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Rezumat: Rolul principal al dreptului mediului este acela de a atenua daunele provocate mediului şi, implicit, 
de a alina suferinţele oamenilor. Ceea ce se urmăreşte, în primul rând, este să se înţeleagă clar normele sale, fără să se 
piardă prea multă vreme şi energie. Prin intermediul normelor, dreptul reflectă realitatea înconjurătoare şi permite 
omului să-şi disciplineze conduita. Fiind creat ca instrument de reglementare în societate, dreptul rămâne permanent 
legat de societate şi este obligat să evolueze împreună cu evoluţia societăţii, pentru a se putea adapta la toate nevoile 
oamenilor. De aici rezultă, pe de o parte, că dreptul progresează o dată cu progresul societăţii, pe de altă parte, el 
trebuie studiat, în evoluţia ei, în legătură cu societatea. 
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Introducere. Argumentum 
 

Este îndeobşte cunoscut, că destinul omenirii este influenţat de mediu. Nicăieri pe glob nu există 
vreun teritoriu care să fie imun la dezastrele şi la abuzurile oamenilor împotriva mediului. Riscurile ca 
alterarea şi distrugerea habitatului, dispariţia speciilor şi afectarea diversităţii biologice, distrugerea stratului 
de ozon şi modificările climei, au un caracter global. La fel se poate spune şi despre repercusiunile 
asemănătoare ale poluării mediului, produse în anumite părţi ale lumii, iar implicaţiile problemelor ecologice 
regionale şi locale vor deveni, probabil, un factor important al relaţiilor internaţionale, mai ales că „anul 
2012 a fost marcat, în plan ecologic internaţional, de două mari eşecuri: cel al Conferinţei Rio+20 (iunie) şi 
respectiv, încetarea, la 31 decembrie, a efectelor Protocolului de la Kyoto privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, fără ca negocierile declanşate în 2006 să ajungă la un compromis în sensul prelungirii 
aplicării sale. Desigur, impasul, în ambele cazuri a fost acoperit sub formule diplomatice: prin conceptul de 
„creştere verde”, mai adaptat poate conjuncturii actuale de criză financiară şi de sistem, iar problemele 
euroclimatice vor fi negociate în continuare, în speranţa ajungerii, până în 2015 la încheierea unui acord 
juridic mai cuprinzător, în privinţa statelor implicate şi mai ambiţios în obiective (cifrate şi cu termene ferme 
de realizare)” [1]. 

Problemele de mediu ale statelor moderne nu se limitează la teritoriul unui stat. La începutul 
secolului al XXI-lea, a devenit clară necesitatea cunoaşterii instituţiilor sistemelor acceptate pe plan 
internaţional, precum şi compararea sistemelor diferitelor state, ca o condiţie indispensabilă pentru 
identificarea propriilor soluţii. Multe dintre problemele ecologice ale locuitorilor din diferite colţuri ale 
lumii, sunt asemănătoare sau chiar identice. Cunoaşterea diferitelor experienţe, permite economisirea 
timpului, precum şi evitarea greşelilor de către alte ţări. Nu vorbim aici de copierea mecanică, a ceea ce 
există în ţările cu o democraţie dezvoltată, ci de cunoaşterea anumitor mecanisme şi norme de funcţionare a 
instituţiilor diferitelor sisteme şi adaptarea lor la condiţiile din propria ţară.  

În realitate, foarte rar se întâlneşte acceptarea de către un stat a unei construcţii sistematice, folosite 
într-o altă ţară. De obicei, legiuitorul are în vedere propriile tradiţii, nivelul de dezvoltare a culturii juridice, 
nivelul de dezvoltare al democraţiei, etc., încercând să adopte numai anumite - din punctul său de vedere cele 
mai bune - elemente ale unor instituţii existente în alte ţări, sau chiar să creeze propriile modele folosind 
elemente din diferite ţări. În acest fel, încearcă să atingă un dublu ţel: în primul rând să diminueze efectele 
negative, care pot apărea prin acceptarea în propriul sistem juridic a formulărilor create într-un mediu străin, 
iar în al doilea rând, modificând sau îmbunătăţind soluţionările existente în alt loc, să evite posibilele greşeli. 

Având în vedere cele de mai sus, în cadrul dreptului mediului, diferenţierea în modul de acţiune a 
modelelor de sisteme nu se poate limita numai la cele două aspecte: pozitiv şi negativ. Despre influenţa 
pozitivă se poate vorbi atunci când are loc adoptarea sau transformarea concepţiei juridice a doctrinei, ori 
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când o instituţie juridică dintr-o ţară este creată, complet sau parţial, iar cea negativă, atunci când un model 
este bine cunoscut, dar rămâne respins, ori când experienţele străine sunt considerate inutile. Realitatea este 
mult mai complicată. Bineînţeles, se pot găsi şi exemple simple de influenţare, nu vom insista acum asupra 
lor. Cu siguranţă, mult mai des, în urma studiului comparativ, avem de-a face nu cu adoptarea, transformarea 
ori excluderea întregii instituţii a sistemului, ci numai cu acceptarea unor elemente din instituţiile diferitelor 
sisteme de drept şi construirea, pe baza acestora, a modelelor proprii. Situaţia se complică şi mai mult în 
momentul în care abordăm problema influenţelor dintr-un punct de vedere global, sau dintr-o perspectivă 
mai lungă de timp. Un exemplu poate fi încălzirea globală. Vorbind despre importanţa cercetărilor 
comparative pentru dreptul mediului, nu se poate trece peste contextul actual al dreptului mediului. 

 
1. Despre contextul actual al dreptul mediului 
 
Consacrarea obligaţiei de a ţine seama de mediu este absolut necesară, întrucât în ierarhia intereselor 

generale ocupă un loc primordial, iar dreptul nu trebuie să neglijeze acest aspect, creând o protecţie puternică 
a mediului prin acţiuni şi politici de mediu integrate, publice şi private. 

Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o 
privire mai atentă îşi poate găsi izvoarele „primare” înainte de uimitorul secol XX. Texte juridice de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea se îngrijeau de protecţia vânatului şi de terenurile de vânătoare, de anumite 
reguli de salubritate şi igienă urbană, de promovarea unei agriculturi care să respecte o serie de reguli ce nu 
intrau în dezacord cu natura. 

Istoria dreptului, privită din punctul de vedere al cercetătorului care caută rădăcinile dreptului 
mediului în reglementările care, la vremea respectivă, aparţineau net altor ramuri de drept, poate să ne 
furnizeze numeroase exemple de conservare şi gestionare a resurselor naturale biotice. Dar, ceea ce numim 
astăzi dreptul mediului, reflectă o viziune contemporană colectivă şi globală a problematicii mediului. Aşa 
după cum am mai arătat, finalitatea acestuia este constituită de protecţia împotriva poluării şi a altor efecte 
negative, datorate activităţilor antropice şi de prezervarea resurselor naturale.  Existenţa sa a fost determi-
nată de politicile naţionale şi internaţionale care au avut ca obiectiv protecţia mediului şi asumarea de către 
stat a acestor sarcini de interes general, dar fără a ţine seama şi de determinările nomologice ale moralei şi 
religiei. Dreptul mediului este însoţit de conştiinţa colectivă contemporană, ca expresie a unei mişcări 
mondiale de opinie publică, care, desigur, prefigurează într-un viitor nu prea îndepărtat, recunoaşterea unui 
drept universal al mediului amenajat cu mai multă morală şi credinţă. Dreptul mediului, ca disciplină de 
studiu şi, apoi, ca ramură a sistemului de drept, şi-a făcut loc întâi cu timiditate, apoi a câştigat din ce în ce 
mai mult teren. Desigur, nu întotdeauna criteriile clasice şi-au găsit întocmai îndeplinite cerinţele. 

