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Noua lucrare pe problematica dreptului mediului a prof. univ. dr. Daniela
Marinescu, reprezintă primul său tratat de dreptul mediului, care vine să
întregească tratatele similare apărute recent în domeniu aducându-şi astfel
contribuţia la dezvoltarea şi prezentarea acestei ramuri a dreptului in ţara
noastră.
Apărută în contextul dezvoltării tot mai accentuate a dreptului mediului şi a
relaţiilor născute cu privire la mediu, în special pe fondul armonizării legislaţiei
româneşti cu acquis-ul comunitar, lucrarea este binevenită lărgind un cadru
ştiinţific necesar şi indispensabil înţelegerii sarcinilor complexe ale dezvoltării
dreptului mediului.
În 525 de pagini, 6 Părţi şi 26 de capitole, autoarea tratează problematica
mediului prin prisma componentelor naturale principale ale acestuia, prin
raportare la reglementările naţionale şi internaţionale.
Din aceasta perspectivă, lucrarea oferă în Partea I – Privire generală asupra
dreptului mediului – aspecte comune ale unui asemenea demers prezentând
istoria apariţiei şi dezvoltării reglementarilor juridice privind mediul şi
conexiunile juridice create de acesta în decursul timpului. (Cap. I – Probleme
introductive; Cap. II – Reglementarea raporturilor om-natură de-a lungul
timpului; Cap. III – Dreptul mediului ca ramură autonomă; Cap. IV – Raportul
juridic de drept al mediului; Cap. V – Delimitare de celelalte ramuri de drept;
Cap. VI – Locul în sistemul de drept; Cap VI. – Politici economice şi financiare
de protecţie a mediului).
Partea a II-a – Conservarea, dezvoltarea şi protecţia componentelor naturale împărţită în două titluri, ne prezintă raporturile juridice privind protecţia
factorilor abiotici ai mediului şi raporturile juridice privind protecţia resurselor
naturale şi conservarea durabilă a biodiversităţii. Titlul I, cu un număr de trei
capitole, prezintă factorii abiotici – atmosfera, apa, solul şi subsolul, sub
prisma trăsăturilor şi implicaţiilor juridice de protecţie şi dezvoltare a mediului:
atmosfera – noţiune, cauze şi efecte ale poluării, protecţia în dreptul intern şi
internaţional, protecţia spaţiului extraatmosferic; apa – consideraţii generale,
clasificare, poluare, regimul juridic al apelor, zona costiera–măsuri legale,
protecţia pe plan internaţional; solul şi subsolul – consideraţii generale, măsuri
legale de protecţie şi conservare durabilă, protecţia, răspunderea
contravenţională şi penală. Titlul II, cu un număr de şase capitole, ne prezintă
resursele naturale şi biodiversitatea prin prisma protecţiei şi conservării
durabile a acestora. În acest sens, autoarea analizează fondul forestier (cap.
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I), alte forme de vegetaţie terestra (cap. II), fauna terestră şi acvatică (cap. III),
ariile naturale (cap. IV), viaţa în Antarctica (cap. V), populaţia şi mediul
înconjurător (Cap. VI).
Partea a III-a descrie şi dezvoltă factori creaţi prin activitatea umană –
cuprinzând un număr de cinci capitole care prezintă problemele referitoare la
aşezările umane, la habitat, urbanism prin prezentarea reglementarilor juridice
interne şi internaţionale cu impact asupra protecţiei, dezvoltării, calităţii
mediului şi a menţinerii echilibrului între mediu şi om, între mediu şi factorii
creaţi prin activitatea umană (îngrăşăminte, substanţe toxice, reziduuri,
deşeuri de orice fel, materii explozive, energie nucleară etc.) cu impact
negativ asupra mediului.
Partea a IV-a - Răspunderea juridică în dreptul mediului – dezvoltă în
cuprinsul a două capitole condiţiile şi formele răspunderii juridice precum şi
răspunderea statelor în domeniul protecţiei mediului, izvorâtă din convenţiile şi
tratatele internaţionale.
Partea a V-a a Tratatului – Structurile naţionale şi internaţionale specializate
cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului – prezintă sumar într-un prim capitol
atribuţiile şi competenţele autorităţilor naţionale în domeniul dreptului mediului
şi în al doilea capitol organizaţiile mondiale, regionale şi subregionale cu rol în
adoptarea şi aplicarea unor principii şi reguli comune pe plan internaţional.
Ultima parte a tratatului prezintă sistemul de monitoring integrat ca sistem
naţional de supraveghere a factorilor de mediu. În încheiere sunt abordate
aspectele internaţionale privind supravegherea calităţii mediului.
Tratatul este structurat logic pentru o lucrare cu un asemenea conţinut şi este
recomandabil studenţilor. El este însă accesibil şi persoanelor care doresc săşi completeze sau să-şi împrospăteze cunoştinţele în această materie,
oferindu-ne o prezentare a reglementărilor şi factorilor relevanţi în domeniul
protecţiei mediului. Tratatul cuprinde informaţii indispensabile pentru
înţelegerea problematicii mediului, a provocărilor pe care le generează şi a
mijloacelor de luptă împotriva acestui flagel numit poluare.

Av. Eduard Predescu
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