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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa temei investigate. Istoria dezvoltării 

societăţii umane a demonstrat nu doar o singură dată faptul că normele 
de convieţuire umană suportă diverse modificări, care se datorează, de 
regulă, valorilor pe care le promovează societatea la o anumită etapă de 
dezvoltare. 

Astăzi, în condiţiile în care societatea umană a atins niveluri înal-
te de dezvoltare, ceea ce implică folosirea resurselor naturale în volume 
imense, o problemă importantă care apare este protecţia mediului. 

Aceasta condiţionează constituirea unor norme ce ar proteja me-
diul, iar în rezultat apare un fascicul distinct de raporturi juridice, care 
sunt deosebite după conţinutul şi forma lor de cele ale altor ramuri de 
drept.

Prin urmare, soluţionarea unei probleme specifice pentru socie-
tatea umană, cum ar fi cea a protecţiei mediului, nu poate fi realizată 
fără cunoaşterea şi aplicarea regulilor specifice. Având în vedere faptul 
că fenomenele naturii decurg independent de voinţa umană şi că orice 
intervenţie a omului în mediu duce inevitabil la modificări, constatăm că 
şi procedeele utilizate la soluţionarea acestor probleme trebuie să fie cele 
mai categorice, astfel încât în final să excludă intervenţia sau să înlăture 
totalmente consecinţele acesteia.  

La acest capitol, cea mai actuală problemă care se evidenţiază este 
cea a naturii şi esenţei raportului de mediu. Aceasta se datorează intere-
sului permanent ce vizează protecţia mediului atât din partea populaţiei, 
cât şi din partea statului. Actualitatea unui studiu ştiinţific privind pro-
blema raportului de dreptul mediului este subliniată şi de existenţa unor 
divergenţe între aplicarea corectă a normelor legale, pecum şi de elabora-
rea cadrului juridic adecvat care se referă la protecţia mediului. În aşa fel, 
nu doar la faza de aplicare a legii se cere o identificare clară a raportului 
de dreptul mediului, dar şi în faza de elaborare a legi, în vederea determi-
nării unui stil aparte pentru reglementările de mediu.

Actualitatea temei investigate rezultă şi din faptul că perfecţio-
narea relaţiilor sociale existente, legate de raporturile de beneficiere de 
resursele naturale, precum şi de elementele mediului uman, generează 
recunoaşterea unor noi categorii de principii care nu au existat până la 
acest moment sau care nu au fost recunoscute, dar se cer a fi recunoscute 
obiectiv. 

Obiectul cercetării îl constituie sistemul problemelor teoretice, 
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metodologice şi aplicative legate de raportul de dreptul mediului. Coni-
siderăm că o cunoaştere profundă a particularităţilor de aplicare a reguli-
lor şi principiilor ce ţin de rapoturile de dreptul mediului va determina în 
mare masură buna funcţionare a mecanismelor de protecţie a mediului, 
iar în subsidiar, va face ca problema ecologică să devină un lucru fără de 
pericol atât pentru cetăţeni, cât şi pentru autorităţile publice.

Astăzi, la capitolul ,,raporturilor de dreptul mediului” apar un şir de 
probleme fără un răspuns determinat, asupra cărora urmează să se expună 
ştiinţa dreptului. Dintre acestea  evidenţiem:

caracterele raportului juridic de dreptul mediului; –
diferenţa dintre raporturile de mediu şi celelalte raporturi juri- –

dice;
domeniile de relaţii care formează obiectul raportului de dreptul  –

mediului;
limitele de aplicare a legii de mediu privind raporturile comple- –

xe, precum şi categoriile de raporturi care nimeresc exclusiv sub inciden-
ţa legislaţiei de mediu;

problema admisibilităţii raporturilor specifice doar dreptului  –
mediului;

posibilitatea încheierii contractului ecologic în sistemul relaţiilor  –
contractuale;

criteriile de delimitare a raporturilor contractuale de mediu de  –
celelalte categorii de raporturi contractuale;

rolul autorităţilor publice, inclusiv a statului, în procesul de des- –
făşurare a raporturilor de mediu;

Anume aceste probleme, de rând cu multe altele, au determinat 
iniţierea prezentului studiu.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare. Fundamentarea unei 
poziţii ştiinţifice care să argumenteze particularităţile raporturilor juridi-
ce de mediu este posibilă doar prin prisma denumirii corecte a ramuri 
distincte de drept, Dreptul mediului, (la moment drept ecologic). 

Problemele ştiinţifice referitoare la raporturile de dreptul mediului 
au constituit în anumite limite obiect de cercetare al savanţilor în dome-
niu. În acest context, este important de menţionat lucrările profesorului 
român E. Lupan, ,,Dreptul mediului”, Partea generală, vol I (Bucureşti, 
1996); ,,Dreptul mediului” (Bucureşti, 2002), E. Lupan în coautorat cu 
M. Minea şi A. Marga, ,,Dreptul mediului”, Partea specială, vol. II (Bu-
cureşti, 1997), unde este relevat un concept al raportului de dreptul me-
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diului ca fiind un raport ce are drept obiectiv protecţia, conservarea şi 
dezvoltarea componentelor de mediu. În aceste lucrări se fundamentează 
ideea după care un raport „pur” de dreptul mediului urmează a nu încor-
pora elemente ale altor categorii de raporturi juridice, cum ar fi a celor de 
drept civil. În aşa fel, consideră autorul, raportul juridic de dreptul me-
diului nu poate avea ca obiect folosinţa de mediu, acesta fiind obiectivul 
dreptului civil.

Aceeaşi poziţie este susţinută de M. Duţu şi D. Marinescu, care, 
în lucrările lor “Dreptul mediului” (Bucureşti, 1995), ,,Dreptul Interna-
ţional şi Comunitar al Mediului” (Bucureşti, 1995), ,,Dreptul mediului 
înconjurător” (Bucureşti, 1996) sunt de părerea că raportul de dreptul 
mediului, inclusiv cel de drept internaţional al mediului, vizează acea ca-
tegorie de relaţii care are ca obiect protecţia, conservarea şi dezvoltarea 
componentelor de mediu.

Autorul rus V. Petrov, care reprezintă unul din cei mai de vază 
specialişti ai doctrinei ruse în domeniul dreptului mediului, în lucrarea 
sa „Dreptul ecologic al Rusiei” (Moscova, 1999), abordează o poziţie mai 
formalistă şi în acest sens susţine că prin raport de dreptul mediului este 
necesar de înţeles o relaţie reglementată de normele de drept al mediu-
lui. 

Un alt autor rus, B. Еrofeev, în lucrarea „Dreptul ecologic al Ru-
siei” (Moscova, 1996), susţine că prin raport de dreptul mediului este 
necesar de avut în vedere acea relaţie care apare între persoane fizice sau 
juridice şi mediul lor de existenţă, relaţii reglementate de normele drep-
tului mediului.  

Iniţierea cercetării raportului juridic de dreptul mediului a fost ge-
nerată de conceptul expus în lucrarea autorilor moldoveni, P. Zamfir şi I. 
Trofimov, „Dreptul mediului. Partea generală” (Chişinău, 1998), potrivit 
căruia raportul de dreptul mediului este privit drept acea relaţie socială 
ce are ca obiect protecţia, conservarea, dezvoltarea, dar şi folosinţa raţi-
onală a componentelor de mediu. În aşa fel, în această lucrare se abor-
dează o nouă poziţie ştiinţifică prin care are loc extinderea domeniului 
raportului juridic de dreptul mediului.

Însă, necesitatea cercetării acestui spectru de subiecte rezidă din 
faptul că problema raportului de dreptul mediului, deşi a constituit 
obiect al cercetării în diverse izvoare şi studii ştiinţifice din Republica 
Moldova, România, Rusia şi alte ţări, totuşi, considerăm că aceasta a fost 
elucidată parţial şi fragmentar,  fără a fi examinate profund toate proble-
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mele caracteristice unui raport juridic, inclusiv din punctul de vedere al 
aplicării acestuia.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul principal al lucrării constă în 
determinarea locului raporturilor juridice de dreptul mediului, în ve-
derea identificării elementelor specifice de aplicare a acestor raporturi. 
Delimitarea raporturilor de dreptul mediului de alte raporturi juridice 
aceasta fiind nu doar o problemă teoretică, ci şi una practică.

Scopul urmărit prin această lucrare rezidă în studierea concepţiilor 
doctrinare ce vizează principiile şi condiţiile de realizare a raporturilor de 
mediu, analiza legislaşiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglemen-
tări juridice necunoscute anterior, respectiv şi apariţia unor noi categorii 
de principii şi reguli deschise spre cercetare, dezvăluite şi incluse în circu-
laţia ştiinţei juridice naţionale, precum şi studierea profundă a concepţiilor 
doctrinare ce ţin de esenţa juridică şi natura raportului de mediu.

Obiectivele trasate în vederea realizării acestui scop au fost de na-
tură să:

identifice noţiunea şi esenţa raporturilor de dreptul mediului; –
facă o analiză ştiinţifică şi să aprecieze specificul şi particularită- –

ţile diferitor categorii ale raporturilor de dreptul mediului;
evidenţieze trăsăturile de bază ale formelor şi tipurilor de rapor- –

turi de dreptul mediului;
elucideze unele aspecte particulare care se referă la raporturile  –

contractuale ecologice şi perspectiva aplicabilităţii acestora în sistemul 
de drept al Republicii Moldova şi chiar al României. 