Dreptul mediului nu s-a născut pe un „loc gol”; prin esenţa relaţiilor pe care le reglementează, el s-a 
suprapus reglementărilor aparţinând altor ramuri de drept, preexistente. Deci, relaţiile sociale şi activităţile 
reglementate de alte ramuri ale dreptului au trebuit să ţină seama şi de normele care au avut ca obiect 
protecţia şi conservarea mediului, care a devenit la un moment dat de interes general şi, deci, prioritară, 
norme care, în opinia noastră, pot fi înţelese mai profund dacă vom descifra şi problemele de ordin moral şi 
religios care au influenţat apariţia şi chiar ulterior, evoluţia sa. 

 
2. Despre fundamentul moral şi religios al dreptului mediului 
 
În conţinutul acestui material nu vom efectua o analiză amplă a raportului dintre morală, religie şi 

dreptul mediului, abordarea unui astfel de subiect de o vastitate impresionantă efectuând-o, cu mai multă 
pricepere, prestigioşi autori înaintea noastră, ci ne propunem să oferim o posibilă perspectivă, prin care să 
demonstrăm că fundamentul moral şi religios al dreptului mediului nu poate fi altul decât al dreptului, în 
general, cu specificul datorat câmpului de aplicare al acestuia - protecţia omului faţă de distrugerile 
provocate de om. Arătăm, în acest sens că, potrivit unor autori contemporani, există trei mari concepţii în 
filosofia dreptului privind raportul dintre morală, religie şi drept. Nu vom insista asupra lor, doar le vom 
aminti.  

Prima concepţie, la care achiesăm şi noi, face referire la conţinutul moral al dreptului, care este de 
netăgăduit, ceea ce vom încerca să demonstrăm în continuare, fără a fi catalogaţi drept nişte lupi moralişti, ci 
numai pentru a argumenta că statornicirea în viaţa noastră de toate zilele a unui comportament etic şi 
religios, respectând norma de drept, ascultând de Dumnezeu, legiuitorul suprem, ţine de esenţa divină a 
omului. Cu atât mai mult în domeniul protecţiei mediului unde, a trăi în comuniune cu natura este vital şi 
necesar. Acolo unde natura a fost distrusă şi civilizaţia umană a dispărut, pe locul faimoaselor citadele din 
antichitate, astăzi pasc turme de oi şi vaci. 
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A doua concepţie a fost întemeiată de filosoful Hans Kelsen care, în opera sa fundamentală „Reine 
Rechtslere” - Teoria pură a dreptului - publicată în anul 1934, elimina morala din conţinutul dreptului şi nu 
identifica nicio legătură între cele două. Kelsen atribuia normelor juridice două caracteristici definitorii: 
validitatea şi eficacitatea; prima desemnează condiţia esenţială a normelor şi este un Sollen, a doua exprimă 
rolul lor şi ţine de Sein. Mai clar, norme şi fapte, respectiv trebuie să fie şi este fac parte din lumi diferite, 
pentru că nu derivă unul din altul, iar validitatea oricărei norme juridice, în orice sistem juridic normativ, este 
un demers logic numai în perspectiva unei distincţii clare între norma juridică analizată ca realitate (Sein) şi 
norma juridică luată ca idealitate (Sollen), Kelsen admiţând o singură relaţie a dreptului, relaţia cu statul, 
dreptul conformându-se cu statul („Alles Recht ist Staatsrecht, jeder Staat ist Rechtsstaat”) [2]. 

A treia concepţie este una sociologică, mixtă, ce recunoaşte existenţa normelor juridice cu conţinut 
moral, precum şi a normelor care nu au legătură cu morala. Faţă de opţiunea noastră, exprimată în cele ce 
preced, vom analiza fundamentul moral al dreptului mediului, interferenţele sistemului juridic cu etica şi 
morala, încercând şi în acest mod să ne argumentăm opinia. 

 
3. Despre ontologia morală a dreptului. Sistemul etic şi sistemul juridic 
 
Despre moralitate în elaborarea normelor juridice, despre respectarea unui fundament moral în 

strânsă legătură cu cerinţele societăţii, nu putem spune decât că este încă de mare actualitate, chiar dacă a 
fost şi continuă să fie o problemă care a preocupat marii teoreticieni, filosofi şi practicieni ai dreptului. 
Morala este un fenomen social, prin geneza, prin structura sa, prin funcţiile şi evoluţia sa istorică. Fenomen 
care a dus la crearea unui sistem moral care guvernează natura relaţiilor umane, morala a apărut pe o anumită 
treaptă a istoriei şi va dura cât va ţine omenirea. 

În ceea ce priveşte analiza procesului de apariţie a dreptului, se evidenţiază faptul că acesta s-a 
format şi a dobândit personalitate prin desprinderea treptată din normele de morală, religioase şi obiceiuri, iar 
în faza sa embrionară a extras şi legiferat normele morale esenţiale, obiceiurile (cutumele) reprezentative 
comunităţilor umane, precum şi normele religioase specifice acestora [3]. 

Moralitatea, concepută ca o totalitate omogenă în care elementele se întrepătrund, poate fi privită ca 
sistem, depăşind analiza unilaterală şi recunoscând astfel complexitatea acestui fenomen. Privit astfel, 
sistemul etic are atât de multe puncte comune, sfere de interferenţă cu sistemul juridic, încât adesea dreptul a 
fost definit cu ajutorul moralei, considerându-se că el nu este altceva decât un „minim de morală” [4]. Cu 
atât mai mult în domeniul protecţiei mediului. 

Sistemul dreptului, spre deosebire de sistemul etic, nu este un sistem al coexistenţei unor 
individualităţi, ci al convieţuirii lor, pe bază de criterii axio-deontologice. Dreptul se mărgineşte la 
raporturile oamenilor dintre ei; aceste raporturi presupun conştiinţa de sine, cristalizată în eu şi conştiinţa 
celuilalt, cristalizată în tu, el, adică alteritatea, ad alterum; un raport de cooperare, adică de săvârşire de 
muncă împreună; sau de adversitate, adică de potrivnicie; şi nu poate avea altă realitate decât indivizi 
conştienţi de sine şi de celălalt, capabili să-şi aleagă partenerii sau adversarii după un criteriu valoric [5]. 

Întrucât juridicul şi eticul sunt dimensiuni ale aceloraşi activităţi sociale, prin intermediul cărora se 
stabilesc relaţiile dintre oameni, relaţii care de cele mai multe ori sunt atât juridice cât şi morale, trimiterea 
normelor juridice la cele morale pare firească. Binomului, juridic - etic, i se adaugă şi cel de al treilea 
element, religia, pentru a forma dimpreună triada, echilibrul perfect înfăptuit de natură. 

