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Crizele de mediu sfidează graniţele şi pun în pericol respectarea
drepturilor omului – dreptul la viaţă, proprietate, sănătate,

dezvoltare şi securitate. Conştientizarea interdependenţei globale a
făcut ca drepturile omului să primească o nouă dimensiune: cea a

drepturilor de mediu.

Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu
înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (Constituţia României,
Art. 35,Dreptul lamediusănătos)

Dreptul laocrotirea sănătăţii estegarantat. (ConstituţiaRomâniei,
Art. 34,Dreptul laocrotirea sănătăţii).

Omul este atât creatura cât şi creatorul
mediului în care trăieşte; de aceea, atât
aspectele naturale ale existenţei cât şi cele
artificiale, create de om, sunt esenţiale în
dezvoltarea umană. (Declaraţia de la
Stockholm,ONU,1972)

Toţi oamenii au dreptul la un mediu sigur,
sănătos şi curat (Fatma Ksentini, Declaraţia
privind Drepturile de Mediu, Comisia
pentruDrepturileOmului aONU,1994).

Dreptul la sănătate … : acces la apă
potabilă, igienă, hrană şi adăpost
corespunzător, muncă în condiţii demediu
sănătoase, acces la educaţie privind
sănătatea inclusiv cea a reproducerii.
(Convenţia Internaţională a Comitetului
Social, Economic şi Cultural al ONU,
ComentariulNr. 14, 2000alArt. 12 (1).

( )

Statul recunoaşte tuturor persoanelordreptul
la unmediu sănătos, garantând în acest scop:
a) accesul la informaţiile privind calitatea
mediului; b) dreptul de a se asocia în
organizaţii de apărare a calităţii mediului; c)
dreptul de consultare în vederea luării
deciziilor privind dezvoltarea politicilor,
legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea
acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu,
inclusiv pentru planurile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism; d) dreptul de a se
adresa, direct sau prin intermediul unor
asociaţii, autorităţilor administrative sau
judecătoreşti în vedereaprevenirii sau în cazul
producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul
suferit. (Legeanr. 137/1995,Art. 5).

Protecţia mediului constituie o obligaţie a
autorităţilor administraţiei publice centrale i
locale, precum i a tuturor persoanelor fizice
i juridice. (Legeanr. 137/1995,Art. 6)

ş
ş

ş