Suportul metodologic al lucrării îl constituie tezele fundamenta-
le ale filosofiei, teoriei generale a statului şi dreptului, dreptului mediu-
lui, dreptului contravenţional, dreptului civil, precum şi ale altor disci-
pline juridice şi socio-umane care reflectă tema investigată. Caracterul 
complex al studiului determină diversitatea metodelor, procedeelor şi 
tehnicilor utilizate: metode ştiinţifice generale (gramaticală, logică, sis-
tematică, istorică, comparativă, tipologică); metode sociologice (analiza 
erorilor) şi juridice (formal juridică, juridică comparată).

La întocmirea prezentei lucrări ne-am bazat pe studierea materia-
lului doctrinar-teoretic, normativ-legislativ şi practic, fiind obţinute ast-
fel unele rezultate ştiinţifice ale căror conţinut nu epuizează problema în 
cauză, dar prin care se pretinde crearea unei viziuni noi asupra acesteia.

Baza teoretică, metodologică şi empirică a tezei o constituie: legis-
laţia naţională şi cea străină, literatura juridică de specialitate autohtonă 
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şi lucrările unor savanţi din România, Republica Moldova, Rusia, Franţa 
etc.

La baza elaborării acestei teze sunt lucrările şi abordările doctrinare 
ale savanţilor consacraţi în domeniu: E. Lupan, M. Minea, A. Marga, M. 
Duţu, D. Marinescu, V. Petrov, B. Erofeev, P. Zamfir, I. Trofimov ş. a.

Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că este una dintre 
primele cercetări complexe din Republica Moldova a problemelor teor-
etice şi aplicative privind raportul juridic de dreptul mediului, în baza 
căreia sunt relevate legităţi, formulate concluzii, propuneri şi recomandări 
ce ar asigura noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor 
ştiinţifice în scopul desăvârşirii aspectelor legate de aceste categorii de 
raporturi. De asemenea, a fost formulată ideea instituirii unor relaţii spe-
cifice legate de contractul ecologic, s-a evidenţiat un spectru nou de rap-
oarte de dreptul mediului, la care literatura de specialitate încă nu a făcut 
referinţă.Prin această lucrare se abordează un subiect care la momentul 
de faţă constituie unul ,,cheie” în discuţiile savanţilor în domeniu. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea şi argumen-
tarea ştiinţifică şi logică a unor categorii noi de reguli specifice, aplicabile 
raporturilor de dreptul mediului, care vin să completeze ştiinţa juridică şi 
practica ce vizează raporturile de dreptul mediului 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Conclu-
ziile şi recomandările enunţate în teză vor permite dezvoltarea anumitor 
direcţii în ştiinţă juridică, legislaţiei din domeniul protecţiei mediului şi 
practică. Aceasta, la rândul său, va determina revizuirea opiniei tradi-
ţionale cu privire la raporturile de mediu. Pe lângă faptul că în doctri-
nă şi practică se va contura o ideie clară despre specificul raporturilor 
de mediu, ca elemente ale unei ramuri distincte, aceasta va forma şi un 
prim-pas în consacrarea unei diferenţe în procedura de examinare a pe-
tiţiilor legate de subiectele ecologice şi litigiile care au ca obiect daunele 
de mediu. 

Lucrarea se caracterizează prin analiza concepţiilor doctrinare, iar 
tezele ştiinţifice ce se desprind de aici vor putea fi utilizate: la perfecţiona-
rea şi dezvoltarea doctrinei juridice autohtone; la elaborarea noilor regle-
mentări juridice; în procesul de instruire şi însuşire a cursului ,,Dreptul 
mediului”.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate pentru susţinere. 
Pentru susţinere publică sunt propuse următoarele subiecte care consti-
tuie, în ansamblu, modelul conceptual al studiului: 
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Identificarea şi argumentarea ştiinţifică a regulilor de delimitare  –
aplicabile raporturilor de dreptul mediului, în comparaţie cu alte rapor-
turi juridice. 

Determinarea criteriilor de identificare a obiectului de regle- –
mentare a raporturilor juridice de mediu. 

Argumentarea criteriilor ce fac diferenţierea între raporturile de  –
dreptul mediului şi alte categorii de raporturi asemănătoare.

Enunţarea unor categorii noi de raporturi de dreptul mediului,  –
care nu au fost identificate şi reflectate până la momentul actual în litera-
tura de specialitate şi în segmentul legislativ. 

Evidenţierea particularităţilor realizării raporturilor juridice de  –
mediu. 

Relevarea caracteristicilor specifice, prin prisma cărora se identi- –
fică raportul de dreptul mediului. 

Determinarea condiţiilor pentru aprecierea calităţii de subiect al  –
raportului de dreptul mediului. 

Argumentarea posibilităţii şi necesităţii de aplicare a normelor  –
care determină răspunderea contractuală în raporturile de dreptul me-
diului.

Implementarea şi aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile şi con-
ceptele de bază cuprinse în această lucrare au fost prezentate în cadrul 
şedinţelor catedrei „Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare”, confe-
rinţelor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice internaţionale organizate de 
Academia „Ştefan cel Mare” şi Universitatea „Spiru Haret” din Constanţa, 
precum şi în revistele de specialitate din Republica Moldova şi România.

Tezele principale cuprinse în lucrare au fost reflectate într-un ma-
nual de Dreptul mediului şi în 12 articole ştiinţifice publicate în reviste, 
anale şi anuare ştiinţifice, precum şi în materialele conferinţelor cu ca-
racter ştiinţifico-practic.

Rezultatele lucrării sunt implementate în procesul de instruire a 
studenţilor Facultăţii de Drept, Facultăţii Securitate şi Ordine Publică, 
Institutului de Formare Profesională Continuă şi Cercetări Ştiinţifice 
Aplicative din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. De asemenea, 
acestea şi-au găsit reflectare în procesul de instruire şi elaborare a lucră-
rilor de curs în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Spiru Haret” 
din Constanţa, România. 

Publicaţii la tema tezei: 8 articole ştiinţifice şi un manual.
Volumul şi structura tezei. Structura şi volumul lucrării au fost 
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determinate de marea diversitate a problemelor teoretice şi aplicative 
ce apar în legătură cu relevarea conţinutului problemei raporturilor de 
dreptul mediului, precum şi de natura scopului şi sarcinilor trasate. Ast-
fel, teza este compusă din introducere, patru capitole, concluzii generale 
şi recomandări, bibliografia din 149 surse, volumul textului de bază fiind 
de 140 pagini. Toate elementele structurii sunt indisolubil legate între ele 
şi corespund cerinţelor logice ale conţinutului lucrării.

Cuvinte-cheie ale tezei.
Raport juridic de dreptul mediului, subiecte ale raportului de drep-

tul mediului, obiectul raportului de dreptul mediului, contractul ecolo-
gic, drepturile ecologice, obligaţiile ecologice, raporturile de răspundere 
de mediu, raporturile de beneficiere de resursele naturale, raporturile de 
mediu de interes public, raporturile de mediu de interes privat.
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CONŢINUTUL  LUCRĂRII
 În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa pro-

blemei abordate, se evidenţiază scopurile şi obiectivele temei investigate, 
este redată noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, semnificaţia te-
oretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Tot la acest compartiment sunt 
descrise modalităţile de aprobare a rezultatelor cercetării, precum şi su-
marul succint al capitolelor tezei.

1. Analiza situaţiei în domeniul cercetării raportului juridic de 
dreptul mediului – capitol consacrat analizei cercetărilor teoretice şi 
aplicative privind raporturile juridice de dreptul mediului.

1.1 Aspecte teoretice generale privind protecţia mediului. La acest 
compartiment este realizată o evaluare teoretică cu caracter general care 
vizează problemele de protecţie a mediului şi consolidarea dreptului me-
diului ca ştiinţă cu autonomie proprie. 

Astfel, în urma declanşării unei crize ecologice şi în rezultatul am-
plificării efectelor ei, apare nu numai problema protejării naturii şi com-
ponentelor ei, ci şi problema existenţei întregii omeniri. Fără îndoială, 
aceasta apare în contextul caracterului ,,transformator” al numeroase-
lor forme de poluare şi pe fonul utilizării excesive a resurselor naturale, 
având, prin urmare, rezonanţă atât în plan naţional, cât şi internaţio-
nal. Sarcina unică în astfel de situaţii constă în soluţionarea problemei 
privind evitarea poluării şi menţinerea echilibrului ecologic. Evident, un 
rol aparte în rezolvarea acestei probleme îi revine dreptului mediului, ca 
fiind, la ora actuală, una din cele mai eficiente pârghii de soluţionare a 
litigiilor care apar în acest domeniu. 

În prezent există trei opinii principale cu privire la consacrarea 
dreptul mediului ca ştiinţă autonomă sau viceversa: 1) dreptul mediului 
nu poate fi privit ca ramură distinctă de drept, ci doar ca o disciplină  ju-
ridico-didactică; 2) dreptul mediului poate fi privită ca o ramură de drept 
de sinteză; 3) dreptul mediului constituie o ramură de drept distinctă cu 
toate caracteristicile sale.