 
4. Despre religie. Reguli morale şi prescripţii juridice 
 
Legătura dintre religie şi drept apare inevitabilă, în istorie şi în contemporaneitate. Nicăieri dreptul 

nu s-a născut cu fizionomia laică pe care o are în contemporaneitate. Autoritatea pe care o reprezintă ordinea 
juridică îşi găseşte baza în originea divină atribuită regulilor de drept. S-a observat că autoritatea statului se 
clădeşte pe trei forţe diferite: forţa materială, de constrângere, specifică dreptului şi care este eficace atunci 
când se întrebuinţează împotriva unei minorităţi, majoritatea dând sprijinul său moral dreptului; forţa raţiunii 
(specifică moralei) cu privire la necesitatea logică a dreptului şi respectarea sa de către om ca fiinţă socială, 
considerată prezentă doar la o infimă minoritate, chiar în societăţile civilizate; forța sentimentului mistic 
bazată pe afectivitate, intuiţie, credinţa în divinitate (de provenienţă religioasă) [6]. 

Dacă, în mod incontestabil religia se bazează - prin definiţie - pe mistică, morala şi dreptul se 
bazează şi ele, în mare parte, tot pe sentimentul mistic. Desigur că, la început, în istoria statelor, dreptul se 
confunda cu religia, în sensul că regulile de drept erau considerate ca emanând de la divinitate. Încetul cu 
încetul, instituţiile se laicizează, ajungându-se la demarcarea mai mult sau mai puţin pronunţată între 
funcţiile şi instituţiile religioase şi laice, până la separarea bisericii de stat. Dar, şi în acest caz, este evident 
că se păstrează o legătură latentă, difuză, la nivel psiho-social, între drept şi religie. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

După cum ştim, „Să nu furi!” nu este numai o normă morală sau o „poruncă” religioasă, ci şi o 
reglementare sau prescripţie juridică. Chiar dacă nu se teme de pedeapsa divină şi chiar dacă nu are mustrări 
de conştiinţă, hoţul trebuie să se teamă de „braţul lung şi necruţător” al legii. Ce deosebiri clare se pot face 
între interdicţia legală şi cea morală a furtului? 

În primul rând, autoritatea pe care o impune prescripţia legală este, ca şi Dumnezeu, heteronomă, 
dar, spre deosebire de Fiinţa divină, aparţine lumii pământeşti, fiind vorba întotdeauna de o instituţie politică, 
administrativă sau juridică: Parlamentul, Guvernul, Prefectura, Primăria, etc. Prescripţiile instituite de 
puterea legiuitoare sunt apărate şi impuse, la nevoie prin forţă, de către poliţie, parchet, instanţe de judecată, 
etc. Dimpotrivă, norma morală este autonomă, fiind respectată întrucât individul este el însuşi convins, de 
propria raţiune şi voinţă, de valabilitatea ei universală. Cel care nu fură, numai de teamă să nu suporte 
rigorile legii, poate fi oricând tentat să-şi însuşească bunul altuia, ori de câte ori se simte la adăpost de 
consecinţele legale ale faptei sale, fie că are certitudinea că nu va fi niciodată descoperit, fie că se bizuie pe 
anumite imunităţi, posibile într-un sistem judiciar corupt şi ineficient. Pe când, o persoană cu adevărat 
morală nu va fura niciodată, indiferent dacă este sau nu expusă pericolului de a suporta rigorile legii în urma 
faptei sale. 

În al doilea rând, subiectul prescripţiilor juridice este întotdeauna circumscris în limitele grupurilor 
de „supuşi” ai anumitor autorităţi instituţionale. În calitate de cetăţean al României, am obligaţia legală de a 
plăti taxele şi impozitele pe care le datorez statului român şi, conform codului nostru rutier, sunt obligat să 
circul cu automobilul pe partea dreaptă. În schimb, subiectul normei morale este întotdeauna generic: nimeni 
nu are dreptul şi nu e bine să fure, indiferent dacă este cetăţean român sau german, şi oricare ar fi prevederile 
legale privind furtul din fiecare ţară. 

Deosebirea cea mai accentuată apare între sancţiunile juridice şi cele morale. De regulă, dreptul nu 
prevede sancţiuni premiale, ci numai punitive. Respectul legii nu este răsplătit, întrucât reprezintă o 
îndatorire sau o obligaţie; cel mult se poate spune că respectarea legii atrage după sine o recompensă 
indirectă, întrucât conferă cetăţeanului corect dreptul de a beneficia de protecţia statului în exercitarea 
libertăţilor sale. Nimeni nu se aşteaptă la o recompensă din partea autorităţilor pentru faptul că nu a furat, nu 
a minţit, nu a escrocat sau nu a omorât pe nimeni. În schimb, sfera dreptului abundă de pedepse pentru cei 
care încalcă legea. Aceste sancţiuni punitive sunt, cel mai adesea, de natură fizică sau materială: amenzi, 
despăgubiri, confiscări, privare de libertate, suspendarea anumitor drepturi, etc.  Căinţa sau remuşcările con-
damnatului contează în mică măsură sau chiar de loc. Nimeni nu va fi absolvit de pedeapsa legală cuvenită 
pentru că, după ce a furat, îi pare sincer rău; pe de altă parte, după ce şi-a executat pedeapsa, un hoţ îşi reia 
viaţa în libertate ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, chiar dacă în sinea lui nu regretă câtuşi de puţin faptul 
de a fi furat, ci numai neşansa de a fi fost prins şi condamnat. În sfera moralităţii lucrurile nu stau de loc aşa. 
Pe de o parte, comportamentul moral atrage după sine, deopotrivă, sancţiuni premiale - precum lauda, 
respectul, admiraţia sau recunoştinţa celorlalţi - sau punitive - blamul, ocara, dispreţul sau sila celor din jur. 
Dincolo de toate aceste recompense sau pedepse venite din afară, cele mai puternice şi cele mai specifice 
sancţiuni morale sunt cele ce vin dinăuntrul conştiinţei fiecărui individ. Ele sunt de natură psihică sau 
spirituală; cel ce a greşit faţă de propria conştiinţă se pedepseşte singur prin regret, căinţă, remuşcare sau 
ruşine, din care, într-o voinţă morală puternică, se nasc dorinţa şi hotărârea de a nu mai repeta aceleaşi 
greşeli şi, dacă se mai poate, intenţia de a îndrepta răul făcut sieşi sau altora. 

Forma expresiilor normative ne poate fi de mare folos, atunci când vrem să distingem regulile 
morale de prescripţiile juridice. De cele mai multe ori, o interdicţie legală este dublată de o interdicţie 
morală, dar nu şi invers. „Să nu furi!”, „Să nu ucizi!”, „Să nu minţi!”, etc., sunt deopotrivă interdicţii legale 
şi morale. „Nu fi lacom!”, „Nu fi leneş!”, sunt prohibiţii morale care nu au un echivalent în plan juridic. Însă, 
deosebirea cea mai caracteristică constă în faptul că, acolo unde legea emite numai o interdicţie, morala 
adaugă o datorie sau o obligaţie, ce nu poate fi impusă prin autoritatea exterioară a legii, ci numai de 
conştiinţa lăuntrică a fiecărui individ. Morala îţi cere, ca şi legea, să nu furi, să nu minţi, să nu ucizi, etc. Dar, 
numai morala îţi cere să fii generos, altruist şi chiar mărinimos. Nu e de ajuns să nu iei bunul altuia; un om 
cu o conştiinţă morală puternică acceptă că e de datoria lui să dăruie din prea plinul său celor care au nevoie 
şi merită un sprijin material. Nu e de ajuns să nu minţi; un ins moral se simte dator să spună adevărul, chiar 
dacă prin aceasta îşi asumă anumite riscuri. Nu e suficient să nu ucizi; morala îţi cere să faci tot ceea ce îţi stă 
în puteri ca să salvezi o viaţă aflată în pericol.  

