaţiei ecologice, deoarece anume rezultatele 

acestuia, fiind generalizate, sugerează noi idei pentru modificarea corespunzătoare a actelor 

legislative (în special, în ceea ce priveşte constituirea noilor componenţe de contravenţii şi 

infracţiuni; înăsprirea sancţiunilor etc.) pentru a se asigura respectarea şi eficienţa acesteia. 

Generalizînd asupra subiectului investigat, precizăm că privită în ansamblu executarea 

legislaţiei ecologice constituie în prezent o problemă destul de actuală. Principala cauză a crizei 

ecologice din ţara noastră este considerată a fi determinată de defectele puterii executive [364, p. 

871], deoarece aceasta în ultimul deceniu al secolului trecut a fost marcată de o serie de restructurări 

care adesea nu luau în consideraţie continuitatea procesului de asigurare a utilizării raţionale a 

resurselor naturale şi protecţiei mediului. Reorganizările permanente în sistemul organelor executive 

în domeniu s-au răsfrînt negativ asupra rezultatelor activităţii de protecţie a mediului şi în general 

asupra realizării legislaţiei ecologice. Respectiv, dat fiind faptul că legislaţia care nu se execută nu 

este numai inutilă, dar şi dăunătoare, deoarece ea reduce încrederea faţă de drept şi lege şi reţine 

dezvoltarea conştiinţei juridice, ne expunem pentru consolidarea substanţială a cadrului instituţional 

în domeniu ca element central al mecanismului de realizare a legislaţiei ecologice. 
 

3.5. Concluzii la capitolul 3 
 
La finele acestui capitol generalizăm principalele probleme ce caracterizează legislaţia 

ecologică a Republicii Moldova ca sistem în perioada contemporană: 

- lipsesc definiţiile legale ale mai multor concepte-cheie în domeniu, ca de exemplu: mediu, 

protecţia mediului, securitate ecologică, legislaţie ecologică; 

- în cuprinsul actelor legislative adesea se conţin reglementări declarative, inutile şi 

incomplete, ce determină caracterul abstract al normelor juridice; 

- pot fi atestate repetări şi dublări de dispoziţii atît în cadrul unui act legislativ, cît şi în 

cuprinsul mai multor legi în domeniu; 

-  cantitatea actelor legislative ecologice este obţinută din contul calităţii acestora; 
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- caracterul depăşit al unor dispoziţii ale actelor legislative ecologice, fapt ce denotă lipsa 

preocupării legislativului de a reexamina la momentul oportun cadrul normativ-juridic pentru 

evaluarea eficienţei juridice la etapa respectivă de dezvoltare a relaţiilor sociale din domeniu; 

- reglementarea diferită a competenţelor atribuite organelor specializate în diferite acte 

normative; 

- reducerea din cuprinsul actelor legislative a numărului de norme juridice cu acţiune directă şi 

mărirea celor de blanchetă; 

- ponderea mare în sistemul legislaţiei ecologice a actelor normative în detrimentul actelor 

legislative; 

- lipsa, în cuprinsul actelor legislative, a dispoziţiilor care să reglementeze mecanismul de 

aplicare a actului în cauză; 

- imperfecţiunea mecanismelor de aplicare a legilor ecologice; prezenţa uneori a unor vădite 

disonanţe între actele normative şi legile pentru care au fost elaborate;  

- orientarea legiuitorului spre dezvoltarea sectorială a legislaţiei ecologice, fapt ce determină 

adesea dublările şi repetările normelor juridice în diferite acte normative, precum şi lipsa unităţii 

interne a sistemului legislativ; 

- nivelul scăzut de ecologizare a normelor din alte ramuri ale legislaţiei naţionale, fapt ce 

reduce eficienţa actelor legislative ecologice, în special, e cazul imperfecţiunilor ce pot fi atestate în 

mecanismul de asigurare a respectării legislaţiei ecologice, la nivelul răspunderii penale şi 

contravenţionale; 

- reglementarea în cuprinsul unor acte legislative ecologice a componenţelor de infracţiune şi 

contravenţii pentru care legea penală şi cea contravenţională nu prevăd răspunderea; 

- evitarea formulărilor clare şi concrete ale scopului reglementării în majoritatea actelor 

legislative; 

- lipsa unui sistem ierarhic al principiilor legislaţiei ecologice adecvate etapei contemporane de 

dezvoltare social-economică şi reglementarea deficitară a acestora în cuprinsul legilor; 

- caracterul fragmentar, incomplet, în mare parte depăşit, al reglementărilor conţinute în Legea 

privind protecţia mediului înconjurător, ceea ce afectează grav statutul de lege-cadru în domeniu, 

precum şi caracterul sistemic al legislaţiei ecologice şi eficienţa acesteia etc. 

Astfel, pentru soluţionarea acestor probleme, în viziunea noastră, este necesară, mai întîi de 

toate, o conştientizare adecvată a situaţiei la nivelul autorităţilor competente. 

Pentru realizarea unei asemenea sarcini importante, este necesară o abordare atît diferenţiată 

(pe categorii de probleme), cît şi integrativă (evaluarea situaţiei la nivel de sistem cu 

interdependenţele şi corelaţiile pe care le implică). 
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În acelaşi timp, sîntem de părerea că întregul proces de soluţionare a problemelor enunţate (şi 

nu numai) şi de asigurare a dezvoltării legislaţiei ecologice naţionale la etapa actuală trebuie să se 

desfăşoare ţinîndu-se cont de interesele societăţii, prin implicarea membrilor ei în procesul 

decizional, normativ şi legislativ, precum şi de angajamentele asumate de Republica Moldova la 

nivel internaţional şi comunitar. 

În fine, toate eforturile trebuie orientate spre o sistematizare complexă a legislaţiei ecologice 

(fundamentate ştiinţific), ceea ce ar asigura eficienţa întregului sistem legislativ în realizarea 

dreptului fiecărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic. 
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4. FACTORI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE  

A LEGISLAŢIEI ECOLOGICE A REPUBLICII MOLDOVA 
 

4.1. Privire generală asupra factorilor ce influenţează dezvoltarea legislaţiei ecologice 
 
Pentru a aprecia starea actuală a legislaţiei ecologice şi, în special, pentru a identifica 

perspectivele dezvoltării acesteia este deosebit de important de a lua în consideraţie factorii care au 

influenţat-o şi continuă să o influenţeze. Evident, aceşti factori se deosebesc prin caracterul şi durata 

acţiunii lor. Respectiv, ei pot fi temporari sau permanenţi, pozitivi sau negativi [362, p. 11-12]. 

În literatura de specialitate se susţine că asupra dezvoltării legislaţiei ecologice influenţează o 

serie de factori, precum: juridici, politici, sociali, economici, ecologici şi de altă natură [320, p. 24].  

Astfel, factorii juridici determină dezvoltarea acestei ramuri a legislaţiei sub două aspecte. În 

general, perspectivele formării legislaţiei ecologice sunt predeterminate de dispoziţiile Constituţiei 

referitoare la caracterul democratic şi de drept al statului. Respectiv, în legislaţia ecologică legiuitorul 

trebuie să promoveze valorile unui stat de drept, social şi democratic. Corespunderea proiectelor de 

legi şi a însăşi legilor ecologice acestor criterii serveşte ca temei pentru recunoaşterea lor ca fiind 

constituţionale. 

Pe de altă parte, în contextul dezvoltării legislaţiei ecologice, legiuitorul are sarcina de a crea 

mecanismele necesare pentru realizarea drepturilor constituţionale ecologice ale cetăţenilor, 

respectarea şi apărarea acestora. 

În acelaşi context, vom preciza că contribuţia factorului juridic la dezvoltarea legislaţiei 

ecologice se manifestă şi prin accentuarea noului rol al legii în reglementarea relaţiilor de mediu. 

Acest rol decurge din natura Republicii Moldova de a fi un stat de drept şi din principiul separaţiei 

puterilor în stat, inerent acestuia (ambele reglementate de Constituţia ţării). Dat fiind faptul că cea 

mai mare parte a normelor juridice în statul de drept se conţin în cuprinsul legilor, e de la sine înţeles 

că şi în cazul legislaţiei ecologice predominantă trebuie să fie legea. 

Abordînd rolul acestui factor, cercetătorul M. M. Brinciuk consideră important de conştientizat 

că anume legea stabileşte şi bazele politicii de mediu a statului [316, p. 78]. De calitatea legii depinde 

astfel conţinutul acestei politici. Respectiv, activitatea legislativă trebuie orientată spre soluţionarea 

treptată a problemelor ce ţin de protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale în 

interesul generaţiei prezente şi viitoare, acesta fiind scopul primordial al politicii statului din 

domeniu. 

Despre rolul deosebit al legii ca izvor al dreptului mediului este important a se vorbi şi în 

contextul reformelor desfăşurate în cadrul statului – în sfera economică, socială, administrativă, 
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judiciară etc. Cerinţele incluse în actele legislaţiei ecologice constituie astfel esenţa şi criteriile 

juridice pentru elaborarea componentului ecologic al acestor reforme. La rîndul său, desfăşurarea 

eficientă a reformelor cu luarea în consideraţie a necesităţii soluţionării constructive a problemelor de 

mediu în diferite sfere poate determina la rîndul său o substanţială perfecţionare a legislaţiei 

ecologice. 

În aceeaşi ordine de idei, este important a preciza că factorul juridic poate influenţa şi negativ 

dezvoltarea legislaţiei ecologice, mai ales în cazurile în care conferă un caracter lacunar şi deficitar 

actelor legislative în vigoare. Cel mai relevant este cazul stabilirii în conţinutul legilor doar a 

regulilor generale, care urmează a fi dezvoltate la nivelul actelor subordonate legii, de către cei care 

au menirea de a executa şi nu de a crea norme juridice. Anume acest fapt demonstrează nerespectarea 

principiului separaţiei puterilor în stat în cadrul procesului legislativ. 

Respectiv, în sarcina factorului juridic intră şi anihilarea unei asemenea influenţe negative, în 

special prin completarea lacunelor, acoperirea juridică a tuturor relaţiilor sociale din domeniu, 

precum şi sporirea eficienţei normelor procesuale ale legislaţiei ecologice. În acest ultim caz vom 

preciza că normele procesuale conferă o anumită siguranţă raporturilor subiecţilor de drept, deoarece 

anume ele indică cum trebuie desfăşurate acestea pentru a se obţine scopul urmărit de lege. Formele 

şi procedurile juridico-procesuale constituie astfel o garanţie juridică semnificativă a caracterului real 

al drepturilor şi libertăţilor persoanei şi o condiţie indispensabilă pentru acţiunea eficientă a dreptului 

în ansamblul său. Măsura în care este procesualizat dreptul prezintă un indiciu important al nivelului 

de dezvoltare a acestuia. 

Influenţa factorului politic asupra legislaţiei ecologice se manifestă prin democratizarea 

puterii publice, conştientizarea necesităţii asigurării transparenţei activităţii statului în domeniul 

protecţiei mediului şi a creării condiţiilor juridice pentru participarea activă şi eficientă a cetăţenilor 

şi formaţiunilor obşteşti la procesul normativ, precum şi la cel de elaborare şi adoptare a deciziilor de 

mediu. 

Destul de diversificată este influenţa factorului economic asupra dezvoltării legislaţiei 

ecologice. Astfel, pe de o parte în măsura în care utilizarea resurselor naturale constituie un factor de 

dezvoltare a economiei, influenţa acestuia se manifestă, în concret, prin necesitatea creării cu ajutorul 

normelor legislaţiei ecologice a condiţiilor pentru dezvoltarea progresivă a economiei de piaţă. Pe de 

altă parte, însăşi legislaţia ecologică trebuie să se dezvolte în concordanţă cu legităţile economiei de 

piaţă (de exemplu, să prevadă mecanismul realizării dreptului de proprietate asupra celor mai 

importante obiecte ale mediului etc.). 

Influenţa factorului economic se manifestă şi în necesitatea luării în consideraţie la etapa 

elaborării actelor legislative a consecinţelor nefaste ale diferitor forme de degradare a mediului, care 
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adeseori sunt irecuperabile. Respectiv, legiuitorul trebuie să creeze un mecanism juridic eficient de 

prevenire a degradării sau poluării mediului, iar pe de altă parte să elaboreze mecanismul necesar 

pentru compensarea echivalentă a prejudiciilor cauzate mediului.  

Factorul economic se manifestă şi în necesitatea de a ţine cont de resursele economice 

disponibile necesare pentru aplicarea legislaţiei ecologice şi realizarea eficientă şi completă a politicii 

de mediu în ansamblu. Cel mai relevant exemplu în acest caz servesc taxele stabilite pentru utilizarea 

resurselor naturii şi pentru poluarea mediului, care astfel formează instrumentul economic 

indispensabil realizării legislaţiei de mediu. 

Vorbind despre influenţa factorului social asupra dezvoltării legislaţiei ecologice, vom preciza 

că şi acesta implică cîteva aspecte. Astfel, degradarea factorilor de mediu în procesul dezvoltării 

sociale este urmată de evidente consecinţe sociale negative. Se are în vedere, reducerea duratei vieţii, 

înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei, manifestarea tot mai acută a bolilor genetice sub impactul 

nivelului ridicat de poluare a mediului. Prin urmare, acest fapt justifică metoda imperativă de 

reglementare a relaţiilor ecologice şi credem că serveşte drept un temei destul de serios pentru ca 

legiuitorul să fie categoric în interzicerea poluării mediului, compensarea prejudiciilor ecologice 

cauzate şi stabilirea măsurilor de răspundere. 

Asupra dezvoltării legislaţiei ecologice o influenţă enormă exercită şi factorul ecologic. 

Respectiv, activitatea legislativă în sfera dată nu poate să se desfăşoare fără a se lua în consideraţie 

particularităţile teritoriului ţării şi formele calamităţilor (hazardelor) naturale cărora este expus. În 

asemenea circumstanţe, legiuitorul trebuie să se ghideze în activitatea sa de frecvenţa şi amploarea 

manifestării unor aşa fenomene ca seceta, inundaţiile, eroziunile de teren etc. 

În general, nivelul ridicat de poluare a mediului, utilizarea neraţională a resurselor naturale, 

necesitatea restabilirii echilibrului ecologic şi alţi factori determină exigenţa perfecţionării şi 

optimizării mecanismelor de reglementare juridică a relaţiilor dintre om şi mediu, eliminării 

lacunelor din cadrul legislaţiei ecologice. 

La categoria altor factori importanţi ce influenţează dezvoltarea legislaţiei ecologice este 

atribuit şi profesionalismul celor care elaborează proiectele de acte normative din domeniu [320, p. 

29-30]. În acest caz, este important a preciza că proiectele de legi ecologice trebuie elaborate de către 

jurişti-ecologi profesionişti în colaborare cu alţi specialişti din domeniul protecţiei mediului şi 

utilizării resurselor naturale. În această activitate trebuie implicaţi, de asemenea, şi cei mai buni 

specialişti din cadrul instituţiilor ştiinţifice şi de învăţămînt, preocupaţi de dezvoltarea dreptului 

mediului. 

În acelaşi context, considerăm necesar a examina mai detaliat rolul factorului extern, adică al 

relaţiilor şi angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova în sfera protecţiei mediului şi 
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aportul societăţii civile la dezvoltarea legislaţiei ecologice naţionale, dată fiind importanţa 

substanţială a acestora la etapa actuală. 

Angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în sfera protecţiei mediului – factor 

de dezvoltare a legislaţiei ecologice. Declanşarea crizei ecologice şi amplificarea efectelor sale, 

intensificarea şi diversificarea poluării, degradarea de o manieră generală a stării factorilor de mediu 

au impus, alături de acţiunile desfăşurate la nivel naţional, concentrarea bilaterală şi multilaterală a 

activităţii statelor în direcţia soluţionării acestor probleme [76, p. 37]. 

În general, se consideră că rezolvarea eficientă a problemelor ecologice este imposibilă fără o 

colaborare cu organismele internaţionale, regionale şi interstatale în domeniu [87, p. 287]. Respectiv, 

politica Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului stabileşte, ca priorităţi, consolidarea 

cursului ţării spre o dezvoltare durabilă şi integrare europeană, spre o intensificare a colaborării 

internaţionale în acest domeniu. 

Este semnificativ faptul că principiul cooperării internaţionale a Republicii Moldova în 

domeniul protecţiei mediului este stipulat într-o serie de planuri, programe, concepţii şi strategii 

naţionale, inclusiv în actele legislative şi normative ecologice. Implementarea acestui principiu şi 

nemijlocit desfăşurarea relaţiilor pe plan internaţional sînt asigurate în principal de:   

• Concepţia politicii externe a Republicii Moldova (1995) [52], potrivit căreia respectarea 

fermă a angajamentelor asumate pe plan internaţional constituie unul dintre principiile de bază ale 

politicii externe, aceasta fiind orientată spre cooperarea bilaterală şi multilaterală.  

• Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) [51] pune accent pe orientarea 

politică spre integrarea europeană, cu accentul pe armonizare, strategii şi programe în domeniu. 

• Concepţia cooperării transfrontaliere pe 2004-2006 [47], care urmăreşte susţinerea 

dialogului cu statele vecine şi organizaţiile internaţionale şi europene. În acest scop 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. 

În general, semnarea tratatelor, convenţiilor, acordurilor etc. internaţionale de către Republica 

Moldova are loc în baza a două acte juridice principale: Legea cu privire la tratatele internaţionale 

[144] şi Regulamentul privind mecanismul de încheiere a acordurilor internaţionale (2001). În baza 

acestui cadru juridic, Republica Moldova s-a implicat activ în procesul de cooperare internaţională, 

regională şi bilaterală, semnînd şi ratificînd 18 convenţii şi 4 protocoale internaţionale (Anexa nr. 7) 

în domeniul mediului (fiind una dintre puţinele ţări ale fostei URSS care a aderat la toate convenţiile 
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Comisiei Economice pentru Europa a ONU [29, p. 25]), astfel demonstrîndu-şi adeziunea la 

principiile dezvoltării durabile şi dorinţa de a coopera în aceste domenii. 

Ţinînd cont de prevederile constituţionale ce se referă la supremaţia tratatelor internaţionale 

(art. 8 din Constituţia RM), aceste tratate şi convenţii constituie un suport juridic considerabil pentru 

elaborarea de acte legislative şi normative în republică [171, p. 5]. Totodată, dat fiind faptul că 

îndeplinirea prevederilor documentelor internaţionale necesită o reexaminare minuţioasă a cadrului 

legislativ şi normativ şi armonizarea lui la directivele de specialitate ale Uniunii Europene, întru 

atingerea acestor obiective au fost aprobate: 

- Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, 

semnat în 1998. Articolul 50 al acestui acord stipulează că Republica Moldova se angajează să 

ajusteze treptat legislaţia sa în conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene. 

- Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 957-III din 13 noiembrie 2002 privind 

constituirea Comisiei Naţionale pentru integrarea europeană. 

- Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană [202], care prevede nemijlocit 

implementarea unor convenţii internaţionale în legislaţia naţională.  

Acest fapt a imprimat statului noi obligaţii şi responsabilităţi menite să asigure o dezvoltare 

durabilă a societăţii noastre. 

Prin esenţă, relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova implică desfăşurarea a două procese 

care se intercondiţionează reciproc, şi anume: implementarea prevederilor convenţiilor internaţionale 

în legislaţia naţională şi armonizarea acesteia cu legislaţia Comunităţii Europene. 

Cele mai relevante rezultate ale implementării convenţiilor internaţionale sînt:  

I. Convenţia cu privire la diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992) [63] şi Protocolul de 

la Cartagena privind biosecuritatea (New York, SUA, 2001) [222]. Obiectivele Convenţiei sunt 

conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor acesteia şi împărţirea corectă şi 

echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice – inclusiv prin accesul 

corespunzător la resursele genetice şi prin transferul adecvat de tehnologii relevante – ţinînd seama 

de toate drepturile asupra acestor resurse şi tehnologii, precum şi prin finanţarea corespunzătoare 

[377, p. 54]. 

În temeiul prevederilor acestor documente, în Republica Moldova a fost elaborat un set de acte 

legislative şi normative, care au menirea să asigure cadrul legal în acest domeniu. În special, au fost 

elaborate şi aprobate Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul diversităţii biologice [278]. 

De asemenea, au fost adoptate aşa acte legislative şi normative importante ca Legea privind 

securitatea biologică [163], care reglementează activităţile de obţinere, testare, producere, utilizare şi 

comercializare a organismelor modificate genetic (OMG) prin tehnicile biotehnologiei moderne, 
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Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi 

comercializarea organismelor modificate genetic [245]. 

Desigur, prevederile actelor internaţionale nominalizate au fost reflectate şi în legislaţia 

sectorială, care reglementează domeniile de activitate legate indirect cu problemele date şi care, într-

o măsură sau alta, pot influenţa luarea deciziilor, de exemplu, Concepţia naţională a agriculturii 

ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate [49], 

Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică [137] etc. 

La capitolul cadrului instituţional, au fost înfiinţate: 

• Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică (fondată prin Hotărîrea Guvernului nr. 603 

din 20.05.2003), instituţie abilitată cu funcţii de promovare a politicii de stat în domeniul securităţii 

biologice şi în special cu eliberarea autorizaţiilor, monitorizarea activităţilor reglementate de legea 

nominalizată şi exercitarea controlului în sfera dată. 

• Centrul pentru Securitate Biologică (instituit prin ordinul comun al Miniştrilor Mediului şi 

cel al Educaţiei nr. 19 din 10.02.2004), care are menirea de a efectua testări şi analize ale plantelor, 

seminţelor şi produselor alimentare cu scopul determinării prezenţei şi conţinutului organismelor 

modificate genetic. 

II. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la 

adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998) [60]. Cunoscută sub denumirea 

de Convenţia de la Aarhus, aceasta acordă drepturi publicului privind accesul la informaţii, 

participarea publicului şi accesul la justiţie în procesele guvernamentale de luare a deciziilor cu 

privire la probleme de mediu la nivel local, naţional şi transfrontalier. Astfel, Convenţia de la Aarhus 

se bazează pe trei „piloni”: accesul la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie. 

Accesul la informaţie este primul dintre cei trei piloni, deoarece participarea efectivă a 

publicului în procesul decizional depinde de informaţii exacte, complete, actualizate. Acesta poate, 

de asemenea, fi independent în sensul că publicul poate solicita accesul la informaţii pentru un număr 

oarecare de scopuri, nu doar cu scopul de a participa. Pilonul de acces la informaţii este împărţit în 

două. Prima parte se referă la dreptul publicului de a solicita informaţii de la autorităţile publice şi 

obligaţia autorităţilor publice de a furniza informaţii ca răspuns la solicitare. Acest tip de acces la 

informaţie este numit „pasiv” şi este prevăzut în art. 4 al Convenţiei. A doua parte a pilonului de 

informaţii se referă la dreptul publicului de a primi informaţii şi la obligaţia autorităţilor de a colecta 

şi răspîndi informaţii de interes public fără a fi nevoie de o solicitare specifică. Acesta se numeşte 

acces „activ” la informaţie, şi este prevăzut în art. 5. 

Al doilea pilon al Convenţiei de la Aarhus este pilonul de participare a publicului. Acesta se 

bazează pe ceilalţi doi piloni pentru eficacitatea sa – pe pilonul de informaţie, pentru a asigura 
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participarea publicului într-o manieră informată şi pe pilonul de acces la justiţie pentru a asigura 

participarea reală a acestuia şi nu doar pe hîrtie. Pilonul privind participarea publicului este împărţit 

în trei părţi. Prima parte se referă la participarea publicului la deciziile privind activităţile specifice 

(de care poate fi eventual afectat) (art. 6). A doua parte se referă la participarea publicului la 

elaborarea planurilor, programelor şi politicilor de mediu (art. 7). În cele din urmă, art. 8 prevede 

participarea publicului la elaborarea legilor, regulilor şi normelor cu caracter juridic. 

Al treilea pilon al Convenţiei de la Aarhus este pilonul de acces la justiţie. Acesta aplică atît 

pilonul de informaţie, cît şi pilonul de participare în sistemele juridice interne şi fortifică aplicarea 

legislaţiei interne de mediu. Pilonul justiţiei prevede un mecanism care permite publicului să asigure 

respectarea în mod direct a legislaţiei de mediu. 

Prin urmare, semnînd această Convenţie, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a crea 

cadrul legislativ necesar asigurării procedurilor şi mecanismelor respective. Prevederile convenţiei 

nominalizate sînt implementate în majoritatea actelor legislative şi normative din domeniu. Cu 

precădere se impune menţionarea repetată a Regulamentului privind antrenarea publicului în 

elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu [243], care are menirea să reglementeze mecanismul şi 

procedura acestui proces. 