În susţinerea ultimei poziţii, vom încerca să înaintăm următoarele 
argumente: dreptul mediului se caracterizează prin prezenţa obiectului 
său distinct de reglementare – raporturile ce vizează folosirea raţională, 
protecţia, conservarea şi dezvoltarea componentelor mediului; dreptul 
mediului se caracterizează prin prezenţa combinaţiei specifice a metode-
lor de reglementare şi, respectiv, prin prezenţa sarcinilor şi funcţiilor sale 
distincte de funcţiile şi sarcinile altor ramuri de drept; dreptul mediului 
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se caracterizează prin prezenţa cadrului instituţional propriu, cum ar fi 
instituţia expertizei ecologice, instituţia răspunderii de dreptul mediului 
etc.

2. Bazele teoretice şi normative ale raportului juridic de drept 
al mediului

2.1 Noţiunea raportului juridic de dreptul mediului. Aici autorul 
expune pe larg opiniile existente în literatura de specialitate cu privire 
la definirea noţiunii raportului juridic de dreptul mediului, propunând, 
în acest context, o definiţie proprie a acestui tip de raporturi, bazată pe 
investigaţiile realizate. 

Astfel, în literatura juridică de specialitate raportul juridic de dreptul 
mediului este definit în mod diferit. Acest fapt este condiţionat de lipsa unei 
opinii unice cu privire la obiectul reglementării ramurii dreptului mediului. 
Până a pretinde la o definiţie, considerată corectă de noi, ţinem să menţio-
năm că în literatura de specialitate există trei curente mari care abordează 
accepţiunile esenţei raportului de dreptul mediului.

Conform primei poziţii doctrinare, raporturile de mediu pot apă-
rea doar între persoane şi doar în legătură cu protecţia, conservarea şi 
dezvoltarea componentelor mediului. Astfel, părtaşii acestui curent sus-
ţin că relaţiile legate de folosirea componentelor de mediu, deşi au ca 
obiect resursele naturale, totuşi formează obiectul dreptului civil şi, prin 
urmare, sunt raporturi civile. Aceasta se explică prin faptul că de expresia 
cu sens larg „folosirea componentelor de mediu” este legată problema 
dreptului de proprietate, dreptului de uzufruct, dreptului de servitute, 
dreptului de gaj etc. 

În cea de-a doua concepţie, raporturile de dreptul mediului apar 
între om şi resursele naturale şi nu reflectă o categorie aparte de rapor-
turi. De asemenea, susţin aceşti autori, raporturile de dreptul mediului 
nu sunt guvernate de norme specifice unei ramuri de drept distincte, ci 
sunt influenţate de normele altor ramuri de drept.

Referitor la cea de-a treia opinie, deşi în fond suntem de acord cu 
ea, considerăm totuşi că ar fi fost necesară o precizare, care după natura 
sa este una esenţială. În aşa fel, în definirea raportului juridic de mediu, 
utilizarea expresiei „componentele mediului” nu totdeauna exclud toate 
divergenţele existente. Astfel, în definirea raportului de dreptul mediului 
în unele surse doctrinare se strecoară expresia „resursele naturale”, prin 
aceasta limitându-se domeniul raporturilor de mediu doar la folosirea 
raţională, conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor naturale. 
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Din analiza celor expuse, concluzionăm că raportul de dreptul me-
diului este acel raport, care apare între persoane în legătură cu folosirea 
raţională, protecţia, conservarea şi dezvoltarea componentelor biotice, 
abiotice şi antropogene ale mediului, raporturi reglementate de normele 
dreptului mediului şi care, la necesitate, sunt apărate prin forţa coercitivă 
a statului.

2.2 Caracterele juridice ale raporturilor de dreptul mediului. În 
această secţiune este realizată o analiză amplă a caracterelor juridice care, 
de fapt, elucidează esenţa raporturilor de dreptul mediului şi favorizează 
posibilitatea delimitării lor de alte raporturi juridice. 

Astfel, cu cât mai relevante vor fi caracterele unui raport juridic 
concret, cu atât mai facil va fi să-l atribuim la categoria de raport de drep-
tul mediului sau de raport al unei alte ramuri de drept, iar, prin urmare, 
să realizăm o calificare justă care se va solda cu aplicarea corectă a nor-
melor de drept. În acest context, fără a supune criticii lista caracterelor 
enunţate în doctrină, ţinem să concretizăm caracterele juridice ale ra-
porturilor de dreptul mediului, bazându-ne în fond pe realizările la acest 
compartiment din literatura de specialitate şi pe situaţiile cotidiene exis-
tente la momentul actual.

Deci, la caracterele juridice ale raportului de dreptul mediului 
putem atribui următoarele: 1) raporturile de dreptul mediului pot lua 
naştere numai între oameni, priviţi fie individual, fie în colectivităţi (per-
soană juridică); 2) raporturile de dreptul mediului poartă caracter voli-
ţional; 3) ceea ce distinge în esenţă raporturile de dreptul mediului de 
alte raporturi juridice constă în faptul, că raporturile de dreptul mediului 
privesc realizarea unui obiectiv legat de folosirea raţională, conservarea, 
dezvoltarea şi protecţia mediului; 4) situaţia caracteristică pentru majo-
ritatea tipurilor de raporturi juridice de mediu este că în cele mai dese 
cazuri, în cadrul acestor raporturi părţile se situează pe poziţii de sub-
ordonare, care apar, de regulă, pe baza unei manifestări unilaterale de 
voinţă juridică şi care emană de la organul administraţiei publice delegat 
cu competenţa de administrare şi control al folosinţei resurselor naturale 
sau componentelor antropogene ale mediului; 5) pentru aceste raporturi 
juridice caracteristic este faptul că de cele mai dese ori parte în raport 
este statul cu organele sale; 6) raportul de dreptul mediului este un raport 
ideologic. Afirmând că raportul juridic de dreptul mediului se desfăşoară 
în limitele legii, că norma legală exprimă voinţa întregului popor, putem 
spune că acest raport are şi un caracter ideologic, neexcluzând şi caracte-
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rul material al acestuia; 7) raporturile de dreptul mediului au un caracter 
complex.

Generalizând cele expuse şi coroborând caracteristicile raporturilor 
de dreptul mediului cu celelalte raporturi juridice, conchidem că trăsăturile 
principale de delimitare ale acestor raporturi sunt prezenţa obiectivului de 
folosire raţională, protecţie, conservare şi dezvoltare a mediului.

2.3 Delimitarea raporturilor de dreptul mediului de alte raporturi 
de drept a fost axată pe relevarea criteriilor de identificare a categoriilor 
de raporturi de dreptul mediului în vederea delimitării lor de alte catego-
rii de raporturi juridice, fapt ce produce ca efect atât identificarea rapor-
turilor de dreptul mediului din mulţimea de raporturi juridice ale altor 
ramuri de drept, cât şi asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare.

În aşa fel, drept sarcină importantă apare identificarea criteriilor 
de delimitare a raporturilor juridice de dreptul mediului doar faţă de 
unele din categoriile de raporturi, şi anume cele mai frecvent întâlnite, 
cum ar fi cele de drept constituţional, contravenţional, penal, civil şi de 
dreptul muncii. 

Coraportul dreptului constituţional cu dreptul mediului. Referin-
du-ne la delimitarea raporturilor de dreptul mediului de raporturile ju-
ridice de drept constituţional este necesar de a menţiona că, în primul 
rând, dreptul constituţional nu suprapune reglementarea raporturilor ju-
ridice cu cele de dreptul mediului, instituind doar supremaţia normelor 
constituţionale. Respectiv, normele dreptului constituţional constituie o 
bază, un început pentru reglementările altor ramuri de drept, inclusiv şi 
a dreptului mediului. Însă, este incorect să afirmăm că Constituţia Repu-
blicii Moldova sau alte legi constituţionale nu reglementează raporturi 
de dreptul mediului. Totodată, deşi reglementările ce se conţin în textul 
Constituţiei Republicii Moldova au ca obiect instituirea principiilor şi 
drepturilor fundamentale ce ţin de protecţia mediului, oricum nu putem 
să declarăm că acestea sunt pur constituţionale şi pot fi deosebite de cele 
ale dreptului mediului. 

Coraportul dreptului contravenţional cu dreptul mediului. Până la 
recunoaşterea dreptului mediului drept o ramură distinctă a sistemului de 
drept, raporturile legate de protecţia mediului erau examinate în contextul 
raporturilor de drept contravenţional. Susţinem că raporturile de dreptul 
mediului au ca obiect folosirea raţională şi protejarea componentelor me-
diului, pe când raporturile de drept contravenţional au ca obiectiv asigu-
rarea managementului ecologic. În aşa fel, putem spune cu siguranţă, că 
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relaţiile de protecţie a mediului au influenţat ordinea de realizare a rapor-
turilor de dreptul contravenţional.

Raporturile de dreptul mediului – raporturile de drept penal. Astfel, 
făcând parte din acelaşi compartiment al dreptului public, dreptul mediu-
lui şi dreptul penal soluţionează deopotrivă aceleaşi sarcini. Bineînţeles că 
normele dreptului penal îşi au drept obiect de reglementare şi alte categorii 
de relaţii decât cele de dreptul mediului. Însă, referitor la reglementările de 
drept penal care au ca obiect protejarea mediului, menţionăm că acestea 
fac nu altceva decât completează şirul de procedee juridice instituite cu 
scop de a realiza o protecţie de mediu. 