Nimeni nu poate fi chemat în faţa judecătorului pentru că nu a vrut să dea vecinului sau fratelui său o 
sumă de bani, de care acesta avea nevoie ca să îşi trateze soţia bolnavă, ori ca să-şi trimită copilul la şcoală. 
Nimeni nu poate fi condamnat juridic pentru că a tăcut atunci când, nefiind întrebat, nu a dezvăluit o 
nedreptate sau o ticăloşie de care avea cunoştinţă. După cum nimeni nu poate fi acuzat la tribunal pentru că 
nu a încercat să salveze o pădure care arde. Din punct de vedere moral însă, aceste comportamente lipsite de 
altruism sunt mai mult sau mai puţin blamabile. Ajungem astfel să înţelegem faptul că normele juridice, 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

interzicând faptele antisociale - precum furtul, minciuna, înşelăciunea, omorul, evaziunea fiscală, dauna de 
mediu - urmăresc să asigure un minimum de sociabilitate, fără de care societatea s-ar transforma într-o 
junglă, pe când normele morale, solicitând un comportament altruist, urmăresc să instaureze un maximum de 
sociabilitate, astfel încât societatea să faciliteze dezvoltarea personalităţii şi ameliorarea condiţiei umane. 

Distincţia între normele morale şi prescripţiile juridice nu este de maximă importanţă în domeniul 
mediului. Mulţi oameni consideră că singura obligaţie a unui om onest, este aceea de a respecta legile în 
vigoare, corolarul fiind că orice acţiune care vatămă mediul în limitele legii, nu este obligatorie din punct de 
vedere moral. Lucrurile nu stau chiar aşa, din mai multe motive. În primul rând, însăşi decizia de a respecta 
legea este de natură morală. Oricât de bune pe hârtie, legile devin rizibile şi ineficiente într-un climat social 
al cărui ethos cultivă sau încurajează necinstea şi corupţia. Ceea ce se întâmplă astăzi în România, în cazul 
Roşia Montană şi nu numai, ilustrează în mod dureros acest fapt. 

Pe de altă parte, normele juridice ca atare sunt supuse judecăţii morale. Unele prescripţii legale sunt 
de-a dreptul imorale. Din păcate, şi astăzi există o serie de legi ambigue sau rău întocmite, cu efecte cât se 
poate de puţin legitime din punct de vedere moral. Pe de altă parte, în unele situaţii, legea poate fi mai 
progresistă decât ethosul predominant la un moment dat într-o anumită societate. Sunt ţări care au legiferat 
inseminarea artificială, transplantul de organe, clonarea, căsătoriile între homosexuali, consumul anumitor 
droguri sau eutanasia, dar mare parte a cetăţenilor resping aceste noi libertăţi din considerente morale. 
Esenţial este faptul că, într-o societate democratică, respectul faţă de lege este o valoare morală de 
importanţă decisivă. O lege proastă sau anacronică se cere schimbată prin metode constituţionale, dar, până 
la modificarea ei, trebuie respectată aşa cum este, căci forţa legii este mai importantă decât orice eventuale 
inconveniente pasagere ale unei legi sau alteia. În sfârşit, legile nu pot şi nici nu trebuie să reglementeze 
absolut totul, încorsetând activitatea şi iniţiativa socială în nişte tipare exagerat de rigide. Societăţile, cele 
mai dinamice şi cele mai performante pe toate planurile, se bazează pe legi puţine, scurte şi clare, aplicate cu 
maximă probitate şi transparenţă. 

În condiţiile vieţii noastre de după căderea în păcat, când binele se impune să fie ajutat, iar răul 
combătut, pentru ca libertatea organizată să-şi dobândească o valoare şi un rol pozitiv pentru viaţa noastră, 
singurul organizator al libertăţii este legea, este dreptul. Societatea omenească nu are alt mijloc mai eficace 
pentru crearea şi menţinerea stării de ordine în cadrul ei, decât dreptul, iar dreptul natural este înscris în legea 
firii. Intr-adevăr, după cuvântul Apostolului neamurilor, „păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, 
aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia 
conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără” [7]. Dreptul natural şi legea morală, 
sădită în inima omului de la creaţie, sunt deci afirmate prin puterea raţiunii umane, cu care este hărăzită fiinţa 
umană, indiferent dacă este sau nu una religioasă sau morală. 

S-a spus că vechile popoare (babilonienii, egiptenii, romanii etc.) au făcut o „confuzie între drept şi 
morală. Dar că, „spre deosebire însă de celelalte popoare, romanii au depăşit această confuzie, dovadă că, 
încă din epoca veche normele de drept erau desemnate prin intermediul de „Jus”, iar cele religioase prin 
termenul de „Fas”. In primul rând, trebuie precizat că - la vremea respectivă - nu se făcea distincţie între 
normele religios-morale şi cele juridice, fiindcă ambele erau considerate a fi rezultatul aceleiaşi voinţe 
divine, iar conţinutul lor nu făcea altceva decât să exprime în precepte moral-religioase această „voluntas 
Dei”, impusă ca "lex vitae" (norma de viaţă). Apoi, trebuie reţinut faptul că, în epoca veche, la romani, legile 
au îmbrăcat un vesmânt religios atât ca expresie lingvistică, cât şi în privinţa conţinutului lor. Intr-adevăr, în 
epoca veche, până şi instituţiile juridice, precum contractele, erau încheiate în formă religioasă. De pildă, 
forma pe care au îmbrăcat-o convenţiile pentru a deveni contracte a fost cea religioasă. Cele mai importante 
contracte în această formă sunt sponsio (promisiunea) religioasă si jusiurandum liberti (jurământul 
dezrobitului). 

Iniţial, şi dreptul internaţional (jus gentium) a avut un caracter religios. Se ştie, de pildă, că la 
romani, problemele internaţionale intrau în competenta senatului şi a unui colegiu sacerdotal (colegiul 
feţialilor), condus de un pater patratus, care avea un rol deosebit în tranşarea diferendelor, declanşarea 
războiului, încheierea păcii, a tratatelor de alianţă, după un anumit ritual. Feţialii aplicau normele cuprinse 
intr-un cod cu caracter religios, denumit jus fetiale, cuprinzând primii germeni ai dreptului internaţional. 

Un amplu proces de desacralizare a societăţii romane, şi, ipso facto, o delimitare intre jus şi fas a 
avut însă loc după alungarea ultimului rege şi instaurarea - republicii, abia în anul 509 î.H. Ca o consecinţă 
imediată, "pontifex maximus" şi-a pierdut în mare parte atribuţiile de ordin politic. Putem însă oare vorbi de 
un aşa-zis "cult" al legilor la romani? S-a afirmat, de asemenea, că în concepţia romanilor primitivi, rurali şi 
superstiţioşi, cultul legilor figura alături de cultul zeilor, a căror bunăvoinţă era invocată pentru buna 
desfăşurare a raporturilor sociale. Fireşte că nu putem vorbi de un cult al legilor, şi cu atât mai puţin de un 
cult paralel - al legilor şi al zeilor - ci doar de o sacralizare a legilor. Caracterul lor sacru deriva din cultul 
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adus zeilor, care erau consideraţi sursa însăşi a legilor, de unde şi obligativitatea observării şi aplicării lor ca 
porunci divine. 

