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Oportunitãþi ºi dimensiuni ale unui Cod al Mediului
�

Mircea Duþu
Profesor universitar doctor

Universitatea Ecologicã din Bucureºti

Abstract. Codifying the environmental law is required both by the natural evolution trend of this
relatively new branch of law and by the need to rationalize the legislation and halt the regulatory
inflation, the legislative instability and their corollary – failure to apply the existing legal norms. After
undertaking the acquis communautaire and after the accession of Romania to the EU, the transition
process post-1989 of environmental legislation and policy would generally be complete, increasing the
opportunity for stable regulations in this field and would favour their codification, which becomes an
objective of European integration and an important political option. In relation to the size of the reform
to be adopted with this regard, the technical method to be applied can be determined – by simple
„compillation”, by regrouping the texts in force, by codifying the existing law or by reforming codifica-
tion, followed by the establishment of the general plan and setting the area of coverage of the Code.

Codification is a method of development of environmental law, already chosen by former comunist
countries such as the Czech Republic and Poland, while in Romania the concept has been launched by
specialists and accepted by the Minister of environment.

Key words: codification; environmental code; rationalization of legislation; methods of codification;
compared law.
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Adoptarea unui cod reprezintã pentru orice domeniu
al dreptului ºi cu atât mai mult pentru ramurile mai recente
ºi mai complexe, cum este cazul dreptului mediului,
expresia deplinei maturizãri ºi a impunerii sale defini-
tive, deopotrivã în cadrul sistemului de drept ºi în cel al
teoriei juridice.

Într-adevãr, dacã în 1976 un reputat specialist precum
R. Drago considera ca absurdã susþinerea tezei existenþei
unui drept al mediului ca nouã disciplinã de studiu ºi
ramurã de drept de sine stãtãtoare, astãzi, trei decenii mai
târziu, nimeni nu se mai gândeºte mãcar la aºa ceva, ci,
dimpotrivã, se întreabã ce-i de fãcut pentru dezvoltarea
conþinutului, justiþiabilitatea prevederilor ºi asigurarea
efectivitãþii sale.

Mai mult decât atât, s-a ajuns pânã la a considera
dreptul mediului ca posibilã ipostazã de transformare ºi
afirmare postmodernã a dreptului în general, iar studiul

sãu s-a generalizat în cadrul facultãþilor de drept, ºi nu
numai, ajungându-se la a deveni un fertil domeniu de
doctorat1.

În favoarea codificãrii sale pledeazã cel puþin douã
argumente fundamentale, de ordin cantitativ ºi calitativ:
pe de o parte, dezvoltarea explozivã a textelor normative
în domeniu, depãºind cu mult în abundenþã materii
tradiþionale, care necesitã, spre dezvoltare, ordine,
raþionalizare ºi eficientizare, iar, pe de alta, predispoziþia
naturalã sistematizantã ºi globalizantã a dreptului
mediului. Aplicatã la un obiect intrinsec bine structurat
ºi autoreglat precum sistemul natural, reacþia juridicã este
nevoitã sã se adapteze exigenþelor acestuia spre a se
dovedi posibilã ºi eficientã.

Li se pot adãuga altele, mai puþin neutre în raport cu
mediul sociopolitic ºi cultural: vocaþia universalistã ºi,
implicit, solidaristã a protejãrii mediului, rolul opiniei
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publice ºi afirmarea unei conºtiinþe ecologice
(ecologiste), implicarea doctrinei drepturilor omului, pânã

la recunoaºterea ºi garantarea constituþionalã ºi

internaþionalã a unui drept fundamental la un mediu
sãnãtos ºi echilibrat din punct de vedere ecologic.