Odată cu Convenţia de la Aarhus, accesul la informaţia de mediu este prevăzută şi în Directiva 

Consiliului 90/313/EEC, a cărei incorporare în legislaţia naţională este evaluată doar din punct de 

vedere conceptual şi, mai puţin, din punct de vedere tehnic, fiind necesară elaborarea unui mecanism 

practic de implementare a acesteia, fie prin dezvoltarea Centrului Informaţional de Mediu, fie prin 

crearea unei agenţii speciale, care să deţină şi să dispună de facilităţi tehnice de difuzare a informaţiei 

[177, p. 33]. 

III.  Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) şi Protocolul 

referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1985). Scopul 

Convenţiei este de a proteja sănătatea umană şi a mediului împotriva efectelor adverse rezultate sau 

care ar putea rezulta din activităţile umane care modifică sau sunt susceptibile de a modifica stratul 

de ozon. Obiectivele de reducere din punct de vedere juridic a utilizării CFC, agenţii chimici prin-

cipali care provoacă distrugerea stratului de ozon, sunt prevăzute în Protocolul satelit de la Montreal, 

care este un tratat internaţional conceput pentru a proteja stratul de ozon prin eliminarea treptată a 

producţiei unei serii de substanţe considerate a fi responsabile pentru distrugerea stratului de ozon. 

Pentru respectarea angajamentelor faţă de actele internaţionale nominalizate, Ministerul 

Mediului a elaborat Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de 

ozon în Republica Moldova [216] în corespundere cu cerinţele Comitetului Executiv al Fondului 

Multilateral al Protocolului de la Montreal. În baza evaluării actualei structuri instituţionale, au fost 
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elaborate Strategia şi Planul de acţiuni privind suprimarea eşalonată şi scoaterea din uz a 

substanţelor ce distrug stratul de ozon în ţara noastră. 

Astfel, în temeiul Convenţiei şi Protocolului, a fost elaborat Regulamentul cu privire la regimul 

comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon [148]. 

IV. Convenţia Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării în ţările afectate de 

secetă şi/sau de deşertificare (Paris, 17 iunie 1994) [59]. Potrivit Raportului III Naţional privind 

implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării [226, p. 11-12], 

combaterea deşertificării în Republica Moldova este asigurată de următoarele programe şi planuri 

importante: ▪ Programul naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării [214], Programul de 

valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor [212]; ▪ Strategia Naţională de 

dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova 2008-2015 [277]; ▪ 

Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă [53]; ▪ Strategia dezvoltării durabile a 

sectorului forestier naţional [275]; ▪ Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor 

fondului forestier pe anii 2003-2020 [211].  

V. Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor 

periculoase şi eliminarea acestora (Basel, 22 martie 1989) [62]. Obiectivul aşa-numitei Convenţii 

de la Basel este de a proteja sănătatea umană şi mediul împotriva efectelor adverse care rezultă din 

generarea, managementul, transportarea transfrontalieră şi eliminarea deşeurilor periculoase şi a altor 

deşeuri. Obiectivele cheie ale Convenţiei de la Basel sînt: - de a minimiza generarea deşeurilor 

periculoase în termeni de cantitate şi de periculozitate; - de a le elimina cît mai mult posibil aproape 

de sursa de generare; - de a reduce transportarea deşeurilor periculoase. 

Un obiectiv central al Convenţiei de la Basel este şi „gestionarea ecologică raţională” (ESM) al 

cărei scop este protejarea sănătăţii umane şi a mediului prin reducerea producţiei de deşeuri 

periculoase ori de cîte ori este posibil. ESM înseamnă soluţionarea problemei printr-o „abordare 

integrată a ciclului de viaţă”, care presupune controale severe de la generarea deşeurilor periculoase 

la depozitarea, transportul, tratarea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea şi eliminarea finală. 

O caracteristică cheie a Convenţiei este sistemul de notificare stabilit pentru transportarea 

transfrontalieră a deşeurilor periculoase. Din moment ce astfel de deşeuri periculoase reprezintă un 

pericol potenţial pentru sănătatea umană şi pentru mediu, acestea ar trebui să fie examinate cît mai 

aproape posibil de locul unde sunt produse. Prin urmare, în temeiul Convenţiei, circulaţia 

transfrontalieră a deşeurilor periculoase sau a altor deşeuri poate avea loc doar după notificarea 

prealabilă în scris din partea ţării de export, către autorităţile competente ale statului de import şi 

statului de tranzit (dacă este cazul). 
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La nivel intern, în anul 2000, în conformitate cu art. 28 din Legea privind deşeurile de 

producţie şi menajere, a fost elaborat Programul Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie 

şi menajere pe anii 2001-2010 [217]. În cadrul programului sînt luate în considerare recomandările 

Convenţiei de la Basel şi legislaţia Uniunii Europene privind managementul deşeurilor. De 

asemenea, ulterior, au fost aprobate categoriile deşeurilor periculoase şi Regulamentul privind 

controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora, care stabileşte proceduri 

concrete de implementare a Convenţiei de la Basel [281, p. 69].  

VI. Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (POPs) (Stocholm, 23 mai 2001) [64].  

Convenţia îşi propune să elimine sau să limiteze producţia şi utilizarea poluanţilor organici 

persistenţi. Obiectivul este de a proteja sănătatea umană şi mediul de substanţele chimice care rămîn 

intacte în mediu pentru perioade lungi de timp, devin distribuite pe larg din punct de vedere geografic 

şi se acumulează în ţesutul gras al oamenilor şi animalelor. Expunerea la POPs poate duce la riscuri 

grave de sănătate. Întrucît transportul acestora implică distanţe lungi, nici un guvern care acţionează 

singur nu poate proteja cetăţenii săi sau mediul său de acţiunea acestor substanţe. Ca răspuns, 

Convenţia de la Stockholm cere Părţilor să ia măsuri pentru a elimina sau a reduce eliberarea de 

POPs în mediu. 

Pentru implementarea acestei convenţii au fost adoptate Strategia Naţională cu privire la 

reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a 

Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi [276]; Programul naţional privind 

managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova [218]. În acelaşi timp, 

Strategia şi Planul naţional respectiv dezvoltă şi prevederile altor convenţii internaţionale şi anume: 

Convenţia privind poluarea transfrontieră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 1979) 

[65], Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi 

eliminarea acestora (Basel, 22 martie 1989) [62], Convenţia de la Rotterdam privind procedura de 

consimţămînt în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor 

care fac obiectul comerţului internaţional (Rotterdam, 10 septembrie 1998) [58] etc.). 

VII. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale 

de dispariţie (CITES), (Washington, 3 martie 1973) [61]. Prevederile acestei convenţii sînt 

dezvoltate în Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul 

şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică [236] şi, parţial, de Legea 

regnului animal [166]. Deosebit de important este faptul că noul Cod contravenţional stabileşte 

răspunderea pentru comiterea de contravenţii în domeniu. 

VIII. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat 

al păsărilor acvatice (Ramsar, 2 februarie 1971) [57]. Prevederile acestei convenţii au fost luate în 



 144

considerare la elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de 

arie naturală protejată [251], fiind operate şi amendamentele corespunzătoare la Legea privind 

fondul ariilor naturale protejate de stat [155]. 

Desigur, şirul poate fi continuat, însă ne oprim aici (din considerentul limitelor în care trebuie 

să ne încadrăm şi al scopului urmărit) pentru a conchide din cele expuse ideea că procesul de 

semnare şi ratificare de către Republica Moldova a unor importante acte inetrnaţionale din domeniul 

protecţiei mediului a influenţat în mod radical direcţiile şi obiectivele politicii naţionale de mediu, 

drept dovadă servind numărul impunător de programe, strategii, concepţii şi planuri elaborate în 

materie. 

Referitor la implementarea tratatelor, convenţiilor internaţionale în legislaţia naţională, aceasta 

este marcată de parcurgerea unor etape consecutive şi, respectiv, utilizarea unor mecanisme concrete. 

Astfel, recunoaşterea de către Republica Moldova a obligativităţii juridice a tratatelor (prin aderare, 

semnare, adoptare, ratificare etc.), trebuie să fie urmată de asigurarea realizării normelor acestora, şi 

anume, de implementarea lor în legislaţia naţională (care este determinată drept un mecanism de 

instrumente juridice şi juridico-organizatorice, capabile să încorporeze şi să reflecte în legislaţia 

internă a statului normele dreptului internaţional [305, p. 13]). 

Respectiv, drept mecanisme ale implementării sînt considerate: crearea organelor naţionale 

abilitate de a realiza prevederile acestora (considerată a fi unul dintre cele mai răspîndite mecanisme 

de implementare [304, p. 39]) (în acest sens, putem exemplifica [221, p. 43-44]: Unitatea Naţională 

Ozon (creată pentru implementarea Convenţiei privind protecţia stratului de ozon), Oficiul 

Schimbarea Climei (Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei), Comisia 

Naţională pentru Securitate Biologică (Convenţia privind Diversitatea Biologică şi Protocolul 

privind biosecuritatea), Comitetul Naţional Ramsar (Convenţia de la Ramsar privind zonele umede, 

importante pentru păsările acvatice) etc.); întocmirea planurilor, programelor, strategiilor de 

executare a convenţiilor; monitorizarea implementării; finanţarea etc. 

Este relevant şi principiul fundamental, care ghidează implementarea convenţiilor 

internaţionale, şi anume, principiul priorităţii normelor juridice internaţionale faţă de cele interne 

(principiu consfinţit în Constituţia RM). La acest capitol, trebuie să subliniem, odată în plus, faptul că 

fixarea principiului respectiv în majoritatea actelor legislative din domeniu poate fi considerată drept 

o nerespectare a regulilor tehnicii juridice, o insuficientă prelucrare juridică şi logică a normelor 

juridice [335, p. 49] şi, respectiv, o lipsă de organizare coerentă a normelor juridice în sistemul 

legislaţiei ecologice. 

Făcînd excepţie totuşi de acest moment, precizăm în context că unul din instrumentele de 

implementare a actelor internaţionale, cu precădere a celor europene, serveşte procesul de armonizare 
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a legislaţiei naţionale, care de altfel are un impact deosebit asupra legislaţiei ecologice (care se 

consideră că reflectă experienţa internaţională preluată şi adaptată la condiţiile locale [35, p. 16]), 

moment asupra căruia ne vom expune în cele ce urmează.  

Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. Un obiectiv nu mai puţin important 

al Republicii Moldova, pe lîngă implementarea convenţiilor în cadrul juridic naţional, este 

armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene, obiectiv fixat într-o serie de strategii, 

planuri şi programe naţionale în domeniul protecţiei mediului. 

Iniţial, considerăm necesar a preciza că în cadrul UE, conceptul de armonizare a legislaţiei are 

semnificaţia de armonizare a cadrului normativ naţional al statelor membre cu legislaţia UE. În 

această ordine de idei, însă tratatele de constituire folosesc diferiţi termeni, inclusiv armonizare, 

aproximare şi coordonare. Cu toate acestea, în practică, termenul folosit în comun pentru relaţia cu 

ţările care nu sunt state membre ale UE este armonizare. Sensul în care este folosit acest termen de 

către instituţiile UE şi persoanele oficiale ale ţărilor-terţe nu întotdeauna este consecvent şi, în mod 

general, are următoarele semnificaţii: în sens restrîns, armonizarea este echivalată cu aproximarea; 

în sens larg, amonizarea legislaţiei înseamnă transpunerea dispoziţiilor legislaţiei UE în legislaţia 

naţională, implementarea (aplicarea) dispoziţiilor acestei legislaţii naţionale de către autorităţile 

publice naţionale competente şi executarea de către instanţele judecătoreşti şi aplicarea prevederilor 

legii în cazurile de încălcare a celei din urmă [186, p. 13]. 

Potrivit cadrului normativ în vigoare „armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară 

este un proces continuu, care are drept scop asigurarea compatibilităţii depline a normelor de drept 

intern cu cele comunitare, prin modificarea, completarea sau elaborarea actelor normative naţionale 

armonizate cu cerinţele comunitare, ulterior aceste norme juridice devenind parte componentă a 

dreptului naţional [102]. 

Legislaţia comunitară sau cum mai este numită neoficial acquis-ul comunitar, include tratatele 

constitutive ale UE, precum şi cele care le modifică şi completează pe acestea (legislaţia primară), 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi actele emise de către instituţiile 

UE (legislaţia secundară). Convenţiile multilaterale deschise numai statelor membre ale UE şi, după 

caz, Comisiei Europene fac parte din legislaţia comunitară în cazul în care sunt desemnate ca atare de 

UE. Actele normative cele mai utilizate sînt regulamentele, directivele, deciziile, fiecare dintre 

acestea avînd caractere, modalităţi de aplicare sau destinaţii proprii [102, pct. 3]. În acelaşi timp, 

legislaţia comunitară este o noţiune utilizată şi pentru a descrie toate principiile, politicile şi 

obiectivele adoptate de UE, interpretările Curţii Europene de Justiţie, toate înţelegerile internaţionale 

semnate de Comisia Europeană interpretate în cuprinsul declaraţiilor şi rezoluţiilor Consiliului de 

Miniştri [376, p. 8]. 
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Aşadar, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proces complex, a cărui 

desfăşurare este condiţionată de un şir de factori, iar una dintre condiţiile de bază fiind armonizarea 

legislaţiei, inclusiv din domeniul mediului. Obiectivul procesului de armonizare rezidă în asigurarea 

alinierii complete a legislaţiei naţionale de mediu şi a sistemului administrativ corespunzător, astfel 

încît să fie sută la sută conform cu specificaţiile legislaţiei UE şi nu doar pe hîrtie, dar să fie aplicat 

eficient în practică [376, p. 3]. 

Pornind de la faptul că între legislaţia naţională şi cea a UE există o discrepanţă majoră (fapt ce 

rezultă din aşa considerente precum: nivelul dezvoltării social-economice diferit, constituirea 

legislaţiei în baza unei economii centralizate, iar în UE, în baza economiei de piaţă etc.), ajustarea 

legislaţiei naţionale la cadrul normativ european reprezintă un principiu fundamental al formării unei 

„legislaţii ecologice de generaţie nouă” [316, p. 80]. 

Privită în general, elaborarea unei legi este un proces dificil, iar includerea unui act al UE în 

legislaţia naţională constituie o dificultate şi mai mare. Înainte de elaborarea unei legi este necesară o 

planificare corectă de politici (în cadrul etapelor preliminară şi analitică [186, p. 16]) şi, după 

elaborarea legii, se cere o implementare şi aplicare efectivă. Prin urmare, procesul complex al 

alinierii legislaţiei naţionale la cea comunitară nu se poate rezuma la preluarea exclusivă a textului 

directivelor, problema esenţială fiind aceea a identificării celor mai adecvate mijloace de aplicare a 

legislaţiei deja armonizate. În acest sens, sînt atestate trei elemente-cheie ale procesului de preluare a 

acquis-ului comunitar [285, p. 172-173]: 

I. Adoptarea acelor acte normative (legi ordinare), care preiau prevederile comunitare sau 

modificarea şi completarea legislaţiei existente, astfel încît legislaţia relevantă a UE să fie total 

încorporată în sistemul juridic naţional. Acest procedeu este cunoscut sub denumirea de 

transpunere. Termenul dat cuprinde orice măsură legislativă, reglementativă sau administrativă 

obligatorie, luată de către o autoritate competentă pentru a încorpora în cadrul ordinii legale naţionale 

obligaţiile, drepturile şi sarcinile canonizate în directivele de mediu ale UE. Transpunerea include 

astfel nu numai reproducerea cuvintelor unor directive în cadrul legilor naţionale, dar şi a tuturor 

condiţiilor suplimentare, cum ar fi amendamentele, respingerile sau conflictele cu condiţiile 

naţionale, care sunt necesare pentru a asigura reflectarea integrală a condiţiilor directivelor în 

conţinutul actelor legislative naţionale. 

II.  Asigurarea aplicării legislaţiei armonizate prin instituţii şi bugete necesare (numită 

implementare sau aplicare practică a directivelor), presupune transpunerea legilor UE de către 

autorităţile competente în deciziile individuale. 

III. Asigurarea aplicării corecte şi în totalitate a legislaţiei armonizate prin mijloace eficiente de 

control şi constrîngere. Acest element, numit impunere, cuprinde totalitatea metodelor, autorităţilor 
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competente de încurajare sau constrîngere privind conformarea cu legislaţia în vigoare (de exemplu, 

monitorizarea, controlul la faţa locului, sancţiunile şi măsurile obligatorii de corecţie) pentru a 

îmbunătăţi performanţa politicii de mediu în vederea atingerii scopului final de îmbunătăţire a 

calităţii generale a mediului [376, p. 138]. 

Sub aspect procedural, în literatura de specialitate sînt menţionate cîteva etape ale acţiunilor de 

armonizare a legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară [30, p. 95-96], precum: 1) definirea 

cerinţelor şi identificarea principalelor obiective; 2) evaluarea nivelului actual de conformare şi a 

schimbărilor legislative necesare pentru transpunerea cerinţelor UE în legislaţia naţională (în baza 

unei analize atente a diferenţelor); 3) identificarea problemelor potenţiale şi a incertitudinilor care pot 

conduce în timp la o implementare dificilă; 4) calcularea costurilor de implementare; 5) elaborarea 

planurilor de acţiuni privind implementarea legislaţiei comunitare; 6) monitorizarea implementării 

planului de acţiuni. 

De asemenea, în teorie [316, p. 81] se menţionează că armonizarea poate fi realizată în 

principal pe două căi: a) studierea legislaţiei altor state şi luarea ei în consideraţie în elaborarea 

actelor normativ-juridice naţionale; b) implicarea experţilor jurişti-ecologi în expertiza proiectelor de 

acte legislative naţionale. 

Un moment important la acest capitol ţine de armonizarea standardelor ecologice naţionale la 

acele internaţionale. Se consideră că acest proces de durată trebuie să parcurgă cîteva etape: 

compararea şi stabilirea neconcordanţelor, evaluarea importanţei neconcordanţelor, luarea deciziei şi 

realizarea în practică [25, p. 42]. 

Potrivit Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu 

legislaţia comunitară [102, pct. 6], procesul de armonizare se desfăşoară în principal prin: 

a) efectuarea unei analize comparative, avînd ca finalitate obţinerea graduală a compatibilităţii 

între legislaţia naţională şi cea europeană; 

b) eliminarea dispoziţiilor contrare, crearea de noi norme sau completarea celor existente, 

păstrîndu-se structura şi limbajul de redactare specific şi propriu sistemului naţional de drept; 

armonizarea urmează să fie făcută fie prin transpunerea directă, fie prin creaţie legislativă naţională. 

În acelaşi timp, merită atenţie şi principiile care urmează a fi respectate în procesul armonizării. 

Astfel, potrivit pct. 8 al aceluiaşi Regulament, procesul armonizării se bazează pe: 

- Principiul subsidiarităţii – reglementarea mai eficientă a unui domeniu concret prin 

intermediul unor măsuri comunitare, deoarece această reglementare nu poate fi efectuată în mod 

eficient prin mijloace naţionale. Astfel, potrivit acestui principiu UE poate interveni în problemele de 

mediu doar atunci cînd rezultatele pot fi realizate mai bine la nivelul UE decît la nivelul statelor 

membre individuale. Exemplificativă în acest sens este aplicarea principiului subsidiarităţii în cazul 
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acţiunii europeane de prevenire şi restricţionare a tuturor tipurilor de poluare transfrontalieră a 

mediului cu caracter regional (poluarea apei şi a aerului) sau global (distrugerea stratului de ozon, 

efectul de seră care rezultă din emisiile de CO2, menţinerea biodiversităţii), sau de protecţie a faunei 

şi florei sălbatice. 

- Principiul proporţionalităţii – asigurarea proporţionalităţii între obiectivele ce urmează a fi 

atinse şi acţiunile autorităţilor întreprinse în vederea atingerii acestora. Aceste acţiuni, fiind cît mai 

simple şi coerente în raport cu scopurile propuse, nu vor depăşi limita corespunzătoare şi necesară 

pentru a atinge obiectivul scontat. Potrivit acestui principiu UE lasă cel mai mare grad de libertate 

pentru deciziile naţionale, statele fiind libere să stabilească standarde naţionale mai stricte. 

- Principiul flexibilităţii – capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din exterior. 

Un alt principiu important, relevant mai ales pentru sectorul de mediu, este principiul de 

integrare, care presupune că integrarea preocupărilor legate de mediu în alte politici trebuie să fie 

aprofundată pentru a înainta spre o dezvoltare durabilă. 

Privit în ansamblu, se poate considera că procesul armonizării este asigurat cu cadrul juridic 

necesar, iar acţiunile concrete sînt prevăzute în mod detaliat în cuprinsul unui plan concret de acţiuni 

în domeniu. Aceste momente sînt importante, însă nicidecum suficiente, fiind necesare atît persoane 

competente şi cu experienţă în domeniu, cît şi surse financiare pe măsură. Numai întrunirea tuturor 

acestor condiţii va favoriza obţinerea rezultatului preconizat. Totodată, subliniem că pentru procesul 

de armonizare a legislaţiei ecologice cu acquis-ul comunitar deosebit de stringentă este şi respectarea 

condiţiilor impuse de comunitatea europeană în Ghidul privind aproximarea reglementărilor de 

mediu ale Uniunii Europene [95], adoptat de Comisia CE la 25 august 1997 [79, p. 346]. 

Precizăm în context că acquis-ul comunitar în domeniul mediului acoperă legislaţia şi politica 

unor aşa zone sectoriale de interes, precum: guvernarea de mediu; calitatea aerului; calitatea apei şi 

managementul resurselor de apă; managementul deşeurilor; protecţia naturii; poluarea industrială şi 

pericolele industriale; substanţele chimice; OMG-urile; zgomotul şi protecţia civilă. Aceste sectoare 

constituie baza pentru cele patruzeci şi unu acte juridice comunitare în domeniul mediului care sunt 

propuse Republicii Moldova pentru armonizare.   

Referindu-ne nemijlocit la rezultatele obţinute deja, menţionăm următoarele: adoptarea Legii 

grădinilor zoologice [146], care constituie potrivit art. 1 alin. (2) cadrul legal pentru aplicarea 

Directivei Uniunii Europene 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini 

zoologice; adoptarea Legii privind securitatea biologică [163], care a fost armonizată la Directiva 

Europeană 2001/18/EC privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 

[283, p. 37]; aprobarea prin Hotărîrea Guvernului a Regulamentului privind autorizarea activităţilor 

legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic [245], 
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armonizat cu Directiva 2001/18/EC privind introducerea deliberată în mediu a organismelor 

modificate genetic, Directiva 90/219/EEC privind utilizarea controlată a microorganismelor 

modificate genetic şi Directiva 98/81/EEC privind utilizarea controlată a microorganismelor 

modificate genetic [26, p. 13-15]; adoptarea Legii regnului vegetal [167] pentru aplicarea 

Regulamentului Consiliului Europei nr. 338/97/CE din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor 

din fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea şi Directivei Consiliului 

Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 

floră şi faună sălbatică şi în scopul conservării şi protecţiei regnului vegetal (preambul) etc. 

În acelaşi timp, autoritatea centrală de specialitate a iniţiat activităţi de analiză a concordanţei 

prevederilor legislaţiei naţionale cu cele ale Directivei Cadru privind Apa nr. 200/60/EEC, Directivei 

privind epurarea apelor urbane reziduale nr. 91/271/CEE şi Directivei Nitraţilor nr. 91/676/CEE 

[225, p. 1].  

Evaluînd în ansamblu legislaţia privind protecţia mediului putem constata că aşa sectoare cum 

ar fi cerinţele privind calitatea apei potabile, epurarea apelor urbane uzate sînt doar parţial 

compatibile cu standardele UE, iar legislaţia ce se referă la calitatea aerului, managementul apelor, 

protecţia apelor subterane, managementul inundaţiilor, deşeurilor, controlul poluării sonore şi a celei 

cu substanţe chimice nu sînt conforme cu standardele UE. Respectiv, ar fi binevenită adoptarea 

noilor norme juridice care să reglementeze relaţiile sociale din aceste domenii în concordanţă cu 

situaţia mediului din ţară şi a standardelor internaţionale. 

Totodată, ţinînd cont de faptul că resursele de apă, inundaţiile, deşeurile sunt situaţii 

problematice pentru Republica Moldova, considerăm că sînt necesare elaborarea unor noi Strategii 

referitoare la dezvoltarea resurselor de apă, la managementul riscului inundaţiilor, la managementul 

deşeurilor, care să fie însoţite de acte normative armonizate cu directivele comunitare. 

În acest sens, este relevant efortul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, care potrivit 

Programului său legislativ/normativ pentru anul 2012, a reuşit să elaboreze şi să expună publicului 

spre consultare importante acte normative în domeniu, precum: proiectul Legii privind peisajele; 

proiectul Legii protecţiei mediului; proiectul Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare; proiectului Legii privind substanţele chimice; Proiectul Legii fondului cinegetic şi 

protecţiei vînatului (aflat la etapa de examinare în Parlamentul RM); Regulamentul cu privire la 

digurile de protecţie antiviitură în RM; Regulamentul privind incinerarea deşeurilor; Regulamentul 

privind depozitarea deşeurilor; Regulamentul privind exportul şi importul de produse chimice 

periculoase; Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

amestecurilor; Regulamentul privind modul de efectuare a controlului de stat asupra folosirii 
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raţionale şi protecţiei subsolului; Strategia naţională privind managementul în siguranţă a deşeurilor 

radioactive etc. 

