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ARGUMENTUM
Pentru al doilea an consecutiv manifestările dedicate Zilei Dreptului
Internaţional Umanitar, oraganizate în Judeţul Prahova de Asociaţia
Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova în parteneriat cu
principalele instituţii ale administraţiei locale, educative,culturale şi
asociative cu preocupări pe tărâmul umanitarismului, au loc în „condiţii
speciale” urmare a situaţiei epidemiologice datorate infectării cu
COVID-19.
Organizatorii s-au mobilizat pentru a asigura continuitatea celebrării
acestui eveniment instituit prin Legea nr. 177/2013. Este adevărat că prin
organizarea celor mai multe activităţi în format online, impactul în opinia
publică este unul oarecum redus. Mai puţine activităţi, amploarea lor
limitată de respectarea unor reguli impuse de autorităţi, „drămuirea”
contactelor cu colaboratorii ş.a. au avut şi au ca efect ajungerea
informaţiei la mai puţine persoane.
Intenţia coordonatorilor lucrării a fost aceea de a pune în evidenţă
modalităţile în care de pe tărâmul dreptului internaţional umanitar poate
fi protejat mediul natural şi odată cu acesta viaţa pe Pământ.
Materialele care vă sunt puse la dispoziţie, fără excepţie, prezintă
problematica mediului natural din diferite perspective, ceea ce arată
complexitatea problemelor de mediu pe de o parte, multiplele pericole
care au drept consecinţă degradarea acestuia pe de altă parte.
Din acest punct de vedere lucrarea cheamă şi îndeamnă la analiză
responsabilă, reflecţie şi acţiunecât nu este prea târziu!
Ne-am bazat în demersul nostru ca de fiecare dată pe colaboratorii şi
susţinătorii tradiţionali care au demonstrat loialitate ţi ataşament faţă de
valoriile şi principiile umanitarismului promovate de ARDUPH.
O surpriză plăcută a venit din partea LTAS „Victor Slăvescu”
Ploieşti din partea unui grup de elevi coordonaţi de doamna prof. Chifor
Carmen care ne-au transmis câteva materiale şi lucrări scrise pe tematica
acestei ediţii. Chiar dacă unele dintre acestea nu poartă amprenta
specifică vârstei copilăriei creaţile lor oferă garanţia că în funcţiile din
administraţie şi servicii în care vor lucra problematica protecţiei mediului
se va afla în atenţia lor.
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Mulţumiri Dnei deputat Rodica Paraschiv sub patronajul căreia în
calitatea de prefect al Judeţului Prahova, apoi ca deputat în Parlamentul
României, s-au desfăşurat toate ediţiile Zilei Dreptului Internaţional
Umanitar.
Alături de noi într-un parteneriat fructuos s-a aflat Biblioteca
Judeţeană „Nicolae Iorga”, context în care adresăm mulţumiri Dnei
director Mihaela Radu şi colectivului pe care îl coordonează pentru
disponibilitatea manifestată de fiecare dată în susţinerea manifestărilor
organizate de ARDUPH.
Adresez mulţumiri speciale prietenului şi mai vechiului nostru
colaborator pictor col. (r.) Eduard Stahi pentru sprijinul acordat în
realizarea părţii grafice a lucrării. În discuţiile pe care le-am avut atunci
când îi spuneam ce dorim s-a arătat foarte interesat precizând că:
„Militarii sunt prieteni ai naturii, având grijă şi bunătate faţă de tot ce ne
înconjoară. Încerc să redau în imagini luminoase un mesaj optimist şi nu
să prezint în scene oribile de poluare pentru a transmite groază şi frică la
nivelul opiniei publice.” Covid - 19, prezent peste tot în atmosfera
terestră joasă, în aproape toate comunnităţile umane, este sugerat de autor
prin imaginea arhicunoscută a acestui virus, iar militarii prezenţi în
picturi au o atitudine pritenoasă cu natura înconjurătoare.
Lucrarea face parte din „Colecţia Cartea ARDUPH”, Seria „Lucrări
tematice” la poziţia 20.
Graţioase mulţumiri tuturor celor care au contribuit la apariţia
lucrării.
Col. (r.) prof. univ. Dr. Codiţă Dumitru
Preşedinte ARDUPH
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DECLARAŢIE POLITICĂ
„Să protejăm Planeta, casa noastră comună!”
Prezentată de către Doamna Rodica Paraschiv
Grup Parlamentar PSD
Tema declaraţiei politice: Ziua Dreptului Internaţional Umanitar –
„Să protejăm Planeta - casa noastră comună!”
Data de 14 mai este declarată în baza Legii177/2013, ca Ziua
Dreptului Internaţional Umanitar. Celebrarea anuală a acestei zile a ajuns
la cea de-a VIII-a ediţie. Pentru al doilea an consecutiv aceste manifestări
se desfăşoară în condiţiile speciale ale restrucţiilor impuse de prezenţa
noului coronavirus SARS CoV-2.
Rolul de iniţiator şi organizator al manifestărilor prahovene a fost
asumat de fiecare dată de Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala
Prahova, care a avut de fiecare dată sprijinul structurilor administrative şi
al instituţiilor ştiinţifice, educative, religioase, culturale locale şi nu
numai.
În acest an tematica aleasă are ca obiectiv abordarea aspectelor care
privesc protecţia mediului natural în situaţii de crize şi/sau conflicte
armate.
Alegerea nu este întâmplătoare. Efectele negative asupra medului
natural ca urmare a acţiunilor omului, evidenţiază iminenţa unei
catastrofe umanitare spre care lumea se îndreaptă.
În prezent, ne aflăm în situaţia în care răspândirea virusului Covid19 a cuprins practic întreaga Planetă. Situaţia pandemică pe care o
traversăm arată încă odată, că mediul natural poate prezenta pericole
pentru sănătatea întregii omeniri. Contaminarea atmosferei, în mod
natural, intenţionat sau accidental şi neputinţa de a face faţă acestui
pericol demonstrează vulnerabilitatea civilizaţiei noastre.
Deşi mediul natural este degradat permanent, situaţiile de criză sau
conflictele armate sporesc acţiunile agresive asupra mediului. Folosirea
factorilor de mediu cu intenţia ca una dintre părţi să obţină un avantaj
asupra celeilalte, a fost o practică frecventă în aproape toate confruntările
militare.
Modalităţile de afectare a mediului natural, care au luat forme şi
dimensiuni apocaliptice, arată că prevederile tratatelor internaţionale
actuale sunt depăşite şi nu mai sunt în măsură să facă faţă noilor
provocări.
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Celebrarea Zilei Dreptului Internaţional Umanitar din acest an, îşi
propune să aducă în atenţia opiniei publice efectele negative ale
acţiunilor care degradează mediul natural şi necesitatea, cât nu este încă
prea târziu, ca responsabilii naţionali şi internaţionali, să acţioneze pentru
stoparea cursului actual.
Planeta Pământ cu atmosfera terestră reprezintă casa comună a ceea
ce generic numim civilizaţia umană.
Protejând Planeta, ne protejăm pe noi înşine, protejăm viitorul
omenirii!

Deputat Rodica PARASCHIV
Parlamentul României
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Mesajul Directorului Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”, Ploieşti
A devenit deja o tradiţie ca Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” să
desfăşoare în parteneriat cu Asociaţia Română de Drept Umanitar Filiala Prahova manifestările dedicate celebrării Zilei Dreptului
Internaţional Umanitar.
Activităţile ca fapt cultural-educativ, cu scopul informării opiniei
publice cu privire la cunoaşterea şi promovarea principiilor şi valorilor
umanitarismului, sunt coordonatele pe baza cărora se materializează
această colaborare.
Tematica aleasă de organizatori în acest an - protecţia mediului
natural în faţa acţiunilor agresive ale omului atât în timp de pace cât şi în
situaţii de criză şi/sau conflict armat, este una de maximă importanţă şi
stringentă actualitate.
Factorii de mediu nu au graniţe şi prin urmare efectul dezastrelor
ecologice fie că sunt naturale, fie că sunt provocate de om, se resimt la
scară planetară.
Ne aflăm în al doilea an al pandemiei de coronavirus. Răspândirea
virusului în atmosfera terestră, cu consecinţe asupra tuturor domeniilor
care definesc existenţa umană, este un exemplu de manifestare la scară
extinsă a efectelor în care sunt implicaţi factorii de mediu. Diferenţa
esenţială dintre acest virus şi ceilalţi factori care afectează natura şi
populaţia este viteza cu care acesta s-a răspândit – dacă efectele virusului
au afectat în mod drastic economia mondială şi oamenii în câteva luni,
efectele poluării se resimt ceva mai lent, prin afecţiuni ce pot fi puse pe
seama altor cauze.
În fond, ce înseamnă o acţiune agresivă a omului? Putem înţelege
din aceasta atât o consecinţă aleasă, acceptată, cât şi posibilitatea de a o
înlocui cu o alternativă sustenabilă, care să producă cât mai puţine efecte
nocive. Însă găsirea oricărei soluţii implică drept prim pas identificarea şi
analizarea problemei în profunzime, pentru a se putea construi un răspuns
adecvat nevoii care îl cere.
Această lucrare are rolul de a veni în sprijinul acestui demers de a
sensibiliza responsabilii naţionali şi internaţionali cu privire la efectele
acţiunilor agresive ale omului atât dintr-o perspectivă de ansamblu, cât şi
din analiza sub lupă a motivelor care le determină, precum şi a soluţiilor
ce se află la îndemâna decidenţilor.
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Protecţia mediului înconjurător este o problemă mereu actuală, de
interes general, care se impune a fi abordată cu seriozitate, date fiind
consecinţele devastatoare cu care lumea se confruntă şi pe care suntem în
pericol să le lăsăm drept moştenire generaţiilor ce ne urmează.
Această lucrare, care se adaugă „Colecţiei - Cartea ARDUPH”,
conferă o nouă dimensiune prin care se urmăreşte identificarea şi
evidenţierea necesităţii de a se aborda cu mai multă responsabilitate
intervenţiile omului în natură, care ar putea afecta mediul natural.
Felicit iniţiativa şi demersurile depuse de echipa care a contribuit la
realizarea acestui volum pentru dedicare şi pentru conştientizarea nevoii
de a contribui la speranţa unui mâine mai bun.
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Ploieşti
Director Mihaela Radu
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PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
Ziua Dreptului Internaţional Umanitar
Ediţia a VIII-a, 14 mai 2021

Tematică generală:
Reglementări interne şi internaţionale cu privire la protecţia
mediului natural, la pace, în situaţii de criză şi conflict
armat.
Loc: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Palatul Culturii Ploieşti
Principalele activităţi:
Expoziţie fotografică (online):
„Consecinţele conflictelor armate asupra mediului natural.”
Lansare lucrare tematica:
„DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR.
LEGISLAŢIA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ CU PRIVIRE
LA PROTECŢIA MEDIULUI
ÎN CAZ DE CRIZĂ ŞI CONFLICT ARMAT”
Concurs tematic (format online):
„Să cunoaştem prevederile dreptului internaţional umanitar
cu privire la protecţia mediului!”
Lansarea APELULUI DE LA PLOIESTI (V) adresat autoritatilor
naţionale militare şi civile cu responabilităţi privind protecţia
mediului natural în situaţii de pace,
criză şi/sau conflict armat
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APELUL DE LA PLOIEŞTI (V)
adresat autoritatilor naţionale militare şi civile cu responabilităţi
privind protecţia mediului natural în situaţii de pace,
criză şi/sau conflict armat
Având în vedere importanţa crucială pe care conservarea mediului
natural o are pentru existenţa şi perpetuarea vieţii pe Planeta Pâmânt;
În spiritul prevederilor tratatelor internaţionale ratificate de statul
român şi a legislaţiei naţionale cu privire la protejarea şi conservarea
mediului natural;
Conştientizând nivelul deosebit de periculos pe care poluarea apei,
aerului şi solului îl înregistrează la nivel global;
Realizând că la nivel naţional problemele de mediu au atins cote
alarmante cu privire la degradarea mediului înconjurător, ca urmare a
lipsei de răspundere şi implicare la toate nivelurile;
În conformitate cu prevederile Strategiei naţionale a României
pentru aplicarea dreptului internaţional umanitar în care sunt stabilite
măsurile de limitare a acţiunilor militare cu impact negativ asupra
mediului natural.
Participanţii la manifestările dedicate celebrării celei de-a VIII-a
ediţii a Zilei Dreptului Internaţional Umanitar, lansează prezentul
APEL, pentru a conştientiza şi sensibiliza entităţile guvernamentale şi
neguvernamentale, opinia publică şi fiecare cetăţean asupra riscurilor
pe care le presupune degradarea mediului natural şi necesitatea
reducerii factorilor de poluare la nivel local şi global, solicită:
Respectarea obligaţiilor asumate de statul român prin ratificarea
tratatelor internaţionale cu privire la protecţia mediului la pace, în situaţii
de criză şi/sau conflict armat;
Introducerea în sistemul educativ militar şi civil, a problematicii
dreptului mediului în scopul informării şi instruiri de la nivel individual
la nivel instituţional pentru protejarea mediului înconjurător şi reducerea
factorilor de risc care pot conduce la degradarea acestuia;
Îndeplinirea cu fermitate şi rigoare a obligaţiilor şi măsurilor
cuprinse în Strategia naţională a României de aplicare a dreptului
internaţional umanitar, între care se află şi cele cu privire la protecţia
mediului natural;
19

Aplicarea de către instituţiile naţionale cu răspunderi pe linia
protecţiei mediului a prevederilor actelor normative specifice
domeniului;
Implicarea mai activă a entităţilor mass-media, a organizaţiilor
neguvernamentale şi persoanelor cu influenţă în comunicarea publică la
educarea şi informarea opiniei publice cu privire la efectele negative ale
acţiunii controlate sau accidentale a factorului uman asupra mediului
înconjurător.
Adopat la 14 mai 2021
Asociaţia Română de Drept Umanitar -Filiala Prahova
Municipiul Ploieşti
Judeţul Prahova
ROMÂNIA
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CAPITOLUL I
REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE CU
PRIVIRE LA PROTECŢIA MEDIULUI NATURAL

Desen: de Eduard Stahi, Chişinău, Rep. Moldova
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UNELE CONSIDERAŢII DESPRE REDUCEREA IMPACTULUI
ACTUALEI CRIZE A SĂNĂTĂŢII PUBLICE GENERATE DE
PANDEMIA DE COVID-19 ASUPRA PROTECŢIEI MEDIULUI
NATURAL
Dr. Valentin – Stelian Bădescu 1
Fără o natură sănătoasă, nu suntem şi nu vom fi un neam sănătos.
„Regenerarea neamului românesc trebuie să înceapă cu
regenerarea naturii în mijlocul căreia atâta amar de timp a trăit.”
Ana Blandiana

Abstract
From a global perspective, humanity will need years, if not decades, to
ascertain and assess the magnitude of this crisis, from demographic change
and inequality to resource use and trends in pollutant emissions. However,
there are already some indications that anticipate how measures to combat
coronavirus could affect public health and the environment, both in the
short and long term.

Cuvinte cheie: criza sănătăţii publice, pandemia de COVID-19,
protecţiei mediului înconjurător natural, dreptul mediului

1.
Argument – avertisment. Impactul pendemiei de
COVID-19 asupra sănătăţii publice
Avem momente în care ni se pare că intrăm în atemporalitate,
momente unice, momente ce nu ne-am dori nicidecum să fie uitate.
Memoria afectivă şi, de bună seamă, scrisul ar trebui să fie nepieritoare.
Oraşul lui Nichita Stănescu, Ploieşti, prietenos şi primitor ca întotdeauna,
mângâiat de blândele raze ale primăverii şi vegheat de sus de autorul
„Sensului iubirii” parcă ne invită să ieşim din timp şi intrăm în alt timp,
Timpul Nemuririi. Manifestările culturale ocazionate marcării celei de-a
opta ediţii a „Zilei Dreptului Internaţional Umanitar” (14 mai a fiecărui
an, data când România a devenit parte la Convenţiile umanitare de la
Autorul este cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Academician
Andrei Rădulescu” şi membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia
Ştiinţei şi Tehnicii, ambele ale Academiei Române.
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Geneva”, instituită prin Legea nr. 177/2013 2) sunt unice şi nicăieri
acestea nu au fost atât de pline de flori, de căldură, de prietenie, de lume
şi de cărţi precum cele organizate de bunul meu prieten şi camarad,
Colonelul dr. Dumitru Codiţă, preşedintele Asociaţiei Române de Drept
Umanitar – Filiala Prahova, aici în Palatul Culturii, o construcţie
monumentală unde, oameni cu suflet românesc sunt gazde care te
întâmpină de fiecare dată cu ospitalitate şi cordialitate. Tematica acestei
conferinţe, devenită deja tradiţională şi care abordează aspecte referitoare
la importanţa şi semnificaţia adoptării instrumentelor juridice
internaţionale, precum şi a rolului pe care acestea le-au avut în protejarea
mediului înconjurător natural în situaţii de criză sau de conflicte armate
ne-a inspirat şi studiul nostru. Deopotrivă şi impactul actualei crize
generate de pandemia de COVID-19 asupra a sănătăţii publice şi
protecţiei mediului înconjurător natural m-a determinat să abordez
această problematică întrucât 2020 va fi un an de care ne vom aminti cu
toţii. Întreaga lume a fost afectată de COVID-19. În doar câteva luni,
pandemia ne-a obligat să schimbăm felul în care trăim, învăţăm, lucrăm,
ne deplasăm şi chiar felul în care socializăm. Unii au pierdut persoane
dragi; alţii s-au îmbolnăvit. Unii dintre noi lucrează de acasă, din birouri
improvizate, iar alţii se află în prima linie pentru a-i ajuta pe cei mai
vulnerabili. Pe măsura trecerii timpului, majoritatea ţărilor Europei se
confruntă cu al doilea val de COVID-19, iar impactul asupra sănătăţii
publice, a economiei şi a mediului devine tot mai clar. Amploarea şi
rapiditatea acestei pandemii au scos la iveală vulnerabilitatea noastră, dar
şi potenţialul nostru de rezilienţă şi agilitate.
În faţa numeroaselor necunoscute şi incertitudini, autorităţile
publice au trebuit să adopte şi să pună în aplicare măsuri drastice pentru a
limita pandemia şi a reduce la minimum impactul acesteia. De la o zi la
alta, mulţi dintre noi au trebuit să devină experţi în noi instrumente online
pentru muncă şi şcoală. Acest lucru ne-a arătat că avem capacitatea de
lua decizii dificile şi de a adopta tehnologii şi stiluri de viaţă noi.
Pandemia de COVID-19 a schimbat complet regulile jocului. Lumea a
trecut prin războaie, crize economice şi financiare, incendii de vegetaţie,
crize alimentare, valuri de migraţie şi epidemii locale şi sezoniere, dar
această pandemie este diferită de tot ce au trăit generaţiile actuale. S-a
răspândit pe tot globul, a afectat direct sau indirect milioane de oameni, a

Legea nr. 177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional
umanitar a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 349/2013.
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blocat societăţile, a închis graniţele şi a oprit întregi sectoare de
activitate. A trecut aproape un an de când multe ţări din Europa au pus în
aplicare măsuri de limitare a mişcării persoanelor în vederea combaterii
COVID-19. După primul şoc al acestei schimbări radicale şi bruşte,
societăţile încă se străduiesc să înţeleagă virusul şi amploarea impactului
său şi să găsească soluţii pentru atenuarea acestui impact cu efecte
inegale asupra sănătăţii. Coronavirusul afectează oamenii în moduri
diferite. Categoriile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau cele cu
afecţiuni şi boli preexistente, par a fi mult mai expuse riscului. Aceleaşi
persoane vulnerabile sunt mai afectate de pericolele pentru sănătate
legate de mediu, în special de calitatea necorespunzătoare a aerului.
Expunerea pe termen lung la poluanţi atmosferici şi la alţi contaminanţi
poate afecta sănătatea umană şi poate provoca boli cronice,
vulnerabilizând astfel persoanele în faţa bolilor existente şi a celor noi,
cum ar fi COVID-19. În recentul nostru raport, Healthy environment,
healthy lives (Mediu sănătos, trai sănătos), se subliniază că, în Europa, un
deces din opt poate fi atribuit calităţii deficitare a mediului. Raportul
atrage atenţia şi asupra inegalităţilor în ceea ce priveşte impactul asupra
sănătăţii atât la nivel european, cât şi la nivel de ţară. Reducerea poluării
mediului şi asigurarea accesului la un mediu curat pot diminua povara
bolilor şi pot ajuta oamenii să ducă o viaţă mai sănătoasă. 3
Precum restul lumii, Europa se confruntă cu o criză a sănătăţii
publice fără precedent, care se răspândeşte rapid pe continent. Canalele
de ştiri transmit regulat actualizări ale numărului persoanelor afectate şi
al celor care şi-au pierdut viaţa. Autorităţile naţionale şi europene au
introdus măsuri drastice pentru a limita şi a încetini răspândirea
epidemiei de Covid-19. Restricţiile privind deplasările, naveta şi
evenimentele sociale afectează grav mai multe sectoare economice
esenţiale. Multe zboruri sunt anulate, iar şcolile, restaurantele şi
frontierele s-au închis. Termenul „blocaj” reflectă noua realitate din
multe ţări europene şi observăm deja, din păcate, un număr foarte mare
de victime. Prioritatea principală este de a reduce la minimum impactul
asupra sănătăţii oamenilor şi de a furniza persoanelor afectate cele mai
bune servicii medicale posibile, asigurând în acelaşi timp starea de bine,
care constă în locuri de muncă şi mijloace de subzistenţă dar şi în
reduceri ale emisiilor şi şocuri bruşte precum Covid-19 care a declanşat o
criză în domeniul sănătăţii publice, împreună cu o criză economică
profundă. Ca răspuns, UE a pus în aplicare planuri de redresare

3

A se vedea, pentru detalii, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare.
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economică. Adevărata întrebare este: cum ne putem reveni din această
criză actuală astfel încât să prevenim alte crize – de mediu, climatice,
economice şi de sănătate publică – în viitor? Un posibil răspuns: prin
construirea unei societăţi reziliente şi echitabile şi a unei economii verzi.
Partea bună a pandemiei, dacă poate fi şi aşa ceva, a fost că măsurile de
limitare a mişcării persoanelor au adus brusc schimbări radicale ale
modului de viaţă din Europa. Au fost mai puţine maşini pe străzi şi
aproape niciun zbor comercial. Multe activităţi s-au mutat în mediul
online, reducând şi mai mult nevoia de mobilitate. Efectele asupra
mediului au fost clare. Calitatea aerului din oraşe s-a îmbunătăţit în
câteva săptămâni. Odată cu ridicarea restricţiilor şi cu intensificarea
activităţilor economice, se observă revenirea treptată la nivelurile de
dinainte de COVID. Exemplul COVID a arătat că ţările care au acţionat
rapid şi ferm au avut în general rate mai mici ale infectărilor şi
mortalităţii, inclusiv în rândul categoriilor mai vulnerabile. Măsurile de
limitare a mişcării persoanelor au produs schimbări semnificative în stilul
nostru de viaţă într-un interval scurt de timp, reducând presiunile asupra
naturii, iar digitalizarea poate oferi unele soluţii. În mod similar, măsurile
ferme care determină schimbări fundamentale în sistemele noastre de
producţie şi de consum pot avea o influenţă semnificativă.
Ambiţiile politice pe termen lung ale Europei sunt reunite în Pactul
verde european, împreună cu strategiile şi planurile sale de acţiune.
În Discursul privind starea Uniunii, preşedinta Comisiei Europene, Ursula
von der Leyen, nu numai că a reconfirmat angajamentul Europei faţă de
aceste obiective, dar a ridicat şi mai mult ambiţiile în materie de climă.
Aceste ambiţii trebuie realizate printr-o tranziţie echitabilă, care să
plaseze măsurile privind inegalităţile şi justiţia socială pe aceeaşi treaptă
cu obiectivele legate de climă. Perioada următoare va fi crucială pentru
definirea planurilor de redresare şi de investiţii. Vor avea loc schimbări,
într-un fel sau altul. Trebuie să ne asigurăm că fiecare decizie pe care o
luăm de-a lungul drumului ne duce cu un pas mai aproape de durabilitate.
La nivel mondial, numărul cauzate de coronavirus continuă să crească.
Costurile şi riscurile legate de criza COVID-19 sunt reale şi necesită
acţiune şi solidaritate la nivel mondial. Pentru a opri răspândirea
virusului, numeroase ţări, inclusiv aproape toate statele membre ale UE,
au instituit măsuri de izolare stricte. Unele ţări au reuşit să reducă rata de
infectare şi încep să-şi redeschidă cu prudenţă graniţele. După primele
luni, în care atenţia s-a concentrat pe consecinţele asupra sănătăţii şi pe
soluţii urgente, a devenit, de asemenea, destul de clar că impactul
economic al pandemiei este enorm şi se va resimţi încă mulţi ani.
Guvernele direcţionează cheltuielile publice pentru a atenua efectele cele
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mai grave şi a stimula economia. Vor fi utilizate aceste fonduri pentru a
se reveni la lumea de dinainte de criza coronavirus sau pentru a construi
o lume durabilă şi echitabilă, în condiţiile în care a avut loc o alterare
masivă a drepturilor omului ganerată de pandemia de COVID-19?
2.
Cum afectează criza generată de pandemia COVID-19
asupra drepturilor omului
2.1.

Cestiuni introductive

Recent, într-un „studiu preliminar privind criza generată de
pandemia COVID-19 şi impactul acesteia asupra drepturilor omului,
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) 4 a evaluat, din
perspectiva cadrului juridic, national, european şi international efectele
generare de pandemia COVID-19 asupra drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului. În ceea ce priveşte obiectul studiului nostru,
vom aborda numai influenţa acesteia asupra dreptului fundamental la
sănătate urmărind, totodată, promovarea unei abordări bazate pe
drepturile omului. Dintru început ar trebui subliniată necesitatea
menţinerii unui climat de echilibru social şi de solidaritate care să
permită cetăţenilor să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale
în mod proporţional cu restricţiile impuse de actele normative prin care sa instituit de starea de urgenţă în România. În acelaşi timp, în acord cu
standardele internaţionale şi europene adoptate în materia drepturilor
omului, menţionăm necesitatea ca, în procesul transpunerii în practică a
măsurilor adoptate de instituţiile responsabile, să fie acordată o atenţie
specială unor aspecte esenţiale cum sunt respectarea competenţelor
specifice, precum şi alegerea, în consonanţă cu principiile fundamentale
constituţionale, a documentelor de implementare. Criza generată de
pandemia COVID-19 are o serie de implicaţii semnificative asupra
drepturilor omului. Autorităţile trebuie să se concentreze nu numai
asupra gestionării crizei din punct de vedere strategic şi economic, ci şi
asupra asigurării şi protejării drepturilor fiecărei persoane în parte. În
rândul drepturilor a căror protejare se impune, cel mai important este
dreptul la sănătate, reglementat în mai multe documente internaţionale,

4

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO)„Studiu preliminar privind
criza generată de pandemia COVID-19 şi impactul acesteia asupra drepturilor
omului, preluat de pe site-ul: http://irdo.ro/pdf/IRDO_Studiu%20preliminar.
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cum este Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale
şi Culturale, adoptat de Adunarea Generală a ONU, care, la art. 12,
prevede că „Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are
orice persoană de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală
pe care o poate atinge”. De asemenea, se stipulează că statele trebuie să
ia toate măsurile necesare pentru a asigura „profilaxia şi tratamentul
maladiilor epidemice, endemice, profesionale şi a altora, precum şi lupta
împotriva acestor maladii”. În vederea asigurării dreptului la sănătate, pot
fi restricţionate anumite drepturi pe perioada pandemiei, însă astfel de
măsuri trebuie să fie temporare, legale şi proporţionale pentru a asigura
un echilibru între intervenţia autorităţilor şi efectul acesteia asupra
sănătăţii populaţiei. Prin instituirea stării de urgenţă, anumite drepturi pot
fi restricţionate şi ne referim aici la dreptul la libertatea de întrunire,
informare, libertatea circulaţiei, la viaţă intimă, familială şi privată, la
libertatea religioasă, la nediscriminare.
2.2.