Urmeazã apoi reliefarea tot mai puternicã a

specificitãþii dreptului mediului (prin obiectul supus
reglementãrii, metodele de acþiune, precum evaluarea

impactului ecologic, respingerea teoriei drepturilor

câºtigate, dreptul la acþiune în justiþie al asociaþiilor
neguvernamentale, regulile poluãrii transfrontierã º.a.)

ori a vocaþiei sale imperialist-universaliste (prin

integrarea exigenþelor ecologice în conþinutul tuturor
celorlalte ramuri de drept tradiþionale). Aºa se face cã

dintr-un anumit punct de vedere codificarea constituie,

într-adevãr, „consacrarea specificitãþii dreptului
mediului”2 ori „consacrarea unui drept pe cale de

autonomizare”3.

Pentru partea central ºi est-europeanã, ex-comunistã
a continentului european codificarea a reprezentat o mizã

esenþialã a tranziþiei spre democraþie ºi apoi o prioritate a

integrãrii în UE. Acest lucru a fost sesizat la noi încã din
1993, când s-a considerat cã elaborarea ºi adoptarea unui

cod al mediului ar fi permis României sã evite anumite

etape, dovedite inutile din experienþa altor state ºi
„accesul spre o legislaþie ecologicã modernã”4.

Din aceastã ultimã perspectivã, codificarea devine
nu numai o operaþiune de tehnicã legislativã, menitã sã

ajungã la elaborarea unui text de act normativ complex,

iar adoptarea sa, materializarea unei opþiuni politice
avansate, de sorginte occidentalã, preponderent

europeanã, ci implicã ºi un efort ºtiinþific creator rele-

vant. Pentru cã este vorba, înainte de toate, de o operã
de identificare ºi afirmare a specificitãþii, pânã la

prioritate a dreptului mediului, care reprezintã, din ce

în ce mai mult, o transformare esenþialã a juridicului
tradiþional.

În acelaºi timp, un cod nu poate fi redus la o „ordonare

sistematicã de reguli cãreia ºtampila guvernului îi dã o
legitimitate ºi o forþã particulare”, ci mai mult, pe aceastã

cale „s-ar recunoaºte valoarea socialã a mizelor

environmentale, le-ar înscrie ca o dimensiune a bunului
comun ºi ar contribui la revigorarea difuziunii lor în

practicile sociale în numele utilitãþii sociale”5.

1. Abordarea sistemicã – o premisã a codificãrii
     legislaþiei de mediu

O premisã importantã a codificãrii dreptului mediului

o reprezintã folosirea metodei sistemice în analiza

normelor sale, având în vedere complexitatea elementelor
naturale ºi interrelaþiile acestora.

Dupã modelul obiectului de reglementare ºi
suprastructura normativ-juridicã are tendinþa naturalã de

a se constitui într-un ansamblu globalizant, cu elemente

dispuse într-o unitate organizatã.
Ca atare, construcþia sistemicã a priori a dreptului

mediului – amplificatã prin preocuparea de a elimina

contradicþiile ºi paralelismele ºi a permite abordãrile
orizontale dincolo ºi cu surprinderea esenþialului

categoriilor verticale – stimuleazã ºi impune o evoluþie

intrinsecã  a sa de dispunere sistematizatã ºi ajungere la
codificare. Asemenea realitãþi s-au exprimat la nivel

legislativ prin faptul cã, încã de la început, în acest

domeniu s-a optat pentru formula unor legi-cadru,
completate prin reglementãri speciale, formând împreunã

un ansamblu mai mult sau mai puþin structurat. Acesta,

prin tendinþã naturalã de identificare de sine ºi afirmare
a specificului, conduce la codificarea dreptului

mediului.