La etapa de elaborare se află: proiectul Legii privind evaluarea impactului asupra mediului; 

proiectul Legii privind deşeurile; proiectul Legii privind accesul la informaţia de mediu; 

Regulamentul privind efectuarea monitoringului şi evidenţei sistematice a stării apelor de suprafaţă, a 

apelor subterane şi a zonelor protejate; Regulamentul privind evidenţa şi raportarea de către 

utilizatorii de apă a apei folosite; Regulamentul privind eliberarea autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei; Regulamentul privind cerinţele de calitate a mediului pentru ape; Hotărîrea 

Guvernului cu privire la aprobarea Listei deşeurilor; Regulamentul privind eliberarea autorizaţiei de 

mediu pentru gestionarea deşeurilor; Regulamentul privind managementul ambalajelor şi deşeurilor 

de ambalaje; Regulamentul privind folosirea şi protecţia apelor subterane; Strategia naţională de 

gestionare a deşeurilor; Strategia naţională de protecţie a mediului; Strategia şi Planul de Acţiuni în 

domeniul conservării diversităţii biologice; Strategia privind alimentarea cu apă şi canalizare a 

localităţilor şi Planul de Acţiuni privind implementarea acesteia actualizat; Concepţia privind 

protecţia împotriva inundaţiilor; Concepţia naţională privind gestionarea durabilă a resurselor 

minerale etc. 

Sub aspect comparativ, considerăm necesar de a exemplifica în context experienţa României în 

domeniu. Astfel, pentru această ţară, după cum se ştie, aproximarea legislaţiei cu aquis-ul comunitar 

de mediu a fost una dintre condiţiile aderării la UE. Acest proces a înregistrat dimensiuni enorme 

fiind adoptat un număr impunător de acte normative în domeniu. Cu toate acestea însă, în literatura 

de specialitate [79, p. 97] sînt nominalizate şi un şir de practici negative ce au însoţit procesul dat, şi 

anume: - preluarea cerinţelor directivelor europene prin acte normative subsecvente (hotărîri 

guvernamentale, ordine ministeriale), moment contrar principiului constituţional conform căruia 

asemenea documente nu pot decît să „organizeze aplicarea legii”; - receptarea reglementărilor 

comunitare automată şi integrală fără a se ţine seama de existenţa unor reglementări naţionale în 

materie, poate uneori mai complete şi mai adecvate atingerii scopului prevăzut în legislaţia 

comunitară, fapt ce distorsionează grav principiul subsidiarităţii etc.    

Prin urmare, lipsa de experienţă, greutăţile specifice unui atare demers şi specificul politicii 

româneşti au generat un proces greoi de reglementare, contradictoriu, în permanenţă prefacere, cu 

rezultate pe măsură: un număr foarte mare de texte, dispersate, multe contradictorii, cu suprapuneri 

evidente, foarte complicate şi în consecinţă, greu aplicabile şi deci ineficiente. În prezent, există peste 

300 de acte normative referitoare la mediu (legi, ordonanţe şi hotărîri guvernamentale, ordine 

ministeriale), la care se adaugă zeci de convenţii internaţionale ratificate, reunite într-un corpus 

masiv, nestructurat, dezordonat şi ineficient [77, p. 43]. 
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Exceptînd aceste momente, trebuie totuşi să recunoaştem că experienţa ţărilor Europei Centrale 

şi de Est arată că adoptarea acquis-ului comunitar a ridicat importanţa mediului pe agenda naţională. 

Acest lucru se datorează faptului că acquis-ul aduce avantaje considerabile nu doar standardelor şi 

infrastructurii de mediu, care sunt îmbunătăţite, dar, de asemenea şi altor sectoare cu impact asupra 

stării mediului. Astfel, în urma armonizării depline a legislaţiei şi politicii de mediu în Republica 

Moldova pot fi obţinute numeroase avantaje, precum: îmbunătăţirea participării pe piaţă, ameliorarea 

sănătăţii, în special, reducerea bolilor respiratorii şi a bolilor transmise prin apă, îmbunătăţirea 

securităţii muncii, creşterea economică, modernizarea industriei şi turismului, creşterea recoltelor, 

diminuarea riscului ecologic şi al pericolelor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

În acelaşi timp, adoptarea acquis-ului introduce o nouă abordare a guvernării de mediu, 

marcată de: o coparticipaţie mai puternică şi o oportunitate pentru public de a influenţa deciziile 

guvernului; mai multă transparenţă şi responsabilitate la nivel central şi local pentru resursele 

naturale; proiecte şi capacităţi mai bune de planificare, cît şi mai multă previzibilitate a cadrului legal 

pentru investitorii din sectorul privat şi străin. 

Astfel, pentru Republica Moldova implementarea acquis-ului comunitar de mediu prezintă 

avantaje destul de pronunţate atît în ceea ce priveşte realizarea unor obiective impuse de procesul de 

integrare europenă, cît şi asigurarea unui cadru juridic eficient în măsură să contribuie la păstrarea 

unui mediu sănătos şi favorabil pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor Republicii Moldova. 

Din cele expuse, conchidem că atît implementarea convenţiilor şi tratatelor internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, cît şi armonizarea legislaţiei ecologice naţionale cu acquis-ul 

comunitar, trebuie desfăşurate: - conform unei concepţii clare în domeniu, fundamentate ştiinţific; - 

de specialişti calificaţi în domeniu; - în urma unei evaluări a situaţiei din legislaţia naţională; - prin 

transpunerea, pe cît posibil, în norme cu acţiune directă; - prin cele mai raţionale metode: 

modificarea actelor normative în vigoare, completarea acestora şi, doar în cazuri extreme, adoptarea 

de acte noi; - operarea de modificări în mod coordonat concomitent în toate actele normative care au 

tangenţă cu dispoziţiile ce urmează a fi implementate, ceea ce ar garanta şi asigura caracterul sistemic 

al legislaţiei ecologice naţionale, precum şi ar evita repetările inutile şi excesul de normativitate; - 

elaborarea concomitentă şi a mecanismelor necesare pentru transpunerea practică; - cu păstrarea unui 

limbaj simplu şi accesibil atît pentru specialişti, cît şi pentru simplii cetăţeni. 

În acelaşit timp, considerăm că în procesul de armonizare legislativă trebuie să se respecte 

principiul ierarhiei actelor normative, adică transpunerea reglementărilor comunitare în dreptul intern 

să fie efectuată doar prin legi (sau alte acte normative cu putere de lege), deoarece transpunerea prin 

acte normative inferioare legii este în dezacord cu natura irevocabilă a directivelor europene. Un alt 



 152

moment ce urmează a fi realizat ţine de indicarea nemijlocit în conţinutul actelor legislative 

armonizate a directivelor şi a actelor normative comunitare pe care le transpun în legislaţia internă.  

Privind în ansamblu procesul armonizării legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, putem 

constata fără echivoc că acesta constituie la moment direcţia primordială de dezvoltare a legislaţiei 

ecologice a Republicii Moldova. Acest fapt poate fi dedus atît din normele juridice ecologice în 

vigoare, cît şi din notele informative ce însoţesc proiectele de legi în materie, în cuprinsul cărora 

drept principal temei juridic al elaborării este invocată necesitatea transpunerii legislaţiei europene în 

cadrul juridic intern. 

Aportul societăţii civile la dezvoltarea legislaţiei ecologice. În soluţionarea problemelor 

ecologice, societatea civilă se manifestă cel mai activ prin intermediul organizaţiilor 

nonguvernamentale (ONG) ecologice.  

Organizaţiile neguvernamentale ecologice au un rol din ce în ce mai important în societatea 

modernă, deoarece informează, educă, conştientizează problemele de mediu şi sensibilizează opinia 

publică, iar prin mijloacele specifice (campanii de conştientizare, publicaţii, lobby, proteste) 

implementează, practic, principiile participării publicului la procesul decizional [127, p. 13]. 

În Republica Moldova, ONG-urile ecologice au început să fie create la începutul anilor ’90 

datorită prezenţei unui interes sporit al unor reprezentanţi ai societăţii civile în domeniul protecţiei 

mediului [130, p. 6]. Existenţa garanţiilor dreptului cetăţenilor la libera asociere şi adoptarea 

ulterioară a actelor legislative în domeniul asociaţiilor obşteşti a facilitat acest proces.  

Astăzi în republică există peste 450 de ONG-uri de mediu mari şi mici, avînd o structură 

ramificată, cu filiale în teritoriu. Numărul celor mai active şi eficiente ONG-uri ecologice este relativ 

mic în comparaţie cu numărul lor total. Cea mai mare parte din ele sînt implicate în activităţi de 

educaţie şi instruire ecologică. Altele se ocupă de promovarea participării publicului la procesul 

decizional, protecţia biodiversităţii, evaluarea impactului asupra mediului şi supravegherea 

respectării legislaţiei ecologice. 

Circa 50 de ONG-uri de mediu sînt considerate foarte active, ele lansînd multe iniţiative 

ecologice pe plan naţional şi local şi implementînd cu succes proiecte internaţionale. Printre acestea 

se numără: Bios, Biotica, Eco-Lex, Ecotiras, Mişcarea Ecologică din Moldova [281, p. 56]. 

În general, se susţine că majoritatea actelor legislative ecologice au fost elaborate şi adoptate cu 

concursul societăţii civile [303, p. 34]. Cu toate că în procesul legislativ se implică un număr foarte 

mic de organizaţii nonguvernamentale, efortul lor merită aprecierea cea mai înaltă, deoarece nu 

contribuie doar la dezvoltarea unei legislaţii eficiente, coordonate cu interesele societăţii, dar şi la 

consolidarea democraţiei în cadrul statului nostru. 
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Astfel, în acest context, semnificativă se prezintă contribuţia ONG-urilor ecologice (în special, 

BIOTICA [350, p. 283], Ecotiras, Mişcarea Ecologică din Moldova etc.) la: 

a) elaborarea proiectelor de legi: 

 privind asociaţiile obşteşti (adoptată în 1996); 

 privind accesul la informaţia ecologică (care a fost examinat doar în primă lectură, dar s-a 

convenit că este inutilă adoptarea definitivă, deoarece între timp a fost adoptată Legea privind 

accesul la informaţie); 

 privind instruirea şi educaţia ecologică (care nu a fost adoptată din motive financiare). 

b) includerea anumitor reglementări concrete în cuprinsul actelor normative şi, respectiv, 

propuneri de modificare: 

 în Legea privind protecţia mediului înconjurător – dispoziţii referitoare la ariile naturale 

protejate de stat; 

 în Legea privind regnul animal – anexa referitoare la obiectele incluse în Cartea Roşie a 

Republicii Moldova; a completat lista animalelor protejate de stat cu 32 de tipuri de animale [323, p. 

205]; 

 în Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – 

evaluarea impactului asupra mediului; expertiza ecologică obştească [323, p. 205]; 

 în Legea privind resursele naturale – resursele transfrontiere; renovarea resurselor renovabile 

cu ajutorul mijloacelor din fondurile ecologice; 

 în Legea privind activitatea hidrometeorologică – accesul gratuit la toate datele despre 

evenimentele hidrometeorologice; 

 în Legea privind reţeaua ecologică – coridoarele ecologice şi nucleele ecologice; 

 în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – s-a accentuat semnificaţia zonelor 

umede de importanţă internaţională şi s-a insistat asupra elaborării planului de management; 

 în Legea cu privire la securitatea biologică – armonizarea cu prevederile internaţionale etc. 

În acelaşi timp, ONG-urile au protestat cu vehemenţă împotriva operării de amendamente la 

unele acte normative, de exemplu, în cazul adoptării hotărîrii de tranzitare a deşeurilor radioactive de 

la staţia atomică Cozlodui (Bulgaria), dar protestele au fost ignorate. 

ONG-urile au susţinut şi continuă să susţină activ Guvernul Republicii Moldova prin 

elaborarea şi implementarea mai multor planuri şi programe naţionale, cum ar fi [187, p. 22]: - 

Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor nocive stipulate în Protocolul de la 

Montreal şi în Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon; - Planul Naţional de Acţiuni 

privind Igiena Mediului; - Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele 

de transport auto; - Programul Naţional privind securitatea ecologică etc. 
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De asemenea, potrivit Raportului Naţional [226, p. 19], publicul a fost implicat în elaborarea 

Concepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova, a Programului de alimentare cu apă şi 

canalizare a localităţilor din Republica Moldova, a Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a 

Sărăciei etc. 

ONG-urile foarte mult contribuie şi ajută autorităţile centrale de mediu la implementarea 

obligaţiunilor stipulate în convenţiile şi protocoalele internaţionale ratificate de Republica Moldova 

[187, p. 22]. Mai mult ca atît, ele se implică activ în procesul de elaborare şi semnare a convenţiilor, 

un exemplu elocvent servind, în acest sens, Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi 

participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, în al cărei conţinut, în baza 

ideilor şi eforturilor ONG-urilor, au fost incluse două articole (introducerea testului de interes public 

care trebuie să fie luat în consideraţie cînd se refuză cerinţa de a primi o informaţie ecologică şi 

introducerea procedurii de participare a publicului în autorizarea eliberării organismelor modificate 

genetic) şi rezoluţia anexată la textul Convenţiei. Prin esenţă, participarea activă a ONG-urilor la 

elaborarea proiectului a permis de a avea un document mult mai perfect şi a creat un precedent în 

negocierile privind elaborarea tratatelor internaţionale [29, p. 20-21]. 

Ţinînd cont de cele expuse, putem conchide că ONG-urile sînt un partener competent şi de 

încredere pentru legiuitor în activitatea acestuia, fiind în măsură să contribuie substanţial la 

perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a legislaţiei ecologice, în interesul întregii societăţi şi a fiecărui 

cetăţean. 

În acelaşi timp, însă, pentru ca aceste formaţiuni să se manifeste ca parteneri ai legiuitorului 

este necesară îndeplinirea a două condiţii importante: asigurarea accesului la informaţia de mediu şi 

asigurarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu (momente ce vor fi studiate în 

continuare).  

Astfel, conştientizarea de către cetăţeni a pericolelor crescînde generate de degradarea mediului 

determină o sporire a interesului acestora faţă de modalităţile de implicare în prevenirea şi 

combaterea activităţilor ce contribuie la alterarea cadrului natural, implicit la afectarea stării de 

sănătate a populaţiei şi compromiterea şanselor de supravieţuire a generaţiilor viitoare. 

Informarea cetăţenilor asupra problemelor de mediu şi a soluţiilor de prevenire şi de protecţie a 

mediului este primul pas al conştientizării acestora vizînd consecinţele nefaste ale poluării. Astfel, 

educaţia ecologică poate începe cu o bună informare. Ulterior, cetăţeanul trebuie antrenat în 

soluţionarea problemelor ecologice, prin participarea directă la întocmirea regulamentelor, la 

formularea şi aplicarea deciziilor. Doar aşa opinia publică poate deveni funcţională în adevăratul sens 

al cuvîntului [260, p. 47]. 
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Necesitatea implicării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de mediu, precum şi metodele 

democratice de luare a deciziilor practicate în ţările occidentale a determinat statul nostru să 

promoveze în noua legislaţie măsuri şi posibilităţi de antrenare a publicului în procesul decizional. 

Accesul la informaţia ecologică. Bazele legale ale reglementării accesului la informaţie sînt 

asigurate, în primul rînd, de Constituţia Republicii Moldova, care în art. 34 stipulează următoarele: 

„dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit” (alin. 1); 

„autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a 

cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal” (alin. 2); „mijloacele 

de informare publică, de stat sau private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei 

publice” (alin. 4). De asemenea, în acelaşi articol este specificat că „dreptul la informaţie nu trebuie 

să prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa naţională” (alin. 3). Un alt articol 

constituţional (art. 37) prevede: „statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspîndirea 

informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi de muncă, la 

calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic” (alin. 2); „tăinuirea sau falsificarea 

informaţiilor despre factorii ce dăunează sănătăţii oamenilor se interzice prin lege” (alin. 3). 

Aceste prevederi constituţionale sînt traduse în fapt, în principal, prin intermediul Legii privind 

accesul la informaţie [149], care îşi propune drept obiectiv de a eficientiza procesul de informare a 

populaţiei, de a stimula formarea opiniilor şi participarea activă a populaţiei la procesul de luare a 

deciziilor în spirit democratic (art. 2). Legea respectivă este evaluată ca un instrument puternic de 

influenţă asupra procesului decizional al autorităţilor publice [93, p. 25].  

Accesul nemijlocit la informaţia de mediu este garantat de Legea privind protecţia mediului 

înconjurător [161], care în art. 30 lit. a) recunoaşte tuturor persoanelor fizice „accesul deplin, 

operativ şi liber la informaţiile privind starea mediului şi starea sănătăţii populaţiei”. 

În acelaşi timp, dreptul publicului la informaţia ecologică este reglementat în: art. 16 pct. f) din 

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat [143]; art. 8 alin. (1) din Legea privind 

protecţia aerului atmosferic [159]; art. 23 din Codul silvic [44]; art. 31 pct. b) din Legea privind 

desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice [152]; art. 15 din Legea privind 

deşeurile de producţie şi menajere [153]; art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea privind resursele naturale 

[141]; art. 34 alin. (1) din Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura [156]. 

Cu toate acestea însă, legiuitorul nu a dat o definiţie a acestui drept, adică ce conţine în sine 

informaţia ecologică şi la ce informaţie poate pretinde un cetăţean interesat de calitatea factorilor de 

mediu care îi determină siguranţa existenţei sale [280, p. 35]. 
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Definiţia categoriei în discuţie o atestăm în cuprinsul Convenţiei de la Aarhus [60], potrivit 

căreia „informaţia ecologică” înseamnă orice informaţie scrisă, audiovizuală, electronică sau în orice 

altă formă materială privind: 

a) starea elementelor mediului (aer, apă, sol, subsol etc.), diversitatea şi componentele ei, 

inclusiv organismele modificate genetic şi interacţiunea acestor elemente; 

b) asemenea factori ca substanţele, energia, zgomotul şi radiaţia, precum şi acţiunile sau 

măsurile, inclusiv cele administrative, acordurile privind mediul, politica, legislaţia, planurile şi 

programele, ce influenţează sau pot influenţa elementele mediului indicate la punctul a), precum şi 

analiza cheltuielilor, a rezultatelor, altă analiză economică şi ipotezele aplicate la adoptarea deciziilor 

în problemele referitoare la mediu; 

c) starea sănătăţii şi a securităţii oamenilor, condiţiile lor de viaţă, starea obiectelor de menire 

culturală, a clădirilor şi construcţiilor în măsura în care asupra lor influenţează ori poate influenţa 

starea elementelor mediului sau, prin intermediul acestor elemente, factorii, acţiunile ori măsurile 

enumerate în punctul b). 

În viziunea cercetătorilor P. Zamfir şi V. Macinskaia [308, p. 29], din punct de vedere practic, 

informaţia ecologică presupune informaţia despre: starea elementelor mediului, în interacţiunea lor; 

factorii ce influenţează sau pot influenţa starea elementelor mediului; tipurile de activităţi sau 

măsurile ce influenţează sau pot influenţa asupra elementelor mediului; prejudiciul posibil cauzat în 

urma schimbării stării elementelor mediului sau influenţei acestor elemente, factori, activităţi, 

măsuri. 

Deşi, prin ratificarea respectivei Convenţii, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a crea 

cadrul legislativ, procedurile şi mecanismele privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea 

publicului la adoptarea deciziilor de mediu, pînă în prezent în ţară lipseşte o lege care ar reglementa 

modul prin care cetăţenii interesaţi de problemele mediului îşi pot exercita acest drept. În această 

privinţă se impune necesitatea de a adopta o lege specială referitoare la accesul la informaţia 

ecologică (asemenea legi fiind demult timp în vigoare în Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, 

Austria, Luxemburg, Cehia, Slovacia etc. [323, p. 201]). 

Un alt moment ce merită enunţat în contextul dat ţine de faptul că legislaţia naţională, 

recunoscînd dreptul şi accesul populaţiei la informaţia ecologică, prevede şi obligativitatea 

instituţiilor de stat de a o oferi. Sub acest aspect pot fi enunţate următoarele acte legislative: Legea 

privind securitatea biologică (art. 39 alin. (2)); Legea privind deşeurile de producţie şi menajere (art. 

15), în al căror cuprins organele de stat sînt obligate să informeze publicul privind starea din 

domeniul patronat, acţiunile întreprinse, programele şi planurile ce se elaborează şi se realizează, să 

publice rapoarte, difuzînd prin intermediul mass-mediei informaţiile respective. 
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Dispoziţii detaliate, în acest sens, conţine şi Legea cu privire la resursele naturale, care în art. 

29 alin. (3) prevede: „Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, organul de stat abilitat cu 

gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, precum şi agenţii economici, 

prezintă regulat publicului informaţii veridice şi accesibile despre activitatea din domeniul folosirii 

resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător”. 

Studiind Legea privind protecţia mediului înconjurător, constatăm că dispoziţiile acesteia 

stabilesc în competenţa Departamentului Protecţiei Mediului Înconjurător, drept una dintre sarcinile 

de bază: informarea opiniei publice despre starea mediului, propagarea cunoştinţelor ecologice (art. 

15 pct. h)). În ceea priveşte Regulamentul actualului Minister al Mediului [250], observăm că acesta 

reglementează (în art. 7) doar funcţia de: asigurare a populaţiei, economiei, apărării naţionale, 

precum şi a autorităţilor publice cu informaţie hidrometeorologică (pct. 10) şi de asigurare a 

procesului de creare şi gestionare a sistemelor informaţionale şi a bazelor de date în domeniile de 

competenţă (pct. 18). În acelaşi timp, se stipulează şi funcţia de a contribui la informarea populaţiei 

privind beneficiile politicii de mediu (pct. 20).  

Aşadar, constatăm o vădită discrepanţă între reglementările legii-cadru din domeniu şi actul 

normativ subordonat acesteia, fapt ce nu putea fi urmărit în cazul Regulamentului Ministerului 

Ecologiei şi Resurselor Naturale abrogat, în care expres era prevăzută atribuţia specifică a 

Ministerului – informarea permanentă a populaţiei despre starea mediului şi utilizarea resurselor 

naturale în ţară. În viziunea noastră, momentul dat necesită o atenţie deosebită şi, desigur, o 

rectificare corespunzătoare. 

Un moment pozitiv în această situaţie este constituirea şi funcţionarea Centrului Informaţional 

de Mediu (cu suportul financiar al Agenţiei Daneze de Protecţie a Mediului), care asigură 

satisfacerea solicitărilor de informaţie de mediu din partea funcţionarilor publici şi a publicului larg şi 

difuzarea în mod activ a informaţiei de mediu; crearea bazelor de date electronice; gestionarea 

Bibliotecii de mediu a Ministerului etc. [226, p. 19].  

De asemenea, o parte dintre funcţiile informaţionale şi le-au asumat organizaţiile 

neguvernamentale care sînt sprijinite de REC Moldova, Ambasada SUA, Guvernul Elveţiei etc. 

Unele dintre ele (REC Moldova, Mişcarea Ecologistă din Moldova) dispun de centre informaţionale 

proprii, care extind esenţial aria de răspîndire a datelor despre mediu [93, p. 26]. 

Studiile efectuate demonstrează că informaţia ecologică este difuzată, de regulă, de către 

organele administraţiei publice centrale şi doar în unele cazuri aceasta este prerogativa autorităţilor 

administraţiei publice locale [21, p. 28-34] (astfel, conform art. 16 lit. k) din Legea privind deşeurile 

de producţie şi menajere, autorităţile locale informează populaţia despre situaţia privind depozitarea, 

păstrarea şi prelucrarea deşeurilor în localitatea, zona respectivă), cu toate că legea-cadru prevede 
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pentru autorităţile administraţiei publice ale raionului, municipiului obligaţia de a asigura informarea 

sistemică şi operativă a populaţiei privind starea mediului în raion sau municipiu (art. 9 lit. g)). În 

acelaşi timp, notăm că Legea privind administraţia publică locală nu conţine asemenea prevederi. 

În studiile de specialitate, se menţionează că aplicarea normelor juridice referitoare la accesul la 

informaţia ecologică întîmpină diferite dificultăţi. Cele mai caracteristice încălcări la acest capitol 

sînt atestate: prezentarea informaţiei incomplete, depăşirea termenelor şi încălcarea procedurii de 

examinare a cererilor, refuzul neîntemeiat de a oferi informaţie etc. [328, p. 208]. 

Totodată, în viziunea noastră, respectarea drepturilor cetăţenilor de a avea acces la informaţie, 

afară de existenţa unui cadru legal, depinde, în mare măsură, de disponibilitatea instituţiilor de stat de 

a furniza această informaţie, precum şi de potenţialul informaţional al acestora [22, p. 73].  