Limitarea unor drepturi prin instituirea stării de urgenţă

Prin standardele internaţionale şi legislaţia naţională privind
drepturile omului se amenajează cadrul normativ pentru situaţii de
urgenţă. Unele drepturi au caracter absolut ceea ce semnifică faptul că nu
pot fi afectate în nicio împrejurare (dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi
supus torturii şi relelor tratamente) în timp ce alte drepturi sunt relative şi
pot fi restricţionate (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, de
exemplu, atunci când este necesar să protejăm sănătatea ca valoare
socială). Pentru drepturile civile şi politice, cum ar fi libertatea de
mişcare şi de întrunire, a fost elaborat un set de principii în funcţie de
care se stabileşte posibilitatea de aplicare de limitări în timpul unei
situaţii de urgenţă. În conformitate cu Principiile de la Siracusa 5,
limitările trebuie să fie stabilite de drept, să răspundă la o necesitate
publică sau socială presantă şi să urmărească un scop legitim. Starea de
urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică,
economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în
unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele
situaţii: a) existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind
securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale; b)
iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară

Principiile de la Siracusa din anul 1984 privind limitarea şi derogarea de la dispoziţiile
din Pactul international privind drepturile civile şi politice (E/CN.4/1985/4).
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prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.
Potrivit art. 93 din Constituţia României, măsurile excepţionale instituite
de Preşedintele României în temeiul legii sunt starea de asediu şi starea
de urgenţă. Textul constituţional indică posibilitatea stabilirii măsurilor
excepţionale de către Preşedintele României, acestea fiind supuse ulterior
încuviinţării Parlamentului care trebuie exprimată în termen de 5 zile de
la adoptare.
În sistemul actelor normative adoptate la nivel naţional, măsurile
excepţionale ale stării de asediu şi de urgenţă au ca sediu al materiei
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 6 - act juridic ce operează
în temeiul delegării legislative. Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999
explicitează, în art. 1, raţiunea socială care determină adoptarea măsurilor
excepţionale la nivel naţional precum apariţia unor pericole grave la
adresa apărării ţării şi securităţii naţionale, a democraţiei
constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
urmărilor unor dezastre. Conform art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
1/1999 starea de asediu se impune a fi înţeleasă ca ansamblul de măsuri
excepţionale de natură politică, militară, economică, socială şi de altă
natură aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi
administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacităţii de
apărare a ţării la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninţă
suveranitatea, independenţa, unitatea ori integritatea teritorială a
statului. Prin comparaţie, starea de urgenţă este reglementată de art. 3
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999 în temeiul căruia aceasta reprezintă
ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de
ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi
administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii: (a)
existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea
naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale; (b) iminenţa
producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea,
limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.
Prin analiza prevederilor constituţionale observăm că declararea
măsurilor excepţionale (starea de urgenţă/starea de asediu) se realizează
cu aplicarea principiului separaţiei puterilor în stat dat fiind faptul că
aceasta implică intervenţia puterii executive cât şi a puterii legislative,
fiind preponderent rolul celei din urmă. Referindu-se la contextul

6

Publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 21 ianuarie 1999.
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legislativ propriu instituirii măsurilor excepţionale, doctrina 7 a subliniat
importanţa supravegherii parlamentare a acestui process precizând că
intervenţia Parlamentului este o măsură care constituie atât o garanţie
împotriva oricăror excese sau abuzuri provenite din partea executivului
cât şi o garanţie în privinţa respectării rolului constituţional atribuit
Parlamentului potrivit art. 61, alin. 1 din Constituţie în temeiul căruia
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi
unica autoritate legiuitoare a ţării. În acord cu art. 93 din Constituţie,
intervenţia Parlamentului în procesul de instituire a măsurilor
excepţionale este observabilă pe 2 coordonate: (1) declararea stării de
urgenţă sau a stării de asediu se realizează urmare a încuviinţării acestora
de către Parlament în termen de maximum 5 zile de la adoptarea lor; (2)
dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel
mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi
funcţionează pe toată durata acestora. Coroborând dispoziţiile art. 93 din
Constituţie cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/1999, rezultă
aplicarea inconsecventă a principiului separaţiei puterilor în stat. În speţă,
prima teză a art. 93 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României
instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă; or, din
interpretarea sistematică a prevederilor constituţionale se desprinde ideea
conform căreia Parlamentul este legiuitorul primar iar legea reprezintă, în
mod originar, emanaţia Parlamentului. Actele legislative adoptate de
Guvern (ordonanţele simple sau ordonanţele de urgenţă) sunt expresia
delegării legislative şi reprezintă acte normative a căror forţă legală este
derivată şi se exercită sub controlul autorităţii legiuitoare.
Adoptarea actelor circumscrise delegării legislative nu este, per se,
o denaturare a principiului separaţiei puterilor în stat însă, în contextul în
care, delegarea legislativă se efectuează cu privier la măsuri excepţionale,
determinate de situaţii extraordinare, de natură să pericliteze sănătatea
publică (precum pandemia COVID-19) se poate reglementa prin delegare
legislative domeniul restricţionării unor drepturi şi libertăţi
fundamentale; însă, acest din urmă aspect poate opera doar prin lege ca
produs al Parlamentului şi în acord cu prevederile art. 53 din Constituţie.
Cu alte cuvinte, nu exercitarea delegării legislative pune în discuţie
corectitudinea aplicării principiului separaţiei puterilor în stat ci domeniul
de aplicare al delegării legislative. În literatura de specialitate principiul

Ion Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 861.
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separaţiei puterilor în stat este înţeles în mod cuprinzător, implicând, în
mod cumulativ, două aspecte majore: atribuirea de competenţe precise
fiecărei puteri şi stabilirea unei relaţii de cooperare şi sprijin reciproc
între acestea. Normele constituţionale dau expresie unei separaţii suple a
puterilor în stat, cele trei puteri colaborând şi controlându-se reciproc. 8
Aceeaşi concluzie transpare şi din prevederile art. 1, alin. (4) din
Constituţie: Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi
echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în
cadrul democraţiei constituţionale. Odată cu recunoaşterea oficială, de
către OMS, a pandemiei COVID-19 statele naţiune au adoptat măsuri
specifice pentru prevenirea infectărilor şi combaterea pandemiei. La nivel
naţional, prin Decretele prezidenţiale nr. 195/2020 9 şi nr. 240/202010 a
fost instituită, respectiv prelungită starea de urgenţă. Ambele documente
stabileau restricţionarea exerciţiului următoarelor drepturi şi libertăţi
fundamentale: a) libera circulaţie; b) dreptul la viaţă intimă, familială şi
privată; c) inviolabilitatea domiciliului; d) dreptul la învăţătură; e)
libertatea întrunirilor; f) dreptul de proprietate privată; g) dreptul la
grevă; h) libertatea economică.
Având în vedere sistemul executivului dualist instaurat prin
Constituţia României conform căruia funcţia executivă este partajată
între preşedintele României – ca organ unipersonal şi Guvernul
României – ca organ colegial, actele preşedintelui sunt emanaţii ale
puterii executive iar restricţionarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în
Constituţie prin cele două Decrete reprezintă o atingere adusă reguli
cuprinsă în art. 53 din Constituţie. În temeiul prevederilor acestuia din
urmă, restrângerea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Constituţie are
caracter condiţionat şi excepţional şi se aplică doar în ipoteza îndeplinirii
cumulative a următoarelor cerinţe: (1) restrângerea să se înfăptuiască
doar prin lege; (2) restricţionarea va opera doar dacă se impune, având în
vedere anumite situaţii specifice precum apărarea securităţii naţionale, a
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor
cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de
grav; (3) restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia determinantă
Marieta Safta, Drept constituţional şi instituţii politice Vol. I. Drepturi şi libertăţi,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018, p. 22.
9
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
publicat în Monotorul Oficial nr. 212/2020.
10
Decretul nr. 220/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
publicat în Monotorul Oficial nr. 311/2020.
8
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şi să opereze în mod nediscriminatoriu; (4) restrângerea priveşte doar
exercitarea drepturilor şi libertăţilor, nu şi existenţa sau conţinutul
dreptului în sine; (5) restrângerea prevăzută de art. 53 din Constituţie
poartă doar asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără a se
extinde, de plano, asupra tuturor drepturilor subiective. Restricţionarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin acte ale puterii executive
înfrânge principiul securităţii juridice.
La nivel teoretic, securitatea juridică implică protecţia cetăţenilor
în raporturile cu autorităţile publice competente cu elaborarea şi
aplicarea legii. Astfel, securitatea juridică priveşte ocrotirea cetăţenilor
faţă de arbitrariul normelor legale. Între componentele principale ale
principiului
securităţii
juridice
enumerăm:
accesibilitatea,
previzibilitatea, stabilitatea şi coerenţa legii, respectarea aşteptărilor
legitime, asigurarea unei interpretări unitare a legii, respectarea autorităţii
de lucru judecat. 11 Fără a avea consacrare expresă în Constituţie,
principiul securităţii juridice a fost dezvoltat de Curtea Constituţională a
României pe cale jurisprudenţială. De asemenea, jurisprudenţa Curţii
Constituţionale a fost elaborată în strânsă conexiune cu jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cu titlu de exemplu, stabilirea
semnificaţiei noţiunii de lege a reprezentat o problematică supusă
scrutării Curţii Europene. Pe cale jurisprudenţială, Curtea a statuat că
noţiunea de lege înglobează elemente de natură legislativă şi de sorginte
jurisprudenţială precum şi unele elemente calitative precum
accesibilitatea şi previzibilitatea. În aceeaşi ordine de idei, sintagma
prevăzută de lege resupune ca măsura reglementată să aibă o bază în
dreptul intern, dar totodată, să aibă legătură cu calitatea legii
respective: ea impune ca aceasta să fie accesibilă persoanelor în cauză
şi să aibă o formulare destul de exactă pentru a permite reclamanţilor,
care apelează, la nevoie, la consilieri, să prevadă, într-o măsură
rezonabilă în circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea rezulta
dintr-un anumit act. 12 Unele observaţii constituţionale pot fi formulate
inclusiv cu privire la actele normative adoptate în scopul reglementării
stării de alertă.

Raportul asupra statului de drept elaborat de Comisia de la Veneţia în cea de-a 106-a
sesiune plenară, Veneţia, 11-12 martie 2016, text accesibil la adresa
www.venice.coe.int. http://www. venice.coe.int/images/Rule_of_Law_Check_List.pdf,
p. 25-29.
12
Hotărârea din 8 iunie 2006, pronunţată în cauza Lupşa împotriva României, parag. 32.
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Potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei COVID-19 13 scopul reglementării constă
în protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor printre
care sunt precizate expresis verbis dreptul la viaţă, la integritate fizică, la
sănătate. Art. 1, alin. 1, ultima teză din Legea nr. 55/2020 precizează ca
mijloc de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale restrângerea
exerciţiului unora dintre acestea. Totodată, definiţia legală a stării de
alertă face trimitere la măsurile necesare pentru protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale, în acest sens art. 2 din Legea nr. 55/2020
stipulează: Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă
de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe
tipuri de risc, constând întrun ansamblu de măsuri cu caracter
temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat
al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor
iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător,
valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii. Prevederile
art. 4, alin. 1 din Legea nr. 55/2020 stabilesc mijlocul juridic de instituire
a stării de alertă, aducând, pe această cale, în discuţie aplicarea
principiului separaţiei puterilor în stat şi al securităţii juridice. Conform
art. 4, alin. 1 din Legea nr. 55/2020, starea de alertă se instituie de
Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, şi nu
poate depăşi 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru
motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea ministrului afacerilor interne.
În contextul dat, apare următoarea inadvertenţă: legiuitorul primar
adoptă un act normativ sub forma Legii nr. 55/2020 al cărui obiect constă
în organizarea măsurilor adecvate stării de alertă însă, prin dispoziţiile
legii acest aspect este delegat puterii executive pentru a acţiona în scopul
instituirii şi prelungirii stării de alertă, lăsând fără obiect de reglementare
actul normativ adoptat de Parlament. Legea nr. 55/2020 a fost adoptată
pentru a pune în aplicare măsuri specific gestionării stării de alertă la
nivel naţional or, în ipoteza în care, potrivit prevederilor legale,
executivul este abilitat să acţioneze într-un domeniu al puterii legiuitoare,
se impune un examen riguros asupra justificării adoptării respectivului
act normativ şi asupra utilităţii juridice a acestuia. Totodată,
reglementările subsecvente art. 4, alin. 1 din Legea nr. 55/2020 care
atestă posibilitatea de intervenţie a Parlamentului demonstrează
imixtiunea nejustificată a puterii legiuitoare în sfera de activitate a puterii

13

Publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din data de 15 mai 2020.
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executive: dacă legiuitorul a adoptat un act normativ prin care stabileşte
măsurile aplicabile stării de alertă, permiţându-i Guvernului să acţioneze
prin hotărâre în vederea stabilirii detaliate a organizării sociale în această
perioadă, devine excesivă obligativitatea încuviinţării din partea
Parlamentului. Potrivit alin. (3) şi (4) ale art. 4 din Legea nr. 55/2020
când starea de alertă se instituie pe cel puţin jumătate din unităţile
administrativ-teritoriale de pe teritoriul ţării, măsura se supune
încuviinţării Parlamentului. Parlamentul se pronunţă în şedinţă comună
a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în termen de 5 zile de la data
solicitării de încuviinţare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de
încuviinţare, starea de alertă încetează de îndată. Parlamentul poate
încuviinţa măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.
În consecinţă, Parlamentul poate interveni în actele delegate
Guvernului (în speţă hotărârea adoptată de executiv prin care se instituie
starea de alertă) – aspect care determină atingeri grave aduse principiilor
separaţiei puterilor în stat şi securităţii juridice. Dacă, potrivit
prevederilor constituţionale, Parlamentul este autoritatea legiuitoare care
creează legea stricto sensu iar Guvernul este autoritatea constituţională
care are atribuţii de organizare a executării şi de executare în concret a
legii, imixtiunea Parlamentului în actele delegate ale Guvernului prezintă
o aplicare ultra vires a prerogativelor sale. În alte state europene,
abordarea constituţională a situaţiilor excepţionale a fost diferită, în
funcţie de amploarea reglementărilor constituţionale. În unele state nu
există un cadru constituţional clar articulat care să reglementeze situaţiile
de urgenţă, exemplul Italiei 14 sau al Bulgariei 15, iar în alte state

Italia nu are un cadru constituţional clar articulat care să reglementeze situaţiile de
urgenţă. Sunt menţionate în mod expres doar stările de necesitate şi urgenţă, fără a fi
explicitate sau exemplificate. Art. 77 din Constituţie stabileşte că Guvernul nu poate,
fără un act de abilitare din partea Camerelor, să emită un decret cu putere de lege. În
cazul în care Guvernul, în situaţii de necesitate şi urgenţă, adoptă sub propria
responsabilitate o măsură temporară, acesta va fi introdusă în atenţia Parlamentului
pentru transpunerea în lege. Conform art. 78 din Constituţie Parlamentul are autoritatea
de a declara starea de război şi de a atribui Guvernului puterile necesare.
15
În sistemul constituţional al Bulgariei sunt oferite puţine informaţii referitoare la
starea de urgenţă şi condiţiile de manifestare ale acesteia. Art. 84 alin. 12 din Constituţie
prevede că Parlamentul poate declara legea marţială sau un alt tip de stare de urgenţă, la
propunerea Consiliului de Miniştri sau a Preşedintelui. În temeiul art. 57 alin. (3), există
posibilitatea legislativă a adoptării unei legi care să limiteze drepturile cetăţenilor în
cazurile de război, legea marţială sau un alt tip de stare de urgenţă, dar aceasta nu poate
compromite dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul la un proces
echitabil şi dreptul la libertatea de gândire.
14
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Constituţia reglementează situaţiile excepţionale în categorii distincte,
exemplul Franţei 16 şi al Spaniei 17. Starea de alertă permite instituirea unor
restricţii ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului însă doar
prin adoptarea de legi. Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu
respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia României, republicată,

În Franţa, Constituţia reglementează situaţiile excepţionale în 3 categorii distincte
„puteri excepţionale prezidenţiale”, „starea de asediu”, „starea de urgenţă”. Cele 3
categorii împărtăşesc elemente comune, şi anume nevoia de a reglementa un eveniment
excepţional, existenţa unei ameninţări sau a unui pericol potenţial pentru naţiunea
franceză şi o derogare în consecinţă de la legea aplicabilă în circumstanţe normale. În
cazul unei ameninţări grave şi imprevizibile la adresa independenţei şi integrităţii
naţiunii franceze care riscă să întrerupă exercitarea normală a prerogativelor puterii
publice constituţionale, art. 16 din Constituţie permite preşedintelui să ia măsurile
necesare, folosind puteri excepţionale. După 30 de zile, Consiliul Constituţional poate
examina dacă sunt îndeplinite condiţiile de urgenţă pentru utilizarea puterilor
excepţionale; dacă nu operează în termenul de 30 de zile, această examinare se impune
automat după 60 de zile. Art. 36 din Constituţie şi art. L. 2121-1 din Codul Apărării se
referă la starea de asediu, proclamată printr-un decret al Consiliului de Miniştri şi care
durează maximum 12 zile, cu excepţia cazului în care este prelungită de Parlament.
Decretul trebuie să specifice teritoriul pe care se aplică. Starea de asediu implică
transferul anumitor puteri de la autoritatea civilă la autoritatea militară, inclusiv
responsabilitatea pentru ordinea publică şi puterile poliţieneşti sporite. Conform art.
L3131-12 din Codul de Sănătate Publică, o urgenţă de sănătate publică necesită
existenţa unei „catastrophe sanitare care să pună în pericol, prin natura şi gravitatea sa
sănătatea populaţiei”. Starea de urgenţă sanitară este declarată printr-un decret al
Consiliului de Miniştri; urgenţa de sănătate publică diferă de starea generală de urgenţă,
care, în conformitate cu Legea 55-385, nu necesită nicio justificare specifică. O urgenţă
de sănătate publică poate fi declarată timp de o lună şi apoi prelungită prin act al
Parlamentului, după consultarea comitetului. Cu toate acestea, în cazul în care urgenţa
de sănătate publică încetează să existe, starea de urgenţă bazată pe un motiv de sănătate
publică poate înceta prin Decretul Consiliului de Miniştri înainte de expirarea perioadei
pentru care fusese decretată iniţial.
17
Art. 116 din Constituţia Spaniei şi Legea organică nr. 4/1981, prevăd posibilitatea
declarării unei stări excepţionale sub 3 forme distincte: starea de alarmă, starea de
urgenţă şi starea de asediu. Starea de alarmă poate fi declarată pe o perioadă de
maximum 15 zile de către Guvern care, la rândul său, are obligaţia de a informa imediat
Congresul Deputaţilor. Extinderea temporară a stării de alarmă este supusă autorizării
Congresului Deputaţilor. Art. 4 din Legea organică nr. 4/1981 permite Guvernului să
declare starea de alarmă în circumstanţe specifice precum: dezastre naturale, crize de
sănătate sau în situaţii în care serviciile esenţiale publice sunt disfuncţionale şi sunt
îndeplinite anumite cerinţe sau când există deficienţe de bunuri de primă necesitate.
Atât starea de urgenţă, cât şi starea de asediu permit suspendarea mai multor drepturi
fundamentale consacrate de Constituţie în timp ce starea de alarmă permite limitarea
acestor drepturi fundamentale în temeiul art. 11 din Legea nr. 4/1981.
16
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măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale
referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului,
interzicerea muncii forţate, dreptul de proprietate privată ori la protecţia
socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia produsă
şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. Pe parcursul stării de
alertă va înceta aplicabilitatea ordonanţelor militare şi a măsurilor
adoptate pe parcursul stării de urgenţă; pentru ca anumite restricţionări
ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului să se menţină pe
parcursul stării de alertă, este necesar să se adopte legi. Respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale trebuie avută în vedere indiferent
de măsurile care sunt luate de autorităţi, fie că analizăm starea de urgenţă
sau starea de alertă. Totodată trebuie să luăm în considerare nu doar
responsabilitatea statului prin adoptarea măsurilor care se impun dar şi a
cetăţenilor,
prin
respectarea
acestor
măsuri.
Problematica
responsabilităţii şi a responsabilizării trebuie să fie mereu un subiect de
actualitate. Responsabilitatea nu se rezumă la respectarea legilor şi
normelor sociale, ci înseamnă şi implicare civică, socială şi politică cum
de altfel statuează şi Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
2.3.
Limitarea unor dreptruri prin Convenţia Europeană
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
Statele se pot confrunta cu războaie, dezastre naturale sau alte
evenimente de criză care sunt considerate „pericole excepţionale”, care
ameninţă securitatea, siguranţa şi bunăstarea generală a popoarelor lor,
astfel de situaţii pot determina statele să instituie starea de urgenţă.
Dispoziţiile care reglementează situaţiile de urgenţă, pot fi găsite în
majoritatea constituţiilor naţionale şi în legislaţia internă. 18 Pactul
Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice (ICCPR), a
prevăzut o clauză de derogare la art. 4 din dispoziţiile sale, care oferă
statului posibilitatea de a deroga, într-o anumită măsură, de la obligaţii
asumate, în timpul circumstanţelor de urgenţă: în acest sens, statul poate
lua măsuri care interferează cu exercitarea unora dintre drepturi protejate
de ICCPR. În mod similar, Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale reglementează în art.
15 posibilitatea statelor de a deroga - în situaţii excepţionale, expres

18

Jaime Orra, Human Rights in States of Emergency in International Law, 221, 1992.
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menţionate (război sau alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii) şi pe
perioade de timp determinate de la garanţiile stabilite în conţinutul său.
Coordonatele care trebuie să fie luate în considerare în vederea derogării
se referă la: proporţionalitatea cu situaţia generatoare a stării
excepţionale; respectarea obligaţiilor statelor care decurg din dreptul
internaţional; menţinerea în aplicare a unor drepturi apreciate a fi nonderogabile (dreptul la viaţă; interzicerea torturii, a tratamentelor şi
pedepselor, inumane sau degradante; interzicerea sclaviei şi a muncii
forţate; legalitatea pedepselor). 19
Derogarea de la standardele şi garanţiile prevăzute de Convenţie
nu implică, în mod automat, nerespectarea drepturilor şi libertăţilor
conţinute în sistemul convenţional de drept. Pentru o înţelegere clară şi
coerentă, derogarea, în temeiul art. 15 din Convenţie nu echivalează cu
unele concesii acordate statelor în relaţie cu garantarea drepturilor şi
libertăţilor prevăzute de Convenţie. În practică, s-a stabilit că, statul care
introduce o solicitare de derogare trebuie să declare că măsurile pe care
le va adopta pot conduce la derogarea de la Convenţie şi în ce grad se va
realiza acest fapt. Dacă, în perioada de timp pentru care a fost activat art.
15 din Convenţie, Curtea este sesizată cu cereri împotriva statului care a
activat art. 15 prin care se invocă, împotriva acestuia, încălcarea
conţinutului Convenţiei, Curtea va evalua dacă măsurile adoptate pot fi
justificate în acord cu prevederile substanţiale ale Convenţiei. În ipoteza
în care această condiţie nu se verifică, Curtea va proceda la evaluarea
validităţii derogării. 20 Deşi este o prerogativă care poate fi aplicată în
acord cu puterea de apreciere a Statelor Părţi la Convenţie, acestea nu pot
acţiona discreţionar ci trebuie să exercite dreptul înscris în art. 15 în
conformitate cu obligaţia de informare a Secretarului General al
Consiliului Europei cu privire la măsurile adoptate şi cu privire la
motivele care le-au determinat. Totodată, art. 15 stipulează obligaţia
Statelor Părţi de a informa Secretarul General al Consiliului Europei
asupra datei la care aceste măsuri încetează să se aplice 21.
În martie şi aprilie 2020, în contextul crizei de sănătate COVID-19,
Letonia, România 22, Armenia, Republica Moldova, Estonia, Georgia,

19

IRDO, op. cit., p 12.
European Court of Human Rights, Guide on Article 15 of the European Convention
on Human Rights, Derogation in time of emergency, Updated on 31 December 2019.
21
Press Unit, European Court of Human Rights, Factsheet – Derogation in time of
emergency
April
2020,
document
disponibil
la
adresa:
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf.
22
https://rm.coe.int/16809cee30 .
20
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Albania, Macedonia de Nord, Serbia şi San Marino au notificat
Secretarului General al Consiliului Europei decizia lor de a activa art. 15
din Convenţie. Acestor state li s-au alăturat Armenia, Franţa, Georgia,
Grecia, Irlanda, Turcia şi Regatul Unit. Fiecare stat care a activat art. 15
îşi îndeplineşte obligaţia de a comunica Secretarului General al
Consiliului Europei evoluţia măsurilor adoptate la nivel naţional în
vederea combaterii pandemiei COVID-19 prin transmiterea
documentelor oficiale (declaraţii şi comunicări) având ca obiect
descrierea respectivelor măsuri 23. Justificarea derogării de la Convenţie
în temeiul art. 15 se realizează prin aplicarea testului cerinţelor
substanţiale precizate în textul Convenţiei şi dezvoltate de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului pe cale jurisprudenţială. Cerinţa care se
verifică în mod prioritar este existenţa unei situaţii de război sau de
pericol public ce ameninţă viaţă naţiunii. În funcţie de constatarea
îndeplinirii acesteia, devine necesară verificarea celorlalte cerinţe.
Analizând semnificaţia pericolului public, Curtea a stabilit că are ca şi
corespondent firesc o situaţie excepţională de criză sau de urgenţă care
afectează întreaga populaţie şi constituie o ameninţare pentru viaţa
organizată a comunităţii. Pentru a fi calificată ca excepţională, situaţia
de criză sau de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele
caracteristici: (1) urgenţa/criza trebuie să fie reală sau iminentă; (2)
măsurile normale sau restricţiile permise de Convenţie sunt insuficiente
pentru menţinerea siguranţei, a ordinii sau a sănătăţii publice; (3)
evaluarea unei situaţii ca fiind periculoasă pentru viaţa unei comunităţi
este o prerogativă acordată Înaltelor Părţi Contractante potrivit
principiilor subsidiarităţii şi a marjei de apreciere. Conform aprecierilor
Curţii, autorităţile naţionale sunt mai aproape de realităţile din Statele
Părţi astfel încât pot decide mai bine decât judecătorul internaţional cu
privire la natura şi sfera măsurilor impuse în vederea derogării. Evident,
exercitarea marjei de apreciere se va realiza sub supravegherea
europeană. 24
O altă condiţie referitoare la activarea art. 15 priveşte protejarea
unor drepturi care, în mod tradiţional, sunt înscrise în categoria jus
cogens, fiind apreciate de comunitatea internaţională ca non-derogabile.
Pentru detalii asupra măsurilor comunicate de fiecare Stat Parte la Convenţie care a
activat art. 15, a se consulta https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ /conventions/webContent/62111354.
24
European Court of Human Rights, Guide on Article 15 of the European Convention
on Human Rights, Derogation in time of emergency, Updated on 31 December 2019, p.
6-8.
23
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După cum am precizat în rândurile de mai sus, art. 15 protejează
împotriva derogării de la prerogative umane fundamentale. Totuşi,
dreptul la viaţă (reglementat de art. 2 din Convenţie) poate fi
circumstanţiat în situaţia în care moartea este rezultatul actelor legale de
război. Drepturile prevăzute în art. 2 (dreptul la viaţă), art. 3 (interzicerea
torturii şi a altor acte îndreptate împotriva demnităţii umane), art. 4
paragraful 1 (interzicerea sclaviei şi a muncii forţate), art. 7 (nici o
pedeapsă fără lege) sunt dezvoltate prin: Protocolul Adiţional nr. 6 (al
cărui obiect constă în eliminarea pedepsei cu moartea în timp de pace şi
limitarea pedepsei cu moartea în timp de război), Protocolul Adiţional nr.
7 (care stabileşte în art. 4 principiul ne bis in idem) şi Protocolul
Adiţional nr. 13 (referitor la desfiinţarea completă a pedepsei cu
moartea). 25 Potrivit art. 15, paragraful 2 din Convenţie, drepturile
enumerate în textul acestuia şi prerogativele corespunzătoare din
Protocoalele nr. 6, 7, 13 continuă să se aplice în orice moment de război
sau pericol public, indiferent de derogările invocate de un Stat
Contractant.
Totodată, excepţiile de la conţinutul drepturilor prevăzute de art. 2
şi 7 sunt menţinute. Conform art. 2, paragraful 2: Moartea nu este
considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în
care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: a.
pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale;
b. pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei
persoane legal deţinute; c. pentru a reprima, conform legii, tulburări
violente sau o insurecţie. Derogarea adusă principiului nici o pedeapsă
fără lege este reflectată în art. 7, paragraful 2: Prezentul articol nu va
aduce atingere judecării şi pedepsirii unei personae vinovate de o
acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii, era considerată
infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de
naţiunile civilizate. Cerinţa care obligă Statul Parte să comunice
Secretarului General demersul derogării de la Convenţia Europeană se
explică prin raportare la 2 aspecte: pe de o parte, fiind o măsură care
implică modificări legale, este necesar să îndeplinească garanţia
publicităţii; pe de altă parte, dialogul dintre Statele Părţi la Convenţie şi
autorităţile Consiliului Europei demonstrează caracterul colectiv al
sistemului de drept convenţional. Curtea Europeană a apreciat că această
condiţie va fi realizată prin comunicarea către Secretarul General a

25

Idem, p. 9-10.
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motivelor care au determinat derogarea şi a măsurilor adoptate în acest
sens sub forma unei scrisori oficiale care conţine în anexă copii ale
textelor legale în temeiul cărora a fost dispusă măsura de urgenţă, cu o
explicaţie a scopului acesteia. Dialogul instituţional având ca obiect
derogarea trebuie să ia în considerare obligativitatea Statului Parte care a
invocat art. 15 de a revizui în permanenţă situaţia de la nivel naţional
pentru a păstra în vigoare doar măsurile necesare, proporţionale şi
adecvate circumstanţelor. 26 Deşi invocarea de către România a art. 15 nu
determină suspendarea drepturilor şi libertăţilor cuprinse în Convenţie,
măsura adoptată trebuie analizată în raport cu principiul
proporţionalităţii. Din această perspectivă vom analiza şi modalitatea
cum ne-a fost obstaculat dreptul nostru la sănătate în România.
2.4.
Pandemia şi starea de urgenţă au alterat profund şi
iremediabil dreptul la sănătate în România
Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi
Culturale prevede la art. 12 dreptul la sănătate, recunoscând dreptul
oricărei persoane de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate fizică
şi mintală. 27 Dreptul la sănătate se referă atât la libertăţi, cât şi la drepturi,
precum dreptul oricărei persoane de a accesa în mod egal serviciile de
sănătate. Dreptul la sănătate este un drept incluziv care se referă şi la
factorii care influenţează starea de sănătate, precum accesul la apă
potabilă şi condiţii de igienă, hrană, nutriţie şi asigurarea de locuinţe,
acces la educaţie şi informaţii privind sănătatea, inclusiv sănătatea
sexuală şi reproductivă. Un aspect esenţial este reprezentat de
participarea populaţiei la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar,
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European Court of Human Rights, Guide on Article 15 of the European Convention
on Human Rights, Derogation in time of emergency, Updated on 31 December 2019, p.
14.
27
(1) Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se
bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poate atinge. (2) Măsurile pe
care statele părţi la prezentul pact le vor adopta în vederea asigurării exercitării depline
a acestui drept vor cuprinde masurile necesare pentru a asigura: [...] c) profilaxia şi
tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale si a altora, precum si lupta
împotriva acestor maladii; d) crearea de condiţii care să asigure tuturor servicii medicale
şi un ajutor medical în caz de boală.”
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national şi internaţional. 28 Dreptul la sănătate este fundamentat pe o serie
de elemente care trebuie respectate de către state, respectiv
disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate şi calitate. Astfel, instituţiile,
bunurile şi serviciile de sănătate trebuie să fie suficiente la nivelul unui
stat, şi să fie disponibile tuturor fără discriminare, ţinând cont de aspecte
precum disponibilitate din punct de vedere geografic, condiţie
economică, accesibilitate pentru grupurile marginalizate care nu trebuie
să fie împovărate din punct de vedere financiar. 29 Se poate observa că
obligaţia statelor de a respecta dreptul la sănătate are implicaţii şi asupra
factorilor determinanţi asupra stării de sănătate, respectiv acces la apă
potabilă, hrană, igienă, locuinţe, informaţii şi educaţie în materie de
sănătate. 30
Abordarea bazată pe drepturile omului presupune asigurarea
dreptului la sănătate îndeosebi pentru acele categorii marginalizate şi care
au acces limitat sau restrâns la servicii de sănătate. În acest sens, amintim
că obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 3 31 prevede că accesul la servicii
de asistenţă medicală de calitate reprezintă un element esenţial al
funcţionării adecvate a unei societăţi durabile. De asemenea, se prevede
promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă, cu accent pe prevenţie. În
plus, obiectivul prevăzut de Agenda 2030 subliniază importanţa abordării
bolilor psihice care de multe ori sunt stigmatizate sau neglijate.
Acţionând potrivit principiilor subsidiarităţii 32 şi marjei de apreciere a
statelor 33 Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate aprecia reacţia
statelor la problemele create de pandemia COVID-19 prin prisma

Conform art. 8 şi art. 11 din Comentariul General nr. 14 al Comitetului pentru
drepturi
economice,
sociale
şi
civile,
disponibil
la
adresa:
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf.
29
Conform art. 12 din Comentariul General nr. 14 al Comitetului pentru drepturi
economice, sociale şi civile.
30
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health.
31
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd3/
32
Potrivit Gabriel Füglistaler, IDHEAP Institut de hautes études en administration
publique, The Principle of Subsidiarity and the Margin of Appreciation Doctrine in the
European Court of Human Rights’ Post-2011 Jurisprudence, în sistemul de drept al
Convenţiei Europene, conţinutul principiului subsidiarităţii, Sarcina de a asigura
respectarea drepturilor înscrisă în Convenţie revine în primul rând autorităţilor din
statele contractante mai degrabă decât Curţii [CtEDO]. Instanţa [astfel] poate şi
trebuie să intervină numai în cazul în care autorităţile interne nu reuşesc în această
sarcină.
33
Ibidem.
28
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gradului în care statele au îndeplinit obligaţiile decurgând din art. 1 al
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale conform căruia Înaltele Părţi Contractante
recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi
libertăţile definite în Titlul I al prezentei Convenţii. Pornind de la aceste
considerente, Curtea a stabilit, pe cale jurisprudenţială că măsurile de
prevenire generală a bolilor infecţioase sunt plasate în sarcina
autorităţilor interne, acestea fiind abilitate să evalueze priorităţile, nevoile
şi resursele de la nivel naţional. Prin raportare la protecţia sănătăţii
persoanelor deţinute, Curtea a stabilit că este în sarcina autorităţilor
naţionale adoptarea de măsuri legislative şi administrative necesare
pentru prevenirea răspândirii afecţiunilor contagioase, prin introducerea
unui sistem de testare pentru deţinuţi şi garantarea unui tratament prompt
şi eficient. Mutatis mutandis, este limpede că statele pot fi găsite
responsabile pentru neadoptarea măsurilor pertinente legate de
combaterea şi prevenirea pandemiei COVID-19 însă, Curtea nu poate
acţiona, în acest domeniu, în sensul impunerii unor obligaţii suplimentare
asupra statelor membre precum accesul larg la testarea pentru detectarea
virusului SARS-CoV-2. Măsurile care trebuie să fie adoptate de statele
membre în vederea protejării dreptului la sănătate generează dificultăţi şi
restrângeri privind respectarea vieţii private şi a datelor cu character
personal.
În situaţii de urgenţă sanitară publică, dreptul la sănătate nu poate fi
privit izolat de celelalte drepturi. Trebuie să luăm în considerare
implicaţiile pe care măsurile pentru protecţia sănătăţii le pot avea asupra
altor prerogative. Cu titlu de exemplu, una dintre preocupările majore ale
statelor membre în momentul izbucnirii pandemiei a constat în
identificarea pacientului zero; de asemenea, identificarea pacienţilor
suspectaţi sau confirmaţi cu virusul COVID-19 implică un proces de
anchetă epidemiologică care presupune, în mod necesar, dezvăluirea
datelor cu character personal. Deşi Curtea Europeană nu a dezvoltat încă
jurisprudenţă având ca obiect protecţia dreptului la sănătate în contextul
pandemiei COVID-19, reţinem, prin analogie, soluţia avansată de Curtea
Europeană cu privire la protecţia persoanelor infectate cu virus HIV: în
acest caz s-a stabilit recunoaşterea dreptului la confidenţialitate în
temeiul art. 8 din CEDO. În privinţa protecţiei persoanelor infectate cu
virusul HIV, CEDO a reţinut că legislaţia internă trebuie să ofere garanţii
adecvate pentru a preveni orice comunicare sau dezvăluire a datelor cu
privire la sănătatea personală, care pot fi incompatibile cu garanţiile
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cuprinse în art. 8 CEDO cu privire la dreptul la confidenţialitate 34. Cu
alte cuvinte, în gestionarea crizei de sănătate determinată de bolile
contagioase, Curtea subliniază nevoia promovării şi protejării unui fin
echilibru între protecţia confidenţialităţii datelor legate de starea de
sănătate a persoanelor suspectate de a fi infectate în temeiul dreptului la
viaţă privată şi dreptul la sănătate al comunităţii. În tot cazul, dreptul la
confidenţialitate nu este absolut, astfel cum nu are valenţe absolute nici
dreptul la viaţă privată. Protejarea confidenţialităţii poate fi limitată prin
apel la interesul public – de exemplu, pentru a se asigura siguranţa
personalului spitalului. Deşi la nivel global, pandemia COVID-19 a fost
recunoscută ca o situaţie de urgenţă publică, argumentarea acesteia de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa reprezintă un
demers dificil. De-a lungul timpului, Curtea a admis, pe cale
jurisprudenţială, existenţa unui drept de acces la asistenţa medicală de
urgenţă circumscris dreptului la viaţă prevăzut de art. 2 din Convenţie.
Observăm deci o incongruenţă în jurisprudenţa Curţii Europene: dreptul
la sănătate este recunoscut ca fiind în strânsă conexiune cu dreptul la
viaţă privată şi de familie iar dreptul de acces la asistenţă medicală de
urgenţă este identificat ca fiind parte din conţinutul dreptului la viaţă. 35
Carta Socială Europeană (Revizuită) prevede la art. 13 36 dreptul la
asistenţă socială şi medicală, care stipulează obligaţia statelor de a oferi
prestaţii sociale pentru îngrijiri medicale persoanelor care nu dispun de
resurse suficiente, fără a pune în pericol drepturile lor politice sau
sociale, precum şi faptul că serviciile necesare pot fi obţinute atât de la
furnizori de stat, cât şi privaţi.