2. Un remediu pentru instabilitatea
   ºi haosul legislativ

Inflaþia de reglementãri, instabilitatea legislativã ºi

corolarul lor, neaplicarea normelor adoptate sunt pãcate

originare ale legislaþiei româneºti din ultimii 16 ani,
inclusiv ale celei privind protecþia mediului. Dupã o

perioadã de tranziþie în care au coexistat prevederi
adoptate anterior lui 1989 cu altele noi, adoptate poste-

rior, reconsiderarea dreptului de proprietate privatã,

instaurarea treptatã a regulilor economiei de piaþã ºi a
democraþiei reprezentative au impus ºi o nouã concepþie

asupra protecþiei mediului ºi a mijloacelor de realizare

a sa. Expresia general-juridicã a acestor cerinþe a
constituit-o Legea nr.137/1995, privind protecþia

mediului, conceputã ca o reglementare-cadru, în baza

cãreia sã se adopte legile speciale subsecvente. Elaborat
dupã legea-model aprobatã de Consiliul Europei în

1991, actul normativ respectiv avea meritul de a

constitui un cadru legislativ general al activitãþii de
protecþie a mediului („obiectiv de interes public ma-

jor”) prin consacrarea principiilor ºi elementelor

strategice ale acesteia, stabilirea instituþiilor juridice
definitorii (reglementarea activitãþilor economice ºi

sociale cu impact asupra mediului, o rãspunderea

modernã pentru prejudiciu ecologic º.a.) ºi instituirea
regulilor fundamentale pentru domeniile specifice de

conservare a naturii ºi combatere a poluãrii. În baza sa

au fost adoptate câteva legi sectoriale importante, fãrã a
se reuºi însã elaborarea tuturor celor 17 acte normative

preconizate, înregistrându-se ºi semnificative restanþe,

unele persistând pânã acum. Exemplul cel mai
semnificativ al instabilitãþii în domeniu îl reprezintã
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chiar situaþia Legii-cadru nr. 137/1995. Dupã ce a fost
modificatã de mai multe ori (practic, fiecare ministru al

mediului a þinut sã-ºi punã „amprenta” istoricã asupra

sa) aceasta a sfârºit prin a fi abrogatã integral la
30 decembrie 2005 ºi înlocuitã cu Ordonanþa de urgenþã

nr. 195/2005 privind protecþia mediului, fãrã ca o raþiune

importantã sã fi impus o asemenea  soluþie radicalã!
Un impact major l-a avut declanºarea procesului de

armonizare a legislaþiei naþionale cu Acquis-ul comunitar

de mediu, care a presupus transpunerea a circa 90 de acte
europene, pe calea a peste 120 de texte interne.

Lipsa de experienþã, greutãþile specifice unui atare

demers ºi specificul politicii româneºti au generat un
proces greoi de reglementare, contradictoriu, în

permanentã prefacere, cu rezultate pe mãsurã: un numãr

foarte mare de texte, dispersate, multe contradictorii, cu
suprapuneri evidente, foarte complicate ºi, în consecinþã,

greu aplicabile ºi deci ineficiente. Aºa se face cã existã

acum peste 300 de acte normative referitoare la mediu
(legi, ordonanþe ºi hotãrâri guvernamentale, ordine

ministeriale), la care se adaugã zeci de convenþii

internaþionale ratificate, reunite într-un corpus masiv,
nestructurat, dezordonat ºi ineficient.

Remediul clasic la fenomenul inflaþiei legislative îl

reprezintã codificarea, sub forma unui act normativ cu
forþã juridicã superioarã, cât mai cuprinzãtor în privinþa

reglementãrilor juridice dintr-un anumit domeniu, în cazul
nostru a celor privind protecþia mediului.

Astfel, pe aceastã cale, printr-o operaþiune de

raþionalizare s-ar suprima paralelismele, eliminarea
contradicþiilor ºi s-ar asigura o minimã coroborare între

prevederile numeroaselor texte oficiale, neuitând adevãrul

cã, adesea, reglementãrile excesiv dispersate nu sunt
respectate deoarece nu sunt cunoscute!

3. O evoluþie naturalã a dreptului mediului

Potrivit practicii din alte state ºi specificului

domeniului ºi în þara noastrã s-a adoptat tehnica existenþei
unei reglementãri-cadru, în baza ºi pentru dezvoltarea

prevederilor cãreia sã se adopte acte normative

subsecvente: legi speciale, hotãrâri de guvern, ordine
ministeriale º.a.