Mai mult ca atît, un aspect al dreptului în discuţie ţine de caracterul veridic al informaţiei 

ecologice. La acest capitol, atestăm dificultăţi semnificative, şi anume, diferenţa pronunţată dintre 

datele deţinute, pe de o parte, de autorităţile ecologice centrale (Inspectoratul Ecologic de Stat) şi 

teritoriale (Agenţiile şi Inspectoratele ecologice), iar, pe de altă parte, de autoritatea centrală de 

statistică (Biroul Naţional de Statistică) [15, p. 346]. Respectiv, lipsa coordonării şi colaborării dintre 

autorităţile statului face dificilă, dacă nu imposibilă asigurarea dreptului cetăţenilor la informaţia 

ecologică (veridică şi completă). 

Generalizînd, susţinem că eficienţa realizării accesului publicului la informaţia de mediu ar 

putea fi consolidată prin elaborarea unui plan de acţiuni în vederea distribuirii acestei informaţii, care 

ar asigura atît sistematizarea datelor informaţionale, cît şi coordonarea acţiunilor respective a 

autorităţilor publice [22, p. 73], toate stipulate în cuprinsul unei legi speciale în materie. 

Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu. Dreptul publicului la informaţia de 

mediu şi la luarea deciziilor de mediu are o importanţă deosebită, deoarece hotărîrile luate, care nu 

contravin legislaţiei, creează un echilibru între interesele ecologice şi economice ale societăţii, 

asigurînd securitatea ecologică a populaţiei [32, p. 26]. 

Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu este stipulată atît în actele legislative 

ecologice, cît şi în unele din cele care reglementează alte domenii de activitate, şi anume [223]: 

Codul electoral al Republicii Moldova, Legea cu privire la avocaţii parlamentari, Legea cu privire la 

petiţionare etc.  

Antrenarea publicului la elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu este reglementată în 

cuprinsul următoarelor acte legislative: - Legea privind protecţia mediului înconjurător (art. 3 pct. d) 

şi art. 30 pct. c)); - Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (art. 27); - Legea 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art. 17 pct. a)); - Legea privind resursele naturale 

(art. 29 alin. (1)); Legea privind spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (art. 20 alin. (3) şi 29 
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alin. (4)); Codul apelor (art. 7); Legea privind securitatea biologică (art. 39); Legea privind fondul 

piscicol, pescuitul şi piscicultura (art. 34 alin. (1)) etc. 

Prevederi speciale, în acest sens, se conţin în Regulamentul privind consultarea populaţiei în 

procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism [247], care 

stabileşte la concret modalitatea participării publicului în acest proces, organizarea acestei proceduri, 

etapele de sociologie urbană, monitoringul realizării lui. 

Relevantă este şi Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător, în Capitolul III al căreia este reglementată expertiza obştească. La prima vedere, se 

pare că actul normativ respectiv reglementează destul de complet şi clar toate aspectele necesare 

asigurării participării publicului la procesul decizional. Dar la o studiere mai detaliată a textului 

legislativ, observăm că Legea reglementează doar dreptul societăţii civile de a participa (prin 

intermediul expertizei ecologice obşteşti) la adoptarea deciziilor (documentaţia de proiect şi 

planificare) ce ţin de realizarea obiectivelor şi activităţilor economice preconizate care influenţează 

sau pot influenţa starea mediului şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale (art. 9 alin. (2)). Din 

conţinutul art. 7 alin. (4) deducem că societatea civilă nu dispune de dreptul de a participa şi la 

expertiza ecologică a actelor legislative şi normative (metodologiilor, regulamentelor, standardelor 

etc.) referitoare la protecţia mediului. Prin urmare, susţinem necesitatea ca dispoziţiile respective să 

fie revizuite şi modificate corespunzător.  

Cadrul juridic privind participarea publicului în procesul decizional de mediu a fost 

perfecţionat după ratificarea Convenţiei privind accesul la informare, justiţie şi participarea 

publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 1998) [60]. În vederea îndeplinirii 

obligaţiilor de implementare a Convenţiei, a fost elaborat şi aprobat de Guvern Regulamentul privind 

antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu [243]. Conform regulamentului 

respectiv, antrenarea publicului în procesul elaborării şi adoptării deciziilor de mediu este un act 

social prin care cetăţenilor li se asigură dreptul şi accesul la luarea deciziilor, la exprimarea opiniilor 

cu privire la adoptarea şi realizarea proiectelor de acte legislative şi a documentaţiei de proiect 

referitoare la obiectivele şi activităţile economice preconizate, ce influenţează sau pot influenţa starea 

mediului. Regulamentul prevede că autoritatea centrală pentru mediu poartă răspundere deplină 

pentru procedura de implicare a publicului în elaborarea actelor legislative şi normative (proiecte de 

legi, programe naţionale, regulamente etc.) (în acest sens, reamintim că Regulamentul Ministerului 

Mediului [250] reglementează destul de vag funcţia acestuia de a colabora cu societatea civilă în 

domeniul protecţiei mediului). În acelaşi timp, şi pentru autorităţile administraţiei publice locale este 

prevăzută responsabilitatea pentru implicarea publicului în procesul de elaborare a deciziilor privind 
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activitatea economică, proiectele de construcţie, reconstrucţie etc. cu impact asupra mediului la nivel 

local.  

Semnificative sînt dispoziţiile Regulamentului care stabilesc cazurile în care expertiza 

ecologică publică este obligatorie. Astfel, acestea sînt:  

a) proiectele şi programele de dezvoltare economică şi socială a Republicii Moldova, care 

prevăd folosirea resurselor naturale cu impact considerabil; 

b) proiectele de acte legislative şi de alte acte normative, instrucţiunile, normativele şi 

metodologiile, regulamentele şi standardele referitoare la starea mediului şi/sau care reglementează 

activităţile potenţial periculoase pentru mediu, folosirea resurselor naturale şi protecţia mediului; 

c)  proiectele convenţiilor internaţionale, proiectele contractelor de concesiune, care prevăd 

folosirea resurselor naturale ale Republicii Moldova;  

d) noile proiecte, programe, planuri şi scheme vizînd: • dezvoltarea economică şi socială a 

RM, a anumitor zone, judeţe, municipii, oraşe, sate; • ocrotirea naturii în ansamblu pe ţară şi în 

teritorii aparte; • reconstrucţia municipiilor, oraşelor, satelor; • alimentarea cu căldură, apă, gaze, 

energie electrică; • construcţia sistemelor de canalizare ale localităţilor; • urbanismul şi amenajarea 

teritoriului în localităţile urbane şi rurale; • construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, 

modernizarea şi reprofilarea, conservarea, demolarea sau lichidarea tuturor obiectelor economice şi 

sociale susceptibile să afecteze mediul, precum şi a celor care pot afecta starea mediului în statele 

limitrofe; • explorarea şi exploatarea subsolului, inclusiv în zonele cu regim de protecţie a apelor; • 

producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice; • amplasarea şi amenajarea 

platformelor pentru deşeuri industriale, menajere, agricole şi reziduuri toxice, construcţia sau 

amplasarea instalaţiilor de prelucrare, neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri şi reziduuri etc. 

Sub aspect comparativ, cazurile enumerate, potrivit Legii privind expertiza ecologică şi 

evaluarea impactului asupra mediului, sînt obligatorii pentru expertiza ecologică de stat. Astfel, 

ţinînd cont de importanţa reglementărilor conţinute în Regulamentul studiat, după noi, e necesar ca 

Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului să fie ajustată la 

dispoziţiile acestuia, introducîndu-se modificările de rigoare (situaţia dată prezintă un exemplu 

relevant al dezvoltării legislaţiei ecologice naţionale prin adoptarea de acte normative noi, dar, cu 

regret, fără coordonarea lor cu cele deja în vigoare, faţă de care se simte lipsa vădită a preocupării de 

a le modifica la momentul oportun; totodată acest caz constituie un exemplu relevant de transpunere 

a actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în cuprinsul actelor normative şi nu a 

celor legislative, după cum ar fi necesar). 

Un alt act legislativ care asigură şi reglementează participarea societăţii civile la elaborarea şi 

adoptarea actelor legislative şi normative îl constituie Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea 
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Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă [121]. Potrivit acestei Concepţii, 

cooperarea se efectuează în următoarele forme: consilii de experţi (din componenţa reprezentanţilor 

organizaţiilor societăţii civile, create de comisiile permanente ale Parlamentului); consultare 

permanentă (plasarea pe web-site-ul oficial al Parlamentului a proiectelor de acte legislative; 

organizaţiile societăţii civile interesate pot accesa liber informaţia şi să prezinte expertize, analize de 

impact, comentarii, opinii, evaluări, propuneri şi alte materiale); întruniri ad-hoc (pentru consultări 

asupra unor probleme concrete de pe agenda Parlamentului şi asupra altor probleme de interes 

naţional); audieri publice (organizate, cel puţin, o dată pe an de către fiecare comisie parlamentară 

permanentă întru consultarea organizaţiilor societăţii civile în probleme de pe agenda Parlamentului 

sau în alte probleme de interes naţional); conferinţa anuală (pentru a evalua gradul de cooperare şi 

pentru a decide asupra unor noi direcţii de cooperare între Parlament şi organizaţiile societăţii civile).  

De asemenea, Concepţia prevede posibilitatea ca reprezentanţii societăţii civile să fie incluşi în 

grupurile de lucru create de Parlament şi de organele de lucru ale acestuia în vederea elaborării sau 

definitivării unor proiecte de acte legislative. 

Prin urmare, putem constata că legislaţia Republicii Moldova conţine prevederi generale pentru 

asigurarea participării publicului în procesul decizional în domeniul mediului în ceea ce priveşte 

elaborarea legilor, regulamentelor, standardelor, autorizaţiilor, planurilor şi programelor de mediu. 

Însă procedurile nu sînt suficient de detaliate pentru ca aceste prevederi să fie aplicabile. Adesea nu 

sînt stabilite termenele pentru anumite etape ale participării publicului. De asemenea, legislaţia nu 

prevede nicio obligaţie de a informa publicul despre decizia luată şi despre raţiunile şi consideraţiile 

pe care se bazează aceasta [260, p. 47]. În acest sens, exemplificăm prin aceea că Ministerul 

Mediului îşi plasează proiectele de acte legislative şi regulamente pe pagina web, pentru a putea fi 

comentate de către public, dar nu informează publicul despre modul în care comentariile au fost luate 

în consideraţie în textele finale. 

Destul de binevenite considerăm a fi în acest context prevederile proiectului Legii protecţiei 

mediului [207, art. 67] care stabilesc posibilitatea atacării în justiţie a deciziilor privind actele de 

reglementare de mediu adoptate cu încălcarea procedurii stabilite de lege (referitoare la implicarea 

publicului la elaborarea acestora). 

Generalizînd asupra subiectului, vom preciza că potrivit celui de al doilea Studiu de 

performanţe [281, p. 59], Republica Moldova dispune de un cadru juridic amplu pentru asigurarea 

participării publicului la procesul decizional în domeniul mediului, însă acesta nu este încă suficient 

pentru implementarea cerinţelor Convenţiei de la Aarhus în mod efectiv. În acelaşi timp, e necesar ca 

în cadrul elaborării deciziilor de mediu să fie aplicat principiul transparenţei [126, p. 70], care are 
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menirea să genereze o mai mare încredere a populaţiei în legi şi reglementări, din momentul cînd 

acestea vor fi elaborate şi adoptate cu consultarea obligatorie a publicului. 

În pofida tuturor aspectelor negative însă, evaluarea actelor legislative naţionale denotă faptul 

că principiile democratizării şi participării publicului sînt pas cu pas încorporate în legislaţia 

ecologică a Republicii Moldova. Acest lucru favorizează o descentralizare continuă a puterii de stat, 

o informare mai amplă a populaţiei şi o participare activă a ei la luarea deciziilor în domeniul 

protecţiei mediului. 

Beneficiile accesului la informaţie şi participării publicului la procesul legislativ şi 

decizional. În context, considerăm binevenit a preciza beneficiile pe care le implică participarea 

publicului la procesul decizional, la dezvoltarea legislaţiei şi, în general, la protecţia mediului, şi 

anume: 

a) pentru autorităţile administraţiei publice: - se perfecţionează mecanismul de adoptare a 

deciziilor; - se asigură transparenţa procesului decizional; - se creează suport solid pentru planurile şi 

programele ecologice necesare pentru o eficientă soluţionare a problemelor ecologice [370, p. 2]; - se 

furnizează noi informaţii, argumente, valori economice şi morale care pot genera noi idei, propuneri 

extrem de necesare pentru asigurarea eficienţei deciziilor adoptate; - se obţine o reacţie preliminară la 

proiectul de decizie de la persoanele care urmează să fie afectate de reglementările propuse; 

autorităţile au posibilitatea de a explica necesitatea acestor reglementări, de a înlătura eventualele 

probleme datorate necunoaşterii sau neacceptării reglementărilor de către destinatari; - se 

economisesc resursele publice, majorîndu-se beneficiile în urma realizării proiectelor economice şi a 

planurilor de mediu; - se obţine un consens cu societatea şi se evită conflictele sociale. 

b) pentru public (societate civilă): - se asigură participarea nemijlocită la soluţionarea 

problemelor ecologice care îl afectează; - se conştientizează rolul opiniei proprii, a rolului personal în 

vederea soluţionării problemelor de interes naţional; - se adoptă acte legislative şi normative care 

garantează şi apără drepturile şi interesele cetăţenilor; - se iau decizii ce satisfac interesele 

persoanelor implicate. 

c) pentru societate în ansamblu: - se asigură (realizează) autoadministrarea societăţii; - se 

ajunge la un consens asupra problemelor de importanţă naţională; - se creează o atmosferă de 

cooperare şi încredere reciprocă între guvernanţi şi guvernaţi; - se consolidează democraţia în cadrul 

statului. 

Astfel, extinderea posibilităţilor de acces la informaţie permite publicului şi ONG-urilor să 

înţeleagă mai bine situaţia şi să afle despre existenţa riscurilor şi influenţelor ecologice potenţiale, cu 

impact asupra lor şi a comunităţilor locale. Participarea lor la procesul de luare a deciziilor asigură 
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racordarea locală a deciziilor cu strategiile naţionale, precum şi luarea în consideraţie a consecinţelor 

şi experienţei locale la elaborarea proiectelor şi executarea lor [22, p. 75]. 

Din contul acordării unui acces mai larg la informaţie şi posibilităţilor de participare, legislaţia 

în vigoare învesteşte publicul şi ONG-urile cu anumite atribuţii şi le ajută să-şi conştientizeze 

posibilităţile de înrîurire pozitivă asupra condiţiilor concrete de viaţă în ţara/localitatea lor. Acest fapt 

contribuie la sporirea gradului de înţelegere a implicării sale, de unitate socială, răspundere socială, 

cît şi la asigurarea unor condiţii mai bune şi mai stabile pentru mediu [85, p. 6].  

Respectiv, contribuţia ONG-urilor este inestimabilă pentru procesul de realizare a drepturilor 

ecologice a cetăţenilor, deoarece acestea participă atît la formarea politicii de mediu, la procesul 

legislativ şi decizional în domeniu, cît şi la apărarea nemijlocită în instanţele de judecată a drepturilor 

şi intereselor ecologice ale cetăţenilor [330, p. 32]. 

Transparenţa procesului de conducere a societăţii oferă publicului şi ONG-urilor posibilitatea 

de a influenţa asupra procesului de adoptare a deciziilor în domeniul protecţiei mediului. Drept 

urmare a antrenării publicului la aceste procese, deciziile care se vor adopta vor fi mai bune, mai 

eficiente, mai întemeiate şi mai echilibrate din punctul de vedere al protecţiei mediului şi, în 

consecinţă, mai acceptabile pentru populaţie. 

În fine, rămîne de necontestat faptul că legile sînt importante, dar poate mai importantă este 

atitudinea cetăţenilor faţă de legi, atitudine care se formează cu precădere în cadrul procesului 

participativ al cetăţenilor. 
 

4.2. Perspectivele dezvoltării legislaţiei ecologice a Republicii Moldova  
 prin prisma exigenţelor tehnicii legislative 

 
Consideraţii generale asupra dezvoltării legislaţiei ecologice. Iniţial, precizăm că în virtutea 

unor condiţii geografice şi climaterice specifice, legislaţia naţională a fost dezvoltată în direcţia 

protecţiei şi sporirii fertilităţii solurilor, protecţiei resurselor de apă contra poluării şi epuizării, 

conservării biodiversităţii, restabilirii ecosistemelor şi combaterii efectelor negative ale dezastrelor 

naturale (secete, inundaţii, alunecări de teren etc.). Legile în vigoare au fost adoptate la începutul 

anilor '90 ai sec. al XX-lea şi modificate în conformitate cu evoluţia circumstanţelor economice şi 

sociale la nivel naţional, precum şi pe măsura dezvoltării relaţiilor cu organismele internaţionale [84, 

p. 50]. 

În literatura de specialitate [28, p. 16-17], se menţionează că noua legislaţie diferă esenţial de 

cea existentă în cadrul fostei URSS, şi anume, prin dezvoltarea unor noi principii în domeniu, cum ar 

fi: principiul democratizării (care presupune informarea largă a publicului şi atragerea lui la luarea 

deciziilor); principiul descentralizării şi deconcentrării puterii de stat şi delegării funcţiilor principale 
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ale protecţiei mediului la nivel local şi transferării răspunderii ecologice de la stat la agenţii 

economici; principiul cooperării internaţionale etc. 

La moment, legislaţia în vigoare, în fond, cuprinde întregul spectru al problemelor ce ţin de 

domeniul protecţiei mediului, determină cadrul juridic al raporturilor dintre utilizatorii resurselor 

naturale şi specifică principiile managementului ecologic din Republica Moldova.  

În ştiinţa dreptului ecologic atestăm ideea conform căreia la etapa actuală atenţia trebuie 

orientată nu spre dezvoltarea legislaţiei ecologice, ci spre asigurarea aplicării eficiente a legilor deja 

adoptate. Însă, în viziunea autorului rus M. M. Brinciuk [316, p. 73], aceste procese trebuie 

desfăşurate paralel. Astfel, recunoscînd importanţa deosebită a activităţii de aplicare a legislaţiei, nu 

poate fi evitată actualitatea dezvoltării legislaţiei ecologice. Această necesitate este determinată de 

starea legislaţiei actuale, caracterizată ca fiind lacunară, fragmentată şi cu defecte. În mod concret, 

putem atesta următoarele momente: calitatea nesatisfăcătoare a actelor normative noi adoptate, 

prezenţa lacunelor, caracterul declarativ al normelor, existenţa contradicţiilor dintre legislaţia 

ecologică şi alte ramuri ale legislaţiei (penală, contravenţională etc.), lipsa mecanismelor de realizare 

a drepturilor şi asigurarea eficacităţii în sfera dată etc. 

În contextul dezvoltării durabile, pentru a fi eficientă, formarea legislaţiei ecologice trebuie să 

se realizeze în următoarele direcţii prioritare [316, p. 78]: 

- asigurarea utilizării raţionale a naturii, prin stabilirea limitelor de folosire a resurselor 

naturale pentru satisfacerea necesităţilor economice şi limitele influenţei chimice, fizice şi biologice 

asupra mediului; 

- crearea mecanismului de respectare a cerinţelor ecologice în procesul de elaborare şi 

aplicare a deciziilor cu caracter economic şi de altă natură cu influenţe asupra mediului; 

- crearea mecanismelor de asigurare a executării cerinţelor ecologice în procesul desfăşurării 

activităţilor economice sau a altor activităţi importante din punct de vedere ecologic; 

- perfecţionarea mecanismului de protecţie a drepturilor şi intereselor ecologice ale 

persoanelor fizice şi juridice;  

- recunoaşterea şi crearea mecanismului de protecţie a drepturilor şi intereselor ecologice a 

generaţiilor viitoare. 

Concomitent cu stabilirea unor obiective concrete, pentru asigurarea unei dezvoltări eficiente a 

legislaţiei ecologice se impune necesitatea de a preveni şi a soluţiona un şir de probleme, cum ar fi: 

problema financiară; competenţa şi eficienţa autorităţilor publice; stimularea combaterii încălcărilor 

legislaţiei ecologice etc. 

În acest sens, în doctrină [310, p. 25] se menţionează că reducerea potenţialului economic şi 

financiar (caracteristic perioadei de tranziţie) creează dificultăţi în aplicarea legilor, fapt ce 
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condiţionează elaborarea actelor cu caracter general, declarativ. Drept consecinţă, rolul 

reglementărilor juridice în domeniu se diminuează. Deci se impune o îmbinare armonioasă între 

actele legislative elaborate a stipulărilor generale şi a celor cu caracter concret, imperativ. 

Pentru formarea legislaţiei ecologice contemporane, adică a legislaţiei ce reflectă tendinţele 

dezvoltării politice, economice, juridice şi sociale a statului şi societăţii, e important aspectul ce ţine 

de forma şi plenitudinea reglementărilor juridice. Prin formă a reglementării juridice, în cazul dat, se 

are în vedere activitatea de creare a dreptului – legislativă şi normativă. Plenitudinea reglementării 

presupune nivelul detalizării reglementării juridice a relaţiilor ce ţin de protecţia mediului în cadrul 

legii [316, p. 78]. 

Analizînd starea legislaţiei ecologice naţionale, ex-ministrul mediului – dl. A. Capcelea, în anul 

2000 [28, p. 9], a identificat următoarele sarcini de bază ale perfecţionării legislaţiei ecologice, care 

continuă să fie actuale şi astăzi: - lichidarea lacunelor legislative în reglementarea relaţiilor ecologice; 

- crearea şi perfecţionarea mecanismelor de implementare a legislaţiei ecologice prin aplicarea 

reglementărilor de ordin juridic, instituţional, economic şi ideologic; - divizarea strictă a sferei de 

competenţă a organelor centrale şi locale în domeniul utilizării resurselor naturale şi protecţiei 

mediului; - revederea şi completarea mecanismului de răspundere ecologico-juridică în cazurile 

contravenţiilor şi infracţiunilor ecologice. 

În acelaşi timp, activitatea de dezvoltare şi perfecţionare a legislaţiei ecologice, în viziunea 

domniei sale, ar trebui să se bazeze pe un şir întreg de principii generale şi specifice, cum ar fi: 

1. Principiul dezvoltării constituţionale a legislaţiei – elaborarea actelor legislative şi 

normative trebuie să se bazeze pe prevederile Constituţiei Republicii Moldova. 

2. Principiul priorităţii reglementărilor legislative – dezvoltarea legislaţiei ecologice trebuie 

să se bazeze prioritar pe modificarea actelor existente şi nu pe elaborarea actelor noi şi anularea celor 

vechi. 

3. Principiul codificării legislaţiei ecologice.  

4. Principiul racordării legislaţiei naţionale la cea europeană. 

5. Principiul asigurării procesului legislativ sub aspect ştiinţific, financiar, informaţional şi 

organizaţional. El presupune elaborarea unei concepţii şi a unui Program al dezvoltării şi 

perfecţionării legislaţiei ecologice în Republica Moldova. 

Evident, pe parcurs, aceste principii au constituit un reper important pentru activitatea 

legislativă în sfera protecţiei mediului, fiind respectate de către subiecţii responsabili. Mai mult, ele 

rămîn a fi destul de actuale şi utile şi în prezent. Ţinînd cont de aceste momente, în continuare ne 

propunem să elucidăm principalele reguli de tehnică legislativă respectarea cărora ar permite 

elaborarea unei legislaţii ecologice eficiente. 
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Regulile de tehnică legislativă indispensabile dezvoltării legislaţiei ecologice.  

1. Dezvoltarea legislaţiei ecologice trebuie să se producă doar în conformitate cu dispoziţiile 

constituţionale şi să fie orientată spre realizarea acestora. Legiuitorul şi ceilalţi subiecţi participanţi 

la procesul legislativ trebuie să se orienteze de normele constituţionale cu caracter general (de 

exemplu: art. 4, art. 6, art. 7, art. 20, art. 26 din Constituţia RM), precum şi de cele care se referă 

nemijlocit la protecţia mediului (cum ar fi: art. 37, art. 46 alin. (5), art. 59, art. 126 alin. (2) lit. e) şi f), 

art. 127 alin. (4) din Constituţia RM). 

Sensul şi conţinutul legilor, cît şi întreaga activitate a puterii legislative este determinată de 

drepturile constituţionale ecologice recunoscute fiecărei persoane, în primul rînd, dreptul la un mediu 

favorabil şi sănătos. Întru executarea acestei norme constituţionale în procesul formării legislaţiei 

ecologice legiuitorul treptat soluţionează două sarcini: - crează un mecanism juridic eficient de 

protecţie a mediului şi de utilizare raţională a resurselor naturale, realizarea căruia va asigura obiectiv 

respectarea dreptului la un mediu favorabil şi sănătos şi creează un mecanism juridic eficient de 

apărare a acestui drept constituţional. Sub acest aspect, respectarea prevedrilor art. 37 din Constituţia 

RM constituie principalul criteriu juridic al constituţionalităţii oricărui act legislativ şi normativ 

adoptat în domeniu. 