Hotărârea pronunţată de CEDO în cauza Z împotriva Finlandei, pct. 95 şi hotărârea
pronunţată de CEDO în cauzaMockutė împotriva Lituaniei, 2018, pct. 93-94.
35
Pentru mai multe detalii, a se consulta Aleydis Nisen, A Right to Access to Emergency
Health Care: The European Court of Human Rights Pushes the Envelope, Medical Law
Review (Oxford University Press), Vol. 26 No. 4, 2018, p. 697.
36
Dreptul la asistenţă socială şi medicală […] părţile se angajează: 1. să vegheze ca
orice persoană care nu dispune de resurse suficiente şi care nu este în măsură să şi le
procure prin propriile mijloace sau să le primească dintr-o altă sursă, în special prin
prestaţii rezultate dintr-un regim de securitate socială, să poată beneficia de o asistenţă
corespunzătoare şi, în caz de boală, să poată beneficia de îngrijirile impuse de starea sa;
2. să vegheze ca persoanele care beneficiază de o astfel de asistenţă să nu sufere, din
acest motiv, o diminuare a drepturilor lor politice sau sociale; 3. să prevadă ca fiecare să
poată obţine, prin servicii competente cu caracter public sau privat, orice sfat şi orice
ajutor personal necesar pentru a preveni, îndepărta sau atenua starea de nevoie de ordin
personal şi de ordin familial.
34
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În sistemul de drept al Cartei Sociale Europene (Revizuite),
Comitetul European al Drepturilor Sociale a interpretat dreptul la
sănătate din perspectiva provocărilor create de pandemia COVID- 19,
explicând necesitatea instituirii unor măsuri urgente de combatere şi
prevenire. În opinia Comitetului, măsurile urgente pot include: testarea şi
monitorizarea subiecţilor, distanţarea fizică şi izolarea socială,
furnizarea de măşti de protecţie adecvate şi dezinfectant, precum şi
impunerea carantinei şi „blocarea” angajamentelor sociale. De
asemenea, este subliniată necesitatea proiectării şi punerii în aplicare a
acestor măsuri în acord cu informaţiile ştiinţifice şi în conformitate cu
standardele relevante privind drepturile omului. Măsurile adoptate în
situaţii de urgenţă medicală precum cazul pandemiei COVID-19 se
adresează, cu precădere, Statelor Părţi şi constau, în principal, în:
asigurarea disponibilităţii unui număr suficient de paturi de spital,
unităţi şi echipamente de terapie intensivă, dislocarea unui număr
adecvat de profesionişti din domeniul sănătăţii şi asigurarea, în favoarea
acestora, a unor condiţii de muncă sănătoase şi sigure, educarea
indivizilor cu privire la riscurile pe care le prezintă infectarea cu virusul
SARS-CoV-2, inclusiv derularea de programe de conştientizare a
publicului, astfel încât să informeze populaţia despre modalităţile de
reducere a riscurilor de contagiune şi de accesare a serviciilor de
asistenţă medicală, dacă este necesar. Totodată, Statele Părţi la Carta
Socială Europeană (Revizuită) au obligativitatea de a implementa sisteme
de imunizare menite a contracara sursa virusului şi a asigura reducerea
incidenţei bolilor. O atenţie sporită se impune a fi acordată cercetării în
domeniul dezvoltării vaccinurilor, fiind necesar un sistem de finanţare
corespunzător şi eficient coordonat de actorii publici şi privaţi. De
asemenea, Comitetul subliniază obligaţia Statelor de a se concentra, în
implementarea dreptului la sănătate în contextul pandemiei COVID-19,
pe două obiective majore: limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi
limitarea cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV- 2. 37 La nivelul
Consiliului Europei au fost întreprinse eforturi semnificative pentru a
aborda, în cadrul documentelor programatice, problema urgenţei sanitare
publice. 38

37

European Committee of Social Rights, Statement of interpretation on the right to
protection of health in times of pandemic (adopted by the Committee on 21 April 2020).
38
IRDO, op. cit., p. 56.
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Prin Rezoluţia 2114 (2016) a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, au fost evidenţiate principalele aspect referitoare la urgenţa
internaţională în domeniul sănătăţii publice în contextul manifestării
virusurilor H1N1, Ebola şi Zika. Rezoluţia identifică în mod expres
cauzele determinante ale ameninţărilor la adresa sănătăţii comunităţii
internaţionale: apariţia şi răspândirea de noi microbi; globalizarea
ofertelor de călătorii şi a produselor alimentare; multiplicarea agenţilor
patogeni rezistenţi la medicamente; eliberarea, intenţionată sau nu, a
agenţilor patogeni; achiziţia, fabricarea şi utilizarea agenţilor biologici
în scopuri teroriste; dezastre naturale care duc la epidemii. Adunarea
Parlamentară recomandă factorilor de decizie politici de la toate
nivelurile (inclusiv Uniunea Europeană şi OMS) să fie de acord să
îmbunătăţească pregătirea pentru situaţii de urgenţă la nivel internaţional,
inclusiv prin modificări legislative. Se impune colaborarea dintre statele
membre ale Consiliului Europei şi factorii decizionali relevanţi în
vederea realizării următoarelor scopuri: în cazul unei urgenţe de sănătate
publică cauzate de o boală transmisibilă, să proiecteze şi să
implementeze cu precauţie orice măsură de control a sănătăţii publice,
menită să reducă riscurile susceptibile de a încălca drepturile şi libertăţile
individuale (carantină, restricţii sociale, măsuri de control la frontiere şi
de circulaţie, de exemplu); în urma unei urgenţe de sănătate publică, se
impune reabilitarea şi asistenţa psihologică pentru: a împiedica
discriminarea supravieţuitorilor şi stigmatizarea pacienţilor cu
dizabilităţi; a acorda Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) rolul
principal în gestionarea situaţiilor de interes internaţional în domeniul
sănătăţii publice şi pentru a se asigura că OMS are competenţele necesare
şi finanţare stabilă pentru a aplica în mod eficient Regulamentul
internaţional de sănătate; a asigura cooperarea, coordonarea şi
monitorizarea eficientă între OMS, Uniunea Europeană, alte agenţii
specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Centrul European pentru
Prevenirea şi Controlul Bolilor şi organizaţiile neguvernamentale
internaţionale relevante; participarea activă la Adunarea Mondială a
Sănătăţii şi asigurarea unei bune guvernări a OMS, promovând şi
monitorizând eforturile de reformă, inclusiv transparenţa în componenţa
grupurilor de experţi; a construi sisteme de sănătate rezistente la nivel
naţional, prin implementarea strategiilor pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor majore pentru sănătatea publică, inclusiv un sistem de detectare
timpurie, colectarea de date precise, disponibilitatea diagnosticului şi
procesarea şi monitorizarea continua în timp real pentru a îmbunătăţi
rezultatele în conformitate cu recomandările internaţionale; promovarea
cercetării şi dezvoltării medicamentelor, dispozitivelor de diagnostic şi a
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vaccinurilor, într-un spirit de solidaritate, cu cercetări adecvate gata să fie
testate în timpul unei epidemii, în vederea creării unor proceduri
accelerate de autorizare şi de garantare că medicamentele sau vaccinurile
astfel dezvoltate sunt accesibile, în special pentru pacienţii vulnerabili,
prin furnizarea corespunzătoare de medicamente şi tratamente în condiţii
stricte de siguranţă. 39 Luând în considerare gradul înalt de contagiune,
riscurile şi implicaţiile pandemiei COVID-19 asupra protecţiei şi
promovării drepturilor omului în situaţii de urgenţă sanitară publică,
apreciem că recomandările avansate de Adunarea Parlamentară prin
Rezoluţia 2114 (2016) pot fi aplicate, mutatis mutandis, în strategia de
prevenire şi combatere a pandemiei COVID-19. Conceptualizarea
dreptului la sănătate în contextul urgenţei publice a fost realizată, într-un
mod cuprinzător, de sistemul ONU. 40
Accepţiunea experţilor ONU vizavi de această problematică a fost
coerentă şi constantă. Prima etapă în interpretarea art. 12 din Pactul
Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale a fost
realizată de Comitetul specializat în monitorizarea Pactului în temeiul
căreia dreptul la sănătate trebuie înţeles ca fiind o prerogative ce
presupune accesul la o varietate de facilităţi, bunuri, servicii şi condiţii
necesare pentru realizarea stării fizice şi psihologice optime a unei
persoane. 41 În contextul pandemiei COVID- 19 analiza dreptului la
sănătate publică a fost realizată în special prin luarea în considerare a
categoriilor sociale vulnerabile din punct de vedere medical – prin
această sintagmă fiind desemnate atât persoanele suferinde de
comorbidităţi cât şi persoanele dependente de substanţe psihotrope sau
halucinogene. Concepţia precizată anterior în legătură cu interpretarea şi
exercitarea dreptului la sănătate a fost reiterată şi adaptată contextului
actual, fiind menţionat în mod expres că toţi indivizii, fără excepţie, au
dreptul la intervenţii de salvare a vieţii, iar această responsabilitate
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Statement by the UN expert on the right to health on the protection of people who use
drugs during the COVID- 19 pandemic.
40
Résolution 2114 (2016), La gestion des urgences de santé publique de portée
internationale, Assemblée parlementaire, Origine - Discussion par l’Assemblée le 22
avril 2016 (18e séance) (voir Doc. 14012, rapport de la commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Sílvia Eloïsa Bonet).
Texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 2016 (18e séance).
41
Committee on economic, social and cultural rights, twenty-second session Geneva,
2000, Agenda item 3, substantive issues arising in the implementation of the
international covenant on economic, social, and cultural rights, General Comment No.
14 (2000).
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revine autorităţilor naţionale. Este esenţial ca guvernele să introducă
măsuri care să împiedice răspândirea COVID-19, să întreprindă o serie
de acţiuni suplimentare pentru a reduce impactul potenţial negativ pe
care aceste măsuri îl pot avea asupra vieţii oamenilor. La nivel
internaţional, conceptualizarea urgenţei publice sanitare reprezintă un
demers întreprins sub auspiciile Comitetului ONU pentru drepturile
economice sociale şi culturale – organism având competenţă privind
reglementările internaţionale în materia sănătăţii şi în situaţii de urgenţă.
Standardele instituite de Comitet au valoare obligatorie la nivelul
comunităţii internaţionale prin raportare la gestionarea situaţiilor de
urgenţă publică sanitară; acestea din urmă sunt definite de Comitet ca
evenimente extraordinare care constituie un risc pentru sănătatea
publică a comunităţii internaţionale prin răspândirea transfrontalieră a
virusului şi care necesită un răspuns internaţional coordonat. 42
Luând în considerare specializarea Comitetului în gestionarea
situaţiilor de urgenţă publică în domeniul sănătăţii, şi cea mai recentă
Declaraţie emisă de acesta în vederea consolidării efortului internaţional
de combatere a pandemiei COVID-19, reţinem recomandările adresate de
Comitet Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: susţinerea statelor vulnerabile
cu sprijin suplimentar tehnic şi logistic; stabilirea de mecanisme pentru a
disemina bunele practici de la nivelul statelor către partenerii şi misiunile
OMS şi viceversa; îndrumarea statelor cu privire la ajustarea măsurilor
de sănătate publică ţinând cont de diferite evoluţii ale situaţiei
epidemiologice a pandemiei; includerea în programele de dezvoltare de
terapii şi vaccinuri a tuturor statelor din toate regiunile; continuarea
colaborării la nivel internaţional pentru a obţine un acces echitabil la
echipamentele de protecţie personală, diagnostice şi echipamente
biomedicale esenţiale pentru contracararea pandemiei COVID-19;
coordonarea reţelelor globale de experţi în epidemiologie, laborator,
vaccinuri, îngrijire clinică, prevenirea şi controlul infecţiilor, ştiinţe
sociale şi cercetare operaţională. 43
Având în vedere pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2,
trebuie să se pună accent pe asigurarea serviciilor de sănătate pentru
fiecare persoană infectată, însă, nu trebuie ignorate nici alte afecţiuni care
nu au legătură cu virusul şi pentru care sunt necesare în continuare

Documentare electronică în sistem informatic realizată prin accesarea site-ului:
http://www10.who.int/features/qa/emergency .
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Statement on the third meeting of the International Health Regulations (2005)
Emergency Committee regarding the outbreak of coronavirus disease (COVID-19).
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servicii medicale. În acest sens, OMS a publicat un ghid 44 de orientări
operaţionale pentru menţinerea serviciilor esenţiale de sănătate în
contextul unei epidemii. Potrivit ghidului statele trebuie să identifice
categoriile de servicii prioritare, printre care se numără: prevenţia bolilor
transmisibile, asigurarea vaccinării, servicii privind sănătatea
reproductivă, inclusiv în timpul sarcinii şi la naştere, îngrijirea populaţiei
vulnerabile, furnizarea de medicamente pentru bolile cronice, inclusiv
boli mintale, servicii de urgenţă şi servicii de imagistică şi laborator.
Pentru asigurarea serviciilor prioritare sunt importante, printre altele,
igienizarea corespunzătoare a spaţiilor, delimitarea clară a unor circuite
curate care să nu se întrepătrundă cu circuitele pacienţilor infectaţi,
asigurarea de spaţii (în contextul în care unele unităţi medicale devin
unităţi speciale pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu virusul SARSCoV-2), asigurarea unor protocoale unice de conduită preventivă şi
terapeutică pentru persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi, în
special, asigurarea forţei de muncă. O problemă delicată identificată la
nivelul multor state în contextul actualei pandemii este reprezentată de
lipsa echipamentelor medicale adecvate (măşti de protecţie, mănuşi,
combinezoane, ochelari de protecţie) a dezinfectantelor din categoria
biocide şi în special virulicide şi a aparaturii medicale adecvate
(ventilatoare mecanice în special). În lipsa acestora, asigurarea condiţiilor
optime pentru tratarea pacienţilor infectaţi devine imposibilă şi poate
duce la situaţii grave, precum îmbolnăvirea personalului medical, care
devine la rândul său sursă de răspândire accelerată a virusului. 45
O latură esenţială a dreptului la sănătate este reprezentată de
asigurarea accesului la servicii de sănătate şi îngrijire fără discriminare
atât persoanelor infectate, cât mai ales celorlalte categorii de pacienţi
necontaminaţi care prezintă patologie uzuală şi necesită servicii medicale
furnizate în condiţii de maximă siguranţă. În acest sens, se pune
problema dezvoltării unor protocoale de triaj epidemiologic eficiente
pentru toţi pacienţii, care să nu ţină cont de vârsta acestora sau de
dizabilitate, sex sau orice alt motiv. În ultima perioadă s-au constatat
două tipuri de discriminări. Pe de o parte amplificarea discriminării pe
bază de vârstă, ţinând cont că persoanele vârstnice fac parte din una
dintre cele mai vulnerabile categorii, şi pe de altă parte limitarea
serviciilor medicale pentru pacienţii neinfectaţi a dus la agravarea, de
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multe ori ireversibilă, şi decesul persoanelor care, deşi bolnave fiind, nu
au putut accesa serviciile medicale. Potrivit HG nr. 252/2020 46 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării
de urgenţă pe teritoriul României, „Serviciile medicale şi medicamentele
necesare pentru tratarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi
complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul
României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul
Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz.” De
asemenea, Hotărârea de Guvern prevede că nu este nevoie de utilizarea
cardului naţional de sănătate pentru servicii medicale, îngrijire la
domiciliu, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi
tehnologii şi dispozitive asistive. În acelaşi timp, potrivit Hotărârii,
furnizorii de servicii medicale care au relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate, trebuie să asigure „o corectă evaluare, monitorizare
şi tratare a tuturor categoriilor de persoane, indiferent de diagnostic, iar în
timpul tratării acestea să fie monitorizate şi din perspectiva COVID-19,
în vederea limitării extinderii pandemiei”.
Măsura carantinei/izolării sociale se impune a fi analizată nu doar
ca un element care restricţionează libertatea de circulaţie ci şi ca o
măsură sanitară de prevenire şi combatere a pandemiei COVID-19.
Luând în considerare acest aspect, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
414 din 11 martie 2020 47 este definită, în art. 1, noţiunea de carantină
prin exemplificarea următoarelor situaţii: (1) carantină instituţionalizată
în spaţii special amenajate; (2) carantină la domiciliu; (3) izolare la
domiciliu; (4) carantinarea unei comunităţi reprezintă carantină la o
locaţie declarată, ca urmare a instituirii măsurii de carantină a unor
clădiri, localităţi sau zone geografice, conform legii. Conform Ordinului
Ministrului nr. 414 din 11 martie 2020, spaţiile destinate carantinei
instituţionalizate sunt stabilite de autorităţile administraţiei publice locale
– care au competenţa de a încheia contractele de închiriere ale acestora,

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 31 martie 2020.
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 201 din data de 12 martie 2020, având
ca obiect de reglementare instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor
pandemiei. Varianta consolidată a Ordinului reprezintă rezultatul modificărilor aduse
prin următoarele documente: Ordinul nr. 497/2020; Ordinul nr. 622/2020; Ordinul nr.
629/2020; Ordinul nr. 816 din 14 mai 2020; Ordinul nr. 847 din 20 mai 2020; Ordinul
nr. 1.069 din 11 iunie 2020; Ordinul nr. 1.080 din 12 iunie 2020.
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fiind totodată responsabili pentru eliminarea deşeurilor, igienizare,
repartizarea pe camere a persoanelor carantinate şi asigurarea hranei
acestora. Totodată, Direcţiile de Sănătate Publică şi Direcţia de Sănătate
Publică a Municipiului Bucureşti reprezintă autorităţile medicale
competente cu avizarea spaţiilor de carantinare şi cu emiterea avizelor
epidemiologice de ieşire din carantină. Este important de reţinut că starea
de sănătate a persoanelor carantinate trebuie să fie supusă unei atente
monitorizări având în vedere separarea persoanelor carantinate de
membrii familiei, condiţiile locative şi impactul psihologic al riscului
crescut de infectare cu virusul COVID-19. Potrivit Ordinului nr. 414 din
11 martie 2020, în scopul asigurării asistenţei medicale a persoanelor
carantinate, Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi Direcţia de
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nominalizează unităţile
sanitare responsabile de acordare a asistenţei medicale de pe raza
judeţului, respectiv a Municipiului Bucureşti. După cum am precizat
anterior, din perspectiva dreptului la sănătate, carantina constituie o
măsură sanitară de prevenire şi combatere a pandemiei COVID-19 astfel,
persoanele aflate în carantină trebuie să beneficieze de măsuri medicale
specifice care să sprijine persoanele infectate în procesul de reinserţie
socială, în toate dimensiunile acesteia. În aceste condiţii, asiguraţii cărora
li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu şi indemnizaţie
de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de
Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pe
care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă. De asemenea, potrivit
Ordinului nr. 414, persoana izolată la domiciliu poate beneficia de
concediu şi indemnizaţie de carantină; în acest sens, va completa şi va
transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, o declaraţie pe propria răspundere.
În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt
document justificativ de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a
Municipiului Bucureşti.
Este demn de reţinut conduita medicală aplicată, potrivit Ordinului
nr. 414, persoanelor aflate în carantină instituţionalizată dat fiind faptul
că, circumstanţele excepţionale în care acestea se află particularizează
conţinutul şi modul de exercitare a dreptului la sănătate. Asistenţa
medical specifică riscului infectării cu virusul SARS-CoV-2 oferită
persoanelor aflate în carantină instituţionalizată se acordă în condiţiile
prevăzute de art. 6 din Ordinul nr. 414 după cum urmează: (1) efectuarea
testului privind virusul SARS-CoV-2 asupra persoanelor aflate în
50

carantină instituţionalizată doar în ipoteza în care acestea devin
simptomatice; (2) până la primirea rezultatelor, persoanele testate vor fi
izolate corespunzător iar dacă rezultatul pentru virusul SARSCoV-2 este
pozitiv, persoanele carantinate vor fi transportate şi izolate în spital; (3)
transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate simptomatice
se va face în aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi probele de gripă, iar
testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de
testări, la îndrumarea Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi cea a
Municipiului Bucureşti. O componentă deosebit de importantă a
dreptului la sănătate al populaţiei, inclusă în dimensiunea prevenţiei
infectării cu virusul SARS-CoV-2, constă în organizarea, la nivel
naţional, a programelor având ca obiect testarea populaţiei pentru
infectarea cu virusul SARSCoV-2. În acest sens, potrivit Ordinului nr.
807 din data de 13 mai 2020 48 este stabilit regimul juridic caracteristic
acţiunilor de testare a populaţiei, fiind identificate autorităţile/instituţiile
publice competente în materie, atribuţiile acestora dar şi modus operandi
aplicat. Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare
INSP, coordonează şi stabileşte la nivel naţional priorităţile pentru
activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, fiind
instituţia abilitată să colecteze toate datele despre rezultatele testărilor şi
să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătăţii şi altor autorităţi
naţionale şi internaţionale. 49
La nivel teritorial, sistemul actorilor relevanţi este mai complex,
autorităţile competente cu recoltarea şi transportul probelor prelevate
sunt Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi unităţile sanitare publice
sau private, modul de operare variind în funcţie de locul unde se află
persoana supusă testării. Astfel, potrivit normelor în vigoare, Direcţiile
de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, coordonează
recoltarea şi transportul probelor prelevate către laboratoare, în
concordanţă cu capacitatea maximă de testare a acestora şi numărul de
probe în aşteptare. Unităţile sanitare sunt responsabile de prelevarea
probelor pentru pacienţii internaţi în cadrul acestora, precum şi pentru
propriul personal medical simptomatic. De asemenea, unităţile sanitare
publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 389 din 14 mai 2020, modificat şi
completat prin Ordinul nr. 978 din 2 iunie 2020, având ca obiect stabilirea atribuţiilor în
activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul
unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.
49
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48

51

pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de
prioritizare a testării pentru COVID19, situaţie în care acestea sunt
responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare. În
cazul persoanelor din focare şi/sau contacţi ai cazurilor confirmate,
recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanţii Direcţiilor de
Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti. Pentru persoanele
simptomatice aflate în izolare la domiciliu sau a altor persoane
simptomatice identificate de personalul medical al Serviciului Judeţean
de Ambulanţă, gravide simptomatice, alte categorii de persoane
menţionate expres în Recomandările de prioritizare a testării pentru
COVID-19 care nu se pot deplasa la centrele de recoltare, recoltarea de
probe va fi efectuată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi de Serviciul
de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti. Urmare a procesării testelor
privind infectarea cu virusul SARS-CoV-2, se impune aplicarea
modelului de comunicare stabilit de lege. În consecinţă, toate rezultatele
vor fi transmise/raportate către Institutul Naţional de Sănătate Publică Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile,
către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti
şi căre spitalul care a solicitat testarea. Recoltarea probelor în regim
ambulatoriu determină aplicarea unei diferenţieri în comunicarea
rezultatelor testării: în cazul persoanelor la care recoltarea de probe s-a
efectuat în regim ambulatoriu de către DSP sau SAJ, rezultatele sunt
comunicate telefonic de către DSP, iar buletinul de analize va fi transmis
în format electronic (email), fie către persoana de la care s-a făcut
recoltarea probei, în cazul în care rezultatul este negativ, fie către
spitalul în care va fi internat pacientul, în cazul în care acesta este
pozitiv.
În scopul asigurării caracterului obiectiv şi nediscriminatoriu al
testării pentru infectarea cu virusul SARS-CoV-2, Centrul National de
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a elaborat documentul
ecomandările de prioritizare a testării pentru COVID19 50 care stabileşte
criterii de ierarhizare a cazurilor supuse testării pentru infectarea cu
virusul SARS-CoV-2, după cum urmează: 1. Persoane simptomatice,
inclusiv personal medico-sanitar şi auxiliar, conform definiţiei de caz; 2.
Contacţii direcţi asimptomatici ai unui caz confirmat la 6-7 zile de la
ultimul contact cu cazul confirmat; 3. Pacienţi cu maximum 48 de ore
înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe,
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ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienţi cu
transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflaţi în
tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de
monitorizare post-transplant – 2 teste la 24 de ore interval; 4. Pacienţi
asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă
medicamentos, cu maximum 48 de ore înainte de internarea în spital 51; 5.
Pacienţi oncologici asimptomatici aflaţi în curs de chimioterapie şi/sau
radioterapie: - Pacienţi oncologici asimptomatici aflaţi în curs de
chimioterapie – cu maximum 48 de ore înainte de fiecare cură, respectiv
de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare; - Pacienţi oncologici
asimptomatici aflaţi în curs de radioterapie – înainte de prima şedinţă şi
apoi la 14 zile, până la terminarea curei; 6. Pacienţi oncologici
asimptomatici înainte de intervenţii operatorii sau manevre invazive, cu
maxim 48 de ore înaintea intervenţiei/manoperei; 7. Pacienţi
hemodializaţi asimptomatici - de 2 ori pe lună; - Pacienţi hemodializaţi
asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între
ele; pe durata acestei perioade aceştia vor fi dializaţi în sesiuni separate
de restul pacienţilor; 8. Pacienţi hemodializaţi simptomatici; 9. Persoane
instituţionalizate asimptomatice – de 2 ori pe lună; 10.Personalul de
îngrijire din centre rezidenţiale – de 2 ori pe lună; 11. Gravidele
asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost
contact apropiat cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit
simptomatice; 12. Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic
contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil
infectant. Un aspect esenţial al exercitării efective a dreptului la sănătate
în contextul manifestării pandemiei COVID-19 rezidă în consolidarea
capacităţii de răspuns a autorităţilor sanitare.
În acest sens, se impune acordarea unei atenţii deosebite măsurilor
dispuse de autorităţile cu scopul pregătirii spitalelor din România. Prin
Ordinul nr. 555 din 3 aprilie 2020 52 se instituie următoarele direcţii de