Corelaţia raporturilor de dreptul mediului cu raporturile de drept 
civil. Referitor la delimitarea raporturilor juridice de dreptul mediului de 
cele de drept civil este de menţionat faptul, că raporturile juridice civile 
sunt în tangenţă cu domeniul raporturilor juridice de mediu în ceea ce 
priveşte soluţionarea obiectivelor de ordin general, cum ar fi cele legate 
de dreptul de proprietate, dreptul de folosinţă etc. Totodată, raporturile 
juridice de răspundere pentru cauzarea daunei mediului, deseori, atrag 
după sine implicarea raporturilor de răspundere civilă.

Corelaţia raportului de dreptul mediului cu raportul de dreptul 
muncii. Unele categorii de raporturi juridice, care îşi fac apariţia în re-
zultatul încheierii contractului de muncă, nu poartă numai trăsăturile 
raporturilor de dreptul muncii, deşi mulţi autori le apreciază ca raporturi 
juridice de dreptul muncii. Unii autori, încercând să deghizeze situaţia 
au încercat chiar să le considere drept o specificare sau excepţie. Anume 
raporturile considerate atipice nu pot fi încadrate nicidecum în categoria 
raporturilor juridice de dreptul muncii în virtutea faptului că comple-
tamente deviază de la regulile generale de desfăşurare a unui raport de 
drept privat, mai ales în baza legislaţiei muncii. 

2.4. Clasificarea raporturilor juridice de dreptul mediului. În acest 
capitol sunt elucidate reperele de bază cu privire la importanţa teoretică şi 
necesitatea practică a clasificării raporturilor juridice de dreptul mediului, 
precum şi criteriile şi varietăţile acestui tip de raporturi.

2.4.1 Importanţa clasificării raporturilor juridice de dreptul mediu-
lui. În literatura juridică de specialitate nu găsim o clasificare a raporturilor 
juridice de mediu. Totodată, problema clasificării raporturilor juridice nu-
şi pierde importanţa ei teoretică şi necesitatea practică. 

2.4.2. Criteriile şi varietăţile raporturilor juridice de dreptul mediu-
lui. În teoria dreptului, raporturile juridice sunt clasificate în funcţie de 
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diferite criterii, cum ar fi: apartenenţa la o anumită ramură a dreptului; 
domeniul şi caracterul normelor ce reglementează raporturile; sarcinile 
pe care le soluţionează; subiecţii participanţi la raport; tipul activităţilor 
în legătură cu care iau naştere; poziţia subiecţilor participanţi la raport 
etc. Respectivelor clasificări pot fi supuse şi raporturile juridice de drep-
tul mediului. 

Reieşind din cele expuse, am putea propune următoarea clasificare 
a raporturilor juridice de dreptul mediului: 1) în funcţie de posibilitatea 
individualizării subiectelor – absolute (una din părţi la raport este strict 
determinată, cealaltă fiind nedeterminată) şi relative (sunt determinate 
strict ambele părţi ale raportului); 2) în funcţie de caracterul normelor ce 
reglementează aceste raporturi – materiale (de instituire a dreptului) şi 
procesuale (de realizare a dreptului); 3) în funcţie de sarcinile ce le solu-
ţionează – de reglementare şi de protecţie (apărare); 4) în funcţie de felul 
activităţii de protecţie – de prevenire a poluării, de refacere a mediului, 
de sancţionare, de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu etc. 

Suplimentar la această clasificare, mai este necesar de divizat ra-
porturile juridice în funcţie de obiectivele de reglementare: raporturi 
juridice de folosire, de conservare, de dezvoltare, de protecţie, de răspun-
dere, iar în funcţie de poziţia părţilor participante la raport, deosebim 
raporturi de subordonare, de colaborare şi de conflict.

Pornind de la faptul că raporturile juridice de mediu există pentru 
realizarea unei largi diversităţi de sarcini specifice domeniilor respective, 
este evident că apariţia lor îşi are sorgintea în dinamica unei diversităţi 
imense de raporturi juridice. Deseori, realizarea acestor raporturi juridi-
ce nu este posibilă fără implicarea metodelor cu caracter imperativ, des-
făşurarea cărora are loc în cadrul raporturilor de mediu. Exemplu poate 
servi modalitatea de realizare a obiectivelor de protecţie a mediului, în 
acest caz, metoda administrativă de comandă fiind o posibilitate eficientă 
de realizare a protecţiei mediului. 

Clasificare respectivă ne dă posibilitate să distingem raporturile 
juridice de mediu în raporturi principale şi raporturi derogate. Astfel, 
raporturile de mediu principale constituie acele categorii de raporturi 
care apar şi există de sinestătător în mediul activităţii legate de folosirea 
raţională şi protecţia mediului. Raporturile derogate sunt acele tipuri de 
raporturi de dreptul mediului a căror apariţie, iar în unele cazuri şi exis-
tenţă, este condiţionată de alte categorii de raporturi juridice, inclusiv şi 
administrative.
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3. Elementele raportului juridic de dreptul mediului. Capitolul 
respectiv reflectă caracteristica detaliată, în baza literaturii de specialitate 
şi a reglementărilor normative, a elementelor specifice care formează un 
raport juridic de drept al mediului.

3.1 Generalităţi privind structura raportului juridic de dreptul me-
diului, secţiune care elucidează aspectele generale şi opiniile doctrinare 
ale specialiştilor în domeniu privind structura raportului de dreptul me-
diului şi principalele elemente ale acestuia.

Deşi se creează impresia existenţei unei opinii unice în ceea ce pri-
veşte structura raportului juridic, totuşi, în literatura de specialitate se 
constată existenţa mai multor opinii referitoare la elementele constitutive 
ale raportului juridic. Astfel, dintr-o poziţie obiectivă dominantă în doc-
trina juridică rezultă că raportul juridic este compus din două elemente, 
unul material şi altul ideal. Într-o altă perspectivă, numită subiectivă, ra-
portul juridic este vizat ca o relaţie de la persoană la persoană. În general, 
majoritatea autorilor susţin ideea, conform căreia structura raportului 
juridic o formează trei elemente: subiecţii, obiectul şi conţinutul. 

În acest sens, se face necesară evidenţierea unei poziţii care ar crea 
o stare de compromis. Aceasta este posibil prin preluarea poziţiei clasice 
ce vizează componenţa structurală a raportului juridic – subiect, obiect 
şi conţinut, cu precizarea necesară, că în ceea ce priveşte obiectul rapor-
tului trebuie să se facă distincţie între obiectul intrinsec – propriu rapor-
tului juridic, şi obiectul extrinsec – cel ce se urmăreşte prin realizarea 
acţiunilor sau abstenţiunilor.

Situaţia descrisă mai sus se referă în exclusivitate şi la raporturile 
juridice de mediu. În literatura de specialitate este recunoscută unanim 
opinia privitor la faptul că raportul juridic de dreptul mediului nu se de-
osebeşte cu nimic din punct de vedere al structurii de celelalte categorii 
de rapoarte juridice. Distincţia se realizează, însă, pornind de la esenţa 
acestor elemente structurale.

3.2 Subiectele raportului juridic de dreptul mediu. Definirea su-
biectului raportului juridic, fiind o condiţie proximă a relevării naturii 
juridice a oricărui institut de drept, nu şi-a găsit o reflectare univocă în 
literatura de specialitate. Teoria dreptului defineşte subiectul raportului 
juridic ca persoană care are aptitudinea de a se încadra în raportul juridic 
ca titular de drepturi şi obligaţii corelative. 

Totodată, nu putem nega faptul că partinitatea la raporturile ju-
ridice mai înglobează şi unele caracteristici, şi anume generalitatea, ca 
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trăsătură a tuturor subiectelor de drept şi doar numai în unele ramuri 
stabileşte o condiţie specifică – specialitatea, care apare doar ca trăsătură 
caracteristică a subiectelor ramurii respective ce se reflectă prin existenţa 
de cele mai dese ori a condiţiei deţinerii unei calităţi speciale (de exem-
plu, beneficiar de folosinţă de mediu, funcţionar public, comerciant, an-
gajat, patron etc.). 

Astfel, din cele exspuse relevăm următoarea definiţie: subiecte ale 
raportului juridic de mediu sunt acele persoane privite fie individual, 
fie în colectivităţi, care, prin conferirea legii, pot fi titulari de drepturi 
şi obligaţii legate de folosirea raţională, protecţia şi conservarea compo-
nentelor de mediu.

În acest sens, calitatea de subiect al unei ramuri de drept nu poa-
te fi privită în afara calităţii de subiect al raporturilor juridice ce ţin de 
această ramură de drept.

În viziunea autorilor P. Zamfir şi I. Trofimov, subiect al raporturi-
lor juridice de dreptul mediului este persoana fizică şi juridică, iar statul 
şi organele statului, de regulă, sunt părţi ai acestor raporturi. Astfel de 
opinie este proprie şi altor autori [4, p. 68]. Totuşi, considerăm nece-
sar de a ne expune asupra acestei chestiuni sub un alt unghi de vedere. 
Acesta vizează relevarea calităţii de parte la raporturile de dreptul mediu-
lui, pornind doar de la capacitatea subiecţilor de drept de a fi titulari de 
drepturi şi obligaţii specifice dreptului mediului. Asemenea abordare a 
problemei este tipică mai multor ramuri de drept. 