2. Unitatea sistemului de drept. Această regulă se asigură prin stabilirea şi respectarea unei 

ierarhii stricte a actelor juridice legislative şi normative.  

3. Caracterul sistemic al legislaţiei – se asigură prin adoptarea pachetelor de acte legislative, 

evitarea adoptării repetate a unor şi aceloraşi reglementări şi excluderea erorilor juridice. În mare 

parte, caracterul sistemic poate fi obţinut prin dezvoltarea legislaţiei în baza unei concepţii elaborate 

în acest sens. 

4. Economia juridică – poate fi obţinută prin adoptarea unui număr mic de acte normative şi 

folosirea metodei de codificare a actelor legislative.  

5. Respectarea principiului separaţiei puterilor în stat – presupune excluderea ingerinţei 

legiuitorului în sfera de competenţă a altor organe ale puterii de stat. Totodată, realizarea principiului 

va exclude cazurile de adoptare a normelor primare de către autorităţi ce nu dispun de competenţa 

necesară. 

6. Pentru ca legea să funcţioneze este necesar ca în conţinutul acesteia să fie inserate 

procedurile juridice, să fie combinate normele materiale cu cele procesuale, care în mod detaliat 

stabilesc modul de realizare a acestora. Numai în asemenea condiţii relaţiile sociale pot fi considerate 

ca fiind reglementate juridic. 

7. Reducerea la minimum a normelor de blanchetă şi formularea legilor ca acte cu acţiune 

directă, regulă strîns legată de cea precedentă. Realizarea acesteia presupune schimbarea tehnicii 
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legislative tradiţionale de elaborare a legilor conform căreia se formulează doar norme generale care 

urmează să fie dezvoltate şi detaliate în alte acte normative. 

8. Stabilirea în lege a termenilor în care urmează să fie realizate măsurile date în competenţa 

organelor executive. Se are în vedere atît adoptarea de acte normative subordonate legii pentru 

dezvoltarea dispoziţiilor legii, cît şi realizarea diferitor acţiuni administrative necesare pentru 

realizarea acestor dispoziţii. 

9. Reflectarea în lege a echilibrului dintre interesele ecologice ale societăţii şi a diferitor 

grupuri de cetăţeni. Aceasta se asigură, în special, prin implicarea în procesul legislativ a tuturor 

persoanelor interesate şi luarea în consideraţie a intereselor tuturor subiecţilor de dreptul mediului. 

Respectarea acestui principiu permite a concilia interesele sociale în vederea dezvoltării normale a 

relaţiilor din cadrul societăţii. 

În acelaşi timp, este importantă şi luarea în consideraţie a opiniei organelor şi instituţiilor care 

urmează să execute actul legislativ sau să participe la realizarea acestuia. Acest fapt permite 

optimizarea mecanismului de realizare a legilor şi sporirea eficienţei acestora. 

10. Realizarea controlului de constituţionalitate a proiectelor de acte legislative. 

11. Formularea calitativă a textului legii. La regulile de tehnică legislativă care privesc 

calitatea legilor sunt atribuite: claritatea, precizia, logica interioară, lipsa contradicţiilor, lipsa 

dispoziţiilor declarative, determinarea în legi a mecanismelor de realizare a măsurilor de protecţie a 

mediului şi de utilizare raţională a resurselor naturale, de respectare şi apărare a drepturilor ecologice 

ale omului. 

12. Asigurarea respectării principiilor progresului juridic şi fundamentării ştiinţifice a 

legiferării. Criteriile progresului juridic al legiferării ecologice constau în includerea în conţinutul 

actelor elaborate a dispoziţiilor orientate spre dezvoltarea şi perfecţionarea cerinţelor de utilizare a 

resurselor naturale şi de protecţie a mediului, îmbunătăţirea mecanismului juridico-ecologic în 

general. Un asemenea scop poate fi atins doar în cazul în care legislaţia ecologică va fi dezvoltată în 

baza unei concepţii ştiinţific fundamentate, precum şi dacă fiecare lege ecologică va fi elaborată în 

baza unei asemenea concepţii. 

13. Luarea în consideraţie în procesul legiferării a celor mai tipice „defecte” ale legilor. În 

context pot fi amintite unele erori conceptuale şi de tehnică legislativă, precum: adoptarea legilor şi 

normelor declarative; legi care lasă unele segmente ale relaţiilor sociale nereglementate; dispoziţii 

neasigurate cu mecanisme de realizare; lipsa procedurilor necesare/suficiente ce ar permite realizarea 

normelor; dispoziţii normative ce nu conţin reglementarea relaţiilor dintre subiecţi sau care nu 

determină subiecţii ca atare; lipsa unui oarecare element structural al normei juridice; norme de 
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blanchetă incorecte; lipsa criteriilor de selectare a normelor ce urmează a fi aplicate; contradicţiile 

dintre normele în vigoare; lipsa logicii şi incoerenţa actului. 

14. Asigurarea, concomitent cu adoptarea şi intrarea în vigoarea a legii, a operării tuturor 

modificărilor necesare în alte legi ecologice, precum şi în actele puterii executive care urmează să 

dezvolte dispoziţiile acestora. 

15. Ecologizarea paralelă a celorlalte ramuri ale legislaţiei naţionale ce au tangenţă cu 

relaţiile de protecţie a mediului. 

Pentru clarificarea acestei condiţii, vom reitera că în cadrul sistemului de drept al Republicii 

Moldova dreptul mediului constituie o ramură complexă. Aceasta deoarece relaţiile ecologice sînt 

reglementate prin norme fixate nu doar în actele legislative şi normative ecologice, ci şi în cuprinsul 

legilor constituţionale, administrative, civile etc. Anume în aceasta constă specificul legislaţiei 

ecologice şi a dreptului mediului. 

Dacă în cadrul unei sau altei sfere a vieţii sociale, reglementate de legislaţia corespunzătoare 

“neecologică”, se exercită o influenţă nefastă asupra stării mediului şi dacă cerinţele acestei legislaţii 

se dovedesc a fi insuficiente, atunci în această ramură a legislaţiei se instituie cerinţe ecologice. 

Termenul ecologizare presupune procesul de implementare a cerinţelor ecologice în conţinutul 

actelor normative şi legislative ce reglementează diferite sfere ale vieţii sociale. Prin esenţa sa 

ecologizarea este un proces obiectiv şi, în acelaşi timp, progresiv, fiind determinat de prioritatea 

legilor de dezvoltare a naturii, pe care omul trebuie să le respecte în activitatea sa, mai ales 

economică, prin care se produce o anumită influenţă asupra mediului în care trăieşte. 

Scopul ecologizării legislaţiei constă în răspîndirea cerinţelor ecologice în regulile şi normele 

ce reglementează activitatea economică, administrativă şi de altă natură a omului, societăţii şi 

statului, ce influenţează negativ asupra stării mediului (de exemplu, în normele de proiectare, 

construcţie şi exploatare a diferitor obiecte). 

Prin intermediul ecologizării se asigură, în primul rînd, reglementarea juridică completă şi 

multilaterală a relaţiilor din sfera interacţiunii omului cu mediul. În al doilea rînd, prin ecologizare în 

reglementarea relaţiilor ecologice sunt implicate mijloacele juridice speciale ale altor ramuri, fapt ce 

sporeşte potenţialul deptului mediului şi al dreptului în ansamblu [320, p. 55]. 

În general, în procesul de ecologizare sunt utilizate două metode. O primă metodă presupune 

ecologizarea nu a normei juridice însăşi, dar a raporturilor juridice ce se nasc în procesul realizării 

legii. Prin cea de-a doua metodă de ecologizare are loc elaborarea unor norme juridice şi normative 

tehnico-economice noi, care cuprind în mod obligatoriu cerinţe juridico-ecologice. Această metodă 

este utilizată destul de frecvent în majoritatea ramurilor legislaţiei [329, p. 36]. 
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În procesul ecologizării este important a se evita eventualele colizii şi contraziceri. La etapa 

elaborării actelor normative un mijloc important de evitare a coliziilor este expertiza ecologică a 

proiectelor, realizarea cărora au tangenţă cu procesul de protecţie a mediului. 

O sarcină importantă a legiuitorului este de a identifica elementul ecologic în cadrul relaţiilor 

sociale reglementate de alte ramuri ale legislaţiei naţionale, precum şi de a stabili corect actele ce 

necesită a fi supuse procesului de ecologizare (a analiza specificul sferei date a vieţii sociale, 

reglementate de legislaţie pentru a identifica prezenţa intereselor ecologice ale persoanei fizice, 

juridice, ale societăţii sau ale statului). În acest sens, de mare ajutor sunt cercetările ştiinţifice 

realizate în domeniu, cît şi comitetele de experţi chemaţi să desfăşoare expertizele. 

În fine, subliniem că doar în cazul unei ecologizări bazate pe o solidă fundamentare ştiinţifică 

şi realizată de către specialişti profesionişti este posibilă obţinerea unui mecanism juridico-ecologic 

performant de protecţie a mediului. 
 

4.3. Sistematizarea – direcţie prioritară a dezvoltării legislaţiei ecologice  
 
În literatura de specialitate rusă [349, p. 126], prin sistematizarea legislaţiei se înţelege 

activitatea de ordonare şi perfecţionare a legislaţiei, organizarea ei ca sistem prin întocmirea de 

culegeri sau acte normative complexe. Se cunosc trei forme de sistematizare: încorporarea, 

codificarea şi consolidarea. 

- încorporarea presupune reunirea actelor normative în vigoare în cuprinsul unei culegeri şi 

plasarea materiei normative într-o anumită ordine. 

- prin codificare se înţelege o asemenea sistematizare a materiei normative, care presupune o 

prelucrare a acesteia şi elaborarea unui act juridic unic. 

- consolidarea este ceva intermediar între codificare şi încorporare. Prin această formă de 

sistematizare, cîteva acte normative se reunesc într-un act unic cu expunerea logică consecutivă a 

normelor din actele anterioare, fiind excluse repetările şi normele care se contrazic. 

În general, întreaga legislaţie ecologică poate fi sistematizată prin utilizarea tuturor formelor 

nominalizate, unii cercetători chiar accentuînd necesitatea sistematizării treptate a legislaţiei la etapa 

actuală prin toate aceste forme [337, p. 17]. Însă, în majoritatea cazurilor, sînt expuse avantajele 

codificării. 

Referindu-ne nemijlocit la codificare, notăm că ea este definită drept: forma superioară de 

sistematizare a actelor normative, în sensul că presupune cuprinderea sintetică şi sistematizată într-un 

act normativ cu forţa juridică a legii, a tuturor normelor juridice aparţinînd aceleiaşi ramuri de drept 

[302, p. 282]; proces fundamentat ştiinţific de ordonare a normelor juridice ramurale cu modificarea 

concomitentă şi completarea cu alte norme în scopul creării unui act unic după structură, tehnică 
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juridică şi terminologie, menit să reglementeze o sferă concretă a relaţiilor sociale [325, p. 100]; 

codificarea constă în cuprinderea tuturor sau aproape tuturor normelor juridice dintr-o ramură de 

drept, în prelucrarea şi alcătuirea unui singur act normativ nou, denumit cod, regulament etc., care are 

valoarea unei legi [14, p. 309-312]; cea mai profundă formă de sistematizare a legislaţiei, 

presupunînd o prelucrare, modificare şi perfecţionare a conţinutului reglementării juridice [332, p. 

16]. 

În viziunea cercetătorilor B. Negru şi A. Negru [194, p. 372-373], codificarea este atît o formă 

de sistematizare a legislaţiei, cît şi o parte componentă a activităţii de elaborare a dreptului. Ea 

presupune o operaţie complexă de o deosebită importanţă, necesitînd profesionalism, previziune şi 

răspundere. 

Aşadar, codificarea este o formă superioară de sistematizare realizată de legiuitor, întrucît ea 

porneşte totdeauna de la principiile generale ale sistemului dreptului şi ale unei ramuri de drept, 

căutînd să redea, într-un singur act, cu un conţinut şi o formă unitare, cît mai complet şi închegat, 

toate normele juridice dintr-o ramură. 

Acţiunea concretă de codificare implică o bogată activitate a legiuitorului, de prelucrare 

complexă a întregului material normativ, de îndepărtare a normelor depăşite, perimate, de completare 

a lacunelor, de novaţie legislativă (introducerea unor norme noi, cerute de evoluţia relaţiilor sociale), 

de ordonare logică a materialului normativ şi de utilizare a unor mijloace moderne de tehnică 

legislativă [205, p. 237-238]. 

O viziune distinctă, în acest sens, expune dl doctor în drept M. Duţu [75, p. 63-64], potrivit 

căruia codificarea implică două forme de realizare. Cea mai simplă şi, în consecinţă, şi mai rapidă, 

dar şi cu rezultate minime constă în „compilarea”, respectiv, regruparea textelor în vigoare şi 

ordonarea lor după o numerotare prestabilită. Evident, o asemenea întreprindere nu poate determina o 

raţionalizare a dreptului în vigoare, fiind vorba de o simplă juxtapunere de texte. 

Metoda codificării dreptului existent (constant) implică regruparea şi ordonarea, potrivit 

principiilor generale în materie, a textelor în vigoare, fără a crea reguli noi (realizat după această 

metodă, Codul mediului din Franţa a presupus „compilarea”, ordonată în jurul unui plan, în tot 

sau în parte a 41 de legi, care au fost abrogate şi înlocuite cu 975 de articole, şi figurează în 

partea legislativă a actului normativ; partea regulamentară, mult mai consistentă, a cuprins circa 

3.000 de articole şi a propus asimilarea şi apoi abrogarea a numeroase texte subsecvente legii). 

Nu este totuşi exclusiv o operaţie de reproducere a reglementarilor existente, ci poate antrena şi o 

adaptare a lor la evoluţiile limbajului tehnico-juridic (atît de important şi de dinamic în domeniul 

mediului) şi la cele ale principiilor constituţionale. 
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Procedeu avantajos din anumite puncte de vedere (promptitudine în realizare, regruparea 

dreptului pozitiv), acesta nu contribuie însa semnificativ la accesul cunoaşterii legii şi la lizibilitatea 

acesteia, efortul concentrîndu-se asupra sistematizării. Textele asamblate, chiar uşor modificate în 

forma lor, păstrează incoerenţa şi contradicţiile iniţiale. 

În acest context, semnificativă se dovedeşte a fi codificarea reformatoare (creatoare, 

inovatoare) care prezintă următoarele avantaje: integrează norme noi, elimină paralelismele, 

corectează disonanţele şi soluţionează contradicţiile în cadrul unui efort general de raţionalizare, 

modernizare şi integrare a corpusului juridic privind mediul. Mai mult decît atît, pe această cale s-ar 

putea integra şi dreptul internaţional şi comunitar aferent [78, p. 44]. 

Respectiv, adoptarea unui cod reprezintă pentru orice domeniu al dreptului şi cu atît mai mult 

pentru ramurile mai recente şi mai complexe, cum este cazul dreptului ecologic, expresia deplinei 

maturizări şi a impunerii sale definitive în cadrul sistemului de drept [80, p. 102]. 

Explicaţii distincte la acest capitol atestăm şi în studiile realizate de I. A. Ignatieva [332, p. 16], 

care susţine că codificarea legislaţiei se realizează permanent prin elaborarea şi adoptarea actelor 

legislative complexe, precum şi a legilor speciale din domeniu, în timp ce adoptarea Codului 

Ecologic reprezintă o formă cu mult mai profundă şi complexă de sistematizare a normelor juridice 

din sfera dată. 

În viziunea domniei sale, codificarea legislaţiei ecologice şi elaborarea Codului Ecologic (ca şi 

a oricărui alt cod) nu sînt identice. Pentru argumentarea acestei ipoteze sînt invocate opiniile mai 

multor autori potrivit cărora codificarea este privită fie numai ca un proces de creare a dreptului, al 

cărui rezultat este elaborarea Codului [352, p. 64], fie o formă a activităţii de sistematizare [340, p. 

61-70]. Din aceste considerente, în rezultatul codificării pot fi elaborate nu numai coduri, iar actele 

codificate nu întotdeauna au un caracter universal ce ar cuprinde toate aspectele obiectului 

reglementat. În caz de necesitate, sînt codificate numai normele juridice care constituie, în totalitatea 

lor, o instituţie juridică a anumitor relaţii sociale [332, p. 17]. 

Din cele expuse, cercetătoarea deduce următoarele momente: - codificarea legislaţiei ecologice 

este o formă a unui proces permanent de dezvoltare şi ordonare a legislaţiei; - actul codificat nu este 

neapărat un act principal al legislaţiei sau al ramurii de drept; - elaborarea Codului Ecologic este doar 

unul dintre rezultatele codificării legislaţiei ecologice. 

O idee similară atestăm la un alt autor rus – M. M. Brinciuk [313, p. 70], care susţine că scopul 

codificării nu se reduce doar la elaborarea codului, care să pretindă la rolul unicului act complex, 

principal, cu acţiune directă în cadrul sistemului legislativ ramural. 

Prin urmare, domnia lui identifică două forme de codificare: elaborarea şi adoptarea unui Cod 

Ecologic integrat şi, respectiv, codificarea legii-cadru în domeniu. 



 172

Explicînd elaborarea Codului Ecologic ca fiind un proces complex de integrare a celor mai 

importante norme juridice ecologice în conţinutul unui singur act legislativ, cu abrogarea actelor 

legislative şi normative respective, autorul citat optează mai mult în favoarea codificării legii-cadru, 

în varianta în care acest act legislativ să corespundă tuturor criteriilor unui cod. 

Beneficiile oferite de o asemenea variantă de codificare constau în: asigurarea reglementării 

ecosistemice a relaţiilor dintre om şi natură; consolidarea normelor şi dezvoltarea lor coordonată în 

interiorul sistemului legislativ; înlăturarea imperfecţiunilor legislaţiei în vigoare şi crearea condiţiilor 

pentru perfecţionarea procesului de executare; asigurarea dezvoltării şi perfecţionării stabile a 

legislaţiei ecologice în baza legităţilor stabilite de legea-cadru etc. 

Astfel, unitatea sistemului legislativ va fi asigurată datorită faptului că actele normative noi vor 

fi elaborate doar în corespundere cu principiile şi prevederile de bază ale legii-cadru [313, p. 69-70]. 

În general, în doctrină sînt polemizate destul de frecvent două variante de codificare: adoptarea 

Codului Ecologic care să funcţioneze concomitent cu codurile ramurale din domeniu ce ţin de 

resursele naturale (Codul apelor, Codul funciar, Codul subsolului etc.), conţinînd dispoziţii generale 

pentru toate, şi adoptarea unui Cod Ecologic care să înglobeze şi să substituie toate codurile 

respective.  

În viziunea academicianului ucrainean Iu. S. Şemşucenko [368, p. 51], a doua variantă 

presupune o gigantomanie inutilă, deoarece legislaţia resurselor naturale este suficient de dezvoltată 

pentru a-şi păstra autonomia. 

La acest capitol, profesorul S. A. Golicenkov [353, p. 110] pledează pentru codificarea 

legislaţiei ecologice prin varianta codificării interramurale, ceea ce presupune elaborarea unui cod 

care să înglobeze toate codurile şi actele legislative existente în domeniu. În viziunea lui, Codul 

Ecologic este un act normativ distinct de lege, presupunînd „un set de legi ce reglementează diferite 

relaţii sociale”.  

Prin esenţă, deşi are forţa juridică a unei legi, Codul nu este o lege obişnuită, ci un act legislativ 

unic, cu o organizare internă distinctă, în care normele juridice sînt plasate într-o consecutivitate 

logică stringentă, după un sistem bine gîndit, care reflectă structura internă a ramurii de drept 

respective. 

Cu toate avantajele pe care le prezintă Codul Ecologic, S. A. Golicenkov [353, p. 110] susţine 

că în următorii ani nu poate fi elaborat un asemenea cod, deoarece nu sînt întrunite condiţiile 

necesare, şi anume: a) existenţa unei legislaţii stabile; b) corespunderea dintre sistemul legislativ şi 

sistemul dreptului; c) existenţa practicii judiciare şi generalizarea ei; d) fundamentare ştiinţifică etc. 

Expunîndu-se pe marginea acestor condiţii, cercetătorul autohton V. Ursu [294, p. 92] 

menţionează că unul dintre criteriile de bază care condiţionează stabilitatea legislaţiei constituie 
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anume codificarea acesteia. De aceea, anume instabilitatea legislaţiei reclamă defăşurarea codificării, 

altfel, şi-ar pierde rolul şi semnificaţia sa de sistematizare a actelor normative. 

Referindu-ne la practicile atestate în domeniu, vom preciza iniţial că procesul de aderare la 

Uniunea Europeană a presupus transpunerea unui consistent cadru juridic comunitar de mediu, care a 

generat o schimbare substanţială a dreptului intern, deopotrivă cantitativă şi calitativă. Respectiv, în 

faţa acestor noi realităţi, unele state proaspăt admise în UE, precum Polonia şi Republica Cehă, au 

optat pentru formula elaborării şi adoptării de coduri ale mediului. De altfel, şi alte state vest – 

europene precum Franţa, Suedia, Germania, Olanda şi Finlanda au recurs la o asemenea soluţie. În 

altele s-au optat, într-o primă etapă la forma codurilor ca sistematizare exclusiv tehnică (Italia, de 

exemplu). 

O preocupare similară atestăm şi în fosta URSS, unde ideea iniţierii elaborării şi adoptării 

proiectului Codului Ecologic a fost propusă de savantul V. V. Petrov la sfîrşitul anului 1980. La 

începutul anului 1990, un asemenea Cod a fost elaborat, însă transformările social-economice 

parvenite între timp nu au permis adoptarea acestuia. Respectiv, în 1991 este adoptată Legea privind 

protecţia mediului înconjurător (adesea considerată un adevărat cod ecologic). 

În general, în studiile de specialitate [339, p. 6], în baza experienţei statelor europene, sînt 

atestate două modele de codificare: francez şi german. Modelul german este considerat un model 

clasic, care presupune sistematizarea întregii materii juridice în domeniu cu operarea tuturor 

modificărilor şi transformărilor necesare.  

Modelul francez este mai flexibil. Este vorba de aşa-zisul sistem al blocurilor de norme atît 

deja elaborate, cît şi a celor potenţiale, pentru care se rezervă un anumit spaţiu în actul codificat nou. 

Respectiv, este un model ce permite o codificare pe etape, pe parcursul a mai multor ani.  

În prezent, în Franţa există acte legislative ecologice ce funcţionează concomitent cu Codul 

Ecologic, ceea ce sugerează ideea conform căreia codificarea realizată în acest stat nu este nici 

completă şi nici finalizată. 

Studiind principalele realizări la acest capitol din Federaţia Rusă şi Ucraina, atestăm că în 

ambele state se desfoaşoară ample activităţi de codificare a legislaţiei ecologice, care au şi trăsături 

comune.  

Astfel, după cum susţine academicianul Iu. S. Şemşucenko [368, p. 51], proiectul Codului 

Ecologic al Ucrainei integrează în sine acele sfere ale relaţiilor ecologice în care e posibilă survenirea 

problemelor ecologice de asigurare a protecţiei mediului şi a securităţii ecologice a populaţiei, 

consacrînd principiile generale pentru utilizarea tuturor elementelor de mediu. Prin urmare, se 

propune un Cod Ecologic care să funcţioneze concomitent cu legislaţia codificată a resurselor 

naturale.  
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Aceeaşi situaţie o atestăm şi în cazul Federaţiei Ruse, unde a fost deja expus publicului 

proiectul Concepţiei Codului Ecologic în care se propune integrarea în cuprinsul viitorului cod doar a 

trei acte legislative (Legea privind protecţia mediului înconjurător, Legea privind protecţia aerului 

atmosferic, Legea privind deşeurile de producţie şi menajere) [332, p. 17]. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova, la nivel legislativ, o asemenea preocupare nu este 

atestată, chiar dacă în doctrină adesea sînt expuse propuneri de codificare a legislaţiei ecologice.  

Bunăoară, în viziunea cercetătorului A. Capcelea [28, p. 20], codificarea reprezintă un 

principiu al procesului de dezvoltare şi perfecţionare a legislaţiei ecologice în perioada 

contemporană. Respectiv, domnia sa susţine necesitatea codificării treptate, în cîteva etape 

consecutive. La etapa iniţială să se realizeze o codificare separată a cîtorva domenii ce ţin de 

utilizarea resurselor naturale, protecţia mediului, securitatea ecologică cu elaborarea codurilor 

respective şi a pachetelor de acte normative necesare pentru dezvoltarea lor. Concomitent, trebuie să 

fie desfăşurată şi codificarea intrasectorială a legislaţiei. La etapa finală, domnia lui propune 

elaborarea Codului Ecologic al Republicii Moldova în care să fie generalizate normele ce 

reglementează toate genurile de relaţii ecologice cu evidenţierea atît a compartimentelor generale, cît 

şi a celor speciale. 