În acest context, termenul de imunosupresie se referă la: chimioterapia citotoxică,
agenţi biologici cu acţiune prelungită, imunoterapie celulară şi doze mari de
glucocorticoizi, conform ghidului Societăţii Americane de Boli Infecţioase (6.05.2020),
accesat la https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/.
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Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 290/2020, modificat şi completat
inclusiv prin Ordinul nr. 623/2020; Ordinul nr. 753/2020; Ordinul nr. 800/2020; Ordinul
nr. 961/2020, având ca obiect aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor
în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură
asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARSCoV-2 în faza I şi în faza a
II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu
virusul SARS-CoV.
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acţiune la nivelul unităţilor spitaliceşti: (1) limitarea internărilor
programate pe următoarea perioadă în raport cu gradul de ocupare a
paturilor, inclusiv paturi anestezie şi terapie intensivă (ATI) şi evoluţia
epidemiologică locală; (2) asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţii
testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 se va realiza prin implicarea
etapizată a spitalelor 53; (3) măsuri pentru pregătirea spitalelor pentru
asigurarea îngrijirii pacienţilor critici (în cazul extinderii crizei şi
depăşirii capacităţii spitalelor de boli infecţioase); (4) măsuri pentru
asigurarea triajului clinico-epidemiologic al pacienţilor; (5) Reglementări
cu privire la echipamentele individuale de protecţie (PPE); (6) Măsuri
pentru asigurarea resursei umane, etc. Prin Decretul Prezidenţial nr.
195/2020, respectiv nr. 240/2020 se realizează o ierarhizare a cazurilor
de urgenţă medicală după cum urmează: (1) urgenţe de ordin I - pacienţi
internaţi prin unităţi de primiri urgenţe/compartimente de primiri urgenţe
care îşi pot pierde viaţa în 24 de ore; (2) urgenţe de ordin II - pacienţi
care trebuie trataţi în cadrul aceleiaşi internări (odată diagnosticaţi nu pot
fi externaţi); (3) pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
diagnosticaţi cu COVID-19. Din interpretarea coroborată a acestor
dispoziţii rezultă că inclusiv în perioada stării de urgenţă, tratamentul
medical acordat pacienţilor se realizează în funcţie de ierarhizarea
obiectivă a cazurilor raportate spitalelor. Astfel, deşi starea de urgenţă
medicală este determinată de infectarea cu virusul SARS-CoV-2,
pacienţii diagnosticaţi cu virusul SARS-CoV-2 reprezintă, în temeiul
dispoziţiilor Decretelor, urgenţe de gradul 3. Este important de reţinut că,
în starea de urgenţă medicală se consideră prioritare (urgenţe de ordinul
I) pacienţi suferind de afecţiuni care pot conduce la pierderea vieţii în 24
de ore. Ierarhizarea urgenţelor medicale prin dispoziţiile Decretelor
prezidenţiale are ca scop acordarea nediscriminatorie a asistenţei
medicale astfel încât să fie preîntâmpinate situaţiile în care persoanele
infectate a fi infectate cu virusul COVID-19 să fie marginalizate în
procesul de acordare a asistenţei medicale. Ar mai fi multe de spus, dar
limitările tehnoradacţionale ne impun să analizăm în continuare despre
atingerile aduse dreptului la un mediu sănătos în perioada pandemiei.
Conform Ordinului nr. 555, sunt definite şi indicate particularităţile următoarelor
unităţi: A. Spitale de faza I; B. Spitale de faza II; C. Reţea de spitale şi unităţi sanitaresuport. Spitalele de faza I sunt spitalele care vor interna pacienţii cu COVID-19
simptomatici şi vor asigura tratamentul formelor de boală medii, severe şi critice.
Spitalele de faza I sunt reprezentate de spitalele de boli infecţioase, care sunt organizate
pe model pavilionar. Faza a II-a se aplică atunci când spitalele de boli infecţioase sunt
depăşite din punctul de vedere al numărului de pacienţi internaţi. Se bazează pe sistemul
pavilionar disponibil în majoritatea spitalelor de boli infecţioase.
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3.Protecţia mediului înconjurător natural împotriva efectelor
pandemiei de COVID-19
Ştim cum ne afectează direct pandemia de COVID-19 dar, oare,
ştim ce înseamnă şi pentru mediul înconjurător? 2020 a adus o nouă sursă
de poluare. Anumite deşeuri încep să se adune, în cantităţi uriaşe, în
natură. Le vedem pe stradă, în parcuri şi păduri. Biologii marini le găsesc
în mări şi oceane, semn că au început să fie aruncate în natură în cantităţi
considerabile. Este vorba despre măştile, mănuşile, vizierele şi alte
materiale de protecţie personală care, anul acesta, sunt folosite de
oamenii din toată lumea, pentru a-şi proteja sănătatea. Aceste
echipamente, utilizate până acum preponderent în domeniul medical, au
devenit produse de uz comun. Este foarte important să ştim cum ne
debarasăm de ele în mod responsabil, astfel încât să avem grijă atât de
noi înşine, cât şi de mediul înconjurător. În 2020, cantitatea de măşti de
protecţie folosite, în lume, a crescut, faţă de 2019, de….207 ori! 54 Din
nefericire, şi cantitatea de măşti care ajunge în natură a crescut pe
măsură. Acest lucru se întâmplă pentru că cele mai multe astfel de
obiecte sunt aruncate necorespunzător – adică în coşuri de gunoi deschise
sau, pur şi simplu, pe stradă. Măştile sunt luate de vânt, apoi de apa de
ploaie şi ajung în apele curgătoare care le poartă în mări şi oceane. Aşa se
explică faptul că au fost găsite măşti de protecţie folosite până şi pe
plajele unor insule nelocuite! Măştile şi mănuşile pe care le vedem pe jos
nu sunt numai dăunătoare pentru mediu, ci, înainte de toate, periculoase
pentru oameni, având în vedere riscul de contaminare cu care se asociază.
COVID-19 este o boală zoonotică. Este un virus nou care a trecut
de la o specie de animale la oameni. Astfel de salturi au o probabilitate
mai mare atunci când animalele sălbatice intră în contact direct cu
populaţiile umane, în principal ca urmare a extinderii activităţilor umane în
arii naturale, a interacţiunilor dintre om şi animale în unităţile de
producere a cărnii în regim intensiv sau a capturării speciilor sălbatice în
vederea consumului uman.
Insistăm asupra faptului că boala COVID-19 este doar un exemplu
al legăturilor dintre degradarea generală a mediului şi impactul concret al
acesteia asupra sănătăţii şi bunăstării noastre. Recent s-au publicat două
rapoarte majore - Global Biodiversity Outlook 5 (Perspectiva nr. 5 asupra
biodiversităţii mondiale) al Convenţiei privind diversitatea biologică 55
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Ibidem.
Pentru detalii, accesaţi site-ul: https://www.cbd.int/gbo5
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şi Living Planet Report 2020 (Raportul Planeta Vie 2020) al WWF 56.
Ambele rapoarte evidenţiază rata alarmantă a scăderii diversităţii
biologice şi solicită măsuri ferme şi urgente la nivelul întregii lumi.
Aceleaşi tendinţe îngrijorătoare se observă şi în Europa, afectând
rezilienţa, productivitatea şi capacitatea naturii de a ne asigura traiul.
Îmbunătăţirea rezilienţei naturii la nivel mondial prin protejarea,
conservarea şi refacerea ariilor naturale şi trecerea la un sistem alimentar
sustenabil nu numai că reduce riscurile asociate bolilor zoonotice, dar ne
asigură şi bunăstarea pe termen lung.Modul şi ritmul în care utilizăm
resursele naturale – inclusiv combustibilii fosili, pădurile şi terenurile –
reprezintă de asemenea cauze centrale ale schimbărilor climatice. De la
cele mai recente incendii de vegetaţie din SUA până la topirea gheţarilor
din Alpi, efectele sunt deja devastatoare. Dacă nu reuşim să reducem
drastic emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial şi să ne adaptăm
la o climă în schimbare, ne vom confrunta cu mult mai multe şocuri
puternice, care ne vor afecta societatea şi economia. Şi atunci, ca şi în
cazul COVID-19 şi al poluării aerului, unii dintre noi vor fi mai afectaţi
decât alţii. În această perioadă dificilă, Agenţia Europeană de Mediu
(AEM) a evaluat în repetate rânduri impactul măsurilor legate de Covid19 asupra emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. Unul din rezultatele
neintenţionate ale unor astfel de şocuri socioeconomice bruşte poate fi
reducerea suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră. Alte
rezultate, cum ar fi scăderea temporară a poluării aerului, au fost
observate şi în unele părţi ale Chinei şi Europei (de exemplu, în perioada
de „blocaj” din nordul Italiei). 57 Se ştie că expunerea de lungă durată la
aer poluat contribuie la apariţia de afecţiuni pulmonare şi cardiace
cronice. Deşi, datorită măsurilor legate de coronavirus, calitatea aerului
se poate îmbunătăţi în unele zone, persoanele cu aceste afecţiuni
preexistente, care au fost expuse mult timp la aer poluat, pot deveni şi
mai vulnerabile în această perioadă. În multe din rapoartele AEM, se
arată că există o corelaţie între performanţa economică a anumitor
sectoare şi impactul asupra mediului. Se preconizează că această criză va
avea un efect puternic asupra modelelor de producţie şi de consum, cum
Fundaţia Mondială a Naturii este o organizaţie non-guvernamentală pentru
conservarea naturii şi restaurarea ecologică a mediului natural. Organizaţia care era
denumită înainte şi World Wildlife Fund, ia naştere în aprilie 1961 şi are primul sediu în
biroul IUCN din Morges, Elveţia. Pentru detalii, accesaţi site-ul: https://wwf.ro/planetanoastra/raportul-planeta-vie-2020/
57
A se vedea, pentru detalii, site-ul: https://www.eea.europa.eu/ro.
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ar fi reducerea cererii de mobilitate, de exemplu zborurile internaţionale
şi naveta zilnică cu maşina personală. Pentru a înţelege însă mai bine
amploarea, durata, precum şi unele efecte aşteptate şi neaşteptate, trebuie
să analizăm datele din domenii diferite după ieşirea din criză. AEM
intenţionează să evalueze aceste corelaţii şi va comunica rezultatele
acestei analize la momentul oportun. Cu toate acestea, fără o
transformare radicală a sistemelor noastre de producţie şi de consum,
reducerea emisiilor în urma unor crize economice de acest gen va fi cel
mai probabil de scurtă durată şi foarte costisitoare pentru societate.
Scopul Europei este să obţină neutralitatea climatică prin reduceri
treptate şi ireversibile şi prin stabilirea de obiective pe termen lung,
pentru a construi o economie rezilientă şi o societate rezilientă, şi nu prin
şocuri perturbatoare. Criza actuală ne arată şi de ce este necesar ca
tranziţia să fie echitabilă, pentru a acorda noi oportunităţi şi sprijin
persoanelor celor mai afectate.
Recent, Comisia Europeană a propus Legea europeană a climei, cu
scopul de a institui un cadru legal pe termen lung, care să vină în
completarea legislaţiei existente, pentru a atinge, până în 2050,
neutralitatea climatică în UE. Susţinută de un pachet legislativ
cuprinzător, UE are deja unul din cele mai ambiţioase obiective de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Unicitatea acestei propuneri
constă în faptul că atingerea neutralităţii climatice până în 2050 devine
un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic. După adoptare,
Uniunea şi statele sale membre vor fi obligate prin lege să se conformeze
şi să ia măsurile necesare pentru realizarea sa. UE a redus emisiile de
gaze cu efect de seră în ultimele trei decenii. Cea mai recentă evaluare a
AEM arată că, în 2018, emisiile de gaze cu efect de seră din UE au fost
cu 23,2 % mai scăzute decât nivelurile din 1990. În evaluare se susţine,
de asemenea, că sunt necesare mai multe eforturi şi măsuri suplimentare
pentru a atinge obiectivul actual pentru 2030, şi anume „o reducere de cel
puţin 40 % faţă de nivelurile din 1990”, dar şi reconfirmarea
angajamentului faţă de mediu şi climă. De asemenea, Comisia Europeană
a anunţat Pactul verde european, un set ambiţios de priorităţi politice
pentru realizarea neutralităţii climatice, a sustenabilităţii economice şi a
unei tranziţii echitabile. Apoi, este impresionant că, în pofida şocului şi a
efectelor socioeconomice ale COVID-19, ambiţiile pe termen lung ale
Uniunii Europene în materie de mediu şi de climă nu s-au schimbat.
Dimpotrivă, se prezintă în continuare un număr tot mai mare de iniţiative
politice, printre care Strategia în domeniul biodiversităţii, Strategia „De
la fermă la consumator”, Strategia în domeniul substanţelor chimice şi
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Pactul climatic european. Atât Parlamentul European, cât şi Consiliul
European au aprobat recent obiectivul mai ambiţios de reducere cu cel
puţin 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.
De câteva decenii, oamenii de ştiinţă trag semnale de alarmă cu
privire la schimbările climatice, degradarea mediului şi impactul
potenţial al acestora asupra bunăstării noastre. Acum ne aflăm însă întrun punct de cotitură, iar deceniul următor ne oferă o şansă unică, pe care
nu am mai avut-o până acum. Pentru prima dată, cunoştinţele şi politicile
sunt aliniate pentru a realiza sustenabilitatea pe întregul continent.
Angajamentul Europei a rămas neschimbat, chiar şi atunci când impactul
economic al pandemiei a impus măsuri urgente de redresare. Pachetele de
măsuri sunt acum pe deplin aliniate la obiectivele unei redresări verzi şi
digitale. Acest angajament ferm şi această ambiţie politică sunt esenţiale,
dar nu şi suficiente. Ele vor trebui transpuse în politici concrete şi în
măsuri adoptate în fiecare etapă a parcursului; iar acestea, la rândul lor,
trebuie orientate şi susţinute de cunoştinţe fiabile şi cu valoare practică,
pentru a ne asigura că Europa rămâne pe calea cea bună şi îşi realizează
ambiţiile pe termen lung în materie de mediu şi de climă: o viziune
unitară şi o strategie comună pentru perioada 2021- 2030. În următorul
deceniu, provocările în materie de mediu şi climă cu care se va confrunta
Europa vor necesita răspunsuri sistemice, precum şi punerea în aplicare
deplină a politicilor şi integrarea completă a obiectivelor referitoare la
sustenabilitate în politicile socioeconomice. De asemenea, va fi esenţială
sensibilizarea publicului, care va determina alegeri mai sustenabile şi o
coordonare globală.
Strategia AEM-Eionet 2021-2030 îşi propune să furnizeze datele şi
cunoştinţele
necesare
pentru
a
face
faţă
acestor
provocări. Viziunea Agenţiei Europene de Mediul este aceea de a face
posibilă o Europă durabilă prin cunoştinţe fiabile şi cu valoare practică,
destinate luării de decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la priorităţile
şi soluţiile în materie de mediu şi de climă, în conformitate cu ambiţiile
politice ale Europei. Împreună, AEM şi Eionet vor constitui principala
reţea de cunoştinţe relevante pentru politici în materie de mediu şi de
climă la nivelul Uniunii Europene şi la nivel national având ca
obiectivele strategice pentru următorul deceniu punerea în aplicare a
politicilor şi tranziţia către sustenabilitate şi furnizarea în timp util date
care să fundamenteze soluţii la provocările legate de sustenabilitate
pentru cinci domenii de activitate: biodiversitatea şi ecosistemele;
atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea; sănătatea umană
şi mediul; economia circulară şi utilizarea resurselor; tendinţele,
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perspectivele şi răspunsurile în materie de sustenabilitate. Prin
intermediul acestor cinci domenii de activitate interconectate ar fi posibil
să rămânem cu toţii în siguranţă şi să marcăm anul 2021 ca reper
memorabil în parcursul nostru către o Europă verde şi sănătoasă. Cadrul
de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru
perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual,
contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa
Acordul de la Paris, limitând creşterea temperaturii globale la sub
1,5°C, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi Pilonul european al drepturilor sociale prin concentrarea
finanţării Uniunii asupra obiectivelor ecologice. Prezentul regulament
pune în aplicare una dintre priorităţile stabilite în Comunicarea privind
Pactul verde european 58 şi face parte din Planul de investiţii pentru o
Europă durabilă 59, oferind finanţare specifică în cadrul Mecanismului
pentru o tranziţie justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda
costurile economice, sociale şi de mediu ale tranziţiei către o economie
circulară şi neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase
de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbţii echivalente,
luând în considerare impactul pandemiei de COVID-19.
4. În loc de concluzii. Securitatea mediului – parte integrantă a
securităţii naţionale
În 2020, cea mai mare lecţie din lume, ar fi abordarea un subiect de
actualitate, debarasarea responsabilă de măşti şi alte materiale de
protecţie contra infectării cu noul coronavirus. Oamenii trebuie să înveţe
cum trebuie procedat în mod corect cu măştile, mănuşile, şerveţelele
antibacteriene şi alte echipamente de protecţie personală, după utilizarea
acestora. Zeci de mii dintre noi ştim deja acum că aceste materiale se
aruncă numai în recipiente închise cu capac şi prevăzute cu sac, astfel
încât să alţi oameni să nu se contamineze, iar mediul înconjurător să nu
fie poluat. În ceea ce priveşte România, trebuiesc constituite entităţi care
să-şi construiască propriile planuri de acţiune colectivă prin care să
atragă atenţia oamenilor din comunităţile lor că este necesar să se
debaraseze corespunzător de echipamentele de protecţie folosite. Mai
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Pentru Pactul verde european a se vedea, site-ul:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro.
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Pentru Planul de investişii a se vedea, site-ul:
https://www.mediafax.ro/economic/planul-de-investitii-pentru-o-europa-durabila.
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clar, specialiştii în domeniu trebuie să ofere cunoştinţele şi instrumentele
necesare pentru a acţiona contra schimbărilor climatice promovând un
gest pe care îl putem face chiar de azi – să aruncăm măştile cu grijă, în
recipiente închise, să reducem poluarea cu acest tip de deşeuri, pentru că,
altfel, măştile aruncate în natură vor reprezenta un pericol tot mai mare
pentru sănătatea oamenilor şi a planetei. Oamenii să-şi dorescă să nu mai
vadă nicio mască aruncată în locuri publice şi să fie dornici să contribuie
la această schimbare.
Protejarea mediului reprezintă o preocupare majoră a tinerei
generaţii iar tema aleasă pentru această conferinţă consacrată protecţiei
mediului reflectă această realitate în contextul în care, Europa a făcut o
alegere clară: o Europă verde, şi rezilientă. În cadrul Pactului verde
european, Comisia Europeană a propus deja o tranziţie
ambiţioasă şi justă pentru asigurarea unei sustenabilităţi pe termen lung,
având în centrul atenţiei preocupările legate de mediu şi climă. Pentru
punerea în aplicare a acestei viziuni, au fost avansate pachete de politici
majore, inclusiv strategia-Biodiversitatea-propusă
recent 60. Aceste
priorităţi se regăsesc la fel de clar şi în propunerea de buget multianual al
UE de 1100 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. În cadrul planului
de redresare după această criză economică, Comisia Europeană a propus
recent un nou instrument financiar suplimentar, „Next Generation
EU”, în valoare de 750 de miliarde EUR. Înglobate în obiective de
politică bine definite, aceste fonduri pot susţine transformarea economiei
europene,
contribuind la
neutralitate
climatică
şi
la sustenabilitate, abordând în acelaşi timp inegalităţile sociale. Pe
întreaga durată a tranziţiei, volumul de cunoştinţe va juca un rol esenţial
pentru a garanta că aceste fonduri sunt alocate unor acţiuni coerente în
vederea realizării acestei viziuni comune. 61
Din perspectivă mondială, umanitatea va avea nevoie de ani, dacă
nu chiar zeci de ani, pentru a constata şi evalua amploarea acestei crize,
de la schimbări demografice şi inegalităţi până la utilizarea resurselor şi
la tendinţele în materie de emisii poluante. Cu toate acestea, există deja
unele indicii care permit să se anticipeze modul în care măsurile de
combatere a coronavirusului ar putea afecta mediul, atât pe termen scurt,
cât şi pe termen lung. Provocările interconectate reprezentate de
necesităţile în ceea ce priveşte lipsa de apă şi alimente, energia,
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schimbările climatice, pierderea biodiversităţii şi interdependenţa
economică reprezintă un posibil „tsunami” pentru întreaga lume. Aceste
provocări sunt neobişnuite prin faptul că au o dimensiune şi un nivel de
complexitate fără precedent în istoria omenirii. Înţelegerea importanţei
acestora şi adoptarea unor acţiuni pe măsură se numără printre dilemele
noastre comune în ceea ce priveşte securitatea. Referitor la impactul
problematicilor de mediu, care pot afecta în mod exponenţial şi direct
securitatea socială, fizică şi economică, putem evidenţia fenomenele
meteorologice extreme şi şocurile privind aprovizionarea cu apă şi
energie, precum şi accelerarea riscurilor şi ameninţărilor cum ar fi:
precipitaţii provocate de eroziunea solului şi instabilitatea structurală,
degradarea calităţii apelor sau distrugerea surselor de aprovizionare cu
apă, răspândirea unor noi boli, degradarea capacităţii de aprovizionare
cu energie, invazia dăunătorilor, distrugerea agriculturii şi pescuitului,
noi cauze de conflict armat, amplificarea abuzurilor şi crimelor. Criza
mediului devine cu trecerea timpului un proces din ce în ce mai acut şi
sesizabil care, conform cercetătorilor, reprezintă în momentul actual a
doua mare problemă globală a secolului XXI, prima fiind, indiscutabil,
creşterea populaţiei planetei, chestiune pe care decidenţii din umbră ai
destinului unanităţii, au înţeles să o rezolve prin generarea şi răspândirea
pandemiei (pandemiilor). Problema actuală nu este una de resurse, ci este
legată de o distribuţie şi o gestionare eficientă a resurselor la nivel global.
Modul de acţiune preventiv în domeniul securităţii mediului trebuie să
cuprindă întreaga matrice de legături sistemice: turbulenţele economicofinanciare, conflictele pe resurse (energie, apă, alimentare),
aprovizionarea cu energie, criminalitatea organizată, fenomenul
radicalizării, riscuri la infrastructura critică, intensificarea migraţiei,
distrugerea comerţului internaţional, proliferarea nucleară, ameninţări la
adresa securităţii alimentare, răspândirea pandemiilor, deteriorarea
calităţii apei şi reducerea resurselor de apă. 62
Trecem printr-o perioadă dificilă. Totul în jurul nostru s-a schimbat
într-un ritm fără precedent şi în timp foarte scurt: socializarea, viaţa
profesională, învăţământul, concediile, oportunităţile de muncă şi
conectivitatea digitală. Viitorul este, de asemenea, plin de numeroase
incertitudini. În aceste timpuri încercate, nu trebuie însă să uităm
niciodată forţa impresionantă, rezilienţa şi solidaritatea de care am dat
A se vedea, pentru detalii, Ana Ligia Leua, Provocări de mediu la adresa securităţii
naţionale, Annals of the University of Bucharest/Political science series, 2012, 14(1),
99-116. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-389525.
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dovadă ca oameni, familii şi membri ai unei comunităţi mondiale.
Împreună putem acţiona, putem inova, ne putem adapta şi putem merge
înainte. Şi trebuie să o facem într-un mod sustenabil privind către
viitor. Aşa cum am procedat şi noi, generaţia noastră, care constatâm că
salcâmii, ştejarii şi fagii plantaţi de noi acum mai bine de 50 de ani, au
crescut, iar acum ei alcătuiesc adevăraţi codrii prin care, la anii de acum,
care sunt ai senectuţii, deseori rătăcim în căutare de pace, linişte ori
singurătate. Să umbli prin codrii plantaţi de propria-ţi mână e un
sentiment ce nu se poate descrie prin cuvinte. Am plantat pentru pădurile
Botenilor, pentru pădurea românească, în fond, pentru urmaşii mei
direcţi. Am plantat cu aceste biete mâini ale mele o grădină de peste 500
de pomi fructiferi pe care-i las moştenire copiilor mei, Ruxandra şi
Adrian, soţul ei, alături de câteva cărţi şi de o casă în comuna mea natală,
Botenii Muscelului. Lor le mai las şi sentimentul meu de teamă pentru
soarta Codrului Românesc, care e în pericol, împreună cu îndemnul de a-l
apăra, cu oricâte firave puteri, şi cu porunca să planteze, în fiecare an ce-l
vor avea de petrecut pe pământ, cel puţin 10 pomi. Le las un pământ de
un hectar, moştenit de la străbunii mei, furat de comunişti şi recuperat
ulterior evenimentelor din decembrie 1989. Tot lor le mai las credinţa că
mie, tatăl lor, Codrul Românesc mi-i tată, să creadă în el, în viitorul lui,
să nu uite că eu cred – şi să creadă şi ei – că ţara noastră trebuie să
redevină o ţară plină de păduri şi de curate izvoare, ca aceea pe care o
descrisese Eminescu în Memento mori. Fără o natură sănătoasă, nu
suntem şi nu vom fi un neam sănătos.
Au fost vremuri când din orice punct al pământului românesc ai fi
pornit, ai fi putut ajunge la Marea cea Mare mergând doar prin păduri.
Am avut o pădure edenică, dar n-am ştiut (de cele mai multe ori n-am
fost lăsaţi) s-o păstrăm. Am degradat-o, cu voie sau fără, şi odată cu ea sa degradat, din nefericire, şi neamul nostru. Regenerarea neamului
românesc trebuie să înceapă cu regenerarea naturii în mijlocul căreia
atâta amar de timp a trăit. Când pădurea va înceta să mai fie, nu numai
neamul românesc, ci neamurile toate vor înceta să mai fie. Sunt convins
că Eminescu, pe o anume dimensiune a lui, din natura românească se
trage. Orice izvor îşi are rădăcinile în alte mai adânci izvoare. Nu am
scris această lucrare pentru a transmite un adevăr pe care eu îl deţin, ci
pentru a găsi un adevăr în care eu am nevoie. Sensul ei nu este să
acopere, ci să descopere ceva. Acum trăiesc cu frica de a nu fi manipulat,
deoarece „impunerea” prin mass media a „propriului adevăr”, nu este
până la urmă un soi de manipulare? Cine deţine adevărul absolut? Până la
urmă, din totdeauna, ne manipulăm unii pe alţii, pentru a mai diminua din
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asperităţi, sau din contră, a le face mai proeminente sau a le înlocui, pe
cele ale părţii adverse, cu cele „ale noastre”. Aşadar, toată mass-media ar
putea fi manipularea însăşi! Între este şi nu este, apare, „intermediarul”.
Şi de ce nu totu-i, până la urmă, semantică! Şi totuşi, cea mai periculoasă
dintre formele de manipulare căruia i-am căzut victimă a fost capacitatea
mea de a mă iluziona, de a mă entuziasma, de a începe prin a avea
încredere. Sfârşitul poate fi unul al deziluziei născute din firea noastră
„lasă-mă să te las”, din lenea lipsei noastre de reacţie şi din mereu
vinovata noastră speranţă că totul se poate aranja. Este finalul unei lucrări
despre mine şi timpul pe care l-am străbătut, sau altfel spus, într-o cheie
lirică, luată din poezia Anei Blandiana, numită Baladă: N-am altă Ană,
Mă zidesc pe mine...
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FOLOSIREA MEDIULUI NATURAL ÎN SCOPUL STĂPÂNIRII
OMENIRII.
COVID - 19, ADEVĂR, CONSPIRAŢIE SAU MANIPULARE?
„Cogito, ergo sum” (Cuget, deci exist”)
Descartes
„Noi nu trăim o pandemie, noi trăim o psihoză, cifrele
sunt false, iar autorităţile statului care le furnizează mint.
Nouă ni s-a creat o psihoză. Nu o pandemie. Psihoza este
creată de aceleaşi încercări de a ne scoate din mediul real,
şi a ne arunca undeva în mediul virtual. Este o psihoză la
nivel mondial. Nu toată lumea minte, însă există un
sindrom, „sindromul Stockholom”, în care oamenii s-au
prins în joc, iar ei se joacă de-a ceva în continuare”.
Prof. Florin Colceag, preluare emisiune ProTV
ARGUMENT
Am intrat în al doilea an al unei psihoze care a cuprins
întreaga lume.
Scenarii, conspiraţii, argumente şi contraargumente,
toate cu impact asupra prezentului şi viitorului omenirii.
Luăm ce ni se serveşte totul ca adevăr sau trebuie să
trecem prin filtrul raţiunii informaţiile?
Umanitatea îşi probează adevărata putere de regenerare
materială şi spirituală în situaţiile cele mai grave. Cu siguranţă
va reuşi să depăşească această criză ale cărei ale cărei origini
şi obiective încep să fie devoalate.
Prezentul punct de vedere este o încercare în acest sens.
A. SITUAŢIA
Ipoteze preliminare
1. Trăim într-o lume halucinantă. Ce vă spun eu nu veţi crede
Dumneavoastră, iar ce veţi spune Dumneavoastră nu va fi convingător
pentru mine! Logica, raţiunea, bunul simţ sunt ignorate total. Arbitrariul,
ridicat la rang de regulă în abordarea acestei situaţii, care aduce atingeri
grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ne transpun într-un haos
existenţial din care cu greu omenirea îşi va reveni.
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2. Omul este creaţie a Divinităţii sau o manifestare a mediului
natural? Adevărul este acela că omul este o creaţie a lui Dumnezeu, ca
parte a mediului natural. În fiecare om există o parte a divinităţii. Cine
vrea să stăpânească omenirea, vrea să-l supună pe Dumnezeu. Dacă se va
reuşi aceasta, umanitatea va mai exista? Care vor fi consecinţele
modificării genomului uman prin folosirea unui vaccin care acţionează la
acest nivel?
3. Sars-Cov 19 este un virus natural sau o creaţie a omului? Dacă la creat omul, şi este un pericol pentru acesta, atunci în ce scop a fost
creat? Ne aflăm în situaţia unui tip de război asimetric? Cum trebuie să
acţionăm, cine ne protejează şi în cine trebuie să avem încredere? În caz
că umanitatea a fost pusă în pericol cei vinovaţi nu trebuie să dea
socoteală?
4. Ineficienţa măsurilor de combatere a pandemiei au generat un
val de neîncredere în autorităţile naţionale. Acestea au luat întotdeauna
măsuri urmărind cu prioritate asigurarea protecţiei populaţiei sau au
urmărit şi alte scopuri? Pe bună dreptate ne putem întreba dacă suntem în
faţa disoluţiei statului social şi democratic. Primează bisniss-ul, interesele
politice sau protecţia populaţiei. Apare tot mai evidentă tendinţa de
comutare a capitalului către marile puteri şi multinaţionale. Sprijinul unor
state fără putere economică este o trădare a intereselor naţionale?
5. Din surse media aflăm că oficilali americani au declarat că :
„Sars-Cov - 2 vine din laborator”. În acest caz contaminarea intenţionată
a atmosferei cu particulele virusului ucigaş poate fi considerată ca o
acţiune premeditată şi criminală? Este acest fapt un atentat la sănătatea
mediului natural şi un atac asupra fiinţei umane?
Alte argumente justificative
1. Într-o zi un om a muşcat dintr-un măr. Aşa a început în sens
Biblic istoria umanităţii. În altă zi un om a fost muşcat un liliac, şi aşa au
început să prindă contur scenariile cu privire la sfârşitul umanităţii în
sens teluric. Cât de simplu pare! Realitatea este însă mult diferită.
Între cele două evenimente s-a desfăşurat incredibila, complexa şi
zbuciumata epopee a parcursului sinuos a civilizaţiei umane. Plină de
opere constructive, obţinute prin sacrificii, chinuri şi eforturi colosale,
dar mai ales de conflicte şi războaie, a căror amploare a atins azi cote şi
forme de manifestare apocaliptice, stropită cu valuri de sânge, râuri de
lacrimi şi sudoare, această istorie nu trebuie uitată pentru că „istoria
necunoscută, riscă să fie repetată”.
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Totul s-a dezvoltat, cu excepţia conştientizării importanţei şi
semnificaţiei promovării valorilor umanitare, a înţelepciunii de a evita
dezastrele care au drept cauză acţiunea nesăbuită a omului, a
responsabilităţii şi grijei pentru prezentul şi viitorul Planetei.
Vremurile pe care le parcurgem demonstrează aceasta! Pandemia
de coronavirus a îngenunchiat Planeta. Consecinţele sunt catastrofale
pentru întreaga fiinţă umană, afectându-i toate formele de manifestare, pe
termen scurt, mediu şi lung.
Domeniul educaţiei care priveşte generaţia aflată în prezent în
instituţiile de învăţământ în bănci (mă rog la tabletă, dacă o au!) pune sub
semnul întrebării, dezvoltarea întregii societăţi.
Întreaga comunitate internaţională este îngrijorată. ONU, sub
deviza disperată a tinerei generaţii „Salvaţi-ne viitorul!” se adresează
responsabililor naţionali şi internaţionali solicitându-le de a se preocupa
şi a găsi resursele necesare, dar şi modalităţile de acţiune pentru ca
generaţia actuală să nu fie exclusă din societate printr-un nivel de
educaţie scăzut. Oare la ce concluzie ajungem dacă este să analizăm
modul în care statul român a rezolvat această problemă?
2. „Cumplitul adevăr al acestei loterii (vaccinarea - n.n.) este că s-a
mers pe repede înainte, aplicându-se vechiul principiu invocat în general
de guverne în caz de criză majoră şi în special de unele departamente
„negre” ale serviciilor de spionaj pentru a justifica operaţiuni în care
trebuia acceptată sacrificarea unor personaje, victime căzute pentru a
asigura „victoria binelui superior”. Aşa s-a ajuns la acceptarea
principiului „validării şi vaccinării de urgenţă în situaţii excepţionale de
acută criză sanitară”, ideea fiind că se acceptă „trasee scurte” de testare.
Rezultatele obţinute de diversele companii farmaceutice - evident şi
în cazul diverselor tipuri de vaccin anti-Covid 19 - încep imediat să fie
supuse unei analize din partea organismului superior. În cazul Statelor
Membre UE, au fost făcute verificările cât se poate de rapid imaginabil
de către Agenţia europeană specializată, apoi s-a trecut la vaccinare,
specificându-se de fiecare dată că era (şi este vorba) despre un produs
acceptat în procedură de urgenţă.
Din această cauză, apariţia unor efecte secundare serioase, cu atât
mai multor a deceselor posibil legate de un vaccin sau altul, au fost
contabilizate cu foarte mare atenţie, de fapt fiind vorba despre elemente
care vor fi introduse în viitoarea fişă finală de rezultate cu care
producătorii unui vaccin se vor prezenta, naţional sau internaţional,
pentru acreditarea finală.
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Când se va ăntâmpla asta nu se ştie, decizia fiind nu de ordin
sanitar, ci de circumstanţiere politică.” (Bloguri, Cristian Unteanu, 31
martie 2021).
3. Omul în complexitatea formelor sale existenţiale, ca fiinţă biopsiho-socială a fost bulversat şi aruncat în lumea stresantă a haosului
întunecat generator de teamă, frică, panică, suspiciune şi neîncredere.
Biologic sub aspectul existenţei fizice, efectele au luat o amploare
de neimaginat. Au fost atinse din această perspectivă formele intime de
existenţă fizică, de la componentele intime ale celulei umane, până la tot
ceea ce înseamnă partea materială a susţinerii vieţii: hrană, apă,
îmbrăcăminte, condiţii de locuit, morţi suspecte în spitale, existenţa unei
competiţii evidente între producătorii de vaccinuri şi alte produse
medicale specifice etc. de la nivel micro la nivel planetar. Pe bună
dreptate ne putem pune întrebarea: Ce este prioritar, găsirea unui vaccin
pentru a combate pandemia sau obţinerea unor câştiguri de industria
farmaceutică?
Şi ca totul să fie complet speranţele într-un vaccin salvator încep să
se năruie pe zi ce trece din cauza eficienţei şi efectelor negative asociate,
apariţia unor noi variante şi tulpini care nu pot fi controlate.
Psihologic, sub impactul fenomenelor de frică şi panică induse de
existenţa unui „demon nevăzut”, care atacă insidios şi face ravagii în
corpul omului, cauzându-i moartea. Teoretic afectează pe toată lumea,
dar „vânează” cu prioritate persoanele cu vârsta de peste 65 de ani şi pe
cele cu diverse comorbidităţi, adică acele persoane care au nevoie de
cheltuieli „nejustificate” pentru a putea trăi. Lipsa unor tratamente
eficiente şi aplicarea unor protocoale inadecvate în unele spitale
concretizate în tratamente inumane în cazul unor pacienţi au generat
neîncredere pentru sistemul sanitar. Asistenţa medicală orientată prioritar
spre combaterea virusului a lăsat fără îngrijire adecvată persoanele
afectate de alte boli. Internarea forţată, la un moment dat a
asimptomaticilor, demers nerecomandat ulterior, a avut efecte
bulversante. Listele de aşteptare pentru vaccinare cu neprecizarea unui
termen precis nu poate decât să ţină în tensiune persoanele care s-au
înscris. De aici până la neîncredere şi suspiciune de a solicita îngrijire
medicală, nu este decât un pas. Dificultatea şi lipsă condiţiilor de acces a
tinerei generaţii la învăţătură, va avea efecte pe termen lung asupra
dezvoltării psihice fireşti a acestora. Rezultatul final este unul previzibil generalizarea stresului şi ştergerea sentimentului de umanitate.
Social efectele au început să se facă simţite odată cu obligativitatea
păstrării distanţării fizice, portul măştii, apariţia categoriilor vacinaţi şi
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nevacccinaţi, înfiinţarea certificatului de vaccinare cu stabilirea unor
statute diferite pentru cele două categorii, îngrădirea unor manifestări
religioase, culturale etc. Ascunderea feţei, prin portul măştii, restricţii în
părăsirea locuinţei şi localităţii, închiderea unor domenii cu impact
economic (HORECA, pieţe agroalimentare, teatre şi săli de spectacole
etc.) şi implicit reducerea nivelului de trai, carantinarea unor zone şi
localităţi, toate cu impact semnificativ asupra vieţii sociale.
„Îngheţarea relaţiilor sociale” pe ideea protejării celor din jur, a
însemnat lipsa contactelor formale şi informale, cu efecte sub toate
aspectele în plan psihologic şi nu numai.
Din această perspectivă, persoana este afectată în tot ceea ce
înseamnă relaţii sociale - familie, şcoală, profesie etc. - la nivel naţional,
regional, planetar.
Pe acest fond sumar a ceea ce „înseamnă pandemia pentru
omenire”, în care realul se împleteşte cu irealul şi în care scenariile şi
conspiraţiile, unele mai argumentate decât altele, au adus lumea în pragul
unei psihoze de proporţii apocaliptice.
În acest context, nu găsim suficiente argumente, pentru a justifica
încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, pe care cu mari
sacrificii generaţii întregi au făcut eforturi şi sacrificii pentru a le obţine
şi a le afirma prin tratate internaţionale şi legi constituţionale ale tuturor
statelor lumii.
Sunt tot mai evidente măsurile care, sub umbrela protejării
propriilor cetăţeni, devoalează tentaţia unor guverne, iar la noi situaţia
este chiar străvezie, de a încălca cu brutalitate drepturi şi libertăţi
cetăţeneşti, în intenţia clară de a se menţine la putere. Utilizarea forţei
legii prin instalarea stării de urgenţă şi a stării de alertă pe termen
nedefinit pentru impunerea de restricţii în desfăşurarea mişcărilor de
protest şi a impune astfel voinţa autorităţii. Recurgerea la măsuri de
militarizare a societăţii, cum ar fi adoptarea unei legi cu privire la
atribuţiile poliţiei militare şi extinderea jurisdicţiei asupra populaţiei
civile, este un alt exemplu. De aici şi până a cataloga drept „terorişti”,
„antisemiţi”, „xenofobi”, „extremişti”, „săraci”, „huligani”, „analfabeţi
funcţionali” pe cei care îşi permit să gândească altfel decât autoritatea,
cei drept trecătoare, nu este decât un pas.
Cum altfel am putea interpreta violenţa verbală, lipsa de
transparenţă şi brutalitate în luarea unor măsuri, nepăsarea şi lipsa de
empatie cu problemele societăţii, decât în scopul controlării şi
sancţionării populaţiei?
Numai aşa se explică „jocul” ciferelor infectării şi modificarea
modalităţilor de determinare a gradului de infectare în raport de agenda
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politică existentă la un moment dat, inconsecvenţă, bâlbâieli sau
controverse în aplicarea unor reguli în raport de interesele politice ale
momentului, anchete sociale de formă şi lipsa de măsuri pentru cei
descoperiţi pozitivi, sporirea atribuţiilor unor instituţii de forţă (poliţie,
jandarmerie, armată etc), afaceri dubioase şi netransparente pe timpul
stării de urgenţă, carantinarea succesivă a unor localităţi şi judeţe pentru
a menţine şi propaga frica şi teama etc.
O analiză pertinentă şi obiectivă care să stabilească raportul dintre
câştigul în plan economico-social ca urmare a măsurilor luate de guvern
şi consecinţele negative ale acestora pe termen scurt, mediu şi lung ar
pune cu siguranţă în dificultate toţi responsabilii cu sarcini în
coordonarea procesului de administrare a ţării pe timpul pandemiei.
Toate acestea pun sub semnul întrebării credibilitatea autorităţilor
când afirmă că iau măsuri pentru a gestiona situaţia de criză în care ne
aflăm, dar fac acest lucru prin măsuri de forţă, aroganţă şi abuzuri şi nu
prin convingerea populaţiei.
Justificarea preluării materialului de mai jos:
Virusul este cât se poate de real. Apariţia lui este naturală?
Chestiune discutabilă după informaţiile care circulă în mass-media.
Dacă este creat de om, cu ce scop? Oamenii se întreabă. Unii chiar
intenţionează să acţioneze pentru aflarea adevărului.
Sunt îngrijorări la care greu se poate răspunde acum.
Timpul cu siguranţă va decanta faptele şi va scoate la iveală
adevărul. Peste ani informaţiile de mai jos vor trece la unul din
capitolele - adevăr sau fals?
Postăm acest material, care au circulat în media, pentru a vedea
peste ani care a fost adevărul!
C. REACŢIA SOCIETĂŢII
Se pregăteşte al doilea Tribunal Nürnberg – cel mai mare proces
din toate timpurile
(Cu acest titlu îşi începe Jean-Michel Grau o expunere la care
ataşează toate sursele în Newsnet France)
Sunt în curs de pregătire acţiunile pentru înfiinţarea unui al doilea
tribunal de la Nürnberg, pe baza unei „acţiuni colective” sub egida a mii
de avocaţi din întreaga lume, în spatele avocatului americano-german,
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Reiner Fuellmich, care dă în judecată responsabilii pentru frauda Covid19, instrumentată de Forumul de la Davos.
NOTĂ: Reiner Fuellmich este avocatul care a reuşit să condamne
gigantul auto Volkswagen în cazul convertoarelor catalitice. Şi acelaşi
avocat a reuşit să câştige un proces împotriva Deutsche Bank.
Scandalul fraudei Covid-19 s-a transformat în cea mai mare
„crimă împotriva umanităţii” comisă vreodată.
Potrivit lui Reiner Fuellmich, toate fraudele din partea companiilor
germane sunt nimica-toată în comparaţie cu daunele pe care le-a cauzat şi
continuă să le provoace criza Covid-19. Această criză trebuie redenumită
„Scandalul Covid-19” şi toţi cei responsabili trebuie să fie urmăriţi penal
pentru daune civile cauzate de manipularea şi protocoalele false de
testare.
De aceea un colectiv internaţional de avocaţi va acţiona în judecată
cel mai mare delict din toate timpurile, „scandalul fraudei Covid-19”,
care s-a transformat între timp în cea mai mare crimă împotriva
umanităţii comisă vreodată. O comisie de anchetă Covid-19, a fost
deschisă la iniţiativa unui grup de avocaţi germani, cu scopul de a iniţia o
acţiune colectivă la nivel internaţional folosind dreptul anglo-saxon.
Iată sinteza ultimei comunicări a doctorului Fuellmich din
15.02.2021
„Audierile a o sută de oameni de ştiinţă, medici, economişti, jurişti
de renume internaţional, care au fost desfăşurate de comisia de anchetă
din Berlin, asupra afacerii Covid-19 încă din 07/10/2020, au arătat cu o
probabilitate apropiată de certitudine că scandalul Covid-19 nu a fost în
niciun moment o problemă de sănătate. Era vorba mai degrabă de
cimentarea puterii – nelegitimă, deoarece era obţinută prin metode
criminale – coruptei „găşti Davos”, prin transferul bogăţiei populaţiilor
către membrii clicii de la Davos, prin distrugerea, printre altele, a micilor
întreprinzători şi în special a întreprinderilor mijlocii. Platforme precum
Amazon, Google şi Uber ar putea astfel să-şi însuşească cotele de piaţă şi
averea lor”.
Situaţia anchetei Comitetului Covid-19
1. Covid-19 ca o tactică de diversiune a „elitelor” corporatiste şi
politice cu scopul de a transfera cota de piaţă şi bogăţia de la
întreprinderile mici şi mijlocii la platformele globale precum Amazon,
Google, Uber etc.
2. Contribuţia taxei audiovizuale la reconstrucţia unui nou peisaj
media, care oferă informaţii autentice, independente, în slujba cetăţenilor.
3. Asigurarea structurilor agricole regionale.
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4. Asigurarea puterii monedei locale pentru a împiedica o nouă
monedă să vină „de sus”.
Consideraţii psihologice ale situaţiei: cum am ajuns acolo?
Apel pentru anularea programului de vaccinare, formulat împotriva
Comisiei Europene, proces la New York privind statutul testelor PCR,
procese germane, procese canadiene, procese australiene, procese
austriece, procese la Curtea Internaţională de Justiţie şi la Curtea
Europeană – instanţa pentru Drepturile Omului.
„Am văzut ceea ce s-a confirmat din nou şi din nou: pericolul
virusului este cam acelaşi cu cel al gripei sezoniere, indiferent dacă este
vorba de un virus nou (fabricat integral sau parţial) sau orice virus cu
care avem de-a face pur şi simplu. Această gripă a fost denumită
„pandemie Covid-19”. Între timp, testele PCR ale lui Drosten nu sunt nici
măcar capabile să ne spună nimic despre infecţiile contagioase. Pentru a
înrăutăţi lucrurile, daunele economice şi de sănătate cauzate de măsurile
anticovid au fost devastatoare, astfel încât este necesar să vorbim despre
un nivel istoric, unic, de distrugere”.
Me Virginie de Araujo-Recchia, reprezentanta colectivului de
avocaţi din Franţa
După publicarea raportului meu, intitulat „Dictatura 2020,
terorismul de stat, atacul asupra intereselor fundamentale ale naţiunii şi
crimele împotriva umanităţii”, m-am alăturat unui colectiv de avocaţi şi
jurişti internaţionali pentru a discuta şi dezvolta instrumente juridice
destinate luptei contra măsurilor draconice luate în acelaşi timp în diferite
ţări ale lumii.
În decembrie 2020, am decis împreună cu Jean-Luc Duhamel,
avocat internaţional şi membru al colectivului, să ne unim competenţele
pentru a găsi o primă cale legală care să ne permită să acţionăm rapid şi
eficient. În acest scop şi întrucât procedurile sumare depuse în timpul
crizei nu au dat naştere vreunei decizii în conformitate cu drepturile
noastre fundamentale, am revenit, aşadar, la sursele legii noastre.
Iată extrase din convocare care vor ajuta cititorii să înţeleagă mai
bine bazele legale ale abordării noastre:
„Preambulul Declaraţiei Drepturilor Omului şi a Cetăţeanului din
1789, proclamă că „actele puterii executive pot fi respectate de popor
numai dacă aceste acte respectă în sine drepturile naturale, inalienabile
şi sacre ale omului”: „Reprezentanţii poporului francez, constituiţi ca
adunare naţională, considerând că ignoranţa, uitarea sau dispreţul faţă
de drepturile omului sunt singurele cauze ale nenorocirilor publice şi ale
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corupţiei guvernelor, au decis să expună, într-o declaraţie solemnă, ceea
ce este natural, inalienabil: drepturile sacre ale omului”.
Această Declaraţie prezentată în mod constant tuturor membrilor
corpului social, le aminteşte în permanenţă de drepturile şi îndatoririle
lor, astfel încât actele puterii legislative şi cele ale puterii executive să îşi
îndeplinească menirea. Revendicările cetăţenilor, bazate acum pe
principii simple şi incontestabile, se îndreaptă întotdeauna către
menţinerea şi respectarea Constituţiei şi bunăstarea şi fericirea tuturor.”
Rainer Fuellmich: Populaţia lumii a fost folosită drept cobai
pentru aceste seruri experimentale
„Faptul că nu s-a discutat niciodată despre sănătate este deosebit de
evident. La fel şi faptul că injecţiile cu substanţe experimentale dechizate
în „vaccinuri” provoacă acum daune grave, inclusiv consecinţe fatale, la
scară masivă. Populaţia lumii a fost folosită drept cobai pentru aceste
„seruri experimentale”. Pentru a scufunda populaţia în panică, au fost
introduse măsuri de izolare periculoase şi dăunătoare (conform OMS),
„măsuri de purtare obligatorie, inutilă şi periculoasă a măştii şi, de
asemenea, distanţarea socială, inutilă şi contraproductivă. Populaţia era
astfel „pregătită” pentru injectare”.
„Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească!” Un
interviu cu Dr. Adina Alberts despre faţa ascunsă a „pandemiei”
CEA MAI MARE FRAUDĂ DIN ISTORIE s-a bazat pe un test
neconcludent şi a declarat bolnavi pe presupunere
„Între timp, tot mai mulţi oameni, şi nu doar avocaţi – şi pe bună
dreptate – cer, pe lângă sfârşitul imediat al acestor măsuri criminale, o
revizuire judiciară a faptelor de către un tribunal internaţional cu adevărat
independent, după modelul proceselor de la Nürnberg.
În plus, un interviu cu un martor de la o casă de bătrâni din Berlin
scoate la iveală faptul că din 31 de persoane vaccinate acolo - unele cu
forţa, în prezenţa soldaţilor Bundeswehr, persoane al căror test a fost
negativ înainte de vaccinare -, 8 au murit până acum şi 11 sunt supuşi
efectelor secundare grave ”.
Cometariu: Se pregăteşte al doilea Tribunal Nuremberg
Pentru a înţelege pe deplin ceea ce este cu acest nou tribunal de la
Nürnberg trebuie lămurit că este creat pentru a judeca cel mai mare dosar
penal din toate timpurile. Este vorba despre deconspirarea doctorului
Drosten pentru că a denaturat protocolul testelor PCR în numele
Forumului de la Davos – clica oligarhiei financiare. Acuzaţiile se
îndreaptă şi împotriva lui Klaus Schwab, marele arhitect al acestei
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gigantice „luări de ostatici”, dar şi tragerea la răspundere a politicienilor
din fruntea UE care au executat directivele lui Drosten şi ale OMS, ceea
ce a determinat toate guvernele occidentale să ia decizii devastatoare de
izolare, lockdown, purtare obligatorie a măştii şi distanţare socială şi mai
nou, vaccinuri mortale pentru cei mai în vârstă dintre noi.
Dr. Annie Bukacek: ”Medicii sunt instruiţi să scrie Covid 19,
indiferent de boală…” Dezvăluiri uluitoare!!!
„Acestea sunt adevărurile care vor doborî „măştile” celor
responsabili pentru crimele comise. Pentru politicienii care au avut
încredere în aceste figuri corupte -, spune dr. Fuellmich - faptele
prezentate aici sunt colacul de salvare care îi poate ajuta să corecteze
lucrurile şi să înceapă mult aşteptata dezbatere ştiinţifică, pentru a evita
să se scufunde împreună cu aceşti şarlatani criminali”.
Apoi, în lumina acestei ultime comunicări a doctorului Fuellmich,
două propuneri din şedinţa extraordinară a Comitetului Covid de la
Berlin atrag atenţia:
În primul rând felul în care se poate asigura aprovizionarea cu
alimente, ceea ce pare oarecum suprarealist având în vedere situaţia de
astăzi. Dacă ne referim la planificarea Forumului de la Davos al lui Klaus
Schwab, nu este aşa. Acesta a prevăzut într-adevăr o criză alimentară la
sfârşitul celei de-a doua jumătăţi a anului 2021.
În al doilea rând crearea de monede regionale. Acolo este clar că
Comitetul Covid din Berlin anticipează deja prăbuşirea globală a pieţei
bursiere din care oligarhia financiară a Forumului de la Davos
intenţionează să profite pentru a înfiinţa moneda digitală europeană în
timp ce aşteaptă „o monedă globală pentru a crea un credit social în stil
chinezesc. De această monedă se presupune că va deveni dependentă
clasa de mijloc a tuturor popoarelor ruinate de închiderea afacerilor lor,
IMM-uri, industrii culturale şi turistice, facilităţi sportive etc.
Doar aceste două aspecte ale „luării de ostatici 2.0” la care toată
lumea occidentală a fost victimă de aproape un an ar trebui, în mod logic,
să fie suficient de relevante pentru a ne face să înţelegem definitiv că ne
confruntăm cu un „genocid”, care în acest moment ţine doar de noi:
rămânem nemişcaţi şi cu mâinile în sân fără să facem nimic?
De aceea este potrivit ca fiecare să facă tot posibilul acum, astfel
încât această Coaliţie Juridică Internaţională să poată fi operaţională cât
mai curând posibil. Pentru a face acest lucru, toţi cei care doresc să se
alăture acţiunii colective a avocaţilor francezi, pentru a participa la
această recucerire a libertăţilor noastre, să ia legătura până la 21 februarie
cu acţiunea colectivă. Supravieţuirea noastră şi viitorul copiilor nostri
este în joc acum.
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Datele de contact sunt prezentate în finalul interviului cu
avocata Me
Virginie
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Araujo-Recchia realizat
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titrata
publicaţie France Soir.
Realizator: Jean Michel Grau
SURSE:
-whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterbennach-der-impfung/
- nouveau-monde.ca
- 2020news.de
- francesoir.fr
- vernoncoleman.com
- internationalnetwork.net
NOTĂ: Cum stau lucrurile cu testul PCR? Cine l-a inventat şi cum
funcţionează? Este el 100% sigur? Sunt doar câteva dintre întrebările pe
care şi le adresează românii, dar nu numai, în legătură cu aceste teste
despre care auzim acum în fiecare zi. Răspunsurile ar putea veni dintr-un
filmuleţ în care inventatorul testului RT PCR, biochimistul american
Kary Mulliscu cu care se „depistează” COVID 19, se destăinuie:
(Detalii ale inventatorului testului PCR publicat de cotidianul.ro .)
“Testul nu poate depista dacă eşti bolnav sau dacă te vei
îmbolnăvi ! (…) Sunt zece mii de retrovirusuri. Dacă interpretezi
testul necorespunzator în cercetarea lor, poţi obţine ce rezultat
vrei, chiar o iluzie!”.
„La aceste teste, totul se bazează pe lucruri care sunt
invizibile, şi rezultatele sunt deduse“, afirmă Kary Mullis, care
avertiza şi că nu întotdeauna „poţi pretinde că testul dă un rezultat
concludent“.
„Testul îţi permite să iei ceva infim, şi să aduci acel ceva la
o scară foarte mare, să fie măsurabil, şi apoi să vorbeşti de parcă
ar fi ceva important. Asta nu înseamnă că e folosit greşit ci că e
interpretat greşit.“
Biochimistul american Kary Mullis este inventatorul reacţiei de
polimerizare în lanţ (Polymerase Chain Reaction sau PCR în engleză),
pentru care a şi fost premiat cu Nobel pentru chimie în 1993. Mullis a
murit anul trecut (2020 - n.n.), din cauza unei pneumonii.
Sursa: adev.ro/qqtl06
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„RESPONSABILITATEA DE A PROTEJA” – UN
PRINCIPIU FUNDAMENTAL APLICABIL PENTRU
OPERAŢIILE MILITARE INTERNAŢIONALE DESTINATE
SALVGARDĂRII MEDIULUI NATURAL
Prof.univ.dr. Iordache Constantin
Dr. Giuşcă Florin Laurenţiu
Statele se pot confrunta pe viitor cu o serie de evenimente
nedorite: conflicte armate regionale; dezastre naturale, dezastre
tehnologice. Toate aceste evenimente dramatice au un impact negativ
direct asupra mediului natural şi deteriorează condiţiile de viaţă şi de
securitate ale populaţiei civile. Prin urmare, este absolut necesară
constituirea, la nivel local, naţional, regional şi internaţional, a unor
structuri şi organisme care, prin intervenţia lor, să asigure securitatea
mediului natural şi protecţia civilă a oamenilor .
Abordarea teoretică a justificării intervenţiilor militare
umanitare în scopul salvării omului, a securităţii ecologice, ca esenţă a
principiului „responsabilităţii de a proteja” 63 a rezultat din imperativul
protecţiei securităţii umane, de apărare a valorilor supreme ale umanităţii,
din amplele dezbateri referitoare la asigurarea eficienţei acţiunilor
ecologice şi a celor de garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului. „ Practica politico-diplomatică a demonstrat prin operaţiile
desfăşurate în fosta Iugoslavie, Somalia, Ruanda, Haiti, Albania şi în
primul război din Golf că intervenţia de umanitate pentru a fi legitimă
trebuie aprobată de Consiliul de Securitate al ONU, for global care
deţine monopolul autorizării folosirii forţei în relaţiile internaţionale.
Dacă până la operaţia NATO din Kosovo, din anul 1999, se considera că
există o obligaţie morală în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă
umanitară şi facilitarea sprijinului pentru victimele unui dezastru
umanitar, adoptarea de către ONU a conceptului „responsabilităţii de a
proteja” în 2005 a determinat fundamentarea acţiunilor intervenţioniste
din Libia în anul 2011 (argumentul fiind necesitatea unui răspuns