Este cazul de pânã acum al Legii nr. 9/1973 privind

protecþia mediului înconjurãtor, al Legii nr. 137/1995
privind protecþia mediului sau al Ordonanþei de urgenþã

nr.195/2005. Acest mod de abordare ºi dezvoltare a

legislaþiei de mediu a corespuns unei prime faze de
dezvoltare a acestei ramuri de drept, aferentã perioadei

post-Stockholm (1972) ºi etapei iniþiale de dezvoltare a

dreptului comunitar (cu reglementãri sectoriale ºi o
politicã preponderent de coordonare). Denunþând

dispersiunea textelor legislative ºi absenþa unei politici
globale în domeniu, fostul ministru al mediului din Franþa,

Michel Barnier, remarca semnificativ, chiar ºi indirect

importanþa codificãrii în domeniu, în 1976: „140 de legi,
817 decrete dar nicidecum drept al mediului”6. Treptat,

odatã cu conturarea ºi afirmarea abordãrii integratoare ºi

asumarea obiectivelor dezvoltãrii durabile mai ales dupã
Conferinþa de la Rio (1992) ºi la nivel juridic s-au impus

concepte ºi viziuni corespunzãtoare.

În acelaºi timp, procesul de aderare la Uniunea
Europeanã a presupus transpunerea unui consistent

Acquis-comunitar de mediu, care a generat o schimbare

substanþialã a dreptului intern, deopotrivã cantitativã ºi
calitativã.

La nivel general, abordarea de reglementare rãmâne

cea sectorialã, specializatã; principiile fundamentale
precum principiul precauþiei, cel al prevenirii ºi

poluatorul-plãteºte nu-ºi gãsesc reflectate pe deplin

semnificaþiile în reglementãrile din domeniu.
Referitor la procedurile de control administrativ,

acordarea autorizaþiilor de mediu („actelor de

reglementare”) rãmâne prea complicatã ºi afectatã de
birocraþie.

În faþa acestor noi realitãþi, unele state proaspãt admise

în UE, precum Polonia ºi Republica Cehã, au optat pentru
formula elaborãrii ºi adoptãrii de coduri ale mediului. De

altfel, din o parte din raþiunile relevate mai sus – nivelul
de dezvoltare ºi tendinþele dreptului mediului – ºi alte

state vest-europene precum Franþa, Suedia, Olanda ºi

Finlanda au recurs la o asemenea soluþie. În altele s-a
optat, într-o primã etapã, la forma codurilor ca

sistematizare exclusiv tehnicã (Italia, de exemplu).

Ordonanþa de urgenþã nr.195/2005 are, prin excelenþã,
un caracter tranzitoriu, în sensul cã se înscrie deopotrivã

în logica de pânã acum de dezvoltare a reglementãrilor

de mediu ºi cea a perioadei de preaderare. Rolul sãu este
acela de a desãvârºi adaptarea comunitarã a dreptului

intern al mediului ºi de a pregãti elaborarea ºi adoptarea

unui Cod al mediului.

4. Ce fel de Cod al mediului?

Dacã se acceptã ideea necesitãþii sistematizãrii

legislaþiei de mediu,  urmãtorul pas îl reprezintã

desemnarea formulei de realizare. Înainte de a analiza
posibilitãþile existente în acest sens, se impun câteva

precizãri. Astfel, propusa codificare va trebui sã respecte

dispoziþiile constituþionale ºi acquis-ul internaþional
privind drepturile omului, aplicabile în materie ºi care

nu pot forma obiectul unei modificãri, indiferent de calea

adoptatã. Apoi, ca în cazul oricãrei operaþiuni de acest
gen, nu pot fi ignorate principiile care stabilesc
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repartizarea competenþelor între puterea legislativã ºi
aºa-zisa putere regulamentarã (destul de complicatã în