Ideea dată este susţinută şi argumentată de o serie de cercetători autohtoni, printre care: N. 

Zamfir [305, p. 16], C. Ţurcanu [290, p. 17], V. Vlaicu [281, p. 16] etc. 

În contextul dat, pot fi nominalizate şi studiile realizate de savanţii V. Ursu şi I. Guceac [99, p. 

9], care susţin ideea elaborării unui Cod Ecologic complex care să includă şi să sistematizeze toate 

codurile specializate, precum şi legile, inclusiv decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Guvernului ce 

reglementează relaţiile din acest domeniu. În acest sens, se propune o structură a codului constituită 

din trei părţi: partea generală, partea deosebită şi partea specială, toate grupate în capitole şi articole. 

În acelaşi timp, autorii citaţi, studiind experienţa altor state în domeniu (de exemplu, Elveţia, 

Suedia, Franţa, Ucraina, Federaţia Rusă etc.), conchid asupra prevederilor de bază ale unui concept al 

proiectului Codului Ecologic al Republicii Moldova, care, potrivit lor, urmează să conţină: - 

fundamentarea necesităţii adoptării noului act legislativ, inclusiv analiza direcţiilor şi a nivelului de 

dezvoltare a legislaţiei din domeniul dat; - motivarea necesităţii adoptării Codului Ecologic al 

Republicii Moldova; - determinarea scopului viitorului act legislativ; - stabilirea obiectivelor 

viitorului act legislativ; - determinarea locului viitorului act normativ în legislaţia în vigoare; - 

stabilirea structurii viitorului act legislativ.  

O idee similară atestăm şi în doctrina rusă, în care I. A. Ignatieva [332, p. 18] accentuează 

necesitatea elaborării unei concepţii cu privire la sistematizarea legislaţiei ecologice şi aplicarea 
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acesteia. Prin urmare, putem constata că este propusă o concepţie cu mult mai largă, care include în 

sine şi ideea codificării.  

În viziunea domniei sale, concepţia dată trebuie să cuprindă: scopul şi sarcinile sistematizării 

legislaţiei; complexul premiselor sistematizării şi a factorilor care influenţează fixarea condiţiilor şi 

limitelor acestei sistematizări; formele sistematizării raportate la perioade concrete de dezvoltare a 

legislaţiei ecologice; criteriile de selectare a normelor ce urmează a fi sistematizate; orientările 

juridice de bază ale legislaţiei sistematizate (scopul, sarcinile, principiile, conceptele-cheie). 

Referitor la codificare şi elaborarea Codului Ecologic, cercetătoarea susţine că aceasta este o 

perspectivă reală a legislaţiei ecologice. Dar, în acelaşi timp, la moment nu reprezintă o sarcină şi o 

problemă stringentă. 

Iniţial, pentru elaborarea acestuia este necesar de a stabili existenţa necesităţii, anume de a 

codifica legislaţia ecologică. Acestei forme de sistematizare nu-i trebuie acordată o preferinţă 

spontană. Dacă legislaţia ecologică trebuie perfecţionată la nivelul anumitor aspecte ale sale, aceasta 

nu înseamnă că e necesară elaborarea Codului Ecologic. Cel puţin n-ar fi raţional ca prin adoptarea 

acestuia să se urmărească realizarea unor sarcini curente de modernizare a legislaţiei, deoarece 

acestea pot fi realizate cu ajutorul unor mecanisme legislative mai simple, precum: modificarea, 

completarea actelor în vigoare, elaborarea şi adoptarea de noi acte normative. 

Codificarea trebuie să fie, în acelaşi timp, inevitabilă – conştientizată de leguitor ca unica 

variantă posibilă de dezvoltare a legislaţiei ecologice. Sub acest aspect, Codul Ecologic va putea fi 

adoptat doar cînd vor fi epuizate toate posibilităţile de perfecţionare a ramurii date. Această condiţie, 

susţine domnia sa, trebuie să fie o condiţie inerentă procesului de codificare a legislaţiei ecologice. 

O a doua condiţie importantă, în acest sens, este acumularea unei experienţe în sistematizarea 

legislaţiei ecologice – sub forma realizării unor incorporări şi consolidări a acestei legislaţii. Pe fonul 

unor asemenea practici va fi posibilă evidenţierea unor soluţii importante pentru codificarea 

complexă, precum: esenţa codificării legislaţiei ecologice, limitele şi posibilităţile acesteia, obiectele 

şi subiecţii codificării etc. [332, p. 18]. 

În acelaşi timp, sînt necesare cercetări teoretice prealabile a celor mai principale dispoziţii ale 

Părţii Generale a viitorului Cod Ecologic, printre care prioritară trebuie să fie stabilirea sistemului 

orientărilor juridice ale ramurii. În acest sens, este importantă stabilirea scopurilor, sarcinilor şi 

principiilor, clarificarea conceptelor-cheie din domeniu. Anume aceste momente în totalitatea lor ar 

reflecta esenţa reglementării juridice preconizate. 

Deosebit de importantă este şi condiţia de a adopta codul ca un act normativ cu acţiune directă, 

cu un număr minim de norme de blanchetă. 
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În acelaşi context, se poate include şi necesitatea adoptării Codului Ecologic în condiţiile unei 

ecologizări adecvate şi eficiente a altor ramuri ale legislaţiei naţionale. În mod similar opinează şi 

cercetătorul N. A. Orlov [349, p. 125], care menţionează că crearea unui sistem legislativ ecologic 

eficient presupune o corelare armonioasă a acesteia cu sistemul normelor juridice a altor ramuri de 

drept. 

Un moment important, evidenţiat de I. A. Ignatieva, ţine de identificarea factorilor ce 

determină condiţiile şi limitele sistematizării legislaţiei ecologice, şi anume: Constituţia, convenţiile 

şi tratatele internaţionale, practica judiciară, experienţa reglementării juridice şi de sistematizare a 

legislaţiei ecologice în alte state [337, p. 11]. În acest sens, domnia sa susţine că succesul şi calitatea 

sistematizării legislaţiei ecologice a Federaţiei Ruse sînt determinate, într-o anumită măsură, de 

utilizarea experienţei altor state în sfera dată [333, p. 28; 325, p. 19]. 

În viziunea noastră, cercetătoarea are perfectă dreptate, întrucît, în baza acestor experienţe, am 

putea identifica cele mai eficiente căi şi metode de sistematizare corectă şi adecvată a legislaţiei 

noastre, precum şi evita eventualele erori şi nereuşite ce ar afecta acest proces.  

Printre principalele condiţii ce ar garanta o sistematizare deplină, obiectivă şi justificată, dna I. 

A. Ignatieva menţionează necesitatea: - perceperii legislaţiei ecologice ca o ramură legislativă 

complexă ce reglementează relaţiile sociale de protecţie a mediului şi de utilizare a resurselor 

naturale; - respectării corelaţiei şi consecutivităţii justificate la folosirea diferitor forme de 

sistematizare – încorporarea, consolidarea şi codificarea – la diferite etape de dezvoltare a legislaţiei 

ecologice; - realizării opotune a codificării complexe a legislaţiei ecologice prin crearea Codului 

ecologic [337, p. 11]. 

Principii ale procesului de codificare atestăm şi în doctrina fostei URSS. În acest sens, 

cercetătorul A. S. Şesteriuk [369, p. 47-48] a formulat, la timpul său, un şir de principii necesare 

pentru asigurarea unei codificări corecte şi eficiente (vom concretiza că, la acel moment, codificarea 

privea doar legislaţia resurselor naturale), şi anume: - necesitatea corelării sistemului legislaţiei cu cel 

al dreptului ecologic; - stabilitatea sistemului legislaţiei; - unitatea internă a sistemului legislaţiei; - 

accesibilitatea sistemului pentru aplicare; - formarea sistemului legislaţiei în baza regulilor ştiinţifice 

ale codificării şi sistematizării; - asigurarea legislaţiei ecologice cu sancţiuni penale, civile, 

contravenţionale (pentru dezvoltarea principiului juridic al inevitabilităţii răspunderii); - 

complexitatea şi fundamentarea ştiinţifică. 

Desigur, acestea sînt momente de o importanţă fundamentală pentru realizarea unei codificări 

adecvate, corecte şi eficiente, care, în viziunea noastră, trebuie luate în consideraţie la sistematizarea 

legislaţiei ecologice naţionale. 
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După cum s-a menţionat pe parcursul prezentei investigaţii, Republica Moldova la momentul 

actual dispune de un pachet impunător de acte legislative şi normative orientate spre reglementarea 

raporturilor dintre om şi mediu. Partea negativă este că ele nu sînt pe deplin eficiente, în mare parte 

declarative, nu arareori se dublează şi chiar se contrazic. Prin urmare, cantitatea nu este marcată de 

calitate.  

Practica demonstrează că remediul clasic la fenomenul inflaţiei legislative îl reprezintă 

codificarea, sub forma unui act normativ cu forţă juridică superioară, cît mai cuprinzător în privinţa 

reglementărilor juridice dintr-un anumit domeniu, în cazul nostru a celor privind protecţia mediului. 

Astfel, în favoarea codificării pledează cel puţin două argumente fundamentale, de ordin 

cantitativ şi calitativ: pe de o parte, dezvoltarea explozivă a textelor normative în domeniu, depăşind 

cu mult în abundenţă materii tradiţionale, care necesită dezvoltare, ordonare, raţionalizare şi 

eficientizare, iar, pe de altă parte, predispoziţia naturală sistematizantă şi globalizantă a dreptului 

ecologic. 

Evident, asemenea adevăruri sînt de necontestat. Însă, în viziunea noastră, dată fiind situaţia 

legislaţiei ecologice naţionale ce necesită remedieri şi aplanări cu finalitatea unei sporiri a eficienţei, 

considerăm că soluţia rezidă anume în sistematizarea acesteia, la moment prin încorporare şi 

consolidare. Pentru realizarea unei codificări (prin elaborarea Codului ecologic), considerăm că atît 

autorităţile competente, cît şi cadrul juridic din domeniu nu sînt pregătite, ceea ce ar complica extrem 

de grav procesul codificării în ansamblu şi pentru o lungă perioadă. 

De aceea, în prezent, pentru a obţine o reglementare juridică mai eficientă, calitativă şi stabilă a 

relaţiilor ecologice, pentru garantarea şi consolidarea ordinii de drept în sfera interacţiunii omului cu 

natura, pentru dezvoltarea în continuare a legislaţiei ecologice, considerăm necesar de a soluţiona cu 

succes în practică cel puţin problemele elucidate în prezenta lucrare. 

 

4.4. Concluzii la capitolul 4 
 
Relaţiile stabilite de Republica Moldova pe plan extern (la nivel european şi internaţional), au 

marcat chiar de la bun început formarea legislaţiei ecologice şi, ulterior, a influenţat considerabil 

dezvoltarea acesteia. 

Prin esenţă, implementarea normelor şi principiilor dreptului ecologic internaţional şi 

comunitar în legislaţia ecologică naţională va contribui substanţial la elaborarea unui cadru juridic 

diversificat care să poată face faţă noilor provocări ecologice ale lumii contemporane. 

Respectiv, e destul de important ca acest proces să se desfăşoare: - conform unei concepţii clare 

în domeniu, fundamentate ştiinţific; - de specialişti calificaţi; - în urma unei evaluări a situaţiei din 

legislaţia naţională; - prin transpunerea, pe cît posibil, în norme cu acţiune directă, respectîndu-se 
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strict ierarhia acestora; - prin cele mai raţionale metode: modificarea actelor normative în vigoare, 

completarea acestora şi, doar în cazuri extreme, adoptarea de acte noi; - operarea de modificări în 

mod coordonat concomitent în toate actele normative care au tangenţă cu dispoziţiile ce urmează a fi 

implementate, moment de natură să garanteze şi să asigure caracterul sistemic al legislaţiei ecologice 

naţionale, precum şi să evite repetările inutile şi excesul de normativitate; - elaborarea concomitentă 

şi a mecanismelor necesare prentru transpunerea practică; - păstrarea unui limbaj simplu şi accesibil 

atît pentru specialişti, cît şi pentru cetăţenii simpli. 

În acelaşi context al condiţiilor, e necesar de accentuat şi necesitatea implicării active a 

societăţii civile în procesul legislativ, normativ şi decizional. Anume datorită contribuţiei acestui 

sector al societăţii (ONG-urilor), în Republica Moldova poate fi atestată o descentralizare continuă a 

puterii de stat, o informare mai amplă a populaţiei şi o participare activă a ei la luarea deciziilor în 

domeniul protecţiei mediului. 

În general, sîntem de părerea că ONG-urile contribuie eficient la dezvoltarea unei legislaţii 

ecologice cu un conţinut democratic, prin proceduri democratice, în corespundere cu interesele 

generale ale societăţii, reducînd astfel posibilitatea promovării unor interese politice particulare. 

Totodată, graţie profesionalismului şi specializării unora dintre ONG-uri în domeniul de 

referinţă şi a relaţiilor intense stabilite cu ONG-urile din alte state, de nivel regional sau internaţional, 

e posibilă o evaluare mai accesibilă a experienţei altor state, preluarea celor mai de succes realizări şi 

transpunerea lor la nivelul cadrului juridic naţional. Desigur, asemenea oportunităţi trebuie apreciate 

la justa lor valoare, în special, de către factorii de decizie. 

Din aceste considerente, la moment, unul dintre obiectivele principale ale politicii de mediu 

trebuie axat pe perfecţionarea corespunzătoare a cadrului juridic care să asigure realizarea dreptului 

cetăţenilor de a participa eficient la procesul decizional şi legislativ. 

În fine, referindu-ne la sistematizarea legislaţiei ecologice, ca unică soluţie pentru problemele 

ce o afectează şi pentru dezvoltarea acesteia, susţinem necesitatea desfăşurării acestui proces de la 

simplu la compus. În special, pentru început considerăm necesar de a: 

- studia nivelul de coerenţă şi corelaţie a normelor juridice din diferite acte legislative din 

domeniu pentru a fi constatate eventualele coliziuni şi contraziceri; 

- excluderea din conţinutul actelor normative a normelor perimate şi depăşite; 

- reformularea unora dintre ele pentru a le expune într-o ordine logică şi consecutivă; 

- verificarea sistemului de norme ecologizate; 

- modificarea actelor legislative conform angajamentelor asumate de către stat pe plan 

internaţional şi comunitar (implementarea principiilor şi normelor de drept ecologic internaţional şi 

comunitar), urmărindu-se crearea unor norme juridice cu acţiune directă etc. 
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La un alt nivel de sistematizare se impune o abordare diferenţiată prin gruparea diferitor norme 

juridice după obiectul lor de reglementare şi crearea unor instituţii juridice în domeniu; consolidarea 

actelor normative subordonate legilor (care, în ultimul timp, sînt destul de numeroase, fiind elaborate 

de mai multe organe de stat) prin elaborarea unor culegeri „tematice” (în funcţie de obiectul de 

reglementare); compilarea diferitor acte legislative cu acelaşi obiect de reglementare etc.  

Numai după asemenea proceduri şi modalităţi de sistematizare a legislaţiei în domeniu va fi 

posibilă trecerea la o altă etapă de sistematizare – codificarea, care, în viziunea noastră, trebuie 

iniţiată cu consolidarea rolului şi locului Legii privind protecţia mediului (în varianta sa nouă) în 

sistemul legislaţiei ecologice. Astfel, prin utilizarea metodei integrative de sistematizare se va putea 

treptat ajunge la momentul în care codificarea, prin elaborarea unui Cod Ecologic, va fi inevitabilă – 

conştientizată ca unică variantă posibilă de dezvoltare şi consolidare a legislaţiei ecologice a 

Republicii Moldova. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  
 

În baza cercetării mai multor aspecte ale legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, ca sistem 

de reglementări juridice a protecţiei mediului, putem generaliza următoarele concluzii importante: 

 Legislaţia ecologică a Republicii Moldova reprezintă o ramură complexă a legislaţiei 

naţionale, constituită din totalitatea actelor normative (legi şi acte subordonate legilor) care conţin 

norme juridice ecologice şi reglementează relaţiile sociale ce ţin de folosirea raţională a resurselor 

naturale şi protecţia factorilor naturali şi artificiali ai mediului, cu scopul prevenirii şi combaterii 

influenţei negative a activităţilor economice şi de altă natură a omului asupra mediului şi a sănătăţii 

populaţiei (faţă de poluarea chimică, fizică şi biologică). Respectiv, importanţa covîrşitoare a 

legislaţiei ecologice în reglementarea relaţiilor din societate este determinată de faptul că ea are 

menirea să asigure atît protecţia mediului, cît şi nemijlocit fiinţa umană. 

 Caracterul complex al legislaţiei ecologice este determinat, într-o anumită măsură, de 

ecologizarea normelor juridice din alte ramuri ale legislaţiei naţionale, fapt deosebit de necesar 

pentru asigurarea realizării eficiente a politicii naţionale de mediu, în general, şi a procesului de 

protecţie a mediului, în mod special. 

 În cadrul sistemului de norme juridice ecologice, un loc prioritar îl au principiile, care, prin 

conţinutul lor, ridică şi impun protecţia mediului la rang de interes general şi preocupare majoră în 

raport cu interesele şi preocupările de altă natură. Principiile legislaţiei ecologice, avînd rolul de a 

orienta reglementările juridice spre atingerea scopurilor prestabilite, asigură echilibrul şi coerenţa 

sistemului normativ-juridic ecologic, păstrează stabilitatea, structura şi ordinea juridică prestabilită, 

precum şi contribuie la realizarea eficientă a reglementărilor juridice în domeniul ocrotirii mediului. 

 Caracterul sistemic al legislaţiei ecologice presupune funcţionarea componentelor sale în 

baza unor raporturi de subordonare şi coordonare. Subordonarea presupune ajustarea normelor 

legilor ecologice speciale faţă de normele Constituţiei şi a legii-cadru în scopul dezvoltării şi 

detalizării acestora, iar coordonarea priveşte evitarea reglementărilor repetate a unora şi aceloraşi 

raporturi sociale în domeniu şi, respectiv, asigurarea unei reglementări oportune şi complete. De 

asemenea, funcţionarea cadrului normativ-juridic ca sistem este materializată, într-o anumită măsură, 

prin mecanismele de asigurare a aplicării şi respectării legislaţiei ecologice. 

 Dezvoltarea legislaţiei ecologice a Republicii Moldova este influenţată de o serie de factori 

de diferită natură (politici, sociali, economici, juridici, ecologici etc.), dintre care deosebit de 

importanţi sînt factorul extern şi cel social. Factorul extern asigură corespunderea legislaţiei 

ecologice cu criteriile general acceptate pe plan european şi internaţional, iar factorul social 
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influenţează legislaţia în direcţia corespunderii condiţiilor social-economice concrete ale societăţii 

noastre, în special, problemelor ecologice locale, cît şi intereselor generale ale statului şi comunităţii. 

Principalele probleme ale legislaţiei ecologice a Republicii Moldova la etapa actuală: 

1. Legea privind protecţia mediului înconjurător, prin esenţă, nu poate fi considerată o lege-

cadru pentru sistemul actual al legislaţiei ecologice naţionale, cu toate că îşi reglementează acest 

statut. Ţinînd cont de caracterul fragmentar, incomplet, în mare parte depăşit al reglementărilor 

conţinute, această lege nu îndeplineşte sarcinile ce stau în faţa unor asemenea tipuri de acte 

legislative, fapt ce, în mare măsură, afectează caracterul sistemic al legislaţiei ecologice şi 

eficacitatea acesteia. 

2. Nerespectarea normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare, modificare şi 

armonizare a actelor legislative ecologice. 

3. Diminuarea considerabilă a rolului principiilor juridice în reglementarea protecţiei mediului 

şi în asigurarea echilibrului şi coerenţei sistemului normativ-juridic ecologic. 

4. Orientarea legiuitorului spre dezvoltarea sectorială a legislaţiei ecologice, fapt ce determină 

adesea dublările şi repetările normelor juridice în diferite acte legislative, precum şi lipsa unităţii 

interne a sistemului legislativ. 

5. Imperfecţiunea mecanismului de aplicare a legilor ecologice; prezenţa uneori a unor vădite 

disonanţe între actele normative şi legile pentru care au fost elaborate; lipsa frecventă în cuprinsul 

actelor legislative a dispoziţiilor care să reglementeze mecanismul de aplicare a actului în cauză. 

6. Imperfecţiuni la nivelul instituţiei răspunderii (penale şi contravenţionale) pentru încălcarea 

legislaţiei ecologice, în special, reglementarea în cuprinsul unor acte legislative a componenţelor de 

infracţiune şi contravenţie pentru care legea penală şi cea contravenţională nu prevăd măsuri de 

răspundere. 

Pentru soluţionarea problemelor enunţate, precum şi a altor deficienţe atestate (în cuprinsul 

tezei) la nivelul legislaţiei ecologice şi pentru asigurarea perfecţionării şi dezvoltării continue a 

acesteia, în vederea sporirii eficienţei ei, propunem următoarele recomandări, de care eventual s-ar 

ţine cont în perspectivă: 

 Modificarea dispoziţiilor constituţionale în domeniu: 

1.  Substituirea sintagmei „fiecărui cetăţean” din art. 59 din Constituţie cu sintagma „fiecărei 

persoane”, pentru ca protecţia mediului, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi culturale 

să constituie o obligaţie a fiecărei persoane; 

2.  Formularea dispoziţiilor art. 37 alin. (4) din Constituţie după cum urmează: „Persoanele 

fizice şi juridice răspund pentru daunele ecologice cauzate mediului, sănătăţii şi proprietăţii 

persoanei în urma comiterii de contravenţii şi infracţiuni ecologice”. O asemenea formulare ar stabili 



 182

răspunderea juridică în toată complexitatea ei (civilă, contravenţională şi penală) pentru faptele de 

încălcare a legislaţiei ecologice. Mai mult ca atît, din conţinutul ei desprindem preocuparea statului 

de a proteja împotriva daunelor ecologice nu numai sănătatea şi „proprietatea” persoanei, dar şi 

mediul. 

 Pentru optimizarea legislaţiei ecologice ca sistem, propunem: 

1. În conţinutul actelor legislative ecologice, să fie determinate în mod cît mai concret şi 

corespunzător scopul şi sarcinile acestora, precum şi principiile aplicabile relaţiilor sociale 

reglementate de către acestea; 

2. Consolidarea statutului de lege-cadru a Legii privind protecţia mediului înconjurător (în 

virtutea faptului că aceasta este recunoscută a fi la moment perimată, se impune necesitatea elaborării 

unei noi legi-cadru în materie); 

3. Consacrarea în cuprinsul Legii privind actele legislative a categoriei de lege-cadru şi 

atribuirea acesteia la categoria actelor legislative generale; 

4. Atribuirea statutului de lege organică viitoarei Legi privind protecţia mediului, iar actelor 

legislative menite să dezvolte reglementările acesteia – statutul de legi ordinare, pentru ca astfel să se 

asigure coordonarea şi subordonarea (în accepţiunea stabilită în cuprinsul tezei) necesară dintre 

legea-cadru şi celelalte acte legislative ecologice; 

5. Evitarea disonanţelor dintre actele legislative şi actele normative elaborate întru aplicarea 

acestora; evitarea stabilirii de norme juridice primare în cuprinsul actelor subordonate legii; 

6. Reglementarea în conţinutul actelor legislative ecologice a mecanismului de aplicare a lor 

sau, cel puţin, indicarea clară a actelor normative menite să asigure aplicarea actului legislativ 

concret. Acestea trebuie adoptate fie concomitent, fie la scurt timp după adoptarea legilor propriu-

zise. Acest fapt ar asigura coeziunea internă a sistemului legislativ ecologic şi, respectiv, ar facilita 

aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniu; 

7. Modificarea corespunzătoare a legislaţiei contravenţionale şi penale pentru asigurarea 

realizării principiului inevitabilităţii răspunderii juridice pentru orice încălcare a legislaţiei ecologice. 