P. Robinson, Dicţionar de securitate naţională, Editura CA Publishing, Cluj Napoca,
2010,
p. 183.
63

75

internaţional legitim la încălcarea drepturilor omului) ” 64. Printre
cerinţele invocării principiului „responsabilităţii de a proteja” se numă
următoarele: ameninţarea la adresa securităţii umane şi a securităţii
ecologice să fie suficient de mare pentru a justifica utilizarea forţei
armate; principalul scop al misiunii să fie eliminarea ameninţărilor; forţa
să fie utilizată în ultimă instanţă, fiind minimă şi proporţională cu
ameninţarea; şi, în final, ca intervenţia să aibă şanse rezonabile de
succes 65.
Este greu de găsit echilibrul între scopurile politice ale securităţii
faţă de obiectivele strategiei ecologice , iar sub aspect operaţional este
dificil să se asigure protecţia umanitară fără o prezenţă militară eficace.
Această dilemă securitate-ecologism-umanitarism a generat controverse
în aprecierea rolului militarilor în operaţiile de protecţie civilă deoarece
misiunile umanitar-ecologice diferă de misiunile de luptă clasice 66.
Complexitatea abordării ştiinţifice a rolului militarilor în asigurarea
protecţiei civililor , a mediului natural, de orice tip de ameninţări a fost
evidenţiată de literatura de specialitate 67.„ Există particularităţi ale
protecţiei civile sau ecologice în timp de pace faţă de război, în sensul
că situaţiile de urgenţă civilă care pot implica şi o intervenţie a
mijloacelor din dotarea forţelor armate reprezintă evenimente
excepţionale cu caracter nonmilitar, prin care se ameninţă viaţa,
sănătatea populaţiei şi securitatea ecologică ” 68.
Merită să evidenţiem că la fel ca în cazul Comitetului Internaţional
al Crucii Roşii (CICR) 69, protecţia umanitară s-a generat din necesitatea
I. Dragoman, C. Militaru, 7 studii de drept internaţional umanitar, Editura Lumina
Lex, Bucureşti 2003, p. 174; F. Olteanu, Intervenţiile umanitare, Editura Universităţii
Petrol-Gaze, Ploieşti, 2010, p. 32.
65
Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1973 (2011), publicată în Monitorul Oficial
nr. 484/2011.
66
C. Moscos, Armata mai mult decât o ocupaţie?, Editura Ziua, Bucureşti, 2005, p. 82.
67
Din literatura normativă exemplificativă în Doctrina Armatei României din 2007 care
între alte măsuri ale forţelor armate (art 37) menţionează şi sprijinirea autorităţilor
centrale şi locale, ca şi a populaţiei în caz de crize, dezastre şi accidente. Din literatura
ştiinţifică, ne rezumăm să exemplificăm cu articolele publicate de C. Zamfir în Buletinul
Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, nr. 1/2007.
68
I. Dragoman, Drepturile Omului în forţele armate, buna guvernare, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, p. 218.
69
Creată în anul 1863 ca organizaţie de întrajutorare a răniţilor de război, CICR şi-a
extins activitatea după Primul Război Mondial şi pe direcţia ameliorării suferinţelor
cauzate de alte catastrofe, vezi manualul de la Croix Rouge Internationale, Geneva,
1971.
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de a se alina suferinţele victimelor de război, de a se asigura securitatea
alimentară, protejarea mediului natural, dar a evoluat ulterior spre
misiuni tot mai cuprinzătoare, conţinând asistenţa umanitară împotriva
efectelor dezastrelor naturale şi a accidentelor cauzate de activitatea
umană; de altfel, în astfel de momente de încercare a rezistenţei umane
împotriva vitregiilor sorţii, CICR şi organismele de protecţie umanitară
acţionează de multe ori împreună în cadrul unor operaţii multinaţionale
în care pot fi partenere şi cu elemente ale forţelor armate. În ceea ce
priveşte internaţionalizarea protecţiei civile, prin extinderea
transfrontalieră a efectelor ostilităţilor şi catastrofelor, securitatea
alimentară n-a mai putut fi asigurată numai de măsurile locale şi
naţionale luate în zona producerii evenimentelor, fiind necesară
cooperarea internaţională pentru a se asigura resursele umane, materiale
şi financiare necesare comunităţilor lovite de dezastre. Din aceste
considerente, la 1 martie 1972, s-a constituit Organizaţia Internaţională a
Protecţiei Civile (OIPC), pe baza unei convenţii adoptate de statele
membre în 1966 la Monaco şi intrată în vigoare la prima Adunare
Generală din 1972. OIPC a impulsionat încheierea de acorduri bilaterale,
de protecţie civilă, în cazul României putând enumera înţelegerile cu
Moldova (Mon Of. nr. 196/1995), Ungaria, (Mon. Of. nr. 44/2001 şi nr.
25/2005), Turcia (Mon. Of. nr. 151/2009) şi Franţa (Mon. Of. nr.
152/2009).
,,Ne raliem părerii exprimate de literatura de specialitate 70 că
beneficiile internaţionalizării operaţiilor de protecţie civilă, de securitate
ecologică, va determina perfecţionarea în continuare a cooperării
internaţionale în acest domeniu vital al existenţei umane. Cercetările
ştiinţifice asupra operaţiilor de protecţie civilă relevă legătura dintre
acestea şi DIU, atât în formele sale cutumiare (spre exemplu obligaţia
puterii ocupante de a lua toate măsurile de restabilire şi asigurare a
vieţii publice, a securităţii mediului natural, precizată de articolul 43 din
Regulamentul din 1907 privitor la legile şi obiceiurile războiului
terestru), cât şi în cele convenţionale (îndatorirea respectării şi
protejării organismelor de protecţie civilă identificate ca atare,
prevăzută de articolul 12 din Protocolul I – Geneva, din anul 1977) ”.