Astfel, autorul rus D. Ovseanko afirmă că subiecţi ai raporturilor 
juridice administrative sunt toţi cei, cărora normele administrativ-juridice 
le conferă o anumită competenţă şi cărora le impune anumite obligaţii în 
realizarea funcţiilor administrative [6, p. 84]. În opinia unui alt grup de 
autori, subiectele raportului administrativ sunt toate subiectele în sarci-
na cărora normele administrative stabilesc drepturi şi obligaţii în legătură 
cu administrarea [2, p. 124]. Profesorul român Gh. Beleiu afirma că prin 
subiecte de drept civil este necesar de a înţelege acea specie de subiecte de 
drept, care cuprinde persoana fizică şi persoana juridică, în calitate de titu-
lari de drepturi subiective şi obligaţii civile [1, p. 75].

Considerăm, în acest sens, de a prelua anume această modalitate de 
definire a subiectului raportului de dreptului mediului, mai mult ca atât că 
în ceea ce ne priveşte, în dreptul mediului calitatea subiectului nu identifică 
raportul juridic de mediu. Dimpotrivă, prin prisma conţinutului raportului 
de mediu poate fi identificat calitatea de participant la un asemenea raport. 
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De aici reiese şi importanţa identificării şi constatării criteriilor 
de apreciere a calităţii de subiect a raporturilor de dreptul mediului. În 
contextul enumerării subiecţilor raporturilor juridice de mediu, deter-
minăm următoarele categorii de subiecte: 1) persoanele fizice: funcţio-
narii publici; persoanele cu funcţii de răspundere; persoanele fizice altele 
decât funcţionari publici şi persoane cu funcţii de răspundere, cetăţeni 
ai Republicii Moldova; cetăţenii străini şi apatrizii; 2) persoanele mora-
le: statul, organele administraţiei publice (Guvernul Republicii Moldova; 
autorităţile publice centrale de specialitate; autorităţile publice locale, 
unităţile administrativ-teritoriale); 3) persoanele juridice private, inclu-
siv organizaţiile nonguvernamentale. 

O categorie specifică de subiecte în raporturile de dreptul mediu-
lui o constituie populaţia. 

3.3 Obiectul raportului juridic de dreptul mediului, unde se ac-
centuează că la mijlocul secolului XX problema obiectului raportului de 
dreptul mediului a avut o expresie destul de controversată în literatura 
de specialitate, fapt care a generat apariţia mai multor opinii ce se referă 
la natura diferită a obiectului raportului juridic de mediu, fie la existenţa 
de fapt a acestuia. Prima categorie de opinii vizează determinarea cadru-
lui de domenii ale relaţiilor ce nimeresc sub incidenţa reglementărilor 
dreptului mediului, iar, prin urmare, acele acţiuni sau abstenţiuni, pre-
cum şi bunurile care devin obiecte ale raporturilor de dreptul mediului, 
delimitându-le astfel de obiectele raporturilor juridice ale altor ramuri de 
drept. A doua categorie de opinii se referă la înseşi determinarea naturii 
juridice a obiectului dreptului mediului în sensul delimitării celor două 
mari elemente – acţiunile sau abstenţiunile şi lucrurile sau rezultatele de 
natură materială sau nematerială (obiectul intrinsec şi extrinsec).

Intuitiv am putea să afirmăm că obiectul raportului de dreptul mediului 
se termină acolo unde apare obiectul raportului de drept penal, administrativ, 
civil etc. Însă, ţinem să considerăm un atare mod de gândire greşit. 

Argumentăm aceasta pornind de la axioma care a lansat-o profe-
sorul român E. Lupan, conform căruia şi dreptul civil, şi dreptul penal, 
şi dreptul administrativ stau în slujba dreptului mediului [3, p. 159]. În 
cazul aplicării unei reguli prin care apariţia obiectului raportului juridic 
de drept penal, administrativ sau civil ar exclude existenţa raportului de 
dreptul mediului, ar trebui să conchidem că obiectul raportului juridic 
de dreptul mediului încetează a mai exista odată cu apariţia obiectului 
unui raport, respectiv penal, civil şi administrativ. Totodată, ne dăm prea 
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bine seama că un obiect separat în sine, cel de drept penal nu poate exista. 
Astfel, raportul juridic penal, care este cu prioritate unul sancţionator, 
nu poate proteja valori proprii doar dreptului penal. Acesta neapărat 
protejează valori ce constituie obiectul dreptului civil, al muncii, admi-
nistrativ, constituţional, de mediu etc. Aceeaşi situaţie are valoare şi refe-
ritor la raporturile de drept administrativ şi civil, în special cu referire la 
raporturile contravenţionale şi de răspundere cu caracter reparatoriu.

Astfel, dacă persoana a realizat o folosinţă a resurselor de mediu, 
aceasta urmează s-o înfăptuiască în limitele şi condiţiile stabilite de legea de 
mediu. Depăşirea acestor limite presupune, după caz, răspunderea penală 
sau contravenţională. Obiectul raportului de dreptul mediului sunt valorile 
de mediu. Şi obiectul raportului de drept penal, de asemenea, pot fi valorile 
de mediu. Deşi obiectul este acelaşi, metodele de reglementare a acestor ra-
porturi, cum şi conţinutul acestora, sunt diferite. 

Prin urmare, obiectul raportului juridic de dreptul mediului apare 
sub două aspecte: obiectul extrinsec – bunurile, valorile, rezultatele etc. şi 
obiectul intrinsec – conduita umană (acţiuni sau inacţiuni).

Obiectul extrinsec al raportului de dreptul mediului îl formează: 1) 
componentele abiotice ale mediului (resursele de apă, aerul atmosferic, re-
sursele de zăcăminte ale subsolului, spaţiile subterane, resursele funciare); 
2) componentele biotice ale mediului (regnul animal şi regnul vegetal); 3) 
componentele antropogene ale mediului (confortul în cadrul localităţii – 
amenajarea teritoriului, condiţiile sanitare de viaţă a populaţiei, condiţiile 
sanitare de muncă a populaţiei, deşeurile de producţie şi menajere, sub-
stanţele nocive, substanţele radioactive, materiile secundare). 

Obiectul intrinsec al raporturilor de dreptul mediului îl formează: 
1) folosirea raţională a componentelor de mediu (realizarea şi autoriza-
rea realizării unor asemenea limite de folosinţe de mediu care să asigure 
accesul la resursele naturale, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pen-
tru cele viitoare; 2) protecţia componentelor mediului, care presupune 
realizarea măsurilor de prevenire şi înlăturare a consecinţelor degradării 
şi poluării componentelor de mediu; 3) conservarea componentelor me-
diului - presupune realizarea activităţilor legate de păstrarea integrităţii 
structurale şi funcţionale a obiectivelor vizate, împreună cu întregul com-
plex de factori ambientali care le asigură şi condiţionează perenitatea; 4) 
dezvoltarea componentelor mediului: presupune de fapt o regenerare a 
resurselor naturale care apar ca factori vitali în dezvoltarea omenirii, dar 
care au fost supuşi anterior proceselor de degradare.
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3.4 Conţinutul raportului juridic de dreptul mediului. Conţinutul 
raportului juridic de mediu îl formează totalitatea de drepturi şi obliga-
ţii pe care le au subiecţii participanţi la raporturile de dreptul mediului. 
Necesitatea abordării mai temeinice a acestei probleme este generată de 
o serie de factori atât cu caracter subiectiv, cât şi cu caracter obiectiv. În 
aşa fel, în multe cazuri aplicabilitatea unora din normele dreptului me-
diului ţine de caracterul dreptului sau al obligaţiei pe care o au părţile la 
raport. 

Prin urmare, drepturile ecologice ale omului presupun aspiraţiile 
individului privind natura sau componentele acesteia, recunoscute prin 
lege, legate de satisfacerea necesităţilor (sau de posibila lor satisfacere) prin 
interacţiunea cu natura şi asigurarea unei astfel de satisfaceri. 

În acest sens, suntem întru totul de acord cu unii autori, care relevă 
în calitate de criterii principale prin prisma cărora se poate de identificat 
drepturile ecologice următoarele: 1) satisfacerea necesităţilor individului 
cu ajutorul resurselor naturale; 2) ocrotirea sănătăţii de efectele negative 
ale influenţei asupra mediului; 3) asigurarea drepturilor generaţiilor vii-
toare; 4) asigurarea respectării drepturilor ecologice. Însă, pe lângă aces-
tea, ne-am permite să mai identificăm şi aşa criterii, cum ar fi asigurarea 
unei ambianţe în locul de abitaţie, precum şi excluderea influenţelor ne-
gative asupra mediului natural şi artificial în rezultatul utilizării compo-
nentelor de mediu.

În acest sens, dreptul subiectiv ecologic al persoanei nu trebuie de 
separat de dreptul natural al acestuia, care se exprimă prin înseşi dreptul 
naturii de a nu fi influenţată. Astfel, putem releva următoarele categorii de 
drepturi: 1) în funcţie de natura subiectului titular de drept – drepturi su-
biective, prerogative; 2) în funcţie de opozabilitatea drepturilor – drepturi 
absolute, drepturi relative; 3) în funcţie de natura conţinutului – drepturi 
patrimoniale, drepturi nepatrimoniale; 4) în funcţie de caracterul dreptu-
rilor –  drepturi materiale, drepturi de procedură.