8. Respectarea în cadrul procesului legislativ cu precădere a următoarelor reguli de tehnică 

legislativă: ▪ Dezvoltarea legislaţiei ecologice în conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi 

orientarea spre realizarea acestora; ▪ Asigurarea unităţii sistemului de drept; ▪ Asigurarea 

caracterului sistemic al legislaţiei (prin adoptarea pachetelor de acte legislative); ▪ Respectarea 

economiei juridice (adoptarea unui număr mic de acte normative şi folosirea metodei de codificare a 

actelor legislative); ▪ Respectarea principiului separaţiei puterilor în stat; ▪ Combinarea în 

conţinutul actelor legislative a normelor materiale cu cele procesuale; ▪ Reducerea la minimum a 

normelor de blanchetă şi formularea legilor ca acte cu acţiune directă; ▪ Stabilirea în lege a 
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termenilor în care urmează să fie realizate măsurile date în competenţa organelor executive; ▪ 

Reflectarea în lege a echilibrului dintre interesele ecologice ale societăţii şi a diferitor grupuri de 

cetăţeni; ▪ Formularea calitativă a textului legii (ceea ce presupune claritate, precizie, logică 

interioară, lipsa contradicţiilor şi a dispoziţiilor declarative, determinarea în legi a mecanismelor de 

realizare a măsurilor de protecţie a mediului şi de utilizare raţională a resurselor naturale, de 

respectare şi apărare a drepturilor ecologice ale omului); ▪ Asigurarea fundamentării ştiinţifice a 

legiferării; ▪ Asigurarea, concomitent cu adoptarea şi intrarea în vigoarea a legii, a operării tuturor 

modificărilor necesare în alte legi ecologice, precum şi în actele puterii executive care urmează să 

dezvolte dispoziţiile acestora; ▪ Ecologizarea paralelă a celorlalte ramuri ale legislaţiei naţionale ce 

au tangenţă cu relaţiile de protecţie a mediului. 

 Pentru asigurarea dezvoltării calitative şi eficiente a legislaţiei ecologice a Republicii 

Moldova considerăm necesar de a se acorda o atenţie deosebită: 

1. Procesului de implementare a normelor şi principiilor dreptului ecologic internaţional şi 

comunitar în legislaţia ecologică naţională, care trebuie să se desfăşoare: - conform unei concepţii 

clare în domeniu, fundamentate ştiinţific; - de specialişti calificaţi; - în urma unei evaluări a situaţiei 

din legislaţia naţională; - prin transpunerea, pe cît posibil, în norme cu acţiune directă, respectîndu-se 

strict ierarhia acestora; - prin cele mai raţionale metode: modificarea actelor normative în vigoare, 

completarea acestora şi, doar în cazuri extreme, adoptarea de acte noi; - operarea de modificări în 

mod coordonat concomitent în toate actele normative care au tangenţă cu dispoziţiile ce urmează a fi 

implementate, ceea ce ar garanta şi asigura caracterul sistemic al legislaţiei ecologice naţionale, 

precum şi ar evita repetările inutile şi excesul de normativitate; - elaborarea concomitentă şi a 

mecanismelor necesare prentru transpunerea practică; - păstrarea unui limbaj simplu şi accesibil atît 

pentru specialişti, cît şi pentru simplii cetăţeni. 

2. Procesului de sistematizare a legislaţiei ecologice, ca unică soluţie pentru problemele ce o 

afectează şi pentru dezvoltarea armonioasă a acesteia, care trebuie să se desfăşoare de la simplu la 

compus, în baza unei concepţii fundamentate ştiinţific.   

În special, pentru început, considerăm necesare: - studierea nivelului de coerenţă şi corelaţie a 

normelor juridice din diferite acte legislative din domeniu pentru a fi constatate eventualele coliziuni 

şi contraziceri; - excluderea din conţinutul actelor normative a normelor perimate şi depăşite; - 

reformularea unora din ele pentru a le expune într-o ordine logică şi consecutivă; - verificarea 

sistemului de norme ecologizate şi consolidarea acestora; - modificarea actelor legislative conform 

angajamentelor asumate de către stat pe plan internaţional şi comunitar (implementarea principiilor şi 

normelor de drept ecologic internaţional şi comunitar), urmărindu-se elaborarea unor acte legislative 

cu acţiune directă etc. 
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La un alt nivel de sistematizare se impune o abordare diferenţiată prin gruparea diferitor norme 

juridice după obiectul lor de reglementare şi crearea unor instituţii juridice în domeniu; consolidarea 

actelor normative subordonate legilor (care, în ultimul timp, sînt suficient de numeroase, fiind 

elaborate de mai multe organe de stat) prin elaborarea unor culegeri „tematice” (în funcţie de obiectul 

de reglementare); compilarea diferitor acte legislative cu acelaşi obiect de reglementare etc.  

Doar după asemenea proceduri şi modalităţi de sistematizare a legislaţiei în domeniu va fi 

posibilă trecerea la o altă etapă de sistematizare – codificarea, care, în viziunea noastră, trebuie 

iniţiată cu consolidarea rolului şi locului Legii protecţiei mediului ca lege-cadru (în varianta sa nouă) 

în sistemul legislaţiei ecologice. Astfel, prin utilizarea metodei integrative de sistematizare, se va 

putea treptat ajunge la momentul în care codificarea, prin elaborarea unui Cod Ecologic, va fi 

inevitabilă – conştientizată ca unică variantă posibilă de dezvoltare a legislaţiei ecologice a 

Republicii Moldova. 

Avantajele elaborărilor propuse consistă în elucidarea carenţelor şi disfuncţionalităţilor 

sistemului legislaţiei ecologice a Republicii Moldova şi a mecanismului de aplicare a acestuia. Prin 

urmare, propunerile formulate vor contribui la optimizarea reglementării juridice a protecţiei 

mediului în Republica Moldova. 

În mod special, măsurile propuse vor contribui la raţionalizarea procesului de sistematizare a 

legislaţiei ecologice, ca unică modalitate de asigurare a calităţii şi eficienţei acesteia. 

Impactul asupra ştiinţei şi culturii. Prin concluziile şi recomandările ştiinţifice, teza 

completează problematica juridică în domeniul protecţiei mediului, contribuind astfel la dezvoltarea 

continuă a ştiinţei dreptului mediului şi, în special, la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor 

teoretice privind structura şi mecanismul de funcţionare al legislaţiei ecologice. În acelaşi timp, prin 

conţinutul său, teza prefigurează noi direcţii de cercetare ştiinţifică în domeniu. 

Prin accentuarea valorii dreptului la informaţia de mediu, a rolului şi necesităţii implicării 

publicului în procesul legislativ, normativ şi decizional, prezenta lucrare se integrează organic în 

procesul de popularizare a valorilor democratice din lumea contemporană, contribuind astfel la 

dezvoltarea unei culturi juridice şi ecologice la nivelul societăţii în ansamblu. 

În perspectivă, întru dezvoltarea cercetărilor în sfera reglementării juridice a protecţiei 

mediului, considerăm binevenită extinderea studierii procedurilor şi metodelor concrete de 

sistematizare a legislaţiei ecologice cu prefigurarea unor posibile consolidări şi încorporări a actelor 

legislative şi normative din domeniu. În acelaşi timp, prezintă importanţă cercetarea şi evaluarea 

nivelului de ecologizare a altor ramuri ale legislaţiei naţionale. 
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ANEXA nr. 1 
Asigurarea aplicării unor acte legislative ecologice 

 
1. Codul funciar, adoptat prin Legea 

nr. 828-XII din 25.12.1991 // MO, 
nr. 008 din 25.12.1991 

Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 636 din 26.05.2003 // MO, nr. 099 din 06.06.2003  
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate, nr. 
404 din 09.06.1994 // MO, nr. 007 din 30.07.1994* 
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a 
destinaţiei şi schimbul terenurilor, nr. 1451 din 24.02.2007 // MO, nr. 5-7 din 11.01.2008* 

2. Codul apelor, adoptat prin Legea 
nr. 1532-XI din 22.06.1993 // MO, 

nr. 010 din 01.10.1993 

Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 08.09.1994 // 
MO, nr. 003 din 08.09.1994 
Hotărîrea Guvernului despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională 
a resurselor de apă în Republica Moldova, nr. 619 din 16.08.1994 // MO, nr. 003 din 08.09.1994 
Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice, aprobat prin 
Hotarîrea Guvernului nr. 745 din 03.11.1995 // MO, nr. 011 din 22.02.1996 
Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare în complex şi 
protecţie a apelor, nr 747 din 03.11.1995 // MO, nr. 14-15 din 07.03.1996 
Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice,  
nr. 1202 din 08.11.2001 // MO, nr. 136-138 din 15.11.2001 
Metodica provizorie de estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător prin încălcarea legislaţiei 
apelor (poluarea apelor subterane), aprobată prin ordinul Ministerului Mediului, nr. 1808 din 18.08.1999 // 
MO, nr. 106 din 30.09.1999 
Hotărîrea Guvernului cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale, nr. 632 din 18.05.2002 // 
MO nr. 069 din 30.05.2002 
Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în urma încălcării legislaţiei apelor, 
aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, nr. 163 din 07.07.2003 // 
MO, nr. 208 din 03.10.2003* 
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
urbane în receptorii naturali, nr. 1141 din 10.10.2008 // MO, nr. 189 din 21.10.2008 

3. Codul subsolului, adoptat prin 
Legea nr. 3-XVI din 02.02.2009 // 

MO, nr. 75-77 din 17.04.2009 

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării Codului 
Subsolului, nr. 570 din 11.09.2009 // MO, nr. 144-147 din 18.09.2009 
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de 
către beneficiarii subsolului, nr. 418 din 17.04.2007 // MO, nr. 057 din 27.04.2007* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la reglementarea valorificării subsolului, nr. 700 din 21.09.1994 // MO, nr. 
012 din 10.11.1994 
Hotărîrea Guvernului cu privire la autorizarea prin licenţă a folosirii subsolului în Republica Moldova, nr.  
726 din 27.09.1994 // MO, nr. 008 din 13.10.1994 

4. Legea cu privire la zonele şi fîşiile 
de protecţie a apelor rîurilor şi 

bazinelor de apă, nr. 440-XIII din 
27.04.1995 // MO, nr. 043 din 

03.08.1995 

Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor 
rîurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16.01.2001 // MO, nr. 57-58 din 31.05.2001* 

5. Legea regnului animal, nr. 439-XIII 
din 27.04.1995 // MO, nr. 062 din 

09.11.1995 

Regulamentul Cadastrului de stat al regnului animal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 
13.09.2004 // MO, nr. 175 din 24.09.2004* 
Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor 
de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  
nr. 1107 din 11.09.2003 // MO, nr. 204 din 26.09.2003* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la reglarea numerică a efectivului de gîşte sălbatice migratoare pe teritoriul 
Republicii Moldova, nr 60 din 26.01.2001 // MO, nr. 011 din 01.02.2001* 
Regulamentul provizoriu cu privire la arenda terenurilor de vînătoare pentru necesităţile gospodăriei 
cinegetice în Republica Moldova şi Lista terenurilor de vînătoare atribuite întreprinderilor silvice de stat, 
aprobate prin Hotarîrea Guvernului nr. 769 din 13.08.1997 // MO, nr. 071 din 30.10.97 
Procedura de autorizare a activităţilor de export şi import ale plantelor şi animalelor din flora şi fauna 
sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului sau reexportului speciilor de 
faună şi floră reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră 
pe cale de dispariţie CITES, aprobată de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, nr. 14 din25.01.2002 
// MO, nr. 096 din 05.07.2002* 
Instrucţiunea de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole, aprobată prin ordinul Ministerului 
Ecologiei Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, nr. 206 din 07.10.2003 // MO, nr. 150 din: 20.08.2004* 

6. Legea privind expertiza ecologică 
şi evaluarea impactului asupra 

mediului înconjurător, nr. 851-XIII 
din 29.05.1996 // MO, nr. 52-53 din 

08.08.1996 

Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 25.01.2000 // MO, nr. 012 din 03.02.2000* 
Regulamentul cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect 
şi planificare a activităţilor economice, nr. 910, adoptat de Ministerul Mediului la 09.10. 1998 // MO, nr. 116 
din 30.12.1998 
Regulamentul cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect 
şi planificare a activităţilor economice, aprobat de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, nr. 162 din 
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20.06.2000* 
Instrucţiunea despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de stat, aprobată prin 
ordinul Ministerului Ecologiei Consrucţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, nr. 188 din 10.09.2002 // MO, nr. 014 
din 07.02.2003* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind 
subsolul, aprobată prin Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 385 din 08.08.2004 // MO, 
nr. 189 din 22.10.2004* 
Oridnul Ministerului Ecologiei şi a Resurselor Naturale cu privire la concretizarea ordinii de organizare şi 
efectuare a expertizei ecologice de stat, nr. 67 din 27.12.2006 // MO, nr. 165-167 din 19.10.2007 

7. Codul silvic, adoptat prin Legea nr. 
887-XIII din 21.06.1996 // MO, nr. 

004 din 16.01.1997 

Regulamentul cu privire la modul de recuperare a prejudiciului cauzat prin contravenţii silvice, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.12.1992 // MO, nr. 012 din 30.12.1992 
Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de 
protecţie şi a altor plantaţii silvice, nr 106 din 27.02.1996 // MO, nr. 032 din 30.05.1996 
Hotărîrea Guvernului cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei 
forestiere, nr 595 din 29.10.1996 // MO, nr. 078 din 05.12.1996 
Hotărîrea Guvernului cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, nr 1008 din 
30.10.1997 // MO, nr. 082 din 11.12.1997* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier, nr 1007 din 30.10.1997 // MO, nr. 
082 din 11.12.1997* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase pentru anii 1997-
2000, nr. 318 din 03.04.1997 // MO, nr. 029 din 01.05.1997* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru perioada 
2001-2005, nr. 850 din 15.08.2001 // MO, nr. 100 din 18.08.2001* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 
naţional, nr. 739 din 17.06.2003 // MO, nr. 126 din 27.06.2003 
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice, nr 740 din 
17.06.2003 // MO, nr. 126 din 27.06.2003 
Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului 
forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 // MO, nr. 019 din 30.01.2004 
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor 
de produse principale pentru perioada 2006-2010, nr. 1337 din 16.12.2005 // MO, nr. 172 din 23.12.2005* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile 
a pădurilor, nr. 618 din 04.06.2007 // MO, nr. 82-85 din 15.06.2007* 

8. Legea cu privire la regimul 
produselor şi substanţelor nocive, 
nr. 1236-XIII din 03.07.1997 // MO, 

nr. 067 din 16.10.1997 

Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea 
pesticidelor inutilizabile interzise, nr. 1543 din 29.11.2002 // MO, nr. 178 din 27.12.2002 
Hotărîrea Guvernului privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, nr. 637 
din 27.05.2003 // MO, nr. 099 din: 06.06.2003* 
Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 // MO, nr. 135 din 14.10.2005* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la reţeaua naţională de observare şi control de laborator asupra 
contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi 
mijloace bacteriene (biologice), nr. 477 din 19.05.2000 // MO, nr. 063 din 01.06.2000 
Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului 
înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 961 din 21.08.2006 // MO, nr. 142 din 08.09.2006* 

9. Legea cu privire la resursele 
naturale, nr. 1102-XIII din 

06.02.1997 // MO, nr. 40 din 
19.06.1997 

Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului 
forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 // MO, nr. 019 din 30.01.2004* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în urma nerespectării legislaţiei privind 
subsolul, aprobată prin Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 385 din 08.08.2004 // MO, 
nr. 189 din 22.10.2004* 

10. Legea privind principiile 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, nr. 835-XIII din 

17.05.1996 // MO, nr. 001 din 
02.01.1997 

Regulamentul privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 14. 10.1997 // MO, nr. 076 din 
20.11.1997* 
Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi 
amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18.04.1997 // MO, nr. 031 din 15.05.1997* 
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 5 din 05.01.1998 // MO, nr. 014 
din 26.02.1998* 
Regulamentul privind zonele protejate naturale şi construite, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  
nr. 1009 din 05.10.2000 // MO, nr. 127 din 12.10.2000* 
Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1491 din 28.12.2001 // MO, nr. 005 din 10.01.2002* 

11. Legea cu privire la activitatea 
hidrometeorologică, nr. 1536-XIII 
din 25.02.1998 // MO, nr. 060 din 

02.07.1998 

Regulamentul cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor 
economici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 935 din 11.10.1999 // MO, nr. 115 din 15.10.1999* 
Hotarîrea Guvernului pentru aprobarea nomenclatoarelor serviciilor prestate gratuit şi contra plată de către 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi a modului de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat, nr. 330 din 03.04.2006 // MO, nr. 055 din 07.04.2006 

12. Legea privind deşeurile de Hotărîrea Guvernului privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, nr. 637 
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producţie şi menajere, nr. 1347-XIII 
din 09.10.1997 // MO, nr. 16-17 din 

05.03.1998 

din 27.05.2003 // MO, nr. 099 din: 06.06.2003* 
Programul Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 606 din 28.06.2000 // MO, nr. 078 din 08.07.2000* 
Concepţia salubrizării localităţilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 02.05.2007 // MO, nr. 067 
din 18.05.2007* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de 
producţie şi menajere, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 384 din 
08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004* 

13. Legea privind fondul ariilor naturale 
protejate de stat, nr. 1538-XIII din 

25.02.1998 // MO, nr. 066 din 
16.07.1998 

Regulamentul-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentul-cadru cu privire la 
rezervaţiile naturale, Regulamentul-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentul-cadru cu 
privire la monumentele de arhitectură peisageră, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 
03.08.2000 // MO, nr. 102 din 17.08.2000* 
Regulamentul-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentul-cadru cu privire la grădinile 
dendrologice, Regulamentul-cadru cu privire la grădinile zoologice şi Regulamentul-cadru cu privire la 
rezervaţiile ştiinţifice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 785 din 03.08.2000 // MO, nr. 102 din 
17.08.2000* 
Regulamentele-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor 
biosferei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 03.08.2000 // MO, nr. 102 din 17.08.2000* 
Regulamentul Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 02.05.2000 // MO, nr. 054 din 12.05.2000* 
Regulamentul privind zonele protejate naturale şi construite, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 
din 05.10.2000 // MO, nr. 127 din 12.10.2000* 
Regulamentul privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 803 din 19.06.2002 // MO, nr. 095 din 01.07.2002* 
Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
665 din 14.06.2007 // MO, nr. 86-89 din 22.06.2007* 

14. Legea privind plata pentru poluarea 
mediului, nr. 1540-XIII din 

25.02.1998 // MO, nr. 054 din 
18.06.1998 

Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 04.10.2001 // MO, nr. 121 din 05.10.2001* 
Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în Republica Moldova, aprobată de Ministerul 
Mediului şi Amenajării Teritoriului, nr. 1704 din 17.04.2000 // MO, nr. 112 din 05.09.2000 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, aprobată prin Ordinul Ministerului 
Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 383 din 08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de 
producţie şi menajere, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 384 din 
08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind 
subsolul, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 385 din 08.08.2004 // MO, 
nr. 189 din 22.10.2004* 

15. Legea privind protecţia aerului 
atmosferic, nr. 1422-XIII din 

17.12.1997 // MO, nr. 044 din 
21.05.1998 

Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 04.10.2001 // MO, nr. 121 din 05.10.2001* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic în rezultatul poluării de către sursele 
staţionare, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, nr. 381 din 
16.08.2004 // MO, nr. 186 din: 15.10.2004* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, aprobată prin Ordinul Ministerului 
Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 383 din 08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004* 
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de 
producţie şi menajere, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 384 din 
08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004* 

16. Legea cu privire la spaţiile verzi ale 
localităţilor urbane şi rurale, nr. 

591-XIV din 23.09.1999 // MO, nr. 
133-134 din 02.12.1999 

Hotărîrea Guvernului cu privire la procedura unică de ţinere a evidenţei spaţiilor verzi ale localităţilor 
urbane şi rurale, nr 676 din 11.07.2000 // MO, nr. 084 din 21.07.2000* 
Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul 
plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale, nr. 34 din 16.09.2008 // MO, 
nr. 186 din 14.10.2008 

17. Legea privind securitatea biologică, 
nr. 755-XV din 21.12.2001 // MO,  

nr. 075 din 13.06.2002 

Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea 
organismelor modificate genetic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 25.09.2003 // MO, nr. 211 
din 10.10.2003* 
Hotarîrea Guvernului cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, nr. 603 din 20.05.2003 
//MO, nr. 091 din 30.05.2003 
 

18. Legea pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 

regimul comercial şi reglementarea 
utilizării hidrocarburilor halogenate 

care distrug stratul de ozon, nr. 
852-XV din 14.02.2002 // MO,  

nr. 054 din 18.04.2002 

Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica 
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1064 din 11.11.1999 // MO, nr. 135 din 09.12.1999 

19. Legea cu privire la Cartea Roşie a Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova, 
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Republicii Moldova, nr.325-XVI din 
15.12.2005 // MO,  

nr. 21-24/95 din 03.02.2006 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1094 din 22.09.2006 // MO, nr. 157 din 02.10.2006* 
Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii, nr. 796 din 07.07.2006 // 
MO, nr. 112 din 21.07.2006. 
 

20. Legea privind desfăşurarea în 
siguranţă a activităţilor nucleare şi 

radiologice, nr. 111-XVI din 
11.05.2006 // MO, nr. 098 din 

30.06.2006 

Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului 
înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 961 din 21.08.2006 // MO, nr. 142 din 08.09.2006 
Regulamentul, structura organizaţională şi efectivul-limită al Agenţiei Naţionale de Reglementare a 
Activităţilor Nucleare şi Radiologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului, nr. 328 din 23.03.2007 // MO, nr. 
43-46 din 30.03.2007* 
Regulamentul cu privire la managementul deşeurilor radioactive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 388 
din 26.06.2009 // MO, nr. 110-111 din 10.07.2009 
Regulamentul cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 212 din 13.03.2009 // MO, nr. 59-61 din 24.03.2009 
Hotărîrea Guvernului cu privire la Registrul Naţional al surselor de radiaţii ionizate şi al persoanelor fizice şi 
juridice autorizate, nr. 1017 din 01.09.2008 // MO, nr. 169-170 din 09.09.2008* 
Regulamentul privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice,  
nr. 1220 din 30.10.2008 // MO, nr. 198-200 din 07.11.2008 

 

* Prevăd actele normative-juridice pentru a căror executare au fost elaborate. 
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ANEXA nr. 2 
 

Reglementarea evaluării prejudiciilor cauzate mediului  
 

1. Regulamentul cu privire la modul de recuperare a prejudiciului cauzat prin 
contravenţii silvice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.12.1992 // MO, 
nr. 012 din 30.12.1992 

 
2. Regulament provizoriu cu privire la estimarea despăgubirilor pentru prejudiciile 

cauzate mediului, aprobat de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 100 
din 18.01.2000 // MO, nr. 112 din 05.09.2000 

 
3. Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul 

încălcării legislaţiei apelor, aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei, 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 163 din 07.07.2003 // MO, nr. 208 din 
03.10.2003 

 
4. Instrucţiunea de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole, aprobată prin 

ordinul Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale nr. 206 din 07.10.2003 // MO, nr. 
150 din 20.08.2004 

 
5. Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea 

deşeurilor de producţie şi menajere, aprobată de Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
Naturale, nr. 384 din 08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004 

 
6. Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, aprobată de 

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, nr. 383 din 08.08.2004 // MO, nr. 189 
din 22.10.2004 

 
7. Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul 

nerespectării legislaţiei privind subsolul, aprobată de Ministerul Ecologiei şi 
Resurselor Naturale, nr. 385 din 08.08.2004 // MO, nr. 189 din 22.10.2004 

 
8. Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic în rezultatul 

poluării de către sursele staţionare, aprobată de Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
Naturale, nr. 381 din 16.08.2004 // MO, nr. 189 din 15.10.2004 

 
9. Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Ordinul Ministerului Ecologiei şi 
Resurselor Naturale, nr. 34 din 16.09.2008 // MO, nr. 186 din 14.10.2008 
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ANEXA nr. 3 
 

INFRACŢIUNI ECOLOGICE ÎNREGISTRATE DE ORGANELE MAI,  

PE ANII 2006-2011 
 

ANUL ÎNREGISTRATE TRIMISE ÎN 
JUDECATĂ 

PROCESE PENALE 
ÎNCETATE  

2006    

Nr. total de infracţiuni 23884 17550 179 

Nr. infracţiunilor ecologice 13 6 2 

- tăierea ilegală a pădurii 8 4 1 

2007    

Nr. total de infracţiuni 23620 16256 2023 

Nr. infracţiunilor ecologice 15 5 - 

- tăierea ilegală a pădurii 5 1 - 

2008    

Nr. total de infracţiuni 23817 11359 3366 

Nr. infracţiunilor ecologice 11 3 - 

- tăierea ilegală a pădurii 4 1 - 

2009    

Nr. total de infracţiuni 24826 10809 4558 

Nr. infracţiunilor ecologice 20 6 2 

- tăierea ilegală a pădurii 5 1 - 

2010    

Nr. total de infracţiuni 32001 10995 6409 

Nr. infracţiunilor ecologice 9 2 2 

2011    

Nr. total de infracţiuni 33621 10525 6181 

Nr. infracţiunilor ecologice 28 13 - 

 
 

Sursa: Informaţia operativă privind starea infracţionalităţii pe teritoriul Republicii Moldova  
(http://www.mai.md)