C. Zamfir, op. cit., pp. 352-353 şi C. Oprişa, Rolul NATO în asistenţa dezastrelor, în
Politici si strategii în gestionarea conflictualităţii, Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice a Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, 20-21 martie
2008, Bucureşti, vol. IV, p. 153.
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Este un adevăr de necontestat că dincolo de dispoziţiile cutumiare şi
convenţionale ale instrumentelor juridice, doctrina de DIU 71 a fost
întotdeauna preocupată de reliefarea misiunilor de protecţie civilă, de
planificarea şi organizarea operaţională în domeniul ecologic şi de
formarea personalului specializat. Strategiile naţionale şi internaţionale
actuale de protecţie civilă fac trimitere la o serie întreagă de documente
politico-administrative de perfecţionare a organizării şi desfăşurării
operaţiilor de protecţie civilă, ecologică, de orice tip, aşa cum este cazul
celor adoptate la nivel naţional şi internaţional, în cadrul acestora din
urmă putând enumera: Strategia internaţională de reducere a dezastrelor
adoptată în cadrul ONU; Strategia României de management a riscului de
inundaţii; Strategia comunicării în situaţii de urgenţă, dezvoltate de
strategiile naţionale, regionale şi globale de securitate alimentară. Aceste
documente de organizare şi planificare a acţiunii în cazul catastrofelor
umanitare asigură perfecţionarea continuă a operaţiilor de protecţie civilă
în speranţa salvării existenţei umane în faţa oricăror riscuri, ameninţări,
pericole şi vulnerabilităţi.
Termenul ,,intervenţie” are o altă conotaţie decât în cadrele clasice
ale guvernării locale şi naţionale, în relaţiile internaţionale referindu-se
cu precădere la un tip de amestec în treburile interne ale unui stat de către
un actor extern, de obicei un alt stat, grup de state, organizaţie
intenaţională sau chiar un grup de substate sau nonstate 72. Uneori,
intervenţiile, chiar şi acelea cu scop umanitar, pot fi cerute de cei aflaţi
într-o astfel de necesitate umanitară, alteori pot fi permise oficial sau
tolerate de autorităţile statului-ţintă şi n-au fost puţine situaţiile când au
atras critici şi piedici naţionale şi/sau internaţionale atunci când s-au
desfăşurat prin utilizarea violenţei armate.
Carta ONU prevede că organizaţiile regionale pot fi utilizate de
către Consiliul de Securitate pentru acţiunile de menţinere a păcii şi a
Toate manualele, cursurile şi tratatele de DIU au şi consideraţii doctrinare referitoare
la Protecţia Civilă după cum o demonstrează şi cele elaborate de: I. Cloşca şi I. Suceavă
(1992 şi 2000), I. Dragoman (1999, 2003, 2005 şi 2010), S. Scăunaş (2001), I. M.
Anghel şi V. I. Anghel (2003), N. Purdă (2004), V. Bădescu (2007), I. Pîlşoiu (2007),
D. Codiţă şi G. Ungureanu (2008), D. Ungureanu (2011), N. Lupulescu (2009), E.
Popescu (2011). Fundamentale pentru doctrina Dreptului Internaţional Umanitar sunt şi
explicaţiile oferite de Commentaire des Protocoles additionels du 8 juin 1977, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986.
72
S. Lawson, Relaţii Internaţionale, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2010, p. 121.
Vezi şi G. Onişoru, Relaţii internaţionale, Editura Fundaţiei „Române de
Mâine”,Bucureşti,2007, p. 26.
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protejării mediului natural; s-a realizat o relaţie de cooperare între
organele principale ale ONU şi organizaţiile regionale pentru
soluţionarea urgenţelor umanitare sau ecologice. Pe această bază s-au
desfăşurat acţiunile comune ale Consiliului de Securitate cu Uniunea
Europeană în criza iugoslavă, cu Organizaţia Unităţii Africane în crizele
din Somalia, Liberia şi Ruanda, cu Organizaţia Statelor Americane în
criza din Haiti, practică ce demonstrează importanţa cooperării în
contextul prevăzut de capitolul al VIII-lea al Cartei ONU. Trebuie
specificat că nu orice organizaţie regională poate fi utilizată în acest sens;
în doctrina oficială a NATO se prevede că această organizaţie regională
militară va interveni în operaţii de sprijinire a păcii doar sub mandat
ONU sau OSCE.
Reamintim că la originea practicii intervenţiei umanitare a
organizaţiei mondiale s-a aflat protejarea mediului natural, a populaţiei
aflată în pericol de a fi înfometată, masacrată, exterminată, deportată pe
scară largă sau supusă la diverse forme de opresiune gravă şi ireversibilă
. Acest principiu a fost stabilit de Rezoluţia 43/131 din 1988 a Adunării
Generale în care se cere stabilirea de ,,coridoare umanitare” pentru
distribuirea ajutorului de urgenţă cu medicamente si alimente oferit de
state şi de organizaţiile internaţionale. Practica Consiliului de Securitate
în domeniul intervenţiei armate umanitare s-a reflectat în Rezoluţia 770
din 1992 privind situaţia din Bosnia-Herţegovina, criza fost calificată
drept o ameninţare la adresa păcii , a mediului natural şi a securităţii
internaţionale; recursul expres la forţă în Bosnia s-a realizat prin
Rezoluţia 816 din 1993. Prima autorizare dată de Consiliul de Securitate
unei misiuni militare de sprijinire a unei intervenţii umanitare a fost
făcută la 3 decembrie 1992 în Rezoluţia 794 asupra Somaliei când se
considera că o situaţie internă poate fi o ameninţare la adresa păcii şi a
securităţii ecologice.
În contextul internaţional actual se poate considera că statele au o
obligaţie morală în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă umanitară,
pentru facilitarea sprijinului pentru un dezastru umanitar, pentru limitarea
unei catastrofe naturale. Practica organizaţiei mondiale demonstrează
evoluţiile în domeniul dreptului de intervenţie umanitară prin folosirea
forţei armate. În condiţiile în care Carta ONU conţine doar prevederi
principiale referitoare la legitimitatea şi legalitatea intervenţiei umanitare
iar eşecurile au fost explicate tocmai prin invocarea dreptului
internaţional public, atunci reluarea discuţiilor trebuie să pornească de la
ordinea juridică în sistemul ONU, cu excepţia cazului de legitimă
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autoapărare, care autorizează folosirea forţei armate printr-un vot al
Consiliului de Securitate.
Consiliul de Securitate trebuie să-şi asume dificilele sale
responsabilităţi de a combate ameninţările la adresa păcii, a mediului
natural şi a securităţii internaţionale; nu se poate accepta ca popoarele să
fie brutalizate în spatele frontierelor naţionale căci o Organizaţie a
Naţiunilor Unite care nu se ridică în apărarea drepturilor omului, pentru
securitatea ecologică, ar fi o organizaţie ineficace în privinţa propriilor
scopuri şi principii.
Este evident că factorul militar joacă un rol important în strategiile
intervenţiilor naţionale şi internaţionale de securitate umnă, de protejare a
mediului natural.
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EFECTE ANTIECOLOGICE
ALE CONFLICTELOR ARMATE REGIONALE
Avocat dr. Köble Ladislau-Levente
Drd. Zăvoianu Tomiţă
Conflictele moderne se caracterizează prin forme noi de manifestare a
violenţei şi reclamă implicarea organizaţiilor internaţionale pentru aplanarea
conflictelor armate şi a crizelor politico-sociale interne. Aceste conflicte
regionale ridică multiple probleme de natură juridico-administrativă din
cauza profundelor conotaţii politice pe care le prezintă şi trebuie stabilite
strategii de aplicare a dreptului internaţional, în forma sa actuală, pentru a se
asigura garanţiile fundamentale de umanitate.
Mediul natural poate fi afectat de conflictele armate din cauza
potenţialului distructiv al armelor.
Este posibil ca, pe parcursul dezvoltării sale, societatea
informaţională să accentueze caracterul de integralitate al tuturor
acţiunilor armate, iar distincţia civil-militar, deşi poate că se va menţine o
vreme, nu va mai avea mare importanţă.
Cele mai importante acţiuni armate ar putea fi: operaţii umanitare
civile; operaţii climatice; operaţii geofizice; operaţii de protecţie a
populaţiei, a infrastructurilor şi a bunurilor civile în caz de calamităţi şi
dezastre; operaţii antiepidemice.
Aceste tipuri de operaţii vor impune transformarea armatelor şi
alcătuirea unor structuri care să asigure o reacţie oportună a lumii
împotriva noilor tipuri de pericole şi ameninţări. În dinamica evoluţiei
(sau involuţiei) unui sistem, proces, mediu sau areal, nu sunt importante
numai cauzele, ci şi efectele. Şi aceasta, din cel puţin două perspective:
orice cauză duce la un efect, prin intermediul unui proces; orice efect
poate deveni o cauză, prin intermediul unei conexiuni inverse, unei
evoluţii ciclice, lineare sau nelineare.
Dezvoltarea armamentelor, a sistemelor de arme a atins un nivel
care poate fi periculos pentru mediul geofizic şi biofizic. S-au făcut
numeroase calcule, s-au emis avertizări, unele înfricoşătoare, cu privire la
pericolul pe care-l poate prezenta, pentru fiinţa umană şi pentru mediul ei
ambiant, folosirea acestor arsenale. Efectele produse de acţiunile de luptă
întreprinse asupra mediului geofizic nu sunt foarte clare, nici foarte bine
cunoscute. Există însă câteva particularităţi ale războiului în relaţia cu
mediul geofizic care, considerăm noi, ar trebuie subliniate şi analizate în
mod riguros. Dintre acestea, cele mai importante sunt: existenţa unei
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grile a senzorilor şi a unor sisteme complexe de culegere şi analiză a
datelor şi informaţiilor care, practic, acoperă întreaga suprafaţă a
pământului, depăşind cu mult zonele de confruntare şi teatrele de
operaţii, dar care pot fi concentrate cu predilecţie asupra acestora;
capacitatea comandamentelor de a supraveghea, în timp real, toate
teatrele de operaţii, indiferent unde s-ar afla şi în ce grad de intensitate ar
fi confruntarea, şi de a lua, în limitele posibilului, măsurile necesare
pentru protecţia mediului natural; capacitatea de a identifica, monitoriza,
evalua şi chiar controla efectele asupra mediului natural a acţiunilor
militare; existenţa în armatele moderne a unor structuri militare şi civilmilitare şi a unor programe de pregătire a forţelor armate în aşa fel încât,
în cazul unor confruntări militare, să se asigure protecţia mediului
natural; impunerea, prin legislaţie, a unui comportament adecvat de
protecţie a mediului geofizic şi biofizic tuturor celor care efectuează, întro formă sau alta, acţiuni şi intervenţii militare; folosirea unor tehnologii
bazate pe amplificarea undelor, a unor nanotehnologii, biotehnologii şi
infotehnologii etc. poate genera efecte haotice cu repercusiuni posibil
foarte grave asupra mediului etc.
Efectele oricărei activităţi omeneşti de durată şi de foarte mare
amploare ar putea să aibă urmări în schimbarea compoziţiei chimice a
anumitor zone şi, deci, prin producerea unor dezechilibre chimice, cu
efect în lanţ, în configurarea suprafeţelor locuibile sau, prin intervenţii
bruşte – cum este războiul – în schimbarea dramatică a altor echilibre
sensibile la diferite variaţii.
Printre efectele conflictelor armate asupra scoarţei terestre (în
principal) şi asupra geosferei, în mod indirect sau implicit, ca şi asupra
celorlalte învelişuri, s-ar putea situa şi următoarele: creşterea nivelului de
radioactivitate; schimbarea compoziţiei chimice a unor raioane (limitate)
din zona acţiunilor în care se efectuează bombardamente intense cu
folosirea unor echipamente şi a unor mijloace extrem de periculoase
pentru mediu (proiectile din uraniu sărăcit, bombe pentru peşteri şi
buncăre, rachete sau alte mijloace cu încărcături nucleare, cu componente
radioactive; dislocări de terenuri (lunecări, scufundări etc.), ca urmare a
unor explozii în lanţ, de intensitate foarte mare şi cu material ce
generează efecte necontrolabile ce pot produce modificări semnificative
în raioanele (porţiunile de teren) în care sunt întrebuinţate etc.
Există arme şi sisteme de armamente concepute special pentru a
produce distrugeri faunei şi florei (chiar pentru a provoca modificări
climatice ale mediului). Reprezentând o problemă a mijloacelor şi a
metodelor de război literatura juridică de specialitate introduce în
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clasificarea acestora un nou criteriu, şi anume, acela ecologic. În
conformitate cu acest criteriu, mijloacele şi metodele de război sunt
licite/ilicite în funcţie de riscurile şi ameninţările pe care le prezintă la
adresa mediului, deci după efectele lor antiecologice. Efectele
antiecologice pot fi analizate ratione materiae şi ratione loci.
Efectele antiecologice ratione materiae
În cazul mijloacelor şi tehnicilor de război convenţionale au efecte
importante, pe plan ecologic, muniţiile explozive şi armele incendiare. În
cazul loviturilor de artilerie concentrate sau al bombardamentelor aeriene
apar mai multe pierderi materiale asupra mediului natural. Acest efect
anti-ecologic a fost semnalat în Primul Război Mondial, ale cărui urmări
sunt încă vizibile la Verdun, după multe decenii. Anumite regiuni din
Vietnam, Cambodgia şi Laos par a fi adevărate peisaje selenare în urma
bombardamentelor americane executate în timpul războiului din
Indochina 73. Utilizarea muniţiilor incendiare, în zonele forestiere, are un
efect antiecologic major deoarece provoacă mari incendii care, în condiţii
climatice, atmosferice şi geografice favorabile, se propagă rapid şi
distrug mediul natural. În războiul din Vietnam armata americană a
provocat un adevărat dezechilibru ecologic prin combinarea efectelor
defoliantelor chimice cu acelea ale incendiatoarelor de mare amploare cu
distrugerea regiunilor împădurite.
Efectele antiecologice ale armelor neconvenţionale sunt în mod
evident foarte grave, întinse şi durabile; utilizarea lor în timpul
conflictelor armate reprezintă un veritabil ecocid. Arma biochimică ar
putea fi folosită pentru distrugerea vegetaţiei (antifoliage warfare) sau în
scopul înfometării adversarului prin nimicirea resurselor de hrană
animală sau vegetală (anti-food warfare). Arsenalul mijloacelor biologice
(cu efecte ecologice) include microorganismele fitopatogene şi insectele
dăunătoare vegetaţiei, iar gazele toxice tip V.X., dioxina agenţii fitotoxici
(defoliante, erbicide ş.a.) sunt substanţe chimice folosite ca mijloc de
luptă pentru a produce daune ecologice majore. Efectele distructive ale
armelor nucleare împotriva mediului includ: formarea unor cratere
I. Cloşca şi I. Suceavă, Drept internaţional umanitar, Editura Şansa, Bucureşti, 1992,
p.127, apreciază că cele 14 milioane de tone de muniţii explozive (din care 200
milioane obuze de 105 mm), consumate de armata americană şi aliaţii lor în războiul
din Vietnam au provocat formarea a 10 milioane de cratere de aproximativ 63 metri
cubi pe mai mult de 100.000 de hectare care nu vor putea fi înlăturate nici într-o sută
de ani.
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imense, distrugerea prin incendiu a sute de mii de hectare de vegetaţie şi
pădure, contaminarea radioactivă a cursurilor de apă, faunei şi florei,
creşterea cantităţii de praf radioactiv din atmosferă şi perturbarea
stratului protector de ozon. Tehnicile militare de modificare a mediului
pot fi folosite ca mijloc de luptă în scopul perturbării comunicaţiilor
adversarului, afectarea posibilităţilor de aprovizionare ale acestuia, cu
efecte antiecologice.
Efectele antiecologice ratione loci sunt extrem de grave în funcţie
de utilizarea lor în mediul terestru, aerian sau maritim. Ele sunt
influenţate de natura mediului folosit ca teatru de război: regiuni terestre
temperate, tropicale, deşertice şi arctice, mediul marin (ce include şi
insulele), spaţiul cosmic.
Efectele antiecologice ale unor categorii de arme sunt de mare
gravitate în cazul incendierii instalaţiilor petroliere, a platformelor de
foraj în mediul maritim. Repararea ecologică a daunelor provocate de
conflictele armate este diferită în cazul mediului terestru faţă de mediul
maritim sau aerian.
Un principiu fundamental al dreptului internaţional aplicabil în
conflictele armate relevă că mijloacele de război sunt concepute pentru a
acţiona numai împotriva obiectivelor militare, iar beligeranţii n-au un
drept nelimitat de a alege mijloacele şi metodele de luptă 74. Din acest
motiv, mediul natural nu trebuie să fie ţinta atacurilor deoarece el nu este
un obiectiv militar. Mediul de importanţă economică strategică este
obiectiv militar, deoarece conţine instalaţii şi industrii de interes esenţial
pentru ducerea războiului şi a căror distrugere, capturare sau neutralizare
oferă un avantaj militar precis.
În dreptul internaţional public s-a constituit dreptul internaţional al
mediului, ale cărui principii generale sunt în legătură cu limitarea
activităţilor militare şi, în special, pentru interzicerea conflictelor armate.
La nivel global, mediul natural este alcătuit din următoarele sisteme:
atmosfera, geosfera, biosfera, cosmosul. Mediul înconjurător mai
cuprinde pe lângă sistemele mediului natural şi sociosfera sau mediul
uman 75. Este datoria fiecărui stat de a nu cauza pagube mediului. În caz
de conflict armat, beligeranţii nu sunt exoneraţi de răspunderea juridică
deoarece e unanim admis că există şi o responsabilitate internaţională

Art.52 al.2 din Protocolul Adiţional I din 1977
Ion Grigore Sion, Ecologie şi drept internaţional, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1990, pp.268-269.
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pentru daunele cauzate mediului natural. Un principiu al dreptului
internaţional al mediului cu aplicaţie în domeniul militar are o aplicare
mult mai largă şi se referă la obligaţia statelor de a respecta mediul în
general. Aplicarea acestui principiu nu mai are legături cu teritoriile
anumitor state, ci se referă la spaţiile considerate ca formând patrimoniu
comun al umanităţii: marea liberă, Antartica, spaţiul aerian, Cosmosul. El
figurează în nenumăratele instrumente internaţionale convenţionale şi
neconvenţionale între care un loc important îl ocupă Carta Mondială a
Naturii, din 28 octombrie 1982, care prevede la articolul 5 că natura va fi
apărată de degradările cauzate de război sau de alte acte de ostilitate şi
subliniază în art.20 că activităţile militare care pot aduce prejudicii
naturii vor fi evitate.
Degradarea mediului poate fi cauza unor diferende între state, iar în
caz de nesoluţionare, dezastrele ecologice pot genera «Casus belli»;
odată declanşat războiul pe motive ecologice se pot produce mediului noi
distrugeri şi, în acest fel, spirala degradării ambientului nu mai poate fi
oprită. Dezastrele ecologice sunt cauzele care provoacă eroziune şi
deşertificare, secetă şi cauza exodului unor mase întregi de refugiaţi
ecologici, care pleacă peste frontierele naţionale în căutarea hranei. Aşa a
fost cazul situaţiilor conflictuale din Etiopia, Sudan, Somalia, Haiti,
Salvador, Guatemala, care au antrenat valuri de milioane de refugiaţi
ecologici.
Protocolul adiţional - 1977 a consacrat principiul criteriului
ecologic al dreptului conflictelor armate, destinat să ilegalizeze
mijloacele şi metodele de război ecologic. Acest principiu este formulat
în articolul 35, aliniatul 3 în modul următor: Este interzis să se utilizeze
metode şi mijloace de război care sunt concepute să cauzeze sau de la
care se poate aştepta să cauzeze daune întinse, durabile şi grave
mediului natural 76.
Valoarea de principiu a acestei dispoziţii convenţionale este dată de
faptul că ea este inclusă în Regulile fundamentale ale Titlului III (Metode
şi mijloace de război, statutul de combatanţi şi prizonier de război) al
Protocolului Adiţional I şi are deci o aplicare generală la toate situaţiile
vizate în acest instrument juridic.
Analiza textului impune clarificarea înţelesului termenilor utilizaţi.
Doctrina apreciază că regula referitoare la daune întinse, durabile şi

G. Oprea, I. Suceavă, I. Cloşcă, Dreptul Internaţional Umanitar. Instrumente juridice
internaţionale, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2003, pp.383-384.
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grave protejează regiuni nelocuite şi nu zonele populate. Comparativ,
putem utiliza definiţia termenilor respectivi din Convenţia asupra
interzicerii utilizării tehnicilor de modificare a mediului în scopuri
militare sau în orice alte scopuri ostile din 1976; în spaţiul acestuia,
termenul întinse se referă la o suprafaţă de ordinul a câtorva sute de km,
adjectivul «durabil» indică o perioadă care durează luni de zile sau
aproximativ un anotimp, iar calificativul «grave» implică dezechilibrul
sau vătămarea vieţii umane a resurselor naturale şi economice sau a
altor bunuri. Există păreri în literatura de specialitate că dreptul
aplicabil conflictelor armate nu conţine norme care să interzică în mod
expres utilizarea armelor nucleare, ci numai unele interdicţii parţiale: de
a nu efectua experimente nucleare în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub
apă; de a nu experimenta, utiliza, fabrica, produce, primi, depozita,
instala, de a plasa pe fundul mărilor şi oceanelor, arme nucleare.
Protocolul I Adiţional - 1977 asigură o protecţie directă a
mediului natural prin articolul 55:
Articolul 55. Protecţia mediului natural.
1. Războiul va fi condus urmărind protejarea mediului natural
contra daunelor întinse, durabile şi grave. Această protecţie include
interdicţia de a utiliza metode sau mijloace de război concepute pentru a
cauza sau de la care se poate aştepta să cauzeze asemenea daune
mediului natural compromiţând, datorită acestui fapt, sănătatea sau
supravieţuirea populaţiei.
2. Atacurile contra mediului natural, cu titlu de represalii, sunt
interzise.
Se poate afirma că alături de bunurile culturale şi locurile de cult,
de bunurile indispensabile supravieţuirii populaţiei civile, de lucrările şi
instalaţiile conţinând forţe periculoase, mediul ambiant este considerat ca
fiind un bun cu caracter civil ce trebuie să fie protejat în mod special.
Protocolul Adiţional II – 1977, aplicabil în conflictele armate fără
caracter internaţional, asigură o protecţie indirectă a mediului în articolul
14 referitor la bunurile indispensabile supravieţuirii populaţiei civile şi
art.15 pentru protejarea lucrărilor şi instalaţiilor conţinând forţe
periculoase. De asemenea, mediul înconjurător este apărat indirect, de
efectele războiului, prin intermediul Convenţiei din 10 octombrie 1980
asupra interzicerii sau limitării folosirii anumitor arme clasice. Paragraful
4 din preambulul convenţiei relevă că este interzisă utilizarea de metode
şi mijloace de război pentru a cauza, sau de la care se poate aştepta să
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cauzeze, daune întinse, durabile şi grave mediului natural 77. Convenţia
din 1980 are 4 Protocoale: primul, referitor la schijele nelocalizabile şi
cel de-al IV-lea privind laserii care provoacă orbirea nu prezintă mare
interes în ceea ce priveşte efectele anti-ecologice ale armelor
convenţionale. În special Protocolul II asupra minelor şi Protocolul III
referitor la armele incendiare ale Convenţiei din 1980 permit limitarea
efectelor distructive ale unor arme care în războiul din Vietnam s-au
dovedit deosebit de dăunătoare ambientului natural.
La Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltării de la
Rio de Janeiro, din 1992, s-a convenit că războiul constituie o sursă
principală de daune contra mediului şi trebuie să facă obiectul unei mai
mari responsabilităţi şi al unui control riguros.
În dreptul internaţional ecologic şi în dreptul conflictelor armate na fost reglementată cu adevărat problema reparării pagubelor cauzate
mediului natural prin acţiunile militare, a responsabilităţii civile şi penale
pentru comiterea de fapte penale în acest domeniu.
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Idem, p. 78.
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EFECTELE GRAVE PENTRU MEDIUL NATURAL ÎN
SITUAŢIA UTILIZĂRII ARMELOR DE NIMICIRE ÎN MASĂ
Dr. Giuşcă Florin Laurenţiu

Armele de distrugere în masă reprezintă un mare pericol la adresa
securităţii mediului natural. Prin folosirea in conflictele armate regionale
a unor categorii de arme cu efecte de de distrugere în masă se vor cauza
pierderi umane mari în zona de criză umanitară (ecologică).
Armele de distrugere în masă sunt de interes pentru statele
agresoare care vor să provoace lovituri armate cu efecte terifiante, cu un
număr mare de morţi şi cu distrugeri catastrofale pentru mediul natural.
Ameninţarea armelor de distrugere în masă este de actualitate la
începutul mileniului III din următoarele cauze: la categoriile de arme de
distrugere în masă pentru care există instrumente juridice de interzicere a
folosirii lor multe state nu sunt
semnatare ale acestor tratate,
menţinându-se în continuare pericolul proliferării armelor respective.
Stabilirea categoriilor ADM (a armelor de distrugere în masă) a
fost realizată la nivel politico-diplomatic de o comisie a ONU, anul
1948, şi a fost consacrată juridic prin Rezoluţia Adunării Generale a
ONU nr. 32/84B – în anul 1977. Aceste arme sunt: armele atomice;
armele cu lansare de proiectile radioactive; armele chimice şi armele
biologice; alte arme care pot fi concepute în viitor cu efecte grave de
distrugere a mediului natural, la nivelul bombei atomice sau al armelor
menţionate anterior.
Armele radiologice au la bază procese nucleare , sunt incluse în
categoria armelor nucleare.
Aceste arme sunt considerate mijloace de război care produc efecte
grave extinse şi durabile pentru mediul natural.
Primul instrument de drept internaţional destinat interzicerii unei
categorii de arme de distrugere în masă (armele chimice) a fost adoptat în
cadrul Conferinţei Internaţionale de Pace - Haga , anul 1899. În
Declaraţia privind interzicerea utilizării proiectilor care au ca scop
răspândirea gazelor asfixiante sau vătămătoare, cele 25 de state care au
ratifica instrumentul juridic s-au obligat ca în caz de război să nu
folosească proiectile care produc gaze asfixiante sau vătămătoare.
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Conferinţa Internaţională de Pace de la Haga, din anul 1907 78,’’ a
reiterat interdicţia de a se întrebuinţa otrăvuri sau arme otrăvite prin
textele Regulamentului privitor la normele războiului terestru, document
anexat la Convenţie’’.
Aceste instrumente internaţionale adoptate la Conferinţele de la
Haga, din anii 1899 şi 1907, erau obligatorii părţilor contractante doar
dacă toţi beligeranţii erau părţi contractante. Armele chimice au fost
folosite de unele state pe durata Primului Război Mondial.
După încheierea Primului Război Mondial s-a constatat pe plan
politico-diplomatic că armele chimice au făcut multe victime. S-a
manifestat opinia oamenilor politici importanţi ai momentului istoric că
aceste arme sunt inumane, produc chinuri îngrozitoare, poziţionări
diplomatice care au determinat acţiuni concrete vizând interzicerea
folosirii lor. Pot fi menţionate: ’’Apelul de interzicere a gazelor
otrăvitoare, documentconsacrat juridic la 6 februarie 1918 de către
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (C.I.C.R.); Scrisoarea C.I.C.R.
adresată la 22 noiembrie 1922 Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor
pentru a se interzice gazele toxice; Tratatul referitor la nefolosirea
submarinelor pentru a lansa gaze toxice în război, document semnat la
Washington la 6 februarie 1922 (un instrument diplomatic care nu a mai
intrat în vigoare)’’ 79.Un instrument juridic internaţional destinat
interzicerii armelor chimice şi a armelor biologice a fost consacrat
juridico-diplomatic prin semnarea, la anul 1925, la Geneva, a
’’Protocolului de interzicere a utilizării în războaie a gazelor toxice şi a
produselor bacteriologice de luptă’’ 80.
Convenţia de interzicere a producţiei şi depozitării armelor
bacteriologice (biologice) a fost elaborată de Comitetul de la Geneva,
anul1972. Această Convenţie a devenit instrument juridic la 26 martie
1975. Convenţia a fost aprobată şi ratificată de 153 de state 81.
De remarcat că interzicerea folosirii armelor biologice nu este
prevăzută explicit – stricto sensu – în Convenţie, dar se cere statelor părţi
să respecte principiile Protocolului de la Geneva din anul 1925,
document care interzice folosirea mijloacelor bacteriologice de luptă.