 Cu referire la obligaţia de drept al mediului putem afirma că 
există câteva categorii de bază a acestora şi anume: 1) în funcţie de obiec-
tul lor, deosebim obligaţii pozitive, obligaţii negative, obligaţii de rezultat 
şi obligaţii de mijloc; 2) în funcţie de opozabilitatea obligaţiilor, deose-
bim obligaţii opozabile numai părţilor şi obligaţii opozabile terţilor; 3) în 
funcţie de sancţiunea ce asigură executarea obligaţiilor, deosebim obli-
gaţii perfecte şi obligaţii imperfecte; 4) în funcţie de izvorul obligaţiilor, 
deosebim obligaţii izvorâte din acte juridice şi obligaţii izvorâte din fapte 
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juridice.
 4. Fundamentarea teoretică şi conţinutul legislativ al catego-

riilor de raporturi juridice de dreptul mediului. La acest capitol este 
reflectat conţinutul legislativ şi argumentarea teoretică a categoriilor de 
bază ale raporturilor de dreptul mediului, din care fac parte: raporturile 
de răspundere, raporturile de gestionare a resurselor naturale sau a com-
ponentelor antropogene ale mediului şi raporturile contractuale. Fiecare 
tip de raport menţionat constituie o secţiune separată a lucrării în care 
acestea au fost cercetate.

4.1 Raporturile de răspundere de mediu. Este cunoscut faptul că răs-
punderea socială se referă la conduita pe care o aleg oamenii din diferite 
situaţii posibile în cadrul raporturilor sociale. Această conduită, fie că se 
manifestă prin respectarea sau nerespectarea normelor sociale, constituie 
temeiul apariţiei unor reacţii, consecinţe în plan social. Răspunderea so-
cială implică sancţionarea socială a atitudinii persoanei neconcordante cu 
normele sociale instituite.

 Deoarece, după cum deja s-a menţionat, conduita oamenilor 
poate avea mai multe varietăţi în cadrul raporturilor sociale, şi răspun-
derea socială îmbracă diferite forme, cum ar fi răspunderea politică, etică, 
morală, şi evident juridică.

 Răspunderea juridică, fiind o instituţie juridică prezentă în fiecare 
ramură de drept, capătă caracteristici specifice ei în fiecare dintre ele. Astfel, 
în domeniul dreptului mediului răspunderea juridică la fel îşi are specifi-
cul său care este determinat de următoarele: 1) ramura dreptului mediului 
cuprinde domeniul de reglementare ce ţine de raporturile om-natură, cate-
goria de raporturi, reglementarea cărora ţine cont nu numai de necesităţile 
sociale, ci şi de starea obiectivă a lucrurilor în natură, precum şi de posi-
bilităţile tehnice şi ştiinţifice ale omului; 2) această instituţie nu constituie 
pârghia principală în reglementare, cum ar fi de exemplu în alte ramuri de 
drept; 3) în comparaţie dreptul penal, contravenţional sau civil, unde este 
întâlnită forma de răspundere juridică respectivă (penală, contravenţională, 
civilă), în dreptul mediului sunt întâlnite toate aceste forme în ansamblu; 
4) dacă celorlalte ramuri de drept le sunt caracteristice principii deosebite 
de aplicare şi de eliberare de răspundere juridică, atunci în cadrul dreptului 
mediului acestea sunt întrunite într-un ansamblu.

 Deci, după cum s-a menţionat, răspunderea juridică îmbracă for-
me concrete în funcţie de specificul normei juridice încălcate şi raportul 
juridic în cadrul căruia a fost încălcată norma legală. În acest fel, se dis-
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tinge răspunderea penală, răspunderea civilă, răspunderea contravenţi-
onală, răspunderea materială, răspunderea disciplinară etc. şi, respectiv, 
răspunderea de dreptul mediului (răspunderea ecologică).

În cadrul dreptului mediului se recurge, deci, la aplicarea regulilor 
răspunderii contravenţionale, penale, civile sau proprie mediului. 

 Referitor la măsurile ce se întreprind în cadrul răspunderii de 
dreptul mediului, ele se deosebesc de măsurile care se aplică în cadrul al-
tor forme ale răspunderii juridice. Astfel, dacă răspunderii de drept penal 
şi contravenţional nu le sunt caracteristice măsuri de restabilire a pre-
judiciului, a situaţiei anterioare, atunci răspunderii juridice de dreptul 
mediul îi sunt caracteristice aceste măsuri şi prin aceasta se deosebeşte 
radical de primele două forme ale răspunderii juridice.

4.2 Raporturile de gestionare a resurselor naturale. 4.3 Raporturile 
de gestionare a componentelor antropogene ale mediului. Reglementarea 
juridică privind gestionarea (beneficierea) resurselor naturale, precum şi 
a temeiurilor juridice de apariţie şi stingere a acesteia are ca scop deter-
minarea şi clasificarea categoriilor de beneficiere de resurse naturale care 
stabilesc şi cercul de subiecţi al beneficierii. 

Clasificarea juridică a tipurilor raporturilor de beneficiere este consi-
derată ca fiind principala formă de clasificare, criteriul căreia este destinaţia 
sau scopul beneficierii anumitei categorii de resurse naturale. Tipurile ra-
porturilor de beneficiere în cazul dat sunt determinate şi reglementate de 
legislaţia de mediu, conform criteriilor specifice fiecărei categorii de resurse 
naturale în parte, precum şi de necesităţile social-economice pe care acestea 
le satisfac [5, p. 160]. În conformitate cu legislaţia de mediu există două tipuri 
de raporturi de beneficiere asupra resurselor naturale după scopul utilizării: 
1) raporturi de beneficiere generală şi 2) raporturi de beneficiere specială. 
Beneficierea generală reprezintă acel tip de raporturi de beneficiere asupra 
resurselor naturale care este realizat de orice persoană reieşind din necesi-
tăţile vitale personale a fiecărui individ. Beneficierea generală a resurselor 
naturale nu trebuie să cauzeze daune şi să aducă modificări esenţiale me-
diului natural. Beneficierea specială reprezintă acel tip de beneficiere asupra 
resurselor naturale, care este exercitat de către persoane fizice şi juridice în 
scopul dobândirii unor profituri economice ce au importanţă pentru dez-
voltarea economiei naţionale. Se consideră că beneficierea specială cauzează 
daune considerabile mediului şi, de aceea, aceasta este supusă unui sistem de 
autorizare specială.

Deci, dreptul de beneficiere specială apare în procesul satisfacerii 
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necesităţilor economice, proces care ar putea fi un temei obiectiv de apa-
riţie a instituţiei de drept de beneficiere asupra resurselor naturale. Drep-
tul de beneficiere specială se caracterizează prin faptul că subiect poate 
fi persoana fizică sau juridică care are activitate de antreprenor; temei de 
apariţie fiind actele juridice (decizia autorităţilor de mediu, contractul, li-
cenţa, autorizaţia etc.); se realizează contra plată (impozit, taxă, preţ nor-
mativ etc.); se utilizează resursele numai conform destinaţiei, scopului şi 
în cantitatea reglementată; se efectuează după delimitarea în natură.

4.4 Raporturile contractuale de mediu. În ceea ce priveşte „con-
tractul de mediu” sau „contractul ecologic”, în opinia majoritară exis-
tentă în literatura de specialitate este că un asemenea contract nu poate fi 
încheiat. Considerăm necesar de a avea o altă opinie, contradictorii celei 
de mai sus, din care rezultă că în raporturile de dreptul mediului se poate 
de vorbit cu siguranţă despre un contract ecologic.

Despre acest contract deja se vorbeşte în literatura de specialitate 
franceză, şi anume la compartimentul în care proprietarii de resurse na-
turale convin asupra activităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu, 
dar nu în scop propriu, ci în interes comun, public.

În fond, suntem de acord cu autorii care expun o definiţie formală a 
noţiunii de contract şi să menţionăm că contractul ecologic este un acord 
de voinţă încheiat între două sau mai multe persoane pe timpul vieţii aces-
tora, cu privire la naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obliga-
ţiilor ecologice în interesul propriu sau a întregii societăţi.

Totuşi, considerăm că una din cauzele care frânează uşoara recu-
noaştere şi promovare a relaţiilor contractuale în domeniul protecţiei me-
diului ţine de faptul că la etapa actuală, legislaţia realizează o deosebire, 
deşi slab sesizată, dar ferm implementată, dintre noţiunea de act juridic şi 
contract. Aceste două noţiuni, fiind utilizate des în legislaţie corelează ca 
parte din întreg (gen – specie), fiind aplicată regula, conform căreia, toate 
contractele sunt acte juridice şi nu toate actele juridice sunt contracte. 