ANEXA nr. 4 
 

 CONTRAVENŢII STIPULATE ÎN CONŢINUTUL LEGILOR ECOLOGICE RĂSPUNDEREA  
STABILITĂ DE CC 

 ocuparea nelegitimă a obiectivelor acvatice sau folosirea nelegitimă a apelor Art. 110 alin. (2) 
 captarea apei cu încălcarea regimului stabilit de folosinţă Art. 110 alin. (1) 
 poluarea şi impurificarea apelor  
 darea în exploatare a unor întreprinderi, obiective comunale şi altor obiective neutilate cu construcţiile şi instalaţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării şi impurificării apelor sau a efectelor lor 

distructive 
Art. 109 alin. (2) 

 folosirea neraţională, lipsită de spirit gospodăresc, a apei  
 încălcarea regimului de protecţie a apelor la bazinele de recepţie, care provoacă impurificarea lor, eroziunea solului şi alte fenomene periculoase Art. 109 alin. (1) 
 executarea neautorizată a lucrărilor hidrotehnice şi a altor lucrări care afectează starea apelor  
 deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice de gospodărire şi de protecţie a apelor, inclusive a reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă  Art. 112 
 încălcarea  regulilor  de  exploatare a  construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărire a apelor Art. 111 

1. Codul apelor  
(art. 107) 

 încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei primare a folosinţei de apă  
    

 folosirea neautorizată a subsolului Art. 119 alin. (1) 
 încălcarea prevederilor actelor normative în domeniul efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor legate de folosirea subsolului, protecţiei subsolului şi mediului înconjurător , inclusiv standardele, 

regulamentele tehnice şi regulile aprobate în modul stabilit 
Art. 119 alin. (5) 

 încălcarea modului de atribuire în folosinţă a subsolului  
 construirea neautorizată pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile Art. 119 alin. (10) 
 încălcările ce conduc la poluarea subsolului şi aduc zăcămintele de substanţe minerale utile într-o stare în care acestea nu mai pot fi exploatate Art. 119 alin. (5) 
 încălcarea normelor, regulilor şi cerinţelor faţă de efectuarea lucrărilor de cercetări geologice ale subsolului  
 încălcarea cerinţelor proiectelor tehnice aprobate, schemelor tehnologice şi planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere la exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea şi 

exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile 
 

 încălcarea dreptului de proprietate asupra informaţiei geologice şi asupra altei informaţii privind subsolul  
 distrugerea sau deteriorarea sondelor de observaţie în regim pentru apele subterane, precum şi a semnelor geodezice şi de topografie minieră;   
 distrugerea sau pierderea documentaţiei geologice şi de topografie minieră, a duplicatelor probelor, necesare pentru cercetarea în continuare a subsolului şi extragerea substanţelor minerale utile  
 exploatarea iraţională şi selectivă (în afara proiectului) a sectoarelor bogate în zăcăminte de substanţe minerale utile, ce condiţionează pierderi neîntemeiate ale rezervelor de balanţă de substanţe 

minerale utile 
Art. 119 alin. (2) 

 pierderile supranormative de substanţe minerale utile la extragerea acestora  
 neîndeplinirea cerinţelor privind aducerea excavaţiilor miniere şi sondelor de foraj lichidate sau conservate într-o stare care ar asigura securitatea populaţiei, precum şi a cerinţelor referitor la 

recultivarea terenurilor degradate de lucrările miniere 
Art. 119 alin. (9) 

 încălcarea modului de achitare a plăţilor la folosirea subsolului  
 prezentarea unor rapoarte conţinînd date neveridice privind volumele extrase şi rezervele pierdute de substanţe minerale utile Art. 119 alin. (3) 

2. Codul subsolului 
 (art. 79) 

 extragerea substanţelor minerale utile, apelor minerale naturale şi potabile în lipsa licenţei respective  
    

 tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor 
 vătămarea ilicită a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor 

Art. 122 alin. (1) 

 nimicirea şi vătămarea pădurilor ca rezultat a incendierii sau folosirii neglijente a focului Art. 137 alin. (2) 
 încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi regulilor sanitare în pădure Art. 137 alin. (1) 
 distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare naturală, seminţişului natural şi preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi Art. 123 

3. Codul silvic 
(art. 84) 

 distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice Art. 124 
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 încălcarea termenelor de restituire a terenurilor din fondul forestier sau neonorarea obligaţiunilor de aducere a terenurilor în stare utilă de folosire Art. 117 alin. (1) 
 încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite din fondul forestier Art. 125 
 folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier pentru defrişare, construcţia de clădiri administrative, depozite şi alte obiecte Art. 134 
 recoltarea şi nimicirea speciilor rare şi protejate de plante şi animale aflate pe cale de dispariţie  
 recoltarea neautorizată a ierbii şi păşunatul ilicit al vitelor pe terenurile din fondul forestier Art. 127 alin. (1) 
 recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale şi a altor plante, a melcilor de viţă de vie pe sectoarele unde aceasta este interzisă sau este 

permisă numai în baza biletului silvic, încălcarea modului şi termenelor stabilite de recoltare 
Art. 127 alin. (2) 

 încălcarea modului stabilit de tăiere, colectare şi transport al masei lemnoase Art. 142 alin. (1) şi 
art. 95 alin. (1) 

 distrugerea şi deteriorarea semnelor de restricţie, indicatoarelor de amenajament silvic şi bornelor silvice, obiectelor de agitaţie şi informaţie vizuală, îngrădirilor de interdicţie şi a construcţiilor din 
locurile de agrement 

Art. 132 

 distrugerea şi deteriorarea fîneţelor şi păşunilor de pe terenurile din fondul forestier 
 distrugerea şi deteriorarea canalelor de desecare, sistemelor de drenaj, drumurilor şi instalaţiilor inginereşti de pe terenurile din fondul forestier 

Art. 126 

 distrugerea şi deteriorarea muşuroaielor de furnici Art. 129 
 amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor  pe terenurile din fondul forestier sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic în cazul amplasării lor Art. 130 
 decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil pentru a le folosi în alte scopuri decît cele silvice Art. 120 
 poluarea fondului forestier cu deşeuri şi reziduuri de construcţie, menajere şi de altă natură  
 circulaţia şi parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport pe terenurile din fondul forestier, în afara drumurilor publice şi în locuri interzise Art. 135 
 nimicirea faunei de pădure,cu excepţia speciilor de carantină  

    

a. încălcarea regulilor vînatului, pescuitului şi a altor modalităţi de folosire a resurselor regnului animal Art. 128 alin. (2) şi 
art. 114 alin. (2) 

 încălcarea regulilor de protecţie a habitatului, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor  
 incendierea vegetaţiei uscate pe terenurile habitate de animale  
 utilizarea neautorizată a resurselor regnului animal  
 scoaterea ilicită a animalelor din mediul lor de trai  
 transmiterea neautorizată a dreptului de folosinţă a resurselor regnului animal  
 strămutarea, aclimatizarea  şi încruzişarea neautorizată  a animalelor  
 comportarea crudă cu animalele Art. 157 
 încălcarea regulilor de aplicare a mijloacelor de protecţie a plantelor, a pesticidelor, îngrăşămintelor minerale, microelementelor şi altor preparate ce pot cauza pagube regnului animal  
 păstrarea  materialelor şi deşeurilor de producţie fără respectarea măsurilor stabilite pentru prevenirea pieirii animalelor  
 încălcarea regulilor de expediere şi comerţ cu colecţii zoologice precum şi cu obiecte separate ale regnului animal Art. 138 
 construirea de obiective fără respectarea măsurilor de protecţie a regnului animal şi a habitatului lor şi fără efectuarea expertizei ecologice de stat a proiectelor acestor obiective sau fără respectarea 

cerinţelor ei 
 

 neinformarea la timp a organelor controlului de stat despre starea şi efectivul animalelor, despre schimbările observate  
 neîndeplinirea măsurilor de protecţie, precum şi a indicaţiilor organelor controlului de stat privind protecţia regnului animal  
 nerepararea tuturor pagubelor cauzate şi nealocarea de mijloace pentru restabilirea efectivului de animale sau a habitatului lor  

4. Legea regnului animal 
(art. 40) 

 practicarea fără autorizaţie a genurilor de activitate legate de întreţinerea, reproducerea, dobîndirea şi comercializarea animalelor  
    

 depăşire a normativelor ELA de poluanţi Art. 147 
 depăşire a normativelor influenţei fizice nocive asupra aerului atmosferic Art. 147 
 emisie a poluanţilor în atmosferă fără autorizaţia organului de stat abilitat Art. 147 
 încălcare a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului, aparatajului, instalaţiilor care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în atmosferă Art. 146 

5. Legea privind protecţia 
aerului atmosferic 

 (art. 32) 

 dare în exploatare a  întreprinderilor noi şi a celor reconstruite, a instalaţiilor şi a altor obiective neconforme cu reglementările privind protecţia aerului atmosferic  
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 producere şi exploatare a mijloacelor de transport la care concentraţia emisiei de poluanţi depăşeşte normativele CMA de poluanţi Art. 153 şi 153 
 implementare a  descoperirilor  ştiinţifice, invenţiilor, propunerilor de raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, substanţe şi materiale, precum şi aplicare a utilajului tehnologic şi a altor obiecte, 

substanţe şi materiale de import neconforme cu reglementările naţionale privind protecţia aerului atmosferic şi neînzestrate cu certificate de calitate a producţiei şi cu mijloace tehnice de control al 
emisiilor de poluanţi 

 

    

 avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului fără respectarea procedurii stabilite de legislaţie Art. 177 alin. (1) 
pct.i) 

 utilizarea construcţiilor noi sau a celor a căror destinaţie funcţională a fost schimbată fără autorizaţia de funcţionare sau de schimbare a destinaţiei Art. 177 alin. (1) pct. 
m) 

 sustragerea de la obligaţia de a furniza date din banca de date şi din sistemele informaţionale, necesare activităţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi furnizarea de informaţii eronate Art. 177 alin. (1) pct. 
a) 

 nerespectarea termenelor limită de executare, prevăzute de prezenta lege  

6. Legea privind principiile 
urbanismului şi 

amenajării teritoriului 
(art. 69) 

 modificarea, desfiinţarea totală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea cerinţelor privind obţinerea autorizaţiei respective şi executarea acestor lucrări Art. 177 alin. (1) pct. 
e) 

    

 distrugere sau deteriorare a obiectivelor hidrometeorologice, sustragere sau deteriorare a utilajului şi echipamentului din cadrul acestor obiective  
 încălcare a regulilor de executare a lucrărilor în zonele de protecţie ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice  
 deschidere neautorizată a staţiilor şi posturilor de observaţii hidrometeorologice  
 nerespectare a standardelor de efectuare şi prelucrare primară a observaţiilor  

7. Legea cu privire la activitatea 
hidrometeorologică 

(art. 26) 

 elaborare a prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice de către persoanele juridice şi fizice care nu fac parte din Serviciu  
    

 nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozitare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, care au condus sau poate să conducă la poluarea mediului Art. 154 alin. (1) 
 depozitarea arbitrară în locurile interzise sau utilizarea altor procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizarea autorităţilor abilitate Art. 154 alin. (3) 
 neexecutarea dispoziţiilor şi prescripţiilor autorităţilor împuternicite  cu  exercitarea controlului de stat asupra depozitării, prelucrării, evacuării şi înhumării deşeurilor  
 tăinuirea sau prezentarea informaţiilor false sau incomplete privind gestionarea deşeurilor, precum şi evacuarea lor în caz de avarie Art. 154 alin. (4) 
 încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul nominalizat 
 nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă asupra gestionării deşeurilor 

Art. 154 alin. (5) 

 transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu deţin autorizaţii pentru transportarea, păstrarea şi prelucrarea lor Art. 154 alin. (6) 
 nerespectarea regimului şi regulilor stabilite de exploatare a instalaţiilor pentru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor, precum şi a locurilor pentru depozitarea ori înhumarea deşeurilor de producţie, 

menajere şi de altă natură 
Art. 154 alin. (7) 

8. Legea privind deşeurile 
de producţie şi menajere  

(art. 24) 

 proiectarea şi construcţia întreprinderilor şi altor obiective, precum şi implementarea de materiale şi tehnologii, care nu satisfac cerinţele de securitate privind utilizarea, prelucrarea şi evacuarea 
deşeurilor 

Art. 154 alin. (8) 
    

 folosirea ariilor naturale protejate în alte scopuri decît în cele prevăzute de prezenta lege  
 organizarea fără expertiză ecologică a activităţii economice în ariile naturale protejate, precum şi în zonele lor de protecţie  
 deteriorarea sau distrugerea ariilor naturale protejate  
 nelichidarea urmărilor ecologice ale avariilor, catastrofelor şi ale altor fenomene distructive  
 introducerea de plante şi animale străine zonei respective, care poluează fondul genetic autohton  
 încălcarea regulilor de export al plantelor şi animalelor luate sub protecţia statului Art. 140 alin. (2) 
 executarea neautorizată a oricărei lucrări de amenajare şi construcţie  
 deversarea deşeurilor industriale şi menajere în ape sau pe terenuri, depozitarea lor în ariile naturale protejate şi în zonele lor de protecţie Art. 141 alin. (3) 
 folosirea peste normele admise a chimicalelor în zonele de protecţie  
 recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor de pădure, a ciupercilor, plantelor medicinale, seminţelor şi a organismelor acvatice Art. 127 alin. (2) 
 strămutarea nesancţionată a hotarelor ariilor naturale protejate  
 deteriorarea, ştergerea sau ridicarea bornelor de hotar, geodezice sau topografice, a panourilor de avertizare sau a indicatoarelor Art. 132 
 intrarea persoanelor neautorizate, cu sau fără autovehicule,în zonele cu protecţie integrală  
 camparea în zonele interzise  
 păşunatul în zonele interzise  
 organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi economice, de turism şi agrement  

9. Legea privind 
 fondul ariilor naturale 

protejate de stat  
(art. 98) 

 fotografierea sau filmarea în scopuri comerciale fără achitarea de taxe  



 212

    

 folosirii neautorizate a terenurilor cu spaţii verzi Art. 134 
 nerespectării cerinţelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spaţiile verzi Art. 134 
 atribuirii terenurilor pentru construcţii în spaţiile verzi fără coordonarea cu organelle teritoriale ale autorităţii centrale pentru mediu şi informarea populaţiei Art. 134 
 desfăşurării neautorizate a activităţilor economice, de turism şi agrement în spaţiile verzi  
 ocupării nelegitime a terenurilor cu spaţii verzi  
 tăierilor ilicite, vătămării plantelor sau a unor părţi din ele Art. 122 alin. (2) 
 nimicirii sau vătămării spaţiilor verzi în urma incendiilor sau comportării iresponsabile cu focul Art. 137 alin. (2) 
 distrugerii sau deteriorării indicatoarelor de avertizare şi restricţie, panourilor informaţionale, construcţiilor utilitare Art. 132  
 poluării spaţiilor verzi cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de producţie şi menajere  
 reducerii suprafeţelor spaţiilor verzi  
 distrugerii sau deteriorării drumurilor, aleelor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti  
 decopertării litierei şi deteriorării păturii vii şi a stratului de sol fertil în alte scopuri decît cele silvice Art. 120 
 colectării plantelor medicinale, pomuşoarelor, fructelor, ierbii de gazon Art. 127 alin. (2) 
 păşunatului;  
 capturării şi nimicirii animalelor  
 pescuitului în perioadele de prohibiţie  
 amplasării neautorizate a stupilor sau prisăcilor  
 circulaţiei şi parcării autovehiculelor şi altor mijloace de transport în locurile neautorizate Art. 135 
 plimbării şi scăldării cîinilor şi altor animale care pot afecta starea spaţiilor verzi  

10. Legea cu privire 
 la spaţiile verzi ale 
localităţilor urbane 

 şi rurale 
(art. 36) 

 spălării autovehiculelor şi altor mijloace de transport în bazinele acvatice, în apropierea izvoarelor şi în alte locuri neautorizate Art. 109 alin. (3) 
    

 împiedicarea sub orice formă a lucrărilor ce ţin de ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate pe care le deţin  
 distrugerea plantaţiilor silvice înfiinţate din fondul de ameliorare prin împădurire  

11. Legea pentru ameliorarea 
prin împădurire a terenurilor 

degradate 
(art. 13) 

 păşunatul în terenurile degradate, împădurite  

    

 cauzarea de durere, suferinţă, nelinişte sau invaliditate, săvîrşită de către persoana care efectuează experimentul, în afara obligaţiilor asumate de aceasta la avizarea experimentelor  
 încălcarea prevederilor instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor de experienţă, aprobate prin ordinul ministrului  

12. Legea privind protecţia 
animalelor folosite în scopuri 

ştiinţifice şi alte scopuri 
experimentale 

(art. 26) 

 furnizarea şi păstrarea animalelor nemarcate sau neînmatriculate şi fără certificate sanitar-veterinare  

    

 înfiinţarea grădinilor zoologice fără acord de mediu  
 distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice, de natură să afecteze viaţa animalelor din colecţii  
 sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate  
 punerea în libertate neautorizată a animalelor  
 desfăşurarea de activităţii economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viaţa normală a animalelor din colecţii  
 exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecţii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus  
 sustragerea, în scopul vînzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice  
 vînzarea de animale vii sau de material reproductiv persoanelor juridice sau fizice ori persoanelor neautorizate să deţină o grădină zoologică şi care intenţionează să folosească aceste animale pentru 

activităţi cu caracter economic 
 

 organizarea de activităţi competitive de tipul luptelor de animale atît în incintă, cît şi în afara grădinilor zoologice  

13. Legea grădinilor 
zoologice 
 (art. 8) 

 refuzul grădinilor zoologice neautorizate de a înstrăina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor întreţinute  
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ANEXA nr. 5 
 

Contravenţiile constatate în urma controlului exercitat de Inspectoratul Ecologic de Stat 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Obiecte inspectate 8311 8213 1129 15751 15567 14017 15886 17670 20007 19166 18577 19192 16201 14834 13917 

Procese-verbale întocmite 4430 5649 6755 6938 7245 6204 7780 8351 12907 11911 11513 11077 8805 6214 6781 

Amenzi aplicate (lei) 7754671 127096 162742 53934 33977 34149 72209 77244 195905 258369 319280 798847 261800 232872 186612 

Amenzi încasate (lei) 33334 76125 82228 31587 14860 12787 24471 40264 80965 124087 155606 177324 149366 93972 133529 

Nr. contravenienţilor 4559 5788 6886 6946 7245 6084 7610 8351 12211 11400 10843 10609 10738 6170 6366 

Materiale prezentate procuraturii 166 112 240 116 119 107 41 99 1012 1022 63 68 85 182 166 

Materiale prezentate arbitrajului de stat* 16 14 20 15 26 20 26 52 27 9 26 59 7 7 - 
 
* din anul 2001 – Judecătoriei Economice; din 2003 – Comisariatului de Poliţie 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

2001 7493 5199 2294 3711 1537 2999 72 631 340 

2002 11824 8544 4062 4879 2074 330 71 668 252 

2003 10882 6666 4453 4951 1734 267 60 252 204 

2004 4986 2632 2354 1944 493 177 18 414 307 

2005 10152 6579 3744 4801 1441 274 63 293 105 

2006 6861 5473 1388 3938 1145 326 64 185 105 

2007 6214 5246 1055 3784 1252 196 14 249 148 

2008 6902 5791 1115 4366 1185 240 - 311 211 

 

Sursa: Anuarele Inspectoratului Ecologic de Stat pe anii 1994-2009 



ANEXA nr. 6 

6 decembrie 2007 
 
Comisia specială pt optimizarea cadrului 
legislativ de reglementare a activitatii de 
intreprinzator 
 
Comisia pentru administraţie publică, 
ecologie şi dezvoltarea teritoriului a 
Parlamentului Republicii Moldova 

AVIZ  
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(nr. 4143 din 27.11.2007, publicat la site 29.11.2007) 
 
Comentariile prezentate sînt relevante numai la Art. III al proiectului, şi anume: 
 

< Art. III. - Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra 
mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art.494), cu modificările ulterioare, 
se modifică după cum urmează:  

La articolul 21 aliniatul (1) sintagma „de la 45 pînă la 90” se substituie cu cuvintele „de pînă la 45”, iar în 
aliniatul (4) sintagma „pînă la 6 luni” se substituie cu cuvintele „pînă la 3 luni”. > 
 
Proiectul de lege propus de un grup de deputaţi, în calitate de iniţiativă legislativă, prevede, prin art. III, micşorarea 
perioadei pentru elaborarea documentelor expertizei ecologice pentru diferite genuri de proiecte economice.  
Proiectul legii propune micşorarea de două ori a timpului necesar pentru realizarea expertizei ecologice a diferitor genuri de 
activitate, inclusiv pentru activităţile de potenţial problematică pentru mediu.  
Atragem atenţia deputaţilor că procedurile de expertizare ecologică şi de evaluare a impactului asupra mediului pot include 
evaluări ştiinţifice, bazate pe date colectate în zona proiectului, şi, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale, inclusiv UE, 
se includ procedurile consultării şi participării publicului, care în ţările UE durează cel puţin 4 săptămîni. Iată de ce, în cazul 
adoptării acestui amendament (avem în vedere Art. III al proiectului, nu tot proiectul), legislaţia moldovenească în acest 
domeniu va fi mai distantă de la legislaţia comunitară decît în prezent.  
De exemplu, Art. 5 din Directiva Europeană  2001/42/EC (DIRECTIVE 2001/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 27 June 2001) prevede consultaţii explicative cu publicul cointeresat şi pentru aceste 
consultaţii, conform Recomandărilor Comisiei Europene, trebuie să se prevadă o perioadă de timp de cel puţin două luni. 
Aceasta înseamnă că termenele stabilite în legislaţia actuală sînt bine chibzuite şi nu trebuie să fie schimbate.   
Iată de ce propunem excluderea Art. III din Proiectul nr. 4143, avînd în vedere şi momentul armonizării legislaţiei naţionale 
cu cea europeană.  
 
Cu respect, 

 
Ilia Trombiţki, 
doctor în ştiinţe biologice,  
expertul Comisiei din partea ONG,  
tel.: 225615, 550953, mob. 0691 21726  

 
 

“Eco-TIRAS” International 
Environmental Association  

of River Keepers 

Asociaţia Internaţională 
Ecologică a Păstrătorilor Rîului 

”Eco-TIRAS” 
Office address: Str. Teatrală 11A, Chişinău MD 2012, Moldova Tel. /Fax: (+373-22) 225615, 550953.  

E-mail: ecotiras@mtc.md http://www.eco-tiras.org  Fiscal Code: 24940015 
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ANEXA nr. 7 

 

Convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte 
 

1. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), ratificată prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993  

2. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului inconjurător in context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991), 
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993 

3. Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993 

4. Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 457-XIII 
din 16 martie 1995 

• Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (New York, SUA, 2001), 
ratificat prin Legea nr. 1381 din 11.10.2002 

5. Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Rio de Janeiro, 9 mai 1992), ratificată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 404-XIII din 9 iunie 1995 

• Protocolul de la Kyoto al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Kyoto, 11 decembrie 1997), 
ratificat prin Legea nr. 29-XV din 13.02.2003 

6. Convenţia privind poluarea transfrontieră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 1979), ratificată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 399-XIII din 16 martie 1995 

7. Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985), aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 966-XIII din 24 
iulie 1996 

• Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1985), aderat prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 966-XIII din 24 iulie 1996 

8. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 
1992), aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993 

• Protocolul privind apa şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor 
internaţionale (Londra, 17 iunie 1999), ratificat prin Legea nr. 207-XVI din 29.06.2005 

9. Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora (Basel, 22 
martie 1989), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998 

10. Convenţia Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării în ţările afectate de secetă şi/sau de deşertificare (Paris, 17 
iunie 1994), aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998 

11. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994), ratificată prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 323-XIV din 17 martie 1999 17 martie 1999 

12. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului 
(Aarhus, 25 iunie 1998), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999 

13. Convenţia asupra zonelor umede de importanţa internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 2 
februarie 1971), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 504-XIV din 14 iulie 1999 

14. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 23 iunie 1979), ratificată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 1244-XIV din 28 septembrie 2000 

15. Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 20 octombrie 2000), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1246-XIV din 
28 septembrie 2000 

• Acordul privind conservarea diversităţii liliecilor din Europa (Londra, 4 decembrie 1991), ratificat prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 1244-XIV din 28 septembrie 2000 

• Acordul privind conservarea diversităţii păsărilor migratoare de apă african-euroasiatice (Haaga, 16 iunie 1995), ratificat 
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1244-XIV din 28 septembrie 2000 

16. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), (Washington, 3 
martie 1973), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1246-XIV din 28 septembrie, 2000 

17. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici 
periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional (Rotterdam, 10 septembrie 1998), ratificată prin Legea nr. 389-XV din 
25 noiembrie 2004 

18. Convenţia privind poluanţii organici prsistenţi (POPs) (Stocholm, 23 mai 2001), ratificată prin Legea nr. 40-XV din 19 
februarie 2004 
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