România, nu atât de jure, cât mai ales de facto). ªi aceasta

cu atât mai mult cu cât, codificarea domeniului va implica
o clasificare ºi reclasificare, în anumite cazuri a textelor

aparþinând dreptului mediului (având în vedere criteriul

finalitãþii), unele chiar cuprinse deja în alte coduri (ca, de
exemplu, în codul silvic, codul penal º.a.) sau, cum afirma

un autor, surprinzând dificultatea demersului,

„codificarea imposibilului” (Malafose, 1990).
În lumina acestor repere, se va impune alegerea

metodei de urmat, dupã care se poate declanºa, în

conformitate cu aceasta, operaþiunea propriu-zisã de
sistematizare (codificare).

Cea mai simplã ºi, în consecinþã, ºi mai rapidã, dar ºi

cu rezultate minime constã în „compilarea”, respectiv
regruparea textelor în vigoare ºi ordonarea lor dupã o

numerotare prestabilitã. Evident, o asemenea întreprindere

nu poate determina o raþionalizare a dreptului în vigoare,
fiind vorba de o simplã juxtapunere de texte.

Metoda codificãrii dreptului existent (constant)

implicã regruparea ºi ordonarea, potrivit principiilor
generale în materie, a textelor în vigoare, fãrã a crea reguli

noi1. Nu este, totuºi, exclusiv o operaþie de reproducere a

reglementãrilor existente, ci poate antrena ºi o adaptare a
lor la evoluþiile limbajului tehnico-juridic (atât de im-

portant ºi de dinamic în domeniul mediului!) ºi la cele
ale principiilor constituþionale. O variantã „consolidatã”

presupune ca textul sã consacre legislativ ºi soluþiile

admise de jurisprudenþã în aplicarea reglementãrilor
existente.

Procedeu avantajos din anumite puncte de vedere

(rapiditate în realizare, regruparea dreptului pozitiv),
acesta nu contribuie însã semnificativ la accesul

cunoaºterii legii ºi la lizibilitatea acesteia, efortul

concentrând-se asupra sistematizãrii. Textele asamblate,
chiar uºor modificate în forma lor, pãstreazã incoerenþa ºi

contradicþiile iniþiale.

În sfârºit, codificarea reformatoare (creatoare,
inovatoare) prezintã avantajul cã, pe de o parte, se profitã

de ocazia sistematizãrii pentru a integra norme noi,

inerente momentului efectuãrii sale, iar, pe de alta, se pot
elimina paralelismele, corecta disonanþele ºi soluþiona

contradicþiile în cadrul unui efort general de raþionalizare,

modernizare ºi integrare a corpusului juridic privind
mediul. Mai mult decât atât, pe aceastã cale s-ar putea

integra ºi dreptul internaþional ºi comunitar aferent.

Aºadar, în opera de codificare a dreptului român al
mediului se poate opta pentru una dintre aceste formula,

fie o conjugare a unora dintre acestea, având în vedere

prioritãþile politico-juridice, particularitãþile sistemului
juridic ºi resursele aferente de care se dispune.

Apoi, indiferent de calea aleasã, sunt unele operaþiuni

indispensabile precum: stabilirea competenþei de a de-
cide codificarea (care þine într-o anumitã mãsurã ºi de

metoda preferatã) – legislativã, administrativã sau

exclusiv academicã –, determinarea perimetrului codului
mediului ºi a planului sãu, necesitatea unei identificãri a

domeniilor majore care formeazã structura generalã a

actului, cãutarea ansamblului textelor existente în materie
ºi care o pot interesa, un studiu asupra raþionalizãrii

documentelor astfel identificate ºi elaborarea unei forme

generale.
Creativitatea codului rezidã mai ales în alegerea

câmpului sãu de aplicare, în mod necesar nou, delimitat

de cel al celorlalte ramuri de drept. Este o operaþiune
complexã, care presupune determinarea materiilor care