Aşadar, în epoca veche, nu putem vorbi de o aşa-zisă confuzie, fiindcă, atunci, toate legile divine şi 
omeneşti erau considerate ca hotărâte sau izvorâte din voinţa divinităţii, de unde şi sintagma uzuală la 
vremea aceea: "fas est", adică este permis (de zei) sau îngăduit de legi. După cum se ştie, în anul 449 î. H, au 
fost publicate "leges XII tabularum" (legile celor XII Table); gravate în table de aramă, ele au fost fixate la 
vedere. Aşadar, de-abia de la această dată am putea vorbi de o distincţie între ceea ce este permis sau 
îngăduit de zei şi ceea ce nu este permis de lege (per legem non licet), deşi orice act de supunere faţă de 
voinţa legiuitorului roman însemna încă o supunere faţă de voinţa Divinităţii. Acest aspect trebuie scos în 
evidenţă şi reţinut, cu atât mai mult cu cât nu cunoaştem textul original al legii celor XII Table, fiindcă nu 
ne-a parvenit, deoarece tablele de bronz au fost distruse încă de la începutul secolului al IV-lea, î.H, când 
Roma a fost incendiată de către gali. Trebuie, de asemenea, învederat şi faptul că această lege pe care se 
sprijină impresionantul edificiu al dreptului roman, nu a fost abrogată niciodată. Din punct de vedere formal, 
ea a fost în vigoare vreme de 11 secole. 

Sensul iniţial pe care îl exprima noţiunea de „lex”, adică de supunere faţă de voinţa zeilor, a fost într-
adevăr exprimat şi materializat de legiuitor şi în epoca imperiului (27 î.H.-565 d. H.), când, cel puţin în 
epoca principatului (27 î.H. şi 284 d.H.), întreaga putere a fost concentrată în mâinile împăratului, 
conducătorul autocrat al statului, cel "sfânt" (Augustus), venerat în virtutea alegerii sale prin voinţa zeilor. 
De altfel, în această perioadă, deşi senatul şi vechile magistraturi supravieţuiesc, ele nu sunt altceva decât un 
paravan în spatele căruia se camuflează monarhia, instituţie pe care romanii de odinioară o considerau - ca şi 
alte popoare din vremea respectivă - voită de Divinitate, de unde deci şi legea e dictată de aceasta nu era 
finalmente altceva decât expresia voinţei divine. 

De o reală distincţie între "fas" şi "lex", nu putem vorbi decât de-abia din secolul al IV-lea, când 
religia creştină devine religia Imperiului roman (anul 380). Împăratul a continuat să fie însă considerat 
„Unsul lui Dumnezeu” până la prăbuşirea imperiului roman, de răsărit (bizantin), în anul 1453, de unde, 
ideea a fost de altfel transferată în toate statele din Europa, inclusiv la romani, iar legile au continuat să fie 
emise în numele Divinităţii şi al legiuitorului, alias, împărat, domnitor, principe, etc. 

Măcar şi din aceste succinte precizări ne putem aşadar da seama că, este impropriu a vorbi de o aşa-
zisă confuzie între drept şi morală sau de o depăşire a acestei confuzii prin vehicularea celor două noţiuni, 
"fas" şi "lex", fiindcă, despre un adevărat divorţ între sacru şi profan nu putem vorbi decât în epoca modernă, 
dar, şi atunci, acesta a fost parţial, şi nu pretutindeni. Că el nu s-a consumat în totalitatea lui, ne-o arată până 
astăzi practica pe care o întâlnim în unele săli de tribunale din Europa sau dincolo de ocean, unde jurământul 
pe Biblie sau în numele Divinităţii este încă o realitate. Deviza, "In God we trust", certifică şi ea aceeaşi 
credinţă în Legiuitorul Suprem! Aceiaşi specialişti în dreptul roman afirmă că în textele clasice, cu deosebire 
în scrierile jurisconsulţilor, se reflecta vechea confuzie dintre drept, pe de o parte, morală, și religie, pe de 
alta parte". 

In primul rând trebuie să precizăm că nu este vorba de o aşa-zisă confuzie între numele juridice şi 
cele moral-religioase, ci de o exprimare veridică a concepţiei acestor popoare despre ideea de drept, şi, ipso 
facto, a concepţiei lor despre raportul între divinitate şi om. De altfel, gândirea romanilor, despre drept, a fost 
chintesenţiată în acele rostiri despre natura şi rostul dreptului, exprimate de jurisconsulţi în acele formule 
lapidare şi concise, unice, care adeveresc de fapt că, pentru ei, principiile dreptului şi ale moralei îşi au un 
izvor comun. Această realitate ne-o confirmă atât Celsus, cât şi Ulpianus (sec. II). Pentru Celsus, de pildă, 
conform căruia „jus est ars boni et aequi” (dreptul este arta binelui şi a echităţii), cuvântul drept are atât un 
sens moral, cât şi juridic. De asemenea, pentru Ulpian, principiile dreptului roman se îngemănează - în 
rostirea sau definirea lor - cu cele de natură morală, în chip osmotic şi organic. Intr-adevăr, pentru el, "Juris 
praecepta sunt haec: honeste vivere, alteram non laedere, suuiti cuique tribuere" (principiile dreptului sunt 
acestea: a trai în mod cinstit, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce este al său). 

După părerea unor specialişti, în teoria dreptului roman, în definiţia lui Ulpian aflăm că „un principiu 
de morală este pus alături de două principii juridice, căci, dacă a nu vătămă pe altul şi a da fiecăruia ce este al 
său sunt principii de drept, a trăi în mod onorabil este un principiu moral”. Or, după cum se poate lesne 
constata, în definiţia lui Ulpian nu putem însă identifica un principiu de morală, pus alături de două principii 
juridice, aşa după cum afirmau respectivii romanişti, ci trei principii cu un fond comun, şi mai precis, cu un 
conţinut moral-juridic. De altfel, a nu vătăma pe altul este înainte de toate un principiu al legii morale - 
consfinţit şi de Legea Decalogului [7] - şi apoi un principiu înveșmântat în rostirea juridică. Tot un principiu 
moral - înainte de a fi unul de natură juridică - este şi a da fiecăruia ce este al său. Iată de ce, şi în celebra 
definiţie a lui Ulpian trebuie să vedem o exprimare fericită a ambelor principii, atât juridice cât şi morale, 
care, la vremea respectivă, defineau însăşi concepţia romanilor despre relaţia între sacru şi teluric, de unde şi 
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obligativitatea "divanarum atque humanorum notitia" (cunoaşterii lucrurilor divine şi umane), şi, ipso facto, 
"a ceea ce este just şi a ceea ce este injust" (insti atque injusti). 

De altfel, din definiţia aceluiaşi celebru jurisconsult roman, Ulpian, rezultă în chipul cel mai grăitor 
posibil că însăşi ştiinţa dreptului este "justi atque injusti scientia" (ştiinţa a ceea ce este drept şi nedrept). Or, 
pentru a distinge între ceea ce este drept şi nedrept - atât conceptual, cât şi faptic - presupune întâi de toate a 
avea o concepţie bine definită despre ceea ce este moral şi imoral, bun şi rău, permis și nepermis, etc., adică 
în conformitate cu preceptele legii morale naturale. Iată, aşadar, că şi din această definiţie a lui Ulpian trebuie 
să reţinem această legătură organică, intrinsecă, care există între legea morală şi legea juridică, şi de care 
trebuie ţinut seama atunci când evaluăm, categorisim sau judecăm fapta umană, şi nu s-o raportăm doar la 
aspectul ei social. Că până şi un drept "politic" trebuie să ţină seama de principiile enunţate de "legea 
religios-morală", ne adeveresc chiar şi unii teoreticieni ai dreptului, pentru care statul este „o persoană 
morală politico-teritorială”. 