Gabriel Oprea, Ion Suceavă, Ionel Cloşcă, Dreptul Internaţional Umanitar, Editura
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Componente destinate pentru armele biologice se găsesc în mediul
natural, produse care au utilizări permise: studii medicale asupra
efectelor maladiilor, o serie de vaccinuri, mijloace de bioprotecţie etc.
’’Textul Convenţiei privind interzicerea folosirii armelor chimice a
fost finalizat la 3 septembrie 1992 şi adoptat de Adunarea Generală a
ONU la 16 decembrie în acelaşi an. Convenţia a intrat în vigoare la 29
aprilie 1997’’ 82.
Convenţia asupra armelor chimice din anul 1993 prevede explicit
interzicerea folosirii acestor arme. S-a introdus un sistem de verificare a
implementării normelor sale, un proces politico-diplomaticoadministrativ care asigură eficienţă pentru îndeplinirea obiectivului
important – eliminarea utilizării armelor chimice.
Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (O.I.A.C.),
organismul stabilit de Convenţia asupra armelor chimice din anul 1993
cu realizarea obiectivelor principale, acţionează pentru aplicarea acestui
instrument juridic internaţional, pentru distrugerea stocurilor existente de
arme chimice şi verificarea neproducerii acestor arme periculoase pe
teritoriul unui stat.
Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, tratat de drept
pozitiv - anul 197083, interzice transferul comerţul cu arme nucleare
.Statelor părţi li se interzice să furnizeze clandestin materii prime sau
materiale destinate producerii de materiale fisionabile (aceste tranzacţii
sunt supuse controlului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică A.I.E.A.).
În Declaraţia de interzicere a folosirii armelor nucleare şi
termonucleare, document adoptat de Adunarea Generală a ONU la 24
noiembrie 1961, consacrat juridic prin Rezoluţia nr. 1653/XVI , se releva
faptul că utilizarea armelor periculoase, în primul rând a celor nucleare,
este interzisă, acţiunea fiind contrară principiilor dreptului internaţional
umanitar.
Dezvoltarea armelor de distrugere în masă este o gravă ameninţare
pentru pacea, securitatea internaţională şi securitatea alimentară a
populaţiei, aspect grav care preocupă comunitatea internaţională.
Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, utilizării
armelor chimice din anul 1993 şi Convenţia de interzicere a armelor
bacteriologice (biologice) – anul 1972 reprezintă instrumente juridice
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importante pentru salvgardarea păcii internaţionale, pentru protejarea
mediului natural.
Politicile de neproliferare urmăresc protejarea sănătăţii publice, a
mediului natural, în plan naţional, regional şi internaţional.
În epoca supertehnologiilor, arma biologică reprezintă o ameninţare
serioasă, evenimentele de pe mapamond au determinat specialiştii
militari să readucă în actualitate pericolul potenţial al acestei periculoase
arme. Literatura de specialitate consacră spaţii largi armei biologice,
modului de utilizare şi a efectelor pe care le are asupra asupra mediului
natural, analizându-se modalităţile de protecţie şi posibilităţile de
contracarare a efectelor ei. Arma biologică a fost considerată ca
nedeterminantă în cazul unei confruntări armate regionale, ca o ripostă
asimetrică, datorită lipsei de precizie în actul utilizării, a cauzelor şi
efectelor ei colaterale (unele efecte grave chiar asupra forţelor proprii),
arme greu de controlat. Desfăşurarea conflictelor armate contemporane a
relevat pericolul că armamentul performant nu înlocuieşte armele de
distrugere în masă şi că există posibilitatea folosirii lor de către anumite
state, nu numai ca riposte militare asimetrice dar şi ca modalităţi extreme
de realizare a unor scopuri geo-strategicee.
În aceste condiţii pe lângă arma nucleară, folosirea armelor chimice
şi a armelor biologice rămân ameninţările periculoase la începutului
acestui mileniu.
Biotehnologia este folosită pentru producerea pe scară mare a unor
agenţi biologici.Ingineria genetică poate să
sporească rezistenţa
toxinelor la vaccinurile şi la unele tratamente medicale actuale.
Toxinele şi agenţii chimici nu se pot transmite în afara zonei cu
populaţia direct afectate, fiind mai puţin letale decât bacteriile şi
viruşii.Sub influenţa factorilor externi (condiţii climatice, densitatea
populaţiei, mijloace utilizate pentru răspândire şi timpul de manifestare
al agentului chimic) efectul unor agenţi biologici asupra unei populaţii
dintr-o zonă critică nu a fost încă măsurat.
Pericolul proliferării armelor chimice şi biologice a determinat
modificarea strategiilor de apărare ale multor state. În prezent pericolul
unui biologic tinde să devină o serioasă ameninţare la securitatea globală,
pentru mediul natural.
Descoperirile biotehnologiei au facilitat producerea acestei arme şi
au redus costurile. Unele state, mai puţin dezvoltate consideră procurarea
armelor biologice o cale ieftină de obţinere a unor arme de distrugere în
masă, dotarea cu asemenea arme pare să compenseze neputinţa lor în
dezvoltarea capacităţilor convenţionale sau nucleare.
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Letalitatea extrem de ridicată face ca arma biologică să fie utilizată
de către grupările militare.
Când au gestionat operaţional Războiul din Golf, statele membre
ale NATO au vizat consolidarea protecţiei împotriva unor atacuri chimice
(biologice). Alianţa a lansat „Iniţiativa împotriva armelor de distrugere
în masă”. Această iniţiativă viza: creşterea calităţii informaţiilor în
legătură cu pericolul de proliferare a armelor de distrugere în masă;
dezvoltarea unei strategii publice de informare; dezvoltarea programelor
comune de reacţii rapide şi de sprijin reciproc în vederea protejării
populaţiei civile şi a mediului natural.
Statele elaborează planuri de ripostă în vederea contracarării unui
atac biologic. Principalele componente ale apărării se constituie din
măsuri active şi pasive.
Apărarea activă implică folosirea rachetelor pentru contracararea
atacurilor aeriene şi a rachetelor cu agenţi biologici şi împiedicarea
acestora de a-şi atinge ţinta.
Apărarea pasivă implică evaluarea pericolului chimic (biologic,
nuclear), detectarea, anunţarea, protejarea, decontaminarea în domeniul
securităţii alimentare.
Este necesară instruirea forţelor armate, realizarea echipamentelor
eficiente de protecţie şi o reacţie mai rapidă a serviciilor logisticomedicale.
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CONTEXTUL INTERNAŢIONAL AL SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE ŞI STRATEGIILE NAŢIONALE DE PROTECŢIE A
MEDIULUI NATURAL
Geanina BADEA *
Abstract
„The Arctic region today faces serious geopolitical,
socioeconomic, and environmental challenges. While one may
hope for a decrease in geopolitical tensions, the socioeconomic
and environmental problems are likely to grow more acute. The
dramatic reduction in Arctic sea ice and the other profound
changes brought on by a warming climate have already changed
the Arctic Ocean in ways that we are only beginning to
understand. While these changes are making the Arctic Ocean
more accessible for a range of human activities, they are also
disrupting marine ecosystems and threatening the well-being of
Arctic residents whose lives and livelihoods depend on a healthy
Arctic Ocean.” ( David Balton, Andrei Zagorski)
În data de 9 august 2020 pe site-ul Green Report apare următoarea
ştire: „Ultima banchiză intactă canadiană s-a prăbuşit în ocean.
Banchiza Milne se afla la ţărmul insulei Ellesmere, în teritoriul canadian
arctic Nunavut.” În cursul acestui an, temperatura medie a verii arctice
canadiene a fost cu 5 grade Celsius mai ridicată decât media din ultimii
30 de ani, conform lui Luke Copland, profesor glaciolog de la
Universitatea din Ottawa, ce face parte din echipa de cercetători care a
studiat banchiza Milne. Suprafaţa acoperită de gheaţă din Arctica a
înregistrat cea mai mică întindere pentru luna iulie din ultimii 40 de ani,
cauza fiind procesul cunoscut drept “amplificare arctică”.
Încălzirea globală reprezintă creşterea temperaturii medii la nivel
planetar, înregistrată atât în atmosfera din imediata apropiere a solului,
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precum şi la nivel acvatic, în apele oceanice. Fenomenul a început în
ultimele două secole, dar s-a accentuat în ultimele decenii, continuând şi
în prezent. În decursul ultimilor 150 de ani spre exemplu, temperatura
medie a crescut cu 0,8° C în general şi cu aproximativ 1°C în Europa.
Consecinţa iminentă a încălzirii globale o reprezintă schimbările
climatice.
În anul 1966, Organizaţia Mondială a Meteorologiei (WMO) a
propus termenul "schimbări climatice" prin care defineşte toate tipurile
de variabilitate climatică pentru intervale de timp mai mari de 10 ani,
oricare ar fi cauza acestora. Ca urmare a faptului că activităţile umane au
avut potenţialul de a modifica drastic climatul, termenul schimbări
climatice a fost asociat frecvent cauzelor antropogene. Schimbările
climatice au fost încorporate în titlul Grupului interguvernamental
privind schimbările climatice (IPCC) şi al Convenţiei-cadru a ONU
privind schimbările climatice (CCONUSC).
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) consideră problema
schimbărilor climatice drept una dintre cele mai importante probleme
globale. Are o importanţă internaţională, deoarece efectele sale sunt
prezente în toate statele şi regiunile lumii, prin urmare fiecare locuitor al
planetei este într-o oarecare măsură responsabil pentru modificările care
au loc la nivel planetar. „Suntem consumatorii finali de bunuri şi servicii,
pentru producţia cărora sunt necesare resurse şi energie, adică
combustibili fosili (petrol, cărbune şi gaze naturale). Atunci când aceştia
sunt extraşi şi utilizaţi, în atmosferă sunt emise gazele cu efect de seră.
Prin urmare, din cauza intensificării aşa-numitului efect de seră, creşte şi
temperatura aerului. Aceasta este amprenta noastră de carbon, pe care o
lăsăm pe Pământ.” (Proiectul Cutia climatică, www.undp.org).
Consiliul de Securitate al ONU a organizat în luna februarie 2021,
la iniţiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit care s-a axat
pe analiza implicaţiilor schimbărilor climatice asupra păcii în lume. Se
discută la nivel global despre aceste efecte ca despre un fenomen care se
întâmplă deja, mai ales în Africa, unde, spre exemplu în regiunea lacului
Ciad din Africa centrală, această problematică nu este o chestiune ce
vizează viitorul apropiat, ea existând deja de ieri, cum ironiza situaţia un
ambasador, referindu-se la accesul la resursele de apă, care poate provoca
conflicte interne, cât şi la o migrare a grupei de populaţie tânără, fără loc
de muncă, către grupările teroriste.
Schimbările climatice sunt în prezent ameninţări asupra mediului,
cadrului social şi economiei. Grupul Interguvernamental de Experţi
(I.P.P.C.) de la nivelul Agentiei Europene de Mediu apreciează că
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încălzirea sistemului climatic este fără echivoc. Observaţiile indică
creşteri ale temperaturii medii globale a aerului, a temperaturii oceanelor,
urmate de o topire extinsă şi rapidă a zăpezii şi a ghetii. Aceste schimbări
afectează întreg mapamondul, fenomenele meteorologice extreme sunt o
consecinţă a acestora fie prin apariţia unor precipitaţii abundente, furtuni
extreme, fie prin apariţia valuri de căldură şi secete prelungite.
La nivelul continentului nostru, numeroşi lideri au solicitat
Comisiei Europene să propună un nou Pact ecologic european conţinând
măsuri concrete, acesta urmând să fie un «armistiţiu» cu natura. „Avem
nevoie, de asemenea, de un fond pentru o tranziţie echitabilă, pentru ca o
parte semnificativă a următorului buget european să fie dedicată
schimbărilor climatice. Voi acorda prioritate acestor subiecte pe ordinea
de zi a Consiliului European, deoarece Europa trebuie să investească
masiv în noi tehnologii, în cercetare şi în inovare”, declara Preşedintele
Charles Michel la Conferinţa ONU privind schimbările climatice
(COP25/ 2018).
Revenind la Arctica, aceasta este o regiune de apă, gheaţă şi uscat,
ce include Oceanul Arctic în partea sa centrală, cu o suprafaţă de 14
milioane km², centrat pe Polul Nord, precum şi porţiunile extrem nordice
ale unor state ce aparţin Europei, Asiei şi Americii. Are o suprafaţă de
cca 27 milioane km² de uscat. Navigând de la Vest la Est atingem
ţărmurile statelor Danemarca ( Insula Groenlanda), Islanda, Norvegia,
Suedia, Finlanda, Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii (Alaska),
Canada.
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Fig. 1 - Arctica
(Sursa: www.wikipedia.ro)
Arctica deţine cea mai mare suprafaţă de apă îngheţată de pe Terra,
aproximativ 11 milioane km² pe timpul iernii boreale şi aproape 8
milioane km² pe timpul verii boreale. Aceste suprafeţe însă sunt
modificate în ultimele decenii, scăderea lor fiind accentuată. Acest spaţiu
simte efectele schimbărilor climatice mult mai intens decât restul
globului. Indiferent de eforturile naţionale şi internaţionale de atenuare a
emisiilor care determină schimbările climatice, majoritatea schimbările în
curs din Arctica vor continua să se intensifice.
În anul 2019, IPCC a lansat Raportul special privind oceanele şi
criosfera într-un climat în schimbare . Acesta analizează impactul
ireversibil al schimbărilor climatice asupra comunităţilor arctice şi asupra
biodiversitatii arctice. Acest ocean, cel mai mic şi cel mai rece ocean al
Terrei, găzduieşte specii unice care acum sunt în pericol de dispariţie.
În Acordul de la Paris, ţările au convenit să limiteze încălzirea la
mult sub 2°C cu un obiectiv de 1,5°C. Înregistrările arată că
temperaturile globale au crescut deja cu aproximativ 1°C. În realitate, în
raportul pe 2020 al Departamentului de Cercetare NOAA al Statelor
Unite ale Americii, datele înregistrate sunt mai mult decât îngrijorătoare:
• „Temperatura medie anuală a aerului la suprafaţa terestră
la nord de 60 ° N în perioada octombrie 2019-septembrie 2020 a
fost a doua cea mai mare înregistrată de cel puţin 1900 de ani.
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Temperaturile calde înregistrate în Arctica Eurasiatică au fost
asociate cu condiţii extreme în ocean şi pe uscat. Pierderea gheţii
marine în primăvara anului 2020 a fost deosebit de timpurie în
regiunile Siberiei de Est şi Marea Laptev, stabilind noi recorduri
minime în Marea Laptev pentru luna iunie.
• Temperatura medie a suprafeţei mării în august în 2020 a
fost de ~ 1-3 ° C mai caldă decât media din august 1982-2010 în
cea mai mare parte a Oceanului Arctic, cu temperaturi
excepţional de calde în mările Laptev şi Kara care au coincis cu
pierderea timpurie a gheţii marine în această regiune.
• Balenele Bowhead au fost o resursă de bază pentru
popoarele indigene de coastă de milenii şi sunt adaptate în mod
unic pentru ecosistemul marin arctic. Dimensiunea populaţiei
arctice din Pacific a crescut în ultimii 30 de ani probabil datorită
creşterii producţiei primare a oceanului şi a transportului spre
nord al zooplanctonului cu care se hrănesc.
• Schimbările de temperatură a aerului, furtunile şi
temperatura apei oceanului s-au combinat pentru a
creşte eroziunea permafrostului de coastă , în regiunile în care
trăieşte o proporţie ridicată de rezidenţi arctici şi unde activităţile
industriale, comerciale, turistice şi militare se extind.”
Schimbările climatice din zona arctică relevă aşadar perturbări
profunde, cu un impact incert, deoarece pe măsură ce banchiza scade
dramatic, multe guverne sunt dornice să profite de rutele de transport
maritim şi de resursele naturale disponibile în această regiune, devenită
vulnerabilă. Mai mult decât atât, Arctica ar putea deţine unele dintre cele
mai
mari
rezerve
de
hidrocarburi (petrol şi gaze
naturale) rămase neexploatate
la nivel global. Prin urmare
implicaţiile sunt globale.
Fig. 2 – Evoluţia
suprafeţelor arctice
acoperite cu gheaţă
1979/2012
(Sursa: https://www.
arctic.noaa.gov/Report-Card )
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Schimbările climatice din Arctica aduc şi oportunităţi. Acestea
obligă statele din regiune la analizarea cu atenţie a poziţiei în care se află
din punct de vedere geopolitic, de revizuire a strategiilor naţionale în
arealul arctic.
Strategia este definită ca „parte componentă a artei militare care se
ocupă cu conducerea tuturor forţelor armate de uscat, aer şi apă, pe toată
durata războiului şi pe durata fiecărei campanii, organizând şi conducând
operaţiile duse de mari grupări de forţe”. Un alt sens al termenului indică
priceperea de a folosi şi de a îmbina cu abilitate toate mijloacele
disponibile, toate împrejurările, condiţiile etc. favorabile în vederea
atingerii scopului propus.
O mare perioadă de timp aceste spatii arctice nu au reprezentat
zone de interes decât pentru oamenii de ştiinţă, mai ales climatologi,
respectiv pentru populaţia ce vâna animale cu blănuri scumpe. Singurele
exploatări de hidrocarburi de dată mai veche aparţin Alaskăi, în anii
1960-1970.
Convenţia Naţiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS),
semnată în 1982 la Montego Bay, menţionează faptul că niciun stat nu
dispune de regiunea arctică, iar fiecărui stat riveran îi revin 200 mile
marine (o milă marină internaţională măsoară 1852m) de zonă economică
exclusivă. Ceea ce este interesant este pasajul care adaugă că zona poate
fi extinsă 350 mile marine, dacă statul aduce dovezi ştiinţifice care să
ateste continuarea naturală a platoului continental, sau cu încă 100 mile
marine dacă adâncimea este mai mare de 2500m. Astfel Federaţia Rusă a
revendicat în 2007 dorsalele Lomonosov şi Mendeleev, pe care le
consideră prelungiri ale platoului său continental.
Solicitări
asemănătoare vor face şi Norvegia, Danemarca (prin prisma Insulei
Groenlanda), Canada şi S.U.A..
Presupusele resurse de hidrocarburi din acest spaţiu au stat la baza
revizuirii strategiilor de securitate ale satelor riverane. Sunt extrem de
implicate patru state dintre cele menţionate anterior, respectiv S.U.A.,
Canada, Federaţia Rusă, Norvegia, plus al cincilea stat nou interesat de
această zonă- China.
SUA a lansat în ianuarie 2009 „Arctic National Security Directive”
în care cel mai important aspect este legat de organizarea unor spaţii
speciale destinate amplăsarii unui Sistem de Apărare antiracheta în
Alaska.
Canada a aprobat în 2019 Strategia pentru Nord, prin care îşi
consolidează controlul asupra resurselor acestui spaţiu, îşi asigură
suveranitatea supra rutelor maritime nordice şi începe să monitorizeze
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Pasajul de Nord Vest al regiunii Arctice, cu privire la care însă S.U.A. şi
majoritatea statelor europene spun că este un spaţiu cu ape internaţionale,
deoarece leagă două spaţii acvatice libere: Oceanul Arctic şi Oceanul
Atlantic.
Federaţia Rusă nu exclude folosirea forţei mitlitare armate în
conflictele posibile generate de exploatarea resurselor de la graniţele sale.
Ea a emis chiar un document numit” Principiile politicii de stat a
Federaţiei Ruse în Arctica până în 2020”, unde se aprobă prezenţa unei
forţe militare separate destinate acestei regiuni şi subordonarea pazei
direct Serviciului Federal de Securitate. Acest Serviciu consideră Pasajul
Nord- Est rută maritimă internă a statului rus, contrar normelor
internaţionale. În plus „pentru a marca interesul crescut pentru regiunea
arctică, la 18 iunie 2017, Rusia a plantat un steag pe fundul Oceanului
Arctic , chiar în punctul care marchează Polul Nord” spune analistul
politic, profesor univ. dr., Silviu Neguţ.
Norvegia îşi extinde interesele din spaţiul Mării Barents către o
zonă mult mai extinsă în arealul circumpolar arctic.
Cât priveşte China, adoptă dimensiunea internaţionalizării
problemelor din spaţiul arctic, ştiut fiind faptul că nu este stat riveran
acestui teritoriu nordic. Ca putere economică a lumii ce se bazează pe
exporturi maritime, pentru China, a avea acces la acest coridor nordic ar
reprezenta scurtarea cu mii de kilometri a distanţelor comerciale.
Iată de ce, strategiile naţionale ale unor mari puteri ale lumii se
schimbă şi în funcţie de condiţiile climatice prezente: topirea gheţurilor
nordice facilitează atât exloatarea resurselor acestor spaţii geografice,
respectiv scurtează distanţele maritime ale navelor, în special a celor
comerciale, prin crearea celor două pasaje NE şi NV.
Statele care au acces la aceste spaţii şi le pot controla sunt
încurajate în a nu le ceda, prin existenţa unor previziuni climatice care
prevăd că până în anul 2100 regiunea arctică se va încălzi cu până la 4-6
°C. Potrivit raportului ACIA Arctic Climate Impact Assesment sunt zece
concluzii principale, care includ aspecte din spaţiul arctic din punct de
vedere al evolutiei fizice, economice, demografice şi a biodiversităţii.
Dintre acestea: zonele de vegetaţie din Arctica se vor deplasa, habitatele
şi repartiţia speciilor animale vor cunoaşte modificări; dezgheţarea
solului va afecta infrastructura şi construcţiile, nivelul ridicat al razelor
ultraviolete va afecta atât populaţia acestor spaţii, cât şi flora şi fauna; iar
cel mai important - diminuarea banchizei de gheaţă va accentua
transportul maritim şi exploatarea resurselor naturale.
99

Efectele geopolitice ale schimbărilor climatice în Arctica, după
cum le identifică profesorul univ. dr. Silviu Negut, în lucrarea
„Geopolitica” 2017, sunt redate astfel:” Niciunde în altă parte mizele
schimbărilor climatice nu sunt la fel de ridicate ca în această regiune:
topirea masei de gheaţă deschide practic calea pentru o confruntare
geopolitică: pentru accesul la resusele încă neexploatetate ale Arcticii;
pentru controlul asupra noilor rute de transport internaţionale, prin
deschiderea a două noi rute- în Nordul Siberiei această rută scurtează cu
40 % călătoria dintre Germania, portul Hamburg şi Japonia, care altfel
ar avea loc prin canalul Suez; în Nordul Canadei şi S.U.A.- Alaska, ruta
prin acest pasaj este cu 7000 km mai scurtă decât cea prin canalul
Panama.”

Bibliografie:
BĂLTEANU Dan, ŞERBAN Mihaela (2005), Modificări globale
ale mediului, Editura Credis, Bucureşti
BOLMA Cătălina (2010), Securitatea ecologică pe glob. Abordare
geografică, economică şi
politică, teză de doctorat, Universitatea din
Bucureşti
National security and the threat of climate change, CNA
corporations, 2007
NEGUŢ Silviu (2017), Geopolitica, Editura Meteor Press
https://www.arctic.noaa.gov/Report-Card
https://arcticwwf.org/newsroom/stories/arctic-countries-need-tolead-the-cut-of-co2/
https://www.wilsoncenter.org/event/climate-change-and-arcticprofound-disruption- uncertain-impact
www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Climate-Box_ro.pdf
Declaraţii de presă ale ambasadorului David Balton, senior fellow,
Polar Institute, Departamentul de Stat al S.U.A.
Declaraţii de presă ale dr. Andrei Zagorski, şef al Departamentului
pentru Dezarmare şi Studii de Rezolvare a Conflictelor, Institutul
Naţional de Cercetări Primakov pentru
Economia Mondială şi
Relaţii Internaţionale (IMEMO), Academia Rusă de
Ştiinţe; membru, Consiliul pentru Afaceri Internaţionale Ruse
(RIAC).
100

ACTIVITATEA POLITICO-DIPLOMATICĂ
A LUI NICOLAE TITULESCU
PENTRU SALVGARDAREA SECURITĂŢII GLOBALE
ŞI A MEDIULUI NATURAL
Prof.univ.dr. Constantin IORDACHE *
Universitatea Spiru Haret
Pentru Nicolae Titulescu pacea reprezenta o condiţie sine qua non
a dezvoltării economice, a eliminării diferendelor dintre state, a protejarii
mediului natural la nivel planetar. Pacea, ca drept fundamental al tuturor
naţiunilor, a avut în Nicolae Titulescu un apărător şi un promotor dintre
cei mai fervenţi. Remarcabil este faptul că Nicolae Titulescu a afirmat
rolul esenţial al Societăţii Naţiunilor într-o perioadă marcată de războaie
regionale, el a promovat colaborarea politico-diplomatică. El s-a
pronunţat pentru o pace globală, ca un proces dinamic, ca o construcţie
de interes general, în care statele erau chemate să respecte sistemul
juridic internaţional.
După două decenii de activitate politico-diplomatică în arena
internaţională, în prima jumătate a a secolului XX, Nicolae Titulescu
concluziona: „Nimeni nu va tăgădui că mi-am consacrat activitatea mea
cauzei păcii”.
Nicolae Titulescu şi-a dedicat viaţa, cariera diplomatică şi forţa
minţii sale geniale în scopul elaborării şi promovării unei concepţii
viabile şi morale despre pace, pentru respectarea drepturilor omului si
pentru protejarea mediului natural .
A avut remarcabile contribuţii pentru rezolvarea marilor probleme
internaţionale ale epocii sale: aşezarea relaţiilor dintre state pe
fundamentele de drept internaţional public; eliminarea ameninţării
războiului şi reglementarea pe cale diplomatică a diferendelor dintre
state.
Pledând pentru securitatea europeană şi mondială el nu a rămas la
nivelul construcţiilor abstracte, realizând că salvgardarea păcii reclama
afirmarea unei politici de construcţie legală a păcii.
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Nicolae Titulescu a înţeles că, ignorând frontierele şi
particularităţile unor sisteme social-politice, cetăţenii aparţin unei mari
comunităţi umane. El a pledat cu patos pentru integrarea ideii solidarităţii
umane în conştiinţa maselor, convins fiind că realizarea unei mentalităţi
umaniste era în măsură să asigure premisele pentru protejarea mediului
natural, pentru securitatea oamenilor .
Referitor la organizarea păcii, orice analiză a ideilor şi acţiunilor lui
Nicolae Titulescu în această direcţie n-ar putea evita constatarea că
diplomatul a pledat pentru un sistem juridic coerent, fundamentat pe
politici necesare dezvoltării social-istorice, militând pentru acţiuni bazate
pe raţiune şi moralitate, promovând obiective în care sunt relevate, întrun mod generos, interesele ecologice ale tuturor cetăţenilor.
Nicolae Titulescu a avut un spirit vizionar cuprinzător şi s-a angajat
cu deplină consecvenţă pe calea realizării progresului, a construcţiei unui
viitor pentru statele de drept.
Dezvoltarea relaţiilor dintre state, pe baza principiilor
independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii juridice depline în
drepturi, integrităţii teritoriale, a neamestecului în treburile interne
reprezentau, în accepţiunea sa, condiţii sine qua non ale securităţii
globale, ale existenţei şi afirmării libertăţii plenare pentru cetăţenii lumii,
o conditie sine qua non pentru securitatea mediului natural.
Eliminarea ameninţării cu forţa în practica relaţiilor internaţionale,
interzicerea războiului ca „instrument” de soluţionare a conflictelor
dintre state, definirea agresorului şi asumarea angajamentului de a nu
recurge la agresiune, indiferent de argumentele de ordin intern sau extern
care ar fi putut fi invocate, elaborarea unor instrumente juridice
internaţionale instituind obligativitatea soluţionării pe cale paşnică,
politică, a diferendelor şi conflictelor dintre state, au reprezentat pentru
Nicolae Titulescu obiective ale organizării păcii şi argumente rezonabile
pentru realizarea acestui deziderat de interes universal. El afirma: „Se
mai poate oare concepe acea diviziune fundamentală a dreptului
internaţional în cele două mari ramuri: dreptul păcii şi dreptul războiului?
Nu trebuie oare revizuite metodele acestei discipline juridice, înlăturând
terminologia absurdă a dreptului războiului, adică a dreptului de
exercitare a crimei, prin admiterea unui singur drept, acela al păcii?”
Ilustrul diplomat român a înţeles că pacea rămânea doar un simplu
concept dacă nu se fundamenta pe securitate. După o cuprinzătoare
analiză a vieţii internaţionale, Nicolae Titulescu a reafirmat necesitatea
realizării securităţii europene, considerând că a devenit anacronică teoria
care aprecia nivelul de securitate al unei ţări după gradul ei de înarmare.
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Intensificarea procesului dezarmării reprezenta, în accepţiunea
diplomatului român, calea sigură pentru asigurarea securităţii şi protejării
mediului natural. Nicolae Titulescu a sesizat şi a demonstrat relaţia
directă, de reciprocă determinare, dintre securitate şi dezarmare, a pledat
pentru un nou concept de securitate la care urma să se ajungă prin
reducerea echilibrată şi progresivă a forţelor armate şi a armamentelor. A
acţionat consecvent pentru deblocarea negocierilor de dezarmare, pentru
aşezarea lor pe canalele diplomatice ale tratativelor concrete şi pentru
democratizarea cadrului de abordare a mecanismelor legale de adoptare a
deciziilor în acest domeniu.
Reprezentând unul dintre arhitecţii Societăţii Naţiunilor, Nicolae
Titulescu a pledat pentru o organizaţie internaţională cu vocaţie de
universalitate, relevându-i constant rolul primordial în apărarea păcii şi
mediului natural, apărându-i prestigiul faţă de toţi denigratorii care
doreau să eşueze acest grandios proiect al umanităţii.
Lucid şi critic, Nicolae Titulescu recunoştea limitele politicojuridice ale Societăţii Naţiunilor, nu pentru a-i afecta competenţele, ci
pentru a dezvolta acţiunea politico-diplomatică destinată perfecţionării
sistemului administrativ al ei şi a Pactului Societăţii Naţiunilor, pentru
aplanarea diferendelor
interne şi găsirea mecanismelor politicoadministrative de acţiune directă, constructivă în scopul rezolvării
interesului general al oamenilor, pentru salvgardarea mediului natural.
În realizarea unei politici realiste pentru organizarea păcii Nicolae
Titulescu acorda o atenţie importantă echilibrului politico-juridic şi
spiritului de dreptate, în care el a crezut cu cerbicitate. Subliniind marile
responsabilităţi politice şi morale ale oamenilor politici, Nicolae
Titulescu a susţinut conceptul de diplomaţie deschisă la nivelul statelor ,
bazată pe cooperare internaţională.
Diplomatul român, în cadrul negocierilor şi demersurilor realizate
la nivelul conferinţelor internaţionale ale epocii respective, era considerat
„pelerin al păcii”, „tribun al păcii” sau „academician al păcii”.
Organizaţiile internaţionale, societăţile academice şi mijloacele de
informare ale vremii sale l-au gratulat cu cele mai alese atribute pentru
opera sa politico-diplomatică de excepţie. Nicolae Titulescu a fost un
„soldat al păcii”, aşezat voluntar şi rămas credincios, timp de peste 20 de
ani, în tranşeele păcii. El şi-a consacrat consecvent activitatea şi
demersurile politice unui scop nobil, salvgardarea păcii globale, a
drepturilor omului şi a mediului natural . A fost misionar al păcii într-o
epocă de profunde transformări şi tulburătoare evoluţii politico-sociale,
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în care forţele fascismului şi nazismului păreau să domine lumea, iar
politica de conciliere îşi pierduse puterea de manifestare.
Trecerea timpului nu poate estompa, pentru memoria tratatelor de
istoria diplomaţiei sau a oamenilor politici, vocaţia universală şi
grandoarea atitudinilor adoptate de Nicolae Titulescu în deceniul patru al
secolului XX. El s-a manifestat, cu principialitate , împotriva acţiunilor
agresive ale unor state, agresiuni armate de tristă manifestare, ale
nazismului german, fascismului italian şi militarismului japonez. În acest
sens putem face referire la demersurile sale diplomatice destinate pentru
rezolvarea unor diferende: „Dosarul japono-chinez”, „Dosarul etiopian”,
„Dosarul spaniol”, „Dosarul rhenan”, conflicte internaţionale analizate şi
rezolvate de el în calitate de ministru de externe. Titularilor cancelariilor
diplomatice din marile capitale europene, interlocutorilor săi din
forumurile consulare ale vremii, Nicolae Titulescu le-a prezentat
sistematic manifestări de activism politico-diplomatic rezonabil, pentru
a-i scoate dintr-o stare de pasivitate periculoasă pentru mediul social si
mediul natural şi s-a angajat într-un efort constant pentru prevenirea unui
război mondial.
Nicolae Titulescu a propus iniţiative diplomatice concrete pentru
pacea mondială, pentru protejarea mediului natural, susceptibile să
asigure materializarea dezideratelor strategiilor internaţionale în acţiune.
Analiştii evoluţiei politico-juridice interbelice au remarcat că instaurarea
regimurilor dictatoriale în Europa a determinat o ripostă politică a lui
Nicolae Titulescu care, mai mult decât oricare diplomat din perioada
aceea, nu s-a lăsat înşelat de aparenţe ideologice şi nu a fost sedus de
false promisiuni populiste.
Marele diplomat a lăsat posterităţii o operă politico-diplomatică
care s-a alimentat din dragostea profundă faţă de poporul român şi din
rezolvarea pe fundamente juridice a marilor comandamente umaniste ale
epocii, din angajarea sa plenară pentru aspiraţiile de pace ale cetăţenilor
lumii planetare, pentru salvgardarea mediului natural.
Nicolae Titulescu face parte din galeria marilor personalităţi ale
omenirii, transmiţând un profund mesaj de pace, care îl aşează la loc de
cinste în conştiinţa umanităţii.
Dimensiunile acţiunilor sale invită permanent la reflecţie, analiza
lor relevându-ne noi şi convingătoare dovezi ale unei activităţi
diplomatice de remarcabilă armonie juridică. Umanismul şi realismul
acţiunilor sale au avut o anvergură diplomatică de mare valoare practică,
în care interesele naţionale au fost promovate într-o consonanţă de fond
cu cele ale comunităţii internaţionale.
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Elogiile aduse lui Nicolae Titulescu de personalităţile ilustre ale
epocii conturează fascinaţia pe care diplomatul român şi opera sa le-au
exercitat asupra contemporanilor. Au fost remarcate de personalităţile
acelor vremuri: cultura enciclopedică a diplomatului român; uimitoarele
sale cunoştinţe juridice, spiritul şi rafinamentul său politic, logica
exemplară, elocinţa de excepţie, puterea de muncă, disciplina interioară,
intuiţia pătrunzătoare, viziunea sa larg cuprinzătoare, realismul
judecăţilor sale, credinţa, fermitatea cu care apăra şi promova interesele
României, promovarea idealurile generoase ale umanităţii.
Activitatea lui Nicolae Titulescu are valoarea unui mesaj vibrant
pentru umanism şi pace , pentru protejarea mediului natural, demersuri
diplomatice de o remarcabilă vivacitate. Marele jurist român şi opera sa
diplomatică reverberează în conştiinţa contemporaneităţii ca un apel la
raţiune şi responsabilitate, de înaltă atitudine spirituală şi morală, un apel
pentru eliberarea deplină şi definitivă a comunităţii internaţionale de sub
domnia dreptului forţei şi aşezarea ei sub domnia forţei dreptului.
Nicolae Titulescu a fost un vizionar, o prezenţă activă în arena
luptei pentru o ordine economică şi politică raţională, fundamentată pe
sistemul juridic internaţional, pe valorile perene ale umanităţii de
cooperare internaţională, bazată pe încredere şi armonie în planul
securităţii şi păcii. Remarcabilul diplomat român nu a renunţat la ideile
sale, nu şi-a pierdut speranţele în victoria dreptăţii, a luptat până în ultima
clipă împotriva războiului, acţionând pentru protejarea oamenilor şi a
mediului natural.
Atunci când, pentru o clipă, speranţa de pace murise, când
tenebrele fascismului şi nazismului păreau să pună definitiv stăpânire
peste lume, glasul lui răsuna clar şi optimist, deoarece avea convingerea
fermă – şi timpul i-a dat dreptate – că „ceaţa brună se va ridica, lăsând
loc luminii unui nou ev în care statele vor acţiona pentru eliminarea
războiului din viaţa planetei şi instaurarea unei păci trainice”. Nicolae
Titulescu a înţeles că viitorul aparţine păcii şi a fost omul care a făcut
mari eforturi pentru colaborarea euroatlantică, considerând, în acele
vremuri tulburi, că securitatea globală este posibilă şi că ea trebuie
consolidată.
El a trăit şi a militat pentru pace, pentru protejarea mediului
natural, numele său meritând a fi înscris, pentru eternitate, în Panteonul
ziditorilor de mari idealuri, lăsându-ne un tulburător şi vibrant mesaj:
„Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al căror testament este un singur
cuvânt: continuaţi!”
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CAPITOLUL II
REGULI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ
ŞI/SAU CONFLICTELE ARMATE