Reieşind din cele expuse, ţinem să relevăm cele mai principale 
trăsături caracteristice ale contractului ecologic ca act juridic, şi anume: 
acesta este un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane 
în fiinţă la momentul încheierii contractului; acordul este atins prin libe-
ra manifestare de voinţă; are drept scop naşterea, modificarea, stingerea 
raporturilor juridice legate de folosirea raţională, conservarea, dezvol-
tarea şi protecţia factorilor de mediu şi; presupune considerarea ordinii 
publice şi bunelor moravuri.
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Problema identificării contractului ecologic prezintă o importanţă 
deosebită. Astfel, având în vedere faptul că anume contractele sunt acea ca-
tegorie de acte care au menirea de a reglementa în detaliu o bună parte a 
raporturilor juridice cotidiene şi care pe viitor pot să înlocuiască la multe 
capitole legea, iar spectrul divers al raporturilor determină şi o diversitate de 
categorii de contracte, corespunzător este necesară aplicarea corectă a regi-
mului juridic pentru fiecare din categoria de contracte ecologice. Problema 
principală, însă, constă în a diferenţia contractele ecologice de cele ale altor 
ramuri de drept, în eventualitatea faptului că asupra contractelor ecologice 
au o aplicabilitate regulile contractuale cu un specific aparte, generat de na-
tura şi importanţa obiectivelor de protecţie a mediului. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
În baza cercetărilor realizate au fost făcute următoarele concluzii, 

propuneri şi recomandări: 

Concluzii generale
1. Raportul juridic de dreptul mediului poartă un caracter specific, 

distinct de cel al altor categorii de raporturi, şi este generat de natura 
publică a interesului apărat prin utilizarea procedeelor care sunt uneori 
proprii altor ramuri de drept. Din aceasta rezultă unele reguli specifice 
de aplicare a raporturilor de dreptul mediului, care îşi găsesc reflectare 
în legislaţia de mediu şi care au drept scop prioritar protecţia mediului la 
nivel de interes public. 

2. Raportul de dreptul mediului apare între persoane în legătură 
cu folosirea raţională, prevenirea, protecţia, conservarea şi dezvoltarea 
componentelor biotice, abiotice şi antropogene ale mediului, reglemen-
tată de normele dreptului mediului, fiind apărată, în caz de necesitate, 
prin forţa coercitivă a statului.

3. Definiţia propusă pentru identificarea raportului de dreptul me-
diului urmează să-şi găsească reflectare în conţinutul legislaţiei de mediu 
în vigoare sau chiar în Legea cadru a domeniului protecţiei mediului. 
Totodată, aceasta se referă şi la legislaţia de mediu a României.

4. Raporturile de dreptul mediului se disting de alte raporturi ju-
ridice prin faptul că urmăresc realizarea unui obiectiv legat de folosirea 
raţională, conservarea, dezvoltarea şi protecţia mediului. În acest sens, 
folosirea raţională, protecţia propriu-zisă, conservarea şi dezvoltarea 
componentelor mediului presupune o activitate realizată în baza pre-
scripţiilor legii.

5. Situaţia caracteristică pentru majoritatea tipurilor de raporturi 
juridice de mediu este că, în cele mai dese cazuri, în cadrul acestora per-
soanele fizice şi persoanele juridice de drept privat se situează pe poziţii de 
subordonare faţă de autorităţile publice, care apar, de regulă, în baza unei 
manifestări unilaterale de voinţă juridică, emanată de la organul adminis-
traţiei publice delegat cu competenţa de administrare şi control al folosin-
ţei resurselor naturale sau componentelor antropogene ale mediului.

6. Caracteristic pentru raporturile juridice de mediu este faptul că 
statul cu organele sale sunt de cele mai dese ori parte în aceste raporturi.

7. Raporturile de dreptul mediului au un caracter complex, din 
care considerente, sporirea eficacităţii protejării valorilor mediului este 
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necesar de realizat nu doar prin reglementările dreptului mediului, dar şi 
prin mijloace de drept penal, contravenţional, civil etc.

8. Dreptul omului la un mediu neprimejdios din punct de vedere 
ecologic declarat în articolul 37 al Constituţiei Republicii Moldova este ca-
racteristic oricărei persoanei fizice aflată pe teritoriul Republicii Moldova, 
indiferent de apartenenţa acesteia la un careva stat. Din prevederile con-
stituţionale reiese că dreptul este propriu ,,fiecărui om”, întruchipând prin 
această expresie sensul de ,,fiinţă umană” nu doar cetăţeanul. Acest drept 
conferă cetăţeanului posibilitatea de a se adresa în instanţă pentru apărarea 
dreptului său, chiar dacă actul poluator nu produce efectul în localitatea 
unde-şi duce existenţa această persoană. Regula pe care o aplicăm este că 
„Pe Terra noi suntem pretutindeni acasă”.

9. Considerăm că fără reglementarea în cadrul dreptului mediului 
a folosirii raţionale a componentelor de mediu, orice eforturi, inclusiv şi 
pe plan legislativ, legate de protejare vor fi neeficiente. În acest sens, con-
siderăm că domeniu ale raporturilor de dreptul mediului sunt relaţiile 
legate de folosirea raţională, prevenirea, protecţia, conservarea şi dezvol-
tarea componentelor biotice, abiotice şi antropogene ale mediului.

10. În conţinutul raporturilor de mediu se reflectă drepturi şi obli-
gaţii proprii atât ramurilor de drept public cât şi celor de drept privat.

11. Raporturile juridice de dreptul mediului care vizează repararea 
daunelor cauzate mediului apar în calitate de raporturi cu reguli şi pro-
cedură proprie, diferită de cea civilă, penală şi contravenţională. În acest 
sens, constatăm existenţa unei forme aparte de răspundere, deşi repara-
torie, dar care este proprie dreptului mediului. Prin aceasta se identifică 
o categorie separată de raporturi de dreptul mediului, şi anume cele de 
răspundere de mediu.

Recomandări
1. La momentul de faţă nu putem identifica o reglementare care să 

delimiteze clar diferenţa dintre obiectul raporturilor de dreptul mediului 
de obiectul raportului de drept civil, cel puţin la compartimentele care 
au tangenţă pentru ambele domenii, se propune ca în mod analogic cum 
este reglementat în conţinutul articolului 2 al Codului civil al Republicii 
Moldova, de a completa Legea-cadru care stabileşte principiile raportu-
rilor de dreptul mediului cu reglementări care în mod distinct va delimi-
ta obiectul raporturilor de dreptul mediului de obiectul raporturilor de 
drept civil. Aceasta se va face pe baza criteriilor identificate în prezenta 
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lucrare.
2. În articolul 3 al Legii privind protecţia mediului înconjurător 

unul din subiectele beneficiare de anumite drepturi apare ”populaţia”, 
întru evitarea interpretării neuniforme a acestor prevederi, urmează a fi 
propuse modificări legislative care ar individualiza acest subiect al drep-
tului mediului. 

3. Având în vedere că legiuitorul şi cel român şi cel moldovean s-au 
pronunţat în ce priveşte consacrarea caracterului obiectiv a răspunderii 
pentru daunele de mediu, urmează a fi pusă pe rol ca subiect de discuţie 
chestiunea cu privire la consacrarea caracterului obiectiv al răspunderii 
penale şi contravenţionale pentru daunele de mediu. În prima etapă, cu 
referinţă la problema în cauză ar trebui de început implementarea prin-
cipiului care ar consacra inversarea sarcinii de probaţiune în procesele 
legate de daunele de mediu.

4. Este necesar de a reveni la examinarea problemei privitor la ex-
cluderea dublărilor de competenţe în constatarea şi examinarea cauzelor 
contravenţionale, aşa cum stau lucrurile la momentul de faţă, când com-
petenţe de constatare o au şi autorităţile specializate de mediu şi organele 
afacerilor interne. 

5. În ce priveşte raporturile de răspundere patrimonială pentru da-
unele de mediu, am recomanda aprobarea reglementărilor care în mod 
clar ar stabili regulile de răspundere pentru asemenea daune, delimitân-
du-le în aşa fel de regulile de răspundere civilă. Astfel, aceste prevederi 
trebuie să enunţe că în raportul de răspundere patrimonială cel ce a pre-
judiciat nu poate să negocieze cuantumul despăgubirii, nu poate pretin-
de la exonerarea de la răspundere, dauna va fi obligat să o repare integral, 
răspunderea va fi una obiectivă, iar acţiunea în justiţie poate fi depusă de 
orice persoană. 

6. Având în vedere specificul şi importanţa raporturilor de dreptul 
mediului, precum şi spectrul larg de domenii ce urmează a fi supuse re-
glementării, am propune unificarea tuturor actelor legislative care regle-
mentează aceste raporturi într-un Cod de legislaţie de mediu.

7. Cel mai dificil este să delimităm raporturile de gestionare a 
componentelor de mediu de cele civile şi comerciale. În acest sens, se 
propune de a completa şi legislaţia civilă şi cea care reglementează ac-
tivitatea comercială cu prevederi care ar consacra principiul priorităţii 
utilizării elementelor de mediu în interes de protecţie a mediului decât 
alte interese, inclusiv şi cel economic.   
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8.Se propune nu doar coraborarea legislaţiei contravenţionale, ci 
şi celei de mediu cu cea civilă în materia recunoaşterii capacităţii depline 
a persoanei fizice, care poate anume la acest compartiment va opera o 
modificare legală prin textul căreia s-ar condiţiona răspunderea pe aces-
te materii în funcţie de prezenţa sau lipsa capacităţii civile de exerciţiu 
depline.

9. Este necesar de recunoscut existenţa şi promovarea aplicării 
contractului ecologic, care presupune un acord de voinţă încheiat între 
două sau mai multe persoane pe timpul vieţii acestora, cu privire la naş-
terea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor ecologice în 
interesul propriu sau a întregii societăţi.

Planul cercetărilor de perspectivă. Subliniind necesitatea deter-
minării stricte a unei limite între un raport de mediu şi un alt raport juri-
dic, considerăm la fel de importantă şi problema relevării normelor apli-
cabile în asemenea cazuri, fapt care este posibili de realizat prin prisma 
criteriilor de diferenţiere relevate în lucrare. Este vorba despre interesul 
urmărit la încadrarea în raporturi, calitatea subiectelor etc. 

