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2. COLOCVIU INTERNAŢIONAL FRANCOFON
Cu ocazia reuniunii anuale a Comitetului reţelei de drept al mediului al
Agenţiei universitare a francofoniei, desfăşurată în perioada 17-20 decembrie
2003 la Lomé (Republica Togo) s-a desfăşurat şi seminarul internaţional cu
tema „Studiul de impact-instrument al dezvoltării durabile“. După ceremonia
de deschidere, la care au participat printre alţii ministrul togolez al mediului şi
resurselor forestiere, preşedintele Universităţii din Lomé şi decanul Facultăţii
de drept, lucrările s-au derulat în cadrul a trei subteme.
Astfel, la subtema I „Studiul de impact asupra mediului în drepturile naţionale“
s-au prezentat următoarele comunicări: Luarea în considerare a preocupărilor
ecologice în legislaţia naţională; cazul Togo (M. Tchakel, profesor la
Facultatea de drept a Universităţii din Lomé); Procedura naţională a studiului
de impact în Togo (M. Gibril, cercetător la FDD Lomé); Studiul de impact în
Quebec (Maryse Grandbois, profesor la Universitatea din Quebec Montrèal),
urmate de comentarii şi dezbateri.
Cea de-a II a subtemă s-a referit la „Studiul de impact asupra mediului în
dreptul regional şi internaţional“ şi a fost ilustrată prin comunicările: Studiile de
impact transfrontieră (M. Prieur, Decan de onoare şi profesor la Facultatea de
drept din Limoges, Franţa), Cooperarea sub regională privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră (Mircea Duţu, profesor la
Universitatea Ecologică din Bucureşti); Studiul de impact ecologic în spaţiul
CEDEAO (coordonator al celulei PNAE din Togo).
De asemenea, cu această ocazie în cadrul unei şedinţe speciale s-au
prezentat Programul DEA al Universităţii din Lomé şi a Centrului de
Documentare şi Cercetare în Dreptul şi Politica Mediului.
Profesorul Michael Faure, directorul academic al Institutului METROU
(Facultatea de drept a Universităţii din Maastricht, Olanda), a prezentat
comunicarea „Dreptul penal în serviciul dezvoltării durabile“.
În sfârşit, cea dea III-a subtemă intitulată „Aplicarea studiilor de impact asupra
mediului“ a prilejuit următoarele comunicări: Capacităţi naţionale pentru o
aplicare a SIM (M. Djeri Alassani, director, ministerul mediului şi resurselor
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forestiere); Aspecte economice ale SIM într-un context al subdezvoltării (Prof.
Amoussouga-Gero, Decanul Facultăţii de ştiinţe economice şi gestiune,
Universitatea din Lomé); Studiu de caz asupra aplicării SIM în mediul
periurban (grup de cercetare sub coordonarea Prof. Santos).
Dincolo de prezentările concrete şi punctele de vedere exprimate în acest
context, lucrările seminarului au prilejuit un rodnic schimb de idei şi experienţă
între cercetătorii din Nord şi din Sud, în domeniul dreptului mediului.
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