Fireşte, normele morale nu au o valoare juridică, şi nici nu operează prin măsuri coercitive (de 
constrângere). Şi, totuşi, ele au un caracter obligatoriu până şi în dreptul internaţional, fiind adeseori 
respectate sub presiunea opiniei publice. Principiile legii morale influenţează de altfel toate ramurile 
dreptului, inclusiv cel care are ca obiect ocrotirea mediului. De pildă, „morala internaţională” - indiferent de 
ce principii religioase ar fi ea străbătută (mozaice, budiste, creştine, islamice, etc.) - influenţează dreptul 
internaţional, în sensul că tot mai multe reguli ale moralei şi echităţii, fiind respectate de state, au îmbogăţit 
dreptul internaţional, transformându-se în reguli ale sale. „Încălcarea regulilor moralei şi echităţii exercită, 
dimpotrivă, o acţiune negativă asupra dreptului internaţional. Invers, respectarea dreptului internaţional - 
scrie Domnul Profesor I. Diaconu - asigura promovarea unui element de moralitate în relaţiile dintre state, în 
care şi valorile morale, chiar neprotejate prin norme de drept, sunt respectate”. 

Sub aspectul său văzut, de instituţie umană, Biserica creştină a avut şi are şi ea nevoie - pentru 
îndeplinirea misiunii sale - de norme juridice. De aceea, mijloacele pe care Biserica le are spre realizarea 
scopului său, se supun în parte formelor de drept. „Din atingerea cu statul pe de alta parte - scria un canonist 
ortodox, roman, la sfârşitul secolului al XlX-lea - cum şi din contactul unei biserici cu alta rezultă iarăşi 
oarecare raporturi, care trebuie stabilite după principii de drept”. Dar, Biserica, fiind o instituţie divino-
umană, cu caracter spiritual, legile ei, bazate pe drept, au putere obligatorie, nu însă şi constrângătoare ca 
legile civile. De aceea, din punct de vedere al caracterului legilor, dreptul bisericesc îşi întemeiază autoritatea 
sa pe partea morală a acţiunilor, şi nu pe aspectul coercitiv (constrângător), ca legile civile. De altfel, trebuie 
ştiut că, în Biserică, orice infracţiune se judecă mai întâi ca păcat, şi, după gravitatea acestuia, se apreciază şi 
gravitatea infracţiunii, de unde deci şi evaluarea acestuia prin prisma legii moral-creştine. 

După cum se ştie, la români, noţiunea de lege a avut - printre altele - şi sensul de „credinţă religioasă, 
creştină, ortodoxă”. In rostirea românească, cuvântul lege a fost preluat din latinescul "religio", care exprima 
- în desluşirea dată de C. Noica - "a lega dinăuntru, prin credinţă şi conştiinţă", ceea ce la romani se 
transmisese prin legea nescrisă, adică prin "mos" (obicei). Nu este deci întâmplător faptul că atunci când au 
apărut Colecţiile nomocanonice (Pravilele Ţării), românii le-au numit "legea dumnezeiască” sau „legea lui 
Dumnezeu”, iar românii, poporul cel mai tolerant din lumea creştină, sunt legaţi „visceral” le religia lor de 
legea lor. 

Este interesant de văzut că legea a pierdut în Evul Mediu, o mare parte din sensul de lege civilă - pe 
care nu-l va recăpăta decât în secolul al XIX-lea - pentru a desemna, îndeosebi legea divină, legea prin 
excelenţă, religia; legea este ceea ce leagă de o anumită ordine ce nu poate fi încălcată, iar ordinea aceasta 
este, în mod esenţial, ordinea divină [9]. Spre deosebire de drept - care asigură respectarea normelor juridice, 
înscrie în legi, prin forţa de constrângere - morala asigură respectarea normelor convieţuirii umane, de obicei 
nescrise, prin obicei, prin tradiţii seculare. Or, tocmai prin acest obicei au fost statuate şi relaţiile morale 
dintre oameni, care au găsit în credinţa lor religioasă suportul şi criteriul judecăţii faptelor lor.  

Aşadar, legătura osmotică între drept şi morală, între ce este drept şi ce este bine (bun), între drept şi 
religie, etc. este adeverită nu numai de realitatea istorică a vieţii umane, de ieri şi de azi, cât şi de unii 
teoreticieni ai dreptului, de unde deci şi concluzia firească: nu trebuie să existe drept fără morală, fără 
afirmarea principiilor unei morale umaniste, sănătoase, care să aibă întotdeauna în vedere binele, dreptatea şi 
echitatea, valori scumpe umanismului, aşa cum sunt ele de altfel prevăzute şi de legea morală, de sorginte 
biblică, iudeo-creştină, şi cerute şi de drepturile universale ale omului, apreciate ele însele ca o religie a 
omului de azi şi de mâine. 

In loc de concluzii la această succintă prezentare a raportului dintre legea de drept şi legea morală, 
ţinem să amintim că la noi, la români, "legea românească" - de care fac menţiune expresa Pravilele Ţării - 
presupunea întâi de toate observarea şi aplicarea legii moral-creştine, aşa cum era ea prevăzută de Revelaţia 
neo-testamentară. Mai mult, ştim că odinioară, în Ţările Române, Domnitorii n-au avut asupra-le decât "pe 
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Dumnezeu şi legea", adică legea dumnezeiască (religios-creştină), şi legea omenească; nomo-canonică (de 
Stat şi bisericească), ambele rezultate însă dintr-o voinţă sinergetică (divino-umană). 

O lege seculară - naţională sau internaţională - care nu ţine seama de principiile legii morale, 
universale, vădeşte în mod grăitor că autorii ei sunt în divorţ total cu Creatorul lor, şi că s-au depărtat de 
gândirea Lui. Or, când mintea se desparte de gândirea lui Dumnezeu, omul devine sau demon sau animal. 
Mintea, despărţindu-se de gândirea lui Dumnezeu - spunea un anahoret din secolul al IV-lea - cade în mod 
necesar în poftă şi mânie. Şi pofta-i animalică, iar mânia drăcească. Fireşte, şi noi, cei de astăzi, ne-am putea 
întreba: oare o sentinţă pronunţată printr-o hotărâre judecătorească, care nu ţine seama de principiile 
elementare ale unei legi morale, unanim-universale, se află uneori şi ea sub impactul acestei mânii şi 
înstrăinări de gândirea lui Dumnezeu ?! 

Pentru ca principiul moralităţii, al interiorităţii, proclamat odinioară de Socrate, să devină conştiinţă 
generală, a avut nevoie de timp. Fără îndoială, de timp vom avea şi noi nevoie pentru ca principiile moralei 
să devină o conştiinţă civică, al cărei spirit să se exprime bineînţeles şi în legile cetăţii. Fireşte, de-abia atunci 
vom putea vorbi şi de o respectare şi aplicare a legilor ca stare şi conştiinţa civică şi juridică, luminată şi de 
principiile religios-morale enunţate de Cartea sacră a iudeo-creştinilor, adică Biblia – singurul text original -, 
pe care marile literaturi europene au cunoscut-o încă din zorii afirmării lor, şi în care şi neamul nostru şi-a 
găsit însăşi trezia conştiinţei naţionale româneşti [10]. În acelaşi sens sunt şi normele dreptului canonic, 
tangente celor ale dreptului laic, dar şi ale dreptului mediului care sub influenţa moralei şi a religiei au 
cunoscut un lent proces de umanizare, aşa cum vom încerca să demonstrăm în continuare. 