nu intrã în conþinutul sãu ºi reasamblarea textelor care îl

compun. Este de domeniul evidenþei cã mediul, prin
caracterul sãu transversal se preteazã mai puþin la o

delimitare strictã a contururilor sale. Domeniile

interesând dreptul mediului sunt numeroase ºi elaborarea
unui cod permite pe lângã faptul sã ºtim cã un asemenea

drept existã ºi sã-l identificãm, chiar dacã limitele sale

nu corespund fortamente limitelor ramurii vizate.
Delimitarea perimetrului codului evidenþiazã totodatã

mizele politico-administrative importante, mergându-se

pânã la a considera parametrii definitorii, competenþele
conferite ºi sfera de activitate a ministerului de resort!

Din perspectiva acestor considerente se poate alege

varianta cea mai potrivitã pentru România, þinându-se
seama de stadiul de dezvoltare a legislaþiei, opþiunea

irevocabilã de aderare la UE ºi prioritãþile acesteia. Sub

raportul tehnicii legislative, potrivit Legii nr. 24/2000
se va urma procedura specialã aferentã elaborãrii

codurilor ºi a altor legi complexe.

Indiferent de opþiune, ideea centralã trebuie sã rãmânã
aceea cã un cod se impune a fi mai degrabã un mecanism

care sã funcþioneze continuu ºi eficient ºi mai puþin o

sintezã atotcuprinzãtoare a unor texte legislative
existente la un moment dat.

5. O posibilã structurã

Una dintre primele ºi decisivele dificultãþi ale

codificãrii dreptului mediului o formeazã definirea unui
plan care sã constituie o structurã reprezentativã pentru

acest complicat domeniu. În acest sens existã o anumitã

libertate de acþiune care se cuvine însã circumscrisã
a cel puþin douã considerente: pe de o parte, faptul cã

fiind o ramurã nouã de drept, se caracterizeazã printr-o

mai mare maleabilitate, iar, pe de alta, cã reperele astfel
stabilite pot influenþa major dezvoltarea ulterioarã

a acesteia.
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În strânsã legãturã cu aceastã operaþie ºi poate mai
complicatã ºi mai complexã ca ea este cea a delimitãrii

perimetrului codului de celelalte materii juridice

fundamentale ºi conexe.
Experienþele din celelalte state aratã din plin acest

fapt.2

Din aceastã perspectivã, un punct de plecare îl poate
constitui structura adoptatã de ultimele douã legi-cadru

în materie – Legea nr. 137/1995 ºi, respectiv, Ordonanþa

de Urgenþã nr. 195/2005 privind protecþia mediului –,
coroboratã cu dispunerea reglementãrilor comunitare

europene în domeniu. Nu este lipsitã de interes nici

divizarea fundamentalã într-o parte generalã (cuprinzând
conceptele ºi principiile generale, precum ºi aºa-numita

legislaþie orizontalã) ºi o alta specialã (reprezentatã de

„reglementãrile verticale”).

6. Procedura de elaborare ºi adoptare a codului

Elaborarea ºi adoptarea codului mediului se vor

desfãºura potrivit procedurii prevãzute de Legea nr. 24

din 27 martie 2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative

(republicatã). Astfel, potrivit art. 26-28 din aceastã lege,

(care formeazã secþiunea 3 „Elaborarea de coduri ºi
a altor legi complexe”), într-un asemenea caz, la

iniþiativa parlamentului sau a guvernului se poate
constitui la Consiliul Legislativ sau sub coordonarea

acestuia o comisie de specialitate pentru redactarea

proiectului de cod.

Pe baza unor studii ºi documentãri ºtiinþifice, comisia

va întocmi mai întâi tezele prealabile, menite sã reflecte
concepþia generalã, principiile, noile orientãri ºi principalele

soluþii ale reglementãrilor preconizate; înainte de

definitivarea tezelor, concluziile studiilor, se înainteazã
pentru exprimarea punctului de vedere ministerelor ºi

celorlalte autoritãþi publice interesate. Dupã definitivare,

tezele prealabile se supun aprobãrii guvernului ºi, dacã
acesta este de acord cu ele, comisia de elaborare va proceda

la redactarea textului viitorului cod.

Astfel întocmit, proiectul, însoþit de un raport, va fi
înaintat parlamentului sau, dupã caz, guvernului, pentru

declanºarea procedurii legislative. Un rol deosebit îl are

în acest demers luarea în considerare a dreptului comparat.
ªi aceasta cu atât mai mult cu cât tehnicitatea dreptului

mediului favorizeazã convergenþa drepturilor naþionale

ºi uniformizarea sa la nivel mondial.
Experienþa celorlalte state aratã cã, mai ales din raþiuni

de celeritate ºi având în vedere complexitatea ºi

tehnicitatea domeniului, s-a recurs la delegarea legislativã
prin ordonanþe (sau alte acte echivalente) ale guvernului

pentru adoptarea codurilor mediului. De asemenea,

elaborarea proiectului s-a dovedit deosebit de laborioasã
ºi apoi dezbaterea ºi adoptarea destul de anevoioase, cu o

duratã în timp semnificativã.3

Totodatã, spre a rãspunde scopului sãu de a imprima
o stare de stabilitate legislaþiei de mediu, codul va trebui

sã stipuleze expres cã modificarea se va face numai prin

lege adoptatã de parlament, precum ºi caracterul sãu de
lege organicã.
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1. Realizat dupã aceastã metodã, Codul mediului din Franþa a

presupus „compilarea”, ordonatã în jurul unui plan, în tot sau în

parte a 41 de legi, care au fost abrogate ºi înlocuite cu 975 de

articole, ºi figureazã în partea legislativã a actului normativ.

Partea regulamentarã, mult mai consistentã, a cuprins circa 3.000

de articole ºi a propus asimilarea ºi apoi  abrogarea a numeroase

texte subsecvente legii.

2. De exemplu, Codul francez al mediului din 2000, a fost

„decupat” în 6 cãrþi: Dispoziþii comune (cuprinzând principiile

generale ale protecþiei mediului, cartea I), Mediile fizice (apã

ºi aer, cartea II), Spaþii naturale (litoral, parcuri ºi rezervaþii,

situri, peisaje, acces la naturã ...., cartea III), Fauna ºi florã

(inclusiv vânãtoare ºi pescuit, cartea IV), Prevenirea

poluãrilor, riscurilor ºi vãtãmãrilor (instalaþii clasate, OMG,

produse chimice, deºeuri, securitate civilã ºi riscuri majore,

lupta contra zgomotului, cartea V) ºi Prevenirea riscurilor

naturale (PPR ºi dispoziþii diverse de prevenþie, cartea VI).

Proiectul ceh  urmeazã modelul legii olandeze privind

managementul mediului (1993) ºi este structurat în 8 titluri

(grupate în partea generalã ºi partea specialã) vizând: conceptele

de bazã ºi principiile protecþiei mediului, cadrul juridic al

dezvoltãrii durabile, mecanismele respectãrii legislaþiei de

mediu (inclusiv rãspunderea pentru daune ecologice),

proceduri specifice, instrumente voluntare de protecþie a

mediului, accesul la informaþia de mediu, administraþia de

profil (Damohorsky, 2004, p.10).

3. În Franþa, de pildã, iniþiativa unui cod al mediului a fost lansatã

în 1976, de ministrul justiþiei J.Lecanuet ºi actul a fost adoptat

prin ordonanþã a guvernului abia la 18 septembrie 2000, iar în

Republica Cehã elaborarea proiectului a durat 3 ani.

Note
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