S-a pus sarcina în plan teoretic, de a găsi un numitor comun atât la 
clasificarea categoriilor de raporturi de dreptul mediului cât şi a subiec-
telor şi obiectelor raportului de mediu. Un loc aparte ocupă clasificarea 
drepturilor şi obligaţiilor ecologice.

În plan normativ-legislativ, considerăm, că ar fi benefic pentru le-
gislaţia naţională, preluarea practicii unor state europene cum este Ro-
mânia, Franţa, precum şi a reglementărilor din Federaţia Rusă, în ce pri-
veşte principiile de aplicare a unor categorii de raporturi, inclusiv şi celor 
de răspundere juridică pentru daunele de mediu odată cu consacrarea 
lor, după cum am mai spus, într-un cod de legislaţie ecologică. 

Fiind conştienţi de faptul că concluziile investigaţiei efectuate şi 
recomandările propuse sunt susceptibile de noi meditaţii, nu tindem să 
fim trataţi în exclusivitate cu împărtăşire a ideilor enunţate în lucrare şi 
cu ideea că dăm de fiecare dată soluţia cea mai corectă. În acelaşi timp, 
sperăm că prin prezenta teză de doctorat am contribuit în forma cea mai 
modestă la realizarea sarcinilor reformei de drept, la examinarea proble-
maticii juridice a unei importante materii din dreptul mediului – cum 
este cea a esenţei şi naturii raportului de dreptul mediului.
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ADNOTARE
Nicolau Ingrid-Ileana. „Raportul juridic de drept al mediului”.
Teză de doctor în drept la specialitatea 12.00.02 – Drept public 

(drept ecologic). Chişinău, 2010.
Structura lucrării: introducere, patru capitole, concluzii generale şi re-

comandări, bibliografia constituită din 149 surse, volumul textului de bază fiind 
de 146 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 articole ştiinţifice şi un 
manual. Cuvinte-cheie:  Raport juridic de dreptul mediului, subiecte ale rapor-
tului de dreptul mediului, obiectul raportului de dreptul mediului, contractul 
ecologic, drepturile ecologice, obligaţiile ecologice, raporturile de răspundere de 
mediu, raporturile de beneficiere de resursele naturale, raporturile de mediu de 
interes public, raporturile de mediu de interes privat. 

Domeniul de studii al tezei vizează raportul juridic de drept al mediului 
(ecologic).

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în studierea concepţiilor doctrinare 
ce vizează principiile şi condiţiile de realizare a raporturilor de mediu, analiza le-
gislaşiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice necunoscute 
anterior, respectiv şi apariţia unor noi categorii de principii şi reguli deschise spre 
cercetare, dezvăluite şi incluse în circulaţia ştiinţei juridice naţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică include un şir de propuneri şi for-
mulări care vin să comleteze ştiinţa juridică şi practica ce vizează raporturile de 
dreptul mediului. În mod special sunt identificate şi argumentate ştiinţific unele 
categorii noi de reguli specifice, aplicabile raporturilor de dreptul mediului. De 
asemenea, a fost formulată ideea instituirii unor relaţii specifice legate de con-
tractul ecologic, s-a evidenţiat un spectru nou de rapoarte de dreptul mediului, 
la care literatura de specialitate încă nu a făcut referinţă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile şi 
recomandările enunţate în teză vor permite dezvoltarea anumitor direcţii în şti-
inţă, legislaţie şi practică. Aceasta, la rândul său, va determina revizuirea opiniei 
tradiţionale cu privire la raporturile de mediu. Pe lângă faptul că în doctrină şi 
practică se va contura o ideie clară despre specificul raporturilor de mediu, ca 
elemente ale unei ramuri distincte, aceasta va forma şi un prim-pas în consa-
crarea unei diferenţe în procedura de examinare a petiţiilor legate de subiectele 
ecologice şi litigiile care au ca obiect daunele de mediu. Lucrarea se caracteri-
zează prin analiza concepţiilor doctrinare, iar tezele ştiinţifice ce se desprind 
de aici vor putea fi utilizate: la perfecţionarea şi dezvoltarea doctrinei juridice 
autohtone; la elaborarea noilor reglementări juridice; în procesul de instruire la 
cursul ,,Dreptul mediului”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele lucrării sunt im-
plementate în procesul de instruire a studenţilor Facultăţii de Drept, Facultăţii 
Securitate şi Ordine Publică, Institutului de Formare Profesională Continuă şi 
Cercetări Ştiinţifice Aplicative din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 
De asemenea, acestea şi-au găsit reflectare în procesul de instruire şi elaborare a 
lucrărilor de curs în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Spiru Haret” din 
Constanţa, România. 
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ANNOTATION
Nicolau Ingrid-Ileana. “The environmental law reports”. PhD thesis as the 

specialty 
12.00.02 – Public Law (Environmental law). Chişinău, 2010.

Structure: introduction, four chapters, general conclusions and recom-
mendations, bibliography consists of 149 sources, basic text volume is 146 pa-
ges. The results are published in 13 papers. 

Keywords: environmental law reports, subjects of the ecological law re-
ports, object of the environmental law reports, the environmental contract, the 
environmental law, ecological obligations and environmental law reports res-
ponsibility, benefits reports from operation of natural resources, environmental 
public reports and environmental reports of private interest.

Field studies of the thesis concerns the legal environmental report (eco-
logical). 

Purpose and objectives of the work lies in studying the doctrinal con-
cepts and principles aimed at achieving conditions for environmental reports, 
analyze legislation in the context of the rapidly evolving legal regimes previously 
unknown, respectively, and new categories of principles and rules open for re-
search, disclosed and included in national legal science movement. 

Novelty and scientific originality includes a number of proposals and 
formulations which complete the legal science and practice of ecological law re-
ports. Specifically identified and scientifically substantiated some new categories 
of specific rules which apply to environmental law. Also, the idea was made to 
impose specific contract relations ecological spectrum revealed a new environ-
mental law reports, in which literature has not yet reference. 

Theoretical significance and applied value of the work. The conclusions 
and recommendations contained in the sentence will allow certain directions in 
science, law and practice. This in turn will lead to revision of the traditional view 
of ecological reports. Besides the fact that in theory and practice will outline a 
clear idea about specific environmental reports, as part of a separate branch, it 
will form a first step in the consecration of a difference in the procedure for exa-
mining complaints related to environmental issues and disputes which concern 
the environmental damage. The work is characterized by analyzing the doctrinal 
concepts and scientific theses that can be detached from this used improvement 
and development of indigenous legal doctrine, the development of new legal 
regulations, in the training course, “Environmental Law”. 

Implementation of scientific results. Results of work are implemented 
in the training of students of the Faculty of Law, Security and Public Order De-
partment, Institute of Continuing Training and Applied Scientific Research of 
the Academy “Ştefan cel Mare” of MAI. They also found their reflection in the 
training and ongoing development works in the Faculty of Law, University “Spi-
ru Haret” from Constanta, Romania.
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АННОТАЦИЯ
Николау Ингрид-Иляна. «Правоотношения экологического право». 

Диссертация на соискание научной степени доктора права по 
специальности 12.00.02 – Публичное право (экологическое право). 

Кишинэу, 2010 г.
Структура диссертации состоит из введения, 4 глав, общих 

выводов и рекомендаций, библиографического списка из 149 источников, 
основной объем текста содержит 146 страниц. Материалы диссертации 
опубликованы в 13 научных работ.

Ключевые слова: правоотношение экологического право, субъекты 
правоотношения экологического право, объект правоотношения 
экологического право, экологический контракт, экологические 
права, экологические обязательства, правоотношения экологической 
ответственности, правоотношения выгоды от эксплуатации природных 
ресурсов, экологические общественные правоотношения, экологические 
правоотношения частного интереса.

Область исследования: Правоотношения экологическое право
Цели и задачи диссертации: Комплексное изучение проблем, 

связанные с  правоотношениями экологического право.
Научная новизна и оригинальность полученных результатов 

заключается в комплексном исследовании научно-теоретических проблем 
связанные с правоотношениями экологического право, в соответствие 
с которым уточнена закономерность, проанализированы различные 
научные мнения, сформулированы заключения и научно-практические 
рекомендации.

Теоретическая значимость и прикладное значение работы. 
Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации позволит развитие 
определенных направлений в науке, в законодательстве и в практики. На 
наш взгляд это будет первым шагом в процессе пересмотра традиционной 
точки зрения в отношении экологических правоотношений. Кроме того, 
тот факт что в теории и практике будут изложены конкретные идеи 
экологической взаимосвязи как будучи отдельной отрасли, а также при их 
публичном характере который образуется в результате защите интересов 
общественного порядка, это и будет способствовать рассмотрении петиций 
и судебных разбирательств связанных с экологическим ущербом. Работа 
характеризуется анализом доктринальных концепций, а научные идеи 
будут использоваться: в совершенствование и развитие национальной 
доктрине; в разработке новых правовых регламентаций; в процессе 
образования учебного курса «Экологического право».

Внедрение результатов научного исследования: Научные 
результаты внедрены в подготовке студентов Академии «Штефан чел 
Маре» Министерства Внутренних Дел Республики Молдова, а также в 
подготовке студентов Университета «Спиру Харет» города Констанции, 
Румыния.
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