 
5. În loc de concluzii, despre umanizarea dreptului mediului 
 
Ideea de a întreprinde acest demers este chiar de dată recentă şi am în vedere că dreptul mediului 

penetrează în toate sectoarele, integrând protecţia mediului în toate compartimentele vieţii economice şi 
sociale. Astfel, putem pune în evidenţă caracterul său inter şi transdisciplinar, de interactivitate. 

Faptul că normele dreptului mediului reglementează relaţiile sociale de protecţie şi conservare ale 
acestuia în toate sectoarele, cum ar fi, de pildă, elementele mediului (apa, aerul, solurile) şi ecosistemele 
respective (acvatice, aeriene, terestre), precum şi acţiunile antropice transversale (care se manifestă în toate 
sectoarele), putem să punem în evidenţă caracterul globalizant al acestui drept. 

Astfel, cum precizează Domnul Prof. univ. dr. Mircea Duţu, „o asemenea dispoziţie generală relevă 
valoarea social-juridică deosebită conferită păstrării echilibrului ecologic şi conservării stării elementelor şi 
factorilor de mediu şi imprimă un caracter imperativ normelor de drept pertinente. În consecinţă, prevederile 
dreptului mediului sunt de „ordine publică”, nepermiţând derogări de la prescripţiile lor” [11]. 

Recunoaşterea unei ordini publice ecologice ca limită şi ca obiectiv al acţiunii administrative este un 
subiect controversat. Acest subiect se loveşte de dificultatea de a admite existenţa mai multor ordini publice, 
fiecare specifică unei anume ramuri a dreptului, ca şi de împrejurarea că, la noi, definiţia şi trăsăturile acestei 
noţiuni nu sunt îndeajuns de bine precizate. Dar, chiar dacă am admite existenţa, în domeniul ocrotirii 
mediului, a unei ordini publice, n-am putea fi de acord cu opinia menţionată mai sus în sensul că, întrucât 
anumite prevederi legislative sunt de ordine publică, nu sunt îngăduite derogări de la acestea. Într-adevăr, o 
asemenea consecinţă nu ţine de caracterul de ordine publică al normelor legale, ci de faptul că este vorba 
despre norme imperative; or, cea mai mare parte a legislaţiei este alcătuită din dispoziţii imperative, dar 
numai o parte dintre acestea ţin de ordinea publică. 

Printre alte efecte ale declarării legislative a interesului public ce caracterizează activităţile privind 
protecţia mediului avem în vedere crearea unor servicii publice ale protecţiei mediului astfel, încât începând 
din momentul în care protecţia mediului este socotită a fi de interes general, nu mai există nici un obstacol 
pentru crearea, de către autorităţile publice, a unor servicii publice însărcinate cu gestionarea acestuia” [12]. 
Asemenea servicii publice existau chiar la începutul acestui secol, însărcinate fiind cu protecţia mediului, fie 
în parte (de pildă, serviciile descentralizate ale statului, precum direcţia departamentală a agriculturii), fie în 
totalitate (stabilimente publice specializate, precum parcurile naţionale sau agenţiile financiare de bazin); 
unele fiind organisme de drept privat, printre care şi asociaţiile de protecţie a mediului, controlate riguros de 
către stat şi care exercită prerogative de putere publică (controlul unei rezervaţii naturale) pot fi recunoscute 
de instanţa judecătorească drept gestionare ale unui serviciu public administrativ de ocrotire a mediului. 

Rolul principal al dreptului mediului este acela de a atenua daunele provocate mediului şi implicit de 
a alina suferinţele oamenilor. Ceea ce se urmăreşte în primul rând este să se înţeleagă clar normele sale, fără 
să se piardă prea multă vreme şi energie. Prin intermediul normelor dreptul reflectă realitatea înconjurătoare 
şi permite omului să-şi disciplineze conduita. Fiind creat ca instrument de reglementare în societate, dreptul 
rămâne permanent legat de societate şi este obligat să evolueze împreună cu evoluţia societăţii pentru a se 
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putea adapta la toate nevoile oamenilor. De aici rezultă pe de o parte, că dreptul progresează o dată cu 
progresul societăţii, pe de altă parte, el trebuie studiat în evoluţia ei, în legătură cu societatea. 

Studierea direcţiei în care evoluează umanizarea dreptului mediului constituie o preocupare relativ 
recentă şi, trebuie să adaug, nu prea răspândită. Până în secolul al XX lea nu s-a putut pune această 
problemă, din cauză că mediul se afla încă în starea sa normală, neafectată de activităţile umane, iar despre 
protecţia sa, standardele umanitare erau doar un deziderat măreţ, dificil de stabilit prin intermediul unor 
instrumente juridice şi cu atât mai puţin de pus în practică.  

Când vorbim de umanizarea dreptului mediului ne vom concentra asupra rolului determinant al 
inovaţiei în formarea, formularea şi interpretarea normelor de drept, mecanism ce se manifestă atât în 
substratul cât şi în limbajul dreptului. Procesul de umanizare a dreptului mediului a fost condus şi influenţat 
în perioada actuală într-o mare măsură de necesitatea apărării şi respectării drepturilor omului şi de 
principiile omeniei (umanismului) demonstrându-ne cum s-a schimbat dreptul dobândind astfel o faţă mai 
umană. Substituirea crescândă a termenilor ce desemnau dreptul mediului, în scurta sa istorie, atât în plan 
intern cât şi internaţional, reflectă influenţa crescândă a mişcării pentru respectarea drepturilor omului. 
Concentrând-ne asupra dezvoltării impulsionate şi direcţionate de drepturile omului şi principiile 
umanismului, sugerăm că aceştia nu sunt decât o parte a multiplilor factori care interacţionează şi intră în 
competiţie cu formarea normelor de drept. 

Preocupările umanitare au jucat un rol important şi în declanşarea negocierilor tratatelor care interzic 
folosirea anumitor tipuri de arme ori cele care impun controlul armamentelor. Iată cum studiul stării actuale 
(sincronie) trebuie combinat cu studiul stărilor trecute (diacronie), iar complexitatea fenomenului social-
juridic determină o structurare a eforturilor de cercetare a acestuia, o împărţire a rolurilor în raport de 
necesitatea punerii în valoare a laturilor corelate ale acestui fenomen.   

Dreptul, fenomen complex al societăţii - este studiat nu numai din perspectivă istorică - fenomen ce-
şi conservă anumite permanenţe de-a lungul dezvoltării sociale, dar care se transformă totodată în cadrul 
acestei dezvoltări, dar şi din perspectivă structurală - fenomen cu multiple determinaţii calitative, cu 
elemente componente aflate la rândul lor într-o stare de acută interferenţă, precum şi din perspectivă globală, 
ca un sistem închegat, cu regularităţi caracteristice. Urmărirea evoluţiei acestui fenomen subliniază puternic 
starea de progres juridic, dar evidenţiază în acelaşi timp şi contradicţiile inerente ale umanizării dreptului 
mediului. Astfel se dovedeşte că singur studiul istoriei nu este suficient, nici combinat cu cercetarea 
sincronică, ci trebuie examinate necesităţile actuale ale dreptului mediului în care el se dezvoltă, pentru a se 
stabili dacă este posibil ca tendinţe actuale care trasează evoluţia dreptului dintr-o perspectivă interstatală 
spre o perspectivă a drepturilor omului îşi păstrează şi în continuare vigoarea [13]. 

A vorbi şi mai ales a efectua un demers ştiinţific despre umanizarea dreptului mediului poate părea 
în multe privinţe o contradicţie în termeni. Pentru o analiză aprofundată şi concludentă a problematicii 
enunţată în titlul acestei lucrări găsim necesar să redăm definiţiile etimologice ale noţiunilor de: umanizare, a 
umaniza,umanitarism şi umanitar. Astfel, potrivit „Dicţionarului explicativ al limbii române - DEX”, prin 
noţiunea de umanizare se înţelege „acţiunea de a umaniza şi rezultatul ei, iar a umaniza înseamnă, „a face 
mai uman mai apropiat de oameni” [14]. Aceeaşi sursă (DEX) defineşte şi noţiunile umanitar şi umanitarism 
ca fiind „cel care urmăreşte, care se preocupă de binele omenirii, plin de umanitate, devotat umanităţii” şi 
respectiv „concepţie, atitudine de înţelegere, de dragoste faţă de oameni şi de omenire, umanitate”. 

Termenul umanitate se foloseşte pentru a desemna comunitatea fiinţelor umane şi - în acelaşi timp -
pentru a califica un sentiment de bunăvoinţă faţă de membrii săi. Distincţia între aceste noţiuni este rareori 
marcată, astfel că ele se confundă adesea. Umanitate şi bunăvoinţă. Două noţiuni atât de des folosite încât, de 
cele mai multe ori, sensul lor se pierde. Devin goale de conţinut şi le folosim în virtutea inerţiei.  

Colectivitatea umană a făcut din totdeauna obiectul studiilor aprofundate în numeroase discipline 
ştiinţifice. De altfel, ştiinţa s-a aplecat cu largheţe să raţionalizeze sentimente precum mânia, dragostea. În 
revanşă, dezbaterea privind existenţa sau natura „altei umanităţi” - pe care o numim aici umanitatea omului - 
a rămas de multă vreme izolată la periferia domeniilor filosofiei şi a moralei.  Ştiinţa ar putea oare să 
demonstreze că umanitatea omului nu este numai un sentiment înnăscut, ci, şi de asemenea, o condiţie 
esenţială a armoniei existenţei noastre colective? Ceea ce face această tentativă dificilă este cruda evidenţă că 
fiinţele umane sunt astfel capabile de o extremă inumanitate. 

Dezbaterea privind dreptul mediului şi drepturile omului, precum şi aplicarea lor în secolul XXI ar 
putea să se schimbe în manieră spectaculoasă, dacă umanitatea, şi inumanitatea fiinţelor umane, şi condiţiile 
coexistenţei lor armonioase ar putea fi explicate în termeni obiectivi şi ştiinţifici. Astfel, respectarea acestor 
concepte va apărea nu numai ca o obligaţie legală, ci chiar ca un imperativ uman inerent existenţei noastre. 
Putem afirma că anumite comportamente sunt inacceptabile nu numai din punct de vedere juridic, ci pentru 
că ele sunt străine fiinţei umane. Faimoasa scuză a „naturii violente a omului”, aşa-zisă incontrolabilă, va 
deveni astfel de neacceptat. 
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„Dovada ştiinţifică” a umanităţii omului nu va putea veni decât din cunoştinţele combinate ale 
multiplelor discipline. În această tentativă de raţionalizare a umanităţii omului, vom face apel la psihologia 
behavioristă, la neuro-ştiinţe,la ştiinţele sociale, la antropologie, la genetică, la statistică, la medicină, la 
economie, la ştiinţele politice sau la toate aceste discipline? Suflă în lumea ştiinţelor un vânt nou care ar 
putea să ne furnizeze o pistă. Una dintre premisele fundamentale ale ştiinţei este că descoperirile vor trebui 
într-o manieră sau alta, să servească progresului colectiv al umanităţii.  Discipline atât de variate ca 
medicina, matematica, fizica, economia, antropologia şi sociologia concurează împreună, însă aceasta 
necesită eforturi de transpunere a descoperirilor ştiinţifice în domeniul public şi intervenţia activă a 
persoanelor investite cu puteri. O dată cu progresul ştiinţei s-au dezvoltat legături între diverse discipline, 
precum şi limbaje din ce în ce mai complexe şi inaccesibile profanilor. Vântul nou la care am făcut aluzie 
constă în luarea la cunoştinţă a faptului că specializarea şi compartimentarea crescândă a ştiinţelor necesită 
stabilirea unor punţi interdisciplinare şi că transpunerea cunoştinţelor şi a descoperirilor sub o formă 
utilizabilă de către public şi de către responsabilii politici nu este nici uşoară, nici automată. 

Pentru a reveni la umanitatea omului, vestea bună este că cercetarea ştiinţifică a degajat în mod 
efectiv perspectivele raţionalizării obiective a acestei noţiuni. Vestea rea este că oamenii de ştiinţă respectivi 
fac rareori, chiar niciodată, referire la implicaţiile muncii lor pentru aplicarea şi promovarea dreptului 
internaţional umanitar şi a drepturilor omului. Cu alte cuvinte, cele două comunităţi - „ştiinţifică” şi 
„umanitară” - nu şi-au articulat pur şi simplu cunoştinţele lor. În acest domeniu, nu se poate spera la o 
evoluţie decisivă ca, de exemplu, în descoperirea structurii ADN-ului. „Dovada ştiinţifică” a umanităţii 
omului nu va putea să vină decât din cunoştinţele combinate ale multiplelor discipline. Umanitatea şi 
inumanitatea nu pot în bună parte să fie explicate în termeni ştiinţifici, însă puţini responsabili ai comunităţii 
internaţionale sau specialişti în drept par să dorească să exploreze acest drum. 

Societatea internaţională trebuie să se angajeze pe această cale, întrucât cei ce au puterea să limiteze 
daunele provocate mediului consideră prea adesea relaţiile internaţionale şi dreptul ca instrumente în 
serviciul progresului economic sau al întăririi securităţii, dacă acesta nu este interesul lor personal. S-ar putea 
să se câştige mai mult dacă umanitatea omului ar fi analizată în termeni ştiinţifici, mai ales cauţiunea 
ştiinţifică ar contribui la stabilirea adevăratei universalităţi a dreptului mediului şi a drepturilor omului şi ar 
pune în lumină obiectivul şi finalitatea lor. Promovarea umanităţii omului nu trece necesarmente prin 
cercetarea ştiinţifică, însă cunoştinţele ştiinţifice pluridisciplinare vor putea fi puse în profitul promovării 
unui concept modern de umanitate, coerent, obiectiv, comprehensibil,universal şi comunicabil. Ne revine şi 
nouă cercetătorilor misiunea de a convinge publicul şi mai ales responsabilii politici să recunoască adevărata 
semnificaţie şi importanţa umanităţii omului.  

Prin urmare, din cele ce preced, pe aceeaşi lungime de undă cu alţi reputaţi autori români şi străini, 
identificaţi în referinţele bibliografice care întregesc această lucrare, ne simţim datori să continuăm discuţia 
pe această temă sperând în caracterul ei benefic pentru stabilirea corectă a sensului umanizării dreptului 
mediului cunoscută fiind importanţa sa teoretică şi practică, chiar dacă este o misiune dificilă, nu este 
imposibilă, asumându-ne deopotrivă atât beneficiile cât şi riscurile ei. 
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