Desen: de Eduard Stahi, Chişinău, Rep. Moldova
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ABORDAREA CONFLICTELOR ARMATE PRIN PRISMA
REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE CU IMPACT
ASUPRA PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI DREPTURILOR OMULUI
Irina MOROIANU ZLĂTESCU*
Claudia Elena MARINICĂ
Abstract
The issue of environmental protection and climate
change is a topical issue at international level which, in the
present article, is approached through the prism of international
human rights law and a humanitarian law. The objective of this
research is to emphasize that the approach needs to be
globalized, complex and balanced whereas the right to life,
health, a healthy environment, in conjunction with all.
The international regulations on the environment,
climate change, armed conflict and security States can be assured
through responsibility, involvement and solidarity. The aftermath
of the armed conflicts was visible in time, causing significant
damage to the environment, which is why international regulation
has been imposed of environmental rights and limiting their
impact on the environment and people, thus ensuring protection
and promotion of human rights.
The article presents the main legal regulations at
international level and at the level of the European Union, to
finally emphasize that the deliberate destruction of the
environment as part of strategic and military objectives must not
be allowed according to international standards. At the same
time, it is calls for the adoption of specific rules in this field,
ensuring the interconnection between them, in conjunction with
international humanitarian law and international human rights
law, in order to ensure a climate of tolerance, dignity and peace
to present and future generations.
Keywords: international humanitarian law, armed conflict,
climate change, human rights.
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Introducere
Omul este beneficiarul suprem a tot ceea ce îi poate oferi natura
dar, prin activităţile sale este şi principalul actor în poluarea sau
distrugerea mediului, fiind în acelaşi timp şi ”beneficiarul” consecinţelor
nefaste care decurg de aici. Degradarea mediului natural şi schimbările
climatice reprezintă probleme şi provocări pentru generaţiile prezente şi
viitoare, asupra cărora trebuie să ne aplecăm cu toţii, în asigurarea
dreptului la viaţă, dreptului la sănătate, dreptului la un mediu sănătos.
Conştientizând că ”omul reprezintă o parte a naturii şi că viaţa
depinde de funcţionarea neîntreruptă a sistemelor naturale”, că ”omul,
prin acţiunile sale şi prin consecinţele acestora, poate modifica natura şi
epuiza resursele ei naturale şi de aceea trebuie să recunoască necesitatea
menţinerii stabilităţii şi calităţii naturii, precum şi a conservării resurselor
naturale” se impune ca omul ”să acumuleze cunoştinţe pentru a menţine
şi perfecţiona capacitatea de a utiliza resursele naturale asigurând
conservarea speciilor şi a ecosistemelor pentru binele generaţiilor
prezente şi viitoare” 84.
Protecţia mediului natural din perspectiva legislaţiei internaţionale
incidente în dreptul internaţional umanitar subliniază în mod evident
interferenţa dintre mediul natural şi conflictele armate, motiv pentru care
protecţia mediului natural se impune să fie reglementată chiar şi pentru
astfel de situaţii, mai ales că dacă ne raportăm la actualitatea prezentă,
”dreptul internaţional umanitar dispune de o arie extinsă de aplicabilitate,
prin lărgirea categoriilor de beneficiari, dar şi a situaţiilor cărora li se
aplică, rolul său fiind acela de a proteja drepturile omului şi bunurile,
atunci când există situaţii de conflict armat” 85. Protecţia mediului,
conflictele armate, schimbările climatice necesită o abordare complexă,
începând cu analiza multiplelor cauze care le determină şi continuând cu
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identificarea unor soluţii pentru toate aceste cauze, prin consolidarea
cadrului legislativ internaţional şi naţional, a relaţiilor de cooperare şi a
parteneriatelor internaţionale.
În articolul de faţă, ne-am oprit asupra legislaţiei internaţionale
incidente subiectelor susmenţionate, conştienţi fiind că problemele de
mediu reprezintă o componentă importantă a drepturilor fundamentale
ale omului, aşa cum este subliniat şi în Declaraţia Naţiunilor Unite
referitoare la Mediu de la Stockholm din 1972 (aprobată cu ocazia primei
Conferinţe ONU referitoare la mediu). Potrivit acesteia, omul are dreptul
fundamental la un mediu de calitate, care să-i permită o viaţă demnă, să
se bucure de bunăstare, relaţia dintre drepturile omului şi mediu devenind
din ce în ce mai strânsă. Recent, Secretarul general al ONU, António
Guterres, a lansat un apel de a acţiona „decisiv pentru a ne proteja
planeta atât de coronavirus, cât şi de ameninţarea existenţială a
tulburărilor climatice” având în vedere că ”criza actuală este un apel de
trezire fără precedent” şi că se impune ”să transformăm recuperarea întro oportunitate reală de a face ceea ce trebuie pentru viitor”. Acesta
precizează că fondurile publice ar trebui utilizate pentru a investi în
viitor, nu în trecut, să se direcţioneze către sectoare şi proiecte durabile
care să ajute mediul şi clima, riscurile şi oportunităţile climatice trebuie
încorporate în sistemul financiar, precum şi în toate aspectele elaborării
politicilor publice şi a infrastructurilor şi, nu în ultimul rând, că trebuie să
lucrăm împreună ca comunitate internaţională 86.
Distrugerea deliberată a mediului prin intermediul acţiunilor
planificate strategic şi a tacticilor folosite în conflicte în cadrul
obiectivelor strategice şi militare reprezintă o încălcare a drepturilor
fundamentale ale omului pentru cei afectaţi, securitatea umană şi
asigurarea unui mediu sigur şi conform vieţuirii fiind esenţială.
Vulnerabilitatea mediului natural este evidentă. Cu titlu de exemplu
amintim războiul din Vietnam (1961-1975),în care s-au folosit substanţe
chimice, cea mai nocivă fiind ierbicidul cunoscut sub numele de „agentul
portocaliu” care a distrus 14 la sută din pădurile din Vietnamul de Sud,
aflându-se, totodată, la baza a numeroase îmbolnăviri în special de cancer
şi la apariţia unor malformaţii. Amintim, de asemenea, războiul din
Golful Persic(1980-1988) dintre Iran şi Irak care, ca urmare a utilizării
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armelor chimice precum gazul muştar”(utilizat şi în primul război
mondial), a avut consecinţe grave şi pe termen lung asupra sănătăţii celor
care se aflau atunci în zona de conflict, sau războiul din Golf (1990) în
cadrul căruia s-au produs incendierile de petrol din Kuweit (”dezastrul
ecologic din 1991”), pagubele produse în cadrul ecosistemului fiind
considerabile, ori războiul din Liban (2006), când după încetarea focului
unele părţi din sudul ţării nu au mai putut fi locuite din cauza bombelor
cu dispersie etc. Se poate aprecia că există o legătură strânsă între
conflictele armate şi mediul natural, mai ales în zona de
epuizare/reducere a resurselor naturale, ceea ce impune măsuri imediate
privind promovarea unor politici privind un consum echilibrat şi a unui
comportament responsabil din partea fiecărui individ. În acest context, se
impune necesitatea adoptării şi implementării unor măsuri
corespunzătoare la nivel internaţional şi naţional, în mod colectiv şi
individual, la nivel public şi privat, în scopul protecţiei mediului
înconjurător şi a drepturilor omului corespunzătoare în acest sens.
Reglementări la nivel internaţional
Plecând de la premisa că, atât dreptul internaţional umanitar, cât şi
dreptul internaţional al drepturilor omului provoacă numeroase dezbateri,
evidenţiind responsabilitatea pe care trebuie să
şi-o asume societatea
contemporană faţă de generaţiile viitoare” 87, nu putem ignora că protecţia
mediului natural implică în mod direct nevoia de asigurare a dreptului la
sănătate, drept fundamental al omului consfinţit în Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului 88, care de altfel reprezintă sursa de inspiraţie a unei
categorii importante de reglementări internaţionale şi naţionale care au
rolul să de a garanta tuturor oamenilor drepturile civile, politice,
economice, sociale şi culturale. În opinia unor autori, ”dimensiunea
ecologică are în dreptul internaţional umanitar o dublă funcţie: în timp de
conflict armat să protejeze mediul natural de efectele unor mijloace şi
metode de război sau de atacurile care pot să-i producă daune extinse
durabile şi grave şi să afecteze sănătatea oamenilor; în timp de pace să
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protejeze populaţia civilă de efectele catastrofelor naturale sau
tehnologice” 89.
În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre documentele
internaţionale care reglementează subiectul supus discuţiei prezente,
încercând să demonstrăm legătura dintre mediul natural, schimbările
climatice, efectul conflictelor armate şi drepturile omului, precizând că
esenţiale rămân acordurile de mediu multilaterale şi tratatele care
reprezintă elementul central al dreptului internaţional umanitar (jus in
bello). Dintre acestea menţionăm Convenţia din 1899 şi Convenţia din
1907, adoptate în cadrul celor două Conferinţe Internaţionale de Pace de
la Haga, Convenţia de la Geneva din 1929, iar după cel de al doilea
război mondial şi crearea ONU, cele patru Convenţii de la Geneva din
1949, care reprezintă o adevărată codificare a dreptului umanitar 90.
Carta ONU, Carta Internaţională a Drepturilor Omului, Declaraţia
Conferinţei ONU pentru mediul uman de la Stockholm din 1972, care a
dus la crearea Programului pentru Mediu al ONU, Convenţia-cadru a
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice de la Rio de Janeiro, din
1992 91 şi Protocolul de la Kyoto din 1997, Declaraţia de la Johannesburg
privind dezvoltarea durabilă şi Planul de implementare adoptate în 2002,
Acordul de la Paris din 2015, Agenda ONU 2030 pentru dezvoltarea
durabilă adoptată în 2015 sunt câteva exemple de instrumente
internaţionale care aduc în prim plan ideea de drepturi ale omului egale,
fără nicio discriminare, exercitate în condiţii de viaţă satisfăcătoare de
mediu, favorabile dezvoltării omului. Apreciat ca fiind un drept de
solidaritate, specific categoriei de drepturi din generaţia a treia a
drepturilor omului, dreptul la un mediu sănătos se regăseşte şi în
Convenţia europeană privind salvgardarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale 92, prin reglementarea în cadrul articolului 2 a
dreptului la viaţă şi protecţia mediului. Considerând că dreptul la sănătate
şi starea de sănătate a oamenilor depind şi de factorii de mediu,
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îmbunătăţirea acestora, păstrarea şi garantarea unui mediu natural pot
avea un rol foarte important în asigurarea dreptului la sănătate.
Este adevărat că ”interdependenţe mari există şi între dreptul
conflictelor armate şi dreptul internaţional al mediului. Şi este normal să
fie aşa atâta timp cât nu putem contesta faptul că războaiele sunt surse
sigure şi majore de pagube ecologice. Pe de altă parte, nu se poate
contesta faptul că degradarea mediului poate fi sursă de tensiuni între
state iar în caz de nesoluţionare prin metode paşnice, dezastrele ecologice
devin Casus belli; odată declanşat războiul pe motive ecologice se pot
produce mediului noi distrugeri şi în acest fel spirala degradării
ambientului nu mai poate fi oprită. Bineînţeles că nu totdeauna dezastrele
ecologice ca atare sunt cauzele vizibile ale unor conflicte armate; dar ele
provoacă eroziune şi deşertificare, secetă şi foame din cauza cărora mase
întregi de „refugiaţi ecologici” îşi părăsesc locurile de baştină şi pleacă
peste frontierele naţionale în căutarea hranei. Deşi e dificil de stabilit o
legătură clară în acest lanţ de fenomene, este indubitabil că există o
corelaţie cauzală între dezastrele ecologice şi conflictele armate. Acestea
sunt şi motivele pentru care se impune o analiză mai profundă a
principiilor şi normelor dreptului conflictelor armate care asigură
protecţia mediului natural” 93.
Convenţiile de la Geneva şi Protocoalele adiţionale la acestea,
Convenţiile de la Haga, legislaţia şi orientările Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi Uniunii Europene în domeniu, reprezintă legislaţia internaţională
de bază aplicabilă subiectului supus prezentei cercetări, scoţând în
evidenţă faptul că ”dreptul internaţional umanitar apare ca un echilibru,
la confluenţa dintre doi factori diametral opuşi, care tind să se excludă
unul pe altul – necesităţile impuse de război şi imperativele standardului
de civilizaţie şi de umanitate care se cer a fi respectate, pe de altă
parte” 94. Convenţiile de la Geneva şi Protocoalele adiţionale la acestea şi
Convenţiile de la Haga stabilesc anumite reguli potrivit cărora se
limitează metodele şi mijloacele de desfăşurare a acţiunilor militare,
stabilind totodată şi categoriile de persoane şi obiectele care trebuie
protejate, dar nu se ocupă în mod direct de protecţia mediului.
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Potrivit art. 35 alin. (3) din Protocolul 1/1977 adiţional la
Convenţiile de la Geneva 95 din 12 august 1949 privind protecţia
victimelor conflictelor armate internaţionale 96 ”este interzis să se
utilizeze metode şi mijloace de luptă care sunt concepute pentru a cauza,
sau de la care se poate aştepta că vor cauza pagube excesive, de durată şi
grave mediului natural”, iar în continuare art. 55 oferă o protecţie directă
a mediului natural: ”războiul va fi condus veghind la protejarea mediului
natural contra daunelor întinse, durabile şi grave. Această protecţie
include interdicţia de a utiliza metode sau mijloace de război concepute
pentru a cauza sau de la care se poate aştepta să cauzeze asemenea daune
mediului natural compromiţând, datorită acestui fapt, sănătatea sau
supravieţuirea populaţiei. Atacurile contra mediului natural cu titlu de
represalii sunt interzise”.
Degradarea mediului urmare a conflictelor armate face obiectul şi
altor reglementări precum Tratatul pentru interzicerea testelor nucleare în
atmosferă, în spaţiu şi mediul subacvatic, din 1963, care reprezintă de
altfel şi ”primul instrument juridic multilateral în domeniul nuclear,
interzicând doar exploziile nucleare în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub
apă, fără să acopere însă şi testele subterane” 97, Tratatul privind
Interzicerea Totală a Experienţelor Nucleare din 1996 prin care sunt
interzise experienţele nucleare, în special din cauza efectelor nocive
asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane, Convenţia din 1972
privind interzicerea armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine ”primul instrument juridic universal care a interzis o întreagă categorie
de arme de distrugere în masă, reprezentând o componentă-cheie a
cadrului universal pentru dezarmare şi neproliferare” 98. Aceste
instrumente vizează în principal reglementările internaţionale pe parte de
conflicte armate şi mai puţin subliniază, colateral, nevoia de protecţie a
mediului.
Articolul 1 din Convenţia cu privire la interzicerea utilizării
tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice alte

Convenţiile de la Geneva din 1949 stau la baza dezvoltării dreptului internaţional
umanitar şi a dezvoltării caracterului internaţional al reglementărilor în acest domeniu.
96Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 14 mai 1990.
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scopuri (ENMOD) 99 precizează referitor la protecţia mediului în timp de
război, că fiecare parte se angajează să nu se angajeze în utilizarea
militară sau în orice altă utilizare ostilă a tehnicilor de modificare a
mediului care au efecte pe scară largă, de lungă durată sau grave, ca
mijloc de distrugere, deteriorare sau vătămare a oricărui alt stat parte.
Totodată, fiecare parte se angajează să nu asiste, să încurajeze sau să
inducă niciun stat, grup de state sau organizaţii internaţionale să se
angajeze în activităţi contrare dispoziţiilor paragrafului 1 al acestui
articol. Convenţia reprezintă de altfel şi primul instrument de combatere
a distrugerii deliberate a mediului în conflicte armate, aceasta aplicânduse inclusiv pe timp de pace.
În opinia unor autori, ” alături de bunurile culturale şi locurile de
cult, de bunurile indispensabile supravieţuirii populaţiei civile, de
lucrările şi instalaţiile conţinând forţe periculoase, mediul ambiant este
considerat ca fiind un bun cu caracter civil ce trebuie să fie protejat în
mod special; că între mediul ambiant şi categoriile de bunuri enumerate
există legături este evidenţiat de faptul că, spre exemplu, în cazul poluării
intenţionate a unei ape sau al distrugerii unei centrale nucleare pot fi
invocate la fel de bine atât articolul care protejează mediul cât şi articolul
care protejează bunurile necesare supravieţuirii populaţiei civile (pentru
apa poluată) sau instalaţiile conţinând forţe periculoase (pentru centrala
nucleară). Includerea protecţiei directe a mediului în partea din Protocol
destinată populaţiei civile semnifică faptul că el nu este protejat pentru el
însuşi ci funcţie de existenţa umană în mediul natural; beligeranţii vor
asigura, deci, salvarea mediului natural doar în măsura în care includem
în el şi sociosferă” 100.
Schimbările climatice reprezintă un fenomen asociat direct cu
utilizarea iraţională a resurselor naturale care, la rândul său, a provocat
transformări ireversibile asupra climei, afectând în mod semnificativ
mediul, comunitatea internaţională şi fiecare individ în parte. Schimbările
climatice se fundamentează pe abordări şi viziuni diferite ale statelor, în
reglementările internaţionale din dreptul umanitar urmărindu-se cu
atenţie mediul şi componenta activităţilor militare, în acest sens utilizarea
de metode de luptă care au scopul de a produce efecte dăunătoare în

Pentru mai multe detalii a se vedea Valentin-Stelian Bădescu, op. cit., accesată la data
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privinţa mediului fiind interzise. În acest sens 101, un număr semnificativ
de naţiuni îşi manifestă îngrijorarea şi subliniază problemele cu care
mediul se confruntă prin prisma activităţii umane.
Convenţia din 18 mai 1977 referitoare la interzicerea utilizării în
scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a
mediului înconjurător 102 are la bază interesul consolidării păcii, a salvării
omenirii de pericolul utilizării unor noi mijloace de ducere a războiului.
În acelaşi timp, Convenţia recunoaşte că progresele ştiinţifice şi tehnice
pot deschide noi posibilităţi în ce priveşte modificarea mediului,
înţelegând ca folosirea în mod paşnic a modalităţilor tehnice de
schimbare a mediului înconjurător ar putea îmbunătăţi raportul dintre om
şi natura şi ar contribui la conservarea şi îmbunătăţirea mediului
înconjurător spre folosul generaţiilor prezente şi viitoare.
Evident că, aşa cum am arătat mai înainte, la nivelul Organizaţiei
Naţiunilor Unite s-au adoptat de-a lungul timpului o serie de alte
documentele care privesc printre altele şi dreptul la un mediu sănătos,
dreptul la sănătate, dreptul la dezvoltarea durabilă a protecţiei mediului.
În acest context, reamintim Agenda 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite
(2015) - noul cadru global de dezvoltare durabilă, un angajament de a
eradica sărăcia şi de a asigura dezvoltarea durabilă în întreaga lume, până
în 2030. Este vorba de un program care cuprinde 17 obiective de
dezvoltare durabilă cu 169 de ţinte integrate şi indivizibile, „pentru
generaţiile prezente şi viitoare şi care priveşte toate aspectele de
drepturile omului şi apără demnitatea tuturor” 103. Agenda a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2016 urmărind orientarea deciziilor următorilor 15
ani. Potrivit acesteia ”ameninţările globale la adresa sănătăţii, dezastrele
naturale mai frecvente şi mai intense, agravarea progresivă a conflictelor,
extremismul violent, terorismul şi crizele umanitare conexe, precum şi
strămutarea forţată a oamenilor, riscă să anuleze o mare parte din
progresele realizate în ultimele decenii în materie de dezvoltare.
Epuizarea resurselor naturale şi efectele negative ale degradării mediului,
inclusiv deşertificarea, seceta, degradarea solului, deficitul de apă dulce
şi declinul biodiversităţii se adaugă pe lista de provocări cu care se
La Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind mediul uman de la Stockholm,
din 16 iunie 1972.
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confruntă umanitatea şi le exacerbează. Schimbările climatice constituie
una dintre cele mai mari provocări ale epocii noastre şi impactul lor
negativ subminează capacitatea tuturor ţărilor de a realiza o dezvoltare
durabilă”. Agenda subliniază şi că ”dezvoltarea durabilă nu poate fi
realizată fără pace şi securitate, iar pacea şi securitatea vor fi în pericol
fără o dezvoltare durabilă”, recunoscând ”necesitatea dezvoltării unor
societăţi paşnice, juste şi favorabile incluziunii, care să ofere acces egal
la justiţie şi care să se bazeze pe respectarea drepturilor omului (inclusiv
a dreptului la dezvoltare), pe un stat de drept eficient şi o bună
guvernanţă la toate nivelurile, precum şi pe instituţii transparente,
eficiente şi responsabile”. În acelaşi timp, se apreciază că trebuie dublate
”eforturile de soluţionare sau prevenire a conflictelor şi de sprijinire a
ţărilor aflate în perioade post-conflict, asigurându-ne în special că
femeile vor juca un rol în consolidarea păcii şi dezvoltarea statului”,
solicitând adoptarea de noi măsuri şi întreprinderea de noi acţiuni
eficiente, în conformitate cu dreptul internaţional, pentru a elimina
obstacolele din calea exercitării depline a dreptului la autodeterminare al
popoarelor care trăiesc sub ocupaţie colonială şi străină, care continuă să
afecteze negativ dezvoltarea economică şi socială a acestora, precum şi
mediul lor” 104. Nu putem să nu reamintim în acest context Pactul
Mondial privind Dreptul la Mediu, al cărui proiect a fost luat în discuţie
în cadrul Adunării Generale ONU la 19 septembrie 2017 105 şi, după
dezbaterea internaţională din anii ce au urmat, din 2018 inclusiv,
lansându-se discuţiile dintre state iar din 6 februarie 2019 la nivelul
Uniunii Europene, sperăm să fie adoptat de Adunarea Generală ONU în
2022.
Reglementări la nivelul Uniunii Europene
Actor global pe plan internaţional, Uniunea Europeană ”unul din
marii actori care pot salva mediul înconjurător” 106 şi-a manifestat
permanent interesul faţă de protecţia mediului natural, schimbările
climatice, asigurarea păcii şi securităţii, efectele conflictelor armate şi
Organizaţia Naţiunilor Unite, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de
Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr. 70/1 din 25 septembrie 2015.
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drepturile omului, situându-se în prezent într-o poziţie am putea spune
oarecum avansată pe planul reglementărilor internaţionale în aceste
domenii, cooperând cu ceilalţi actori internaţionali şi utilizând toate
instrumentele şi politicile de protecţie şi promovarea a mediului şi a
drepturilor corelate acestora.
Este adevărat că ”Uniunea Europeană este permanent preocupată
de situaţia conflictelor armate, care determină migraţia în masă, mai ales
în contextul în care uneori statele şi ceilalţi actori implicaţi nu asigură aşa
cum ar trebui respectarea dreptul internaţional umanitar şi a dreptului
internaţional al drepturilor omului. Totodată, UE este într-o permanentă
căutare şi identificare de noi instrumente prin care să se acorde sprijin
victimelor încălcărilor legislaţiei internaţionale în domeniul drepturilor
omului, dar şi al dreptului umanitar internaţional, astfel încât să se
asigure accesul la justiţia internaţională” 107.
Instituţiile Uniunii Europene au desfăşurat de-a lungul timpului o
serie de activităţi pentru protecţia mediului, lupta împotriva schimbărilor
climatice, dezvoltarea durabilă şi incluzivă, trecerea la o economie
durabilă, eficientă, ecologică şi o mai bună guvernanţă, având în vedere
că protecţia mediului este fundamentală pentru dezvoltarea viitoare a
Uniunii Europene. Întrucât protecţia mediului reprezintă unu din pilonii
dezvoltării durabile, apreciem că îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii,
a bunăstării oamenilor, măsurile luate pentru protecţia mediului
contribuie la protejarea, respectarea, asigurarea şi promovarea drepturilor
omului.
Având în vedere că schimbările climatice implică un răspuns
global, Uniunea Europeană se implică în acest sens încă din anii 2000,
ajungând ca în prezent să fie catalogată ca fiind principalul actor-cheie,
alăturându-se acţiunilor întreprinse de ONU, atingând obiectivele
propuse în Protocolul de la Kyoto pentru perioada 2008-2012, iar mai
apoi şi-a asumat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % faţă
de nivelul din 1990, până în 2020. Aceste acţiuni sunt urmate de
stabilirea în anul 2014 a unui cadru de politici privind clima şi energia
pentru anul 2030, de angajamentul UE în cadrul Conferinţei ONU de la
Paris privind schimbările climatice de stabilire a unui acord obligatoriu
pentru statele semnatare finalizate cu Acordul de la Paris 108, a cărui
intrare în vigoare s-a realizat la 4 noiembrie 2016, UE ratificându-l. La
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La 4 noiembrie 2016, Acordul de la Paris a intrat în vigoare.
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nivelul Uniunii Europene, în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sa stabilit şi cadrul pentru politica de dezvoltare globală până în 2030,
reamintind că strămutarea forţată (care poate fi rezultatul direct al unui
conflict armat) ”nu reprezintă numai o problemă umanitară, ci şi o
provocare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi că, prin urmare, ar trebui să
existe o mai bună coordonare între actorii umanitari şi actorii din
domeniul dezvoltării” 109.
Recent, Uniunea Europeană şi-a manifestat intenţia de deveni
neutră din punct de vedere climatic până în 2050, motiv pentru care în
martie 2020, Consiliul a adoptat o strategie de dezvoltare pe termen lung
a UE privind obţinerea unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de
seră, luându-se în discuţie comunicarea Comisiei Europene ce are ca
obiectiv reducerea emisiilor cu cel puţin 55% până în 2030. Propunerea
Comisiei Europene privind o Lege europeană a climei - una din
iniţiativele Pactului verde european, Comunicarea privind Planul pentru
atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima, iniţiativa Parlamentului
European şi a Consiliului de adoptare a ”legii europene a climei”,
reprezintă tot atâtea măsuri care susţin neutralitatea UE din punct de
vedere climatic, Agenda strategică pentru perioada 2019-2024 stabilind
că una dintre principalele patru priorităţi este construirea unei Europe
verzi, echitabile, sociale şi neutre ca impact climatic.
Pactul Verde European reprezintă un nou cadru juridic şi politic
reprezentativ al Comisiei Europene, obiectivele acestuia fiind de a realiza
neutralitatea climatică până în 2050, de a contribui la reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, de a limita creşterea temperaturii globale la
1,5°C şi, nu în ultimul rând, de a determina crearea de locuri de muncă
”verzi”. Pactul, care promovează ca valoare caracterul ambiţios şi
imperios necesar al unor astfel de acţiuni, evidenţiază că ”pentru a atinge
obiectivele climatice şi de mediu, trebuie să contestăm rapid şi decisiv
comportamentele şi ipotezele împământenite. Deşi fiecare mic pas
contează, participanţii la pact vor aspira şi la soluţii transformatoare,
inclusiv la proiecte vizionare, experimentare, modalităţi inovatoare de
cooperare şi o concurenţă sănătoasă pentru obţinerea de rezultate”. În
acelaşi timp, ”schimbările climatice şi degradarea mediului sunt şocuri

Raportul Parlamentului European A8-0245/2016 referitor la drepturile omului şi
migraţia în ţările terţe, p.23, disponibil la
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0245_RO.html, accesat la
data de 12.04.2021.
109

120

majore cu impact la nivel mondial, care sunt la fel de presante şi care ne
compromit sănătatea şi bunăstarea”, fiind momentul ”să protejăm clima
şi natura planetei noastre şi să direcţionăm aceste cheltuieli către
reconstruirea unei societăţi precum cea din viziunea Pactului verde
european. Poate părea că multe dintre soluţiile necesare pentru a ne
redresa după pandemia de COVID-19 şi pentru a combate schimbările
climatice depind mai ales de acţiunile guvernamentale, dar ele depind în
mare măsură şi de deciziile noastre de zi cu zi”. Totodată, ”participarea la
pact va contribui la o mişcare climatică în toate comunităţile şi regiunile
Europei şi va evidenţia legăturile sociale inspirate de acţiunile climatice
comune, inter pares şi coordonate de comunităţi, pentru a ne îmbunătăţi
sănătatea şi calitatea mediului la nivel local” 110.
În cele din urmă, ”la 24 februarie 2021, Comisia a publicat noua
Strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la efectele schimbărilor
climatice, care defineşte calea de urmat pentru a face faţă consecinţelor
inevitabile ale acestora. Strategia încurajează statele membre să continue
progresele pentru a stimula capacitatea de adaptare, a consolida rezilienţa
şi a reduce vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. Principalele
obiective ale Strategiei vizează: (i) îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere
privind impactul schimbărilor climatice şi managementul incertitudinilor;
(ii) consolidarea măsurilor/acţiunilor de planificare şi evaluare a
riscurilor; (iii) accelerarea acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor
climatice; (iv) creşterea rezilienţei globale la efectele schimbărilor
climatice. Pentru a putea fi atinse obiectivele climatice pentru orizontul
de timp 2030 şi 2050, decarbonizarea sistemului energetic în ansamblul
său, este esenţială. […] Cele patru obiective majore ale UE ca lider
global sunt: menţinerea poziţiei UE de lider în negocierile internaţionale
în domeniile schimbărilor climatice şi biodiversităţii, pentru consolidarea
în continuare a cadrului politicilor internaţionale, consolidarea reţelei
„Diplomaţiei Verzi” în cooperare cu statele membre, intensificarea
eforturilor bilaterale vizând impulsionarea acţiunilor partenerilor şi
asigurarea comparabilităţii acţiunilor şi politicilor şi o Agendă Verde
pentru Balcanii de Vest” 111.
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Nu în ultimul rând, considerăm că pandemia generată de COVID19 reprezintă o adevărată o criză umanitară care presupune implicarea
tuturor pentru combaterea acestui fenomen, fiind evident că aceasta a
afectat la scară largă sistemele de protecţie globală, inclusiv cele privind
protecţia mediului, a luptei împotriva schimbărilor climatice, a
drepturilor omului etc.
Concluzii
Dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul de a trăi într-un mediu sigur
implică nevoia de protecţie şi promovare acestora prin instrumente şi
mecanisme juridice internaţionale şi naţionale adecvate, pentru a întări
ideea potrivit căreia se impune limitarea degradării şi distrugerii în mod
deliberat a mediului, inclusiv pe perioada conflictelor armate sau în
timpul acţiunilor parte din obiectivele strategice şi militare, şi
desfăşurarea unor astfel de operaţiuni în parametrii respectării
principiilor dreptului la mediu.
Se poate afirma, fără putinţă de tăgadă, că recunoaşterea drepturilor
omului reprezintă premisa determinantă a stopării distrugerii deliberate a
mediului în timpul conflictelor armate. Tocmai de aceea reglementarea
juridică la nivel internaţional se impune a fi una riguroasă, Ea presupune,
printre altele, o responsabilitate corespunzătoare, atât din partea statelor
cât şi a organizaţiilor internaţionale interguvernamentale
şi
neguvernamentale, a societăţii civile şi a fiecărui individ în parte.
Distrugerea mediului ca o consecinţă colaterală a conflictelor determină
daune semnificative, provoacă suferinţă umană, întreaga comunitate
internaţională, în ansamblu, fiind afectată. Permanenta schimbare a
mediului înconjurător, amprenta omului şi a conflictelor armate asupra
lui, impun printre toate reglementările juridice internaţionale şi o
schimbare de atitudine, o educaţie pentru mediu şi pentru respectarea şi
promovarea drepturilor omului, pentru cunoaşterea dreptului umanitar,
pornind de la valori morale bazate pe responsabilitate, respect, echilibru,
echitate, înţelegere, durabilitate şi solidaritate în îngrijirea mediului.
Pe lângă reglementările juridice internaţionale se impun şi măsuri
concrete, altfel stoparea fenomenului de distrugere a mediului
înconjurător va fi din ce în ce mai grea, poate chiar imposibilă, încălcarea
drepturilor omului devenind permanentă şi irevocabilă; în acelaşi timp, se
impune o atenţie sporită pe plan legislativ în ceea ce priveşte dreptul
aplicabil în conflictele armate cu aplecare asupra mediului, întrucât
reglementările prezentate pe parcursul acestui articol scot în evidenţă
conexiunea dintre acestea, coroborarea cu dreptul internaţional umanitar
122

şi cu dreptul internaţional al drepturilor omului, dar şi nevoia codificării
în materie. Numai în aceste condiţii se pot asigura generaţiilor prezente
şi viitoare un climat de toleranţă, sănătate, demnitate şi pace.
În urma acestei succinte abordări a reglementărilor internaţionale
şi ale Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului prin prisma
dreptului internaţional umanitar, dreptului internaţional al mediului şi
dreptului internaţional al drepturilor omului, considerăm că, deşi
întotdeauna conflictele armate afectează şi vor afecta mediul, trebuie
minimalizat impactul lor pe cât este posibil, iar tehnicile şi obiectivele
strategice şi militare trebuie aplicate cu respectarea mediului, a dreptului
umanitar şi a drepturilor omului, ceea ce se poate realiza în mare parte şi
printr-o educaţie continuă.
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UN RĂZBOI PENTRU LINIŞTEA NOASTRĂ.
DUPĂ 22 DE ANI MEDIUL NATURAL PLÂNGE
Mario-Hadrian BALINT
Prof. asociat jurnalism, alfabetizare media şi ştiinţele comunicării
A war for our peace. After 22 years
At the age of 22, as in Dumas's novels, we are still talking about the
destruction caused by the bombing of Yugoslavia. The effects are seen
and felt not only in the attitude of the people, in the infrastructure, the
economies have politics, but especially in the environment and the state
of health of the population.
In 1999, I returned to the former Yugoslav space with Operation
Allied Forces. That is, with the bombing of Serbia, between March 24
and June 10, 1999, dual-use targets: factories, power plants, transformers,
railways… Superb buildings, built with love and devotion - Serbs and
Montenegrins love their homes - have become ruins. In secessionist wars,
the belligerents destroyed what they loved most: their homes. NATO is
destroying everything the Serbs love most: their homes. March 25 is not
a day of spring, but a day of war. It passes, in the sadness of the Serbs
and in the revolt of the people, like a curse. The raw leaves still have the
smoke of explosions on them. The fire is still burning. In the Danube
cities, the proud Serbs, on white horses, make a human shield on the
bridges. In vain! The sirens sound. The tension is rising. The air is
strongly fluttered by the wing of death. The fight begins.
Targets near the city of Belgrade are being bombed with great
precision, and at 23.25 Pancevo is targeted. But Kosovo was under two
twilights, one coming from heaven and the other on earth. Serbs sing
Tamo Daleko…
April 23. I'm a little sleepless. At 03.00, in Novi Sad, ten explosions
were heard. At the same time, the chemical plant in Lucani, a bridge in
Mramor and a fuel depot in Bogutovac were the target of the same
bombings, as were other targets in the Sremska Mitrovica area. At 03.05,
NATO aircraft struck the headquarters of Serbian television in Belgrade
as a legitimate target. Serbian colleagues are shocked. We are all
outraged. The threshold had been crossed. Journalists were becoming
fighters!
The military strikes applied by NATO against Yugoslavia generated,
along with the material and human losses, an ecological disaster with
serious consequences both for human health and for the quality of the
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environment, including for the western part of Romania. According to
the findings of the UN Special Team for the Balkans, four localities were
particularly affected by pollution: Pancevo (20 km from Belgrade), Novi
Sad (capital of Vojvodina), Kragujevac (southern Serbia) and Bor (near
the border with Bulgaria). )! Due to the destruction of refineries and
chemical and petrochemical plants in Novi Sad, Belgrade and Pancevo,
about 10 million people using drinking water were affected.
In Romania, in the Oraviţa area of Caraş-Severin, during the
bombing, the vegetation suddenly dried up due to "acid rains". Further
south, on the banks of the Danube, on Clisura, all fish fauna disappeared
in whole areas due to graphite, an element used in the bombing of
Serbian electrical installations, which deposited like a hailstorm and
suffocated the juvenile from the bottom of the river, according to the
Fisheries Institute .
However, the Romanian authorities did not publish the results of the
studies on Romania's pollution and the damage to the population
following radioactive clouds.
The bombing of the Pancevo petrochemical complex caused the
burning of about 800 tons of vinyl chloride monomer, a carcinogen. After
burning, other toxic compounds, hydrochloric acid, dioxin, phosgene
were released into the air. The timely emptying of the ammonia tanks led
to the avoidance of generating a serious pollution in the city, but it
caused by spillage, the destruction of the Danube fauna up to 30 km
upstream. Also, over 1,000 tons of sodium hydroxide (caustic soda) were
dumped into the river, resulting in severe pollution.
The effects of the war on the environment will be immense, but
neither spectacular nor immediate. These will be seen in time. since these
are substances that are carcinogenic and practically not absorbed. 22
years after the bombing of Yugoslavia, the incidence of cancer in
Western Romania far exceeds the national average! Agricultural
production continues to be low, and the restocking of the Danube with
fish is still suffering from habitat destruction and the presence of
chemicals, as well as bags of non-hydrogenated water in the lake areas.
Un război pentru liniştea noastră