
481 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROTECȚIA MEDIULUI – ASPECTE GENERALE 
 

Dănuț Emil HĂLĂLAI 
 

 

 
 

1. Generalități 
 
          Încă din 1972 Conferința de la Stockholm a subliniat 
necesitatea unor decizii privind acțiuni comune de protecție a mediului 
la scara internaționala existând un program al Națiunilor Unite pentru 
implementarea deciziilor Conferinței de la Stockholm (UNEP).  
 Comunitatea economică europeană lansează în 1973 propriul 
program de acțiune pentru mediu, iar în România, tot în același an s-a 
elaborat prima lege generală a protecției mediului.  
          Rezultatele acestor acțiuni s-au analizat la nivel global cu 
ocazia conferinței de la Rio de Janeiro în 1992 unde, datorită 
rezultatelor slabe obținute, s-a constatat necesitatea unei 
schimbări care să ducă spre rezultate mai bune în domeniul 
protecției mediului.  
 Direcțiile principale în care schimbarea era necesară erau şi 
sunt următoarele: 

- conceptul de mediu  
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- tehnologii ecologice 
- reducerea generării de deșeuri la sursă 
- reducerea consumului de apă  
- eficiența energetică 
- biotehnologii 
- siguranța 
- mod de gestionare a deșeurilor 
- metode de evaluare a impactului asupra mediului 

 Legislația de mediu comunitară cuprinde directive, reglementari 
decizii și recomandări clasificate în 9 capitole:  

 ● legislație orizontală 
 ● calitatea aerului  
 ● calitatea apei  
 ● controlul poluării industriale și managementul riscului 
 ● managementul deșeurilor 
 ● protecția naturii 
 ● substanțe chimice și organisme modificate genetic 
 ● zgomot 
 ● siguranța nucleară și protecția împotriva radiațiilor. 

 
2. Ziua internaționala a protecției 
mediului 
 

Ziua Mondială a Mediului 
(Ecologiei) – 5 Iunie – instituită în 
1972 de Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite pentru celebrarea 
Conferinței „Ecologia Umană” de la 
Stockholm și reprezintă elementul cel 
mai important al Programului 
Ecologic al Națiunilor Unite (UNEP). 
Această zi se sărbătorește în ziua de 

5 iunie a fiecărui an și constituie un prilej pentru instituțiile 
guvernamentale, administrațiile locale, asociațiile de tineri, organizațiile 
nonguvernamentale, întreprinzători, industriași, inclusiv mass-media de 
a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenția asupra 
necesitații protejării factorilor de mediu. 

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un binevenit 
semnal și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului 
nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generațiilor 
viitoare. 
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 Ziua Mediului este o sărbătoare a tuturor cetățenilor 
indiferent de țară, rasă sau de altă natură. 

 
3. Atribuții principale ale Gărzii Naționale de Mediu 
 
▪ controlează activitățile cu impact asupra mediului 

înconjurător, și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația 
în domeniul protecției mediului;  

▪ exercită controlul activităților care prezintă pericole de 
accidente majore și/sau impact semnificativ asupra mediului, în 
vederea prevenirii și limitării riscurilor de poluare;  

▪ controlează investițiile în domeniul mediului în toate 
fazele de execuție și are acces la întreaga documentație;  

▪ verifică sesizările cu privire la încălcarea legislației în 
vigoare în domeniul protecției mediului;  

▪ cooperează cu celelalte autorități și organisme 
internaționale de mediu și participaă la proiecte și programe derulate în 
domeniul protecției mediului;  

▪ pune la dispoziția publicului date privind starea mediului 
în conformitate cu legislația privind accesul publicului la informația de 
mediu. Controlează starea habitatelor  naturale, a ariilor protejate și a 
biodiversității, modul de respectare a măsurilor de conservare; 

 ▪ menține legătura permanent cu asociațiile și fundațiile 
care au ca obiect de activitate, ocrotirea florei și faunei sălbatice.  

 
4. Implicarea bisericii în protecția mediului 

 
 Liderii bisericilor au luat atitudine şi au început să fie preocupaţi 
tot mai mult de poluarea globală. 

 Câteva exemple în acest sens sunt prezentate în continuare: 

 Cu câteva decenii în urmă, Papa Ioan Paul al II-lea a iniţiat 
reflexia catolică asupra ecologiei predicând că, în Biblie, soarta omului 
şi cea a naturii sunt intim legate. 
 În 1985 le-a cerut creştinilor "o convertire ecologică" şi a 
proclamat chiar un "patron al ecologiei" în persoana Sf. Francisc de 
Assisi (celebrat la 4 octombrie). 
 Revoluţia odată iniţiată, trebuia să fie continuată. La Benedict al 
XVI-lea, discursul catolic ecologist a cunoscut o nouă amploare. 
 Antecedentele în materie ale cardinalului Ratzinger fuseseră 
remarcate deja cu ocazia succesiunii lui la Scaunul Sfântului Petru, în 
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aprilie 2005, când The Ecologist titra semnificativ “Habemus papam 
ecologistum”. 

 Benedict al XVI-lea 
releva urgenţa acţiunii 
"pentru a proteja 
echilibrele fragile ale 
naturii" şi imperativul 
recreării "unei legături 
puternice cu natura". 
Astfel, ecologia era plasată 
printre preocupările 
prioritare ale Bisericii 
Catolice ca instituţie şi ca o 
nouă valoare spirituală a 
credincioşilor săi.  
 Sanctitatea sa, 

Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului (supranumit 
„The Green Patriarch”) a anunţat că poluarea mediului ar trebui 
considerată un păcat, iar poluarea apelor va fi “noua apocalipsă”, 
trăgând astfel un semnal de alarmă.  
 ”La început am discutat de probleme ecologice, mai apoi de 
crize ecologice, iar acum vorbim de catastrofe ecologice” spunea el. 
 În martie 2008, Vaticanul a publicat cele 7 păcate ale lumii 
moderne, dintre care amintim: să nu poluezi, să nu faci 
experimente genetice, să nu devii foarte bogat şi să nu iei droguri. 
 În iunie 2002, Patriarhul Bartolomeu  şi Papa Ioan Paul al II    
au semnat primul text comun al celor doi lideri pe probleme ecologice, 
un document de etică de mediu: The 'Venice Declaration' is the first 
joint text of the two leaders on ecological issues. "Declaraţia de la 
Veneţia".  
 Dorinţa acestora de implicare este un început promiţător, dar 
vor trebui găsite mijloacele de implicare în practică la scară mai mare. 
O problemă majoră la care se caută în continuare soluţii este limita 
acceptabilă de implicare a bisericii în protecţia mediului. 
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