LA MISE EN OEUVRE NATIONALE

3. LA MISE EN OEUVRE NATIONALE DU DROIT INTERNATIONAL
DE L’ENVIRONNMENT DANS LES PAYS FRANCOPHONES
sub direcţia prof. Michel Prieur, Agence Universitaire
de la Francophonie, PULIM, 2003

Volumul cuprinde actele celei dea 4-a ediţii a „Zilelor ştiinţifice a reţelei de
drept al mediului a Agenţiei Universitare a Francofoniei“ (AUF), desfăşurată în
perioada 14-15 iunie 2001, la Yaoundé (Camerun), având ca temă „Aplicarea
la nivel naţional a dreptului internaţional al mediului în ţările francofone“.
Conform deja unei tradiţii, manifestarea a reunit şi lucrarea cuprinde un raport
introductiv general, 17 rapoarte naţionale, 4 rapoarte generale şi concluzii
finale.
Astfel, raportul introductiv general realizat de prof. Maurice Kamto, decanul
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Politice a Universităţii Yaounde II (Camerun),
membru al Comisiei de Drept Internaţional a realizat o analiză pertinentă a
problematicii „punerii în valoare“ a normelor dreptului internaţional al mediului
în contextul sistemelor juridice naţionale, din perspectiva mecanismelor
instituţionale şi procedurale, a tehnicilor şi proceselor normative şi a
consecinţelor juridice ale neaplicării reglementărilor.
Rapoartele naţionale, întocmite şi prezentate de reputaţi specialişti după o
schemă comună: I Probleme juridice generale ale DIM şi urmăririi aplicării
sale (aspecte constituţionale, aspecte instituţionale, rolul judecătorului,
resurse umane, financiare şi tehnice) şi II Aplicarea DIM pe sectoare:
biodiversitate, aer, deşeuri, protecţia mediului marin şi a litoralului) furnizează
importante date şi informaţii asupra situaţiei din ţările francofone, şi oferă o
semnificativă sinteză de drept comparat.
Raportul pentru România, care prezintă dispoziţiile Constituţiei din 8
decembrie 1991 în materie, practica legislativă şi reglementările sectoriale
aferente a fost realizat de un grup de specialişti format din prof. Mircea Duţu,
prof. Marilena Uliescu şi dr. Simona Teodoroiu.
Raportul general „Aplicarea şi urmărirea aplicării dreptului internaţional al
mediului“, aparţinând prof. Stephane Doumbe – Billé, Universitatea Lyon 3 s-a
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axat pe teme precum: cadrul receptării regulilor de mediu, natura aplicării
naţionale, condiţiile executării în plan intern, acţiunea structurilor de execuţie
şi controlul aplicării.
Consistentul volum se încheie cu rapoartele-sinteză pe domenii: aer (Jean
Piette), deşeuri (Aenza Konate), protecţia mediului marin şi a litoralului
(Ibrahima LY). În fine, concluziile generale deopotrivă ale reuniunii şi, în
consecinţă, şi ale volumului sunt semnate de Prof. Michel Paques, de la
Universitatea din Liège (Belgia).

Simona Mihăilescu-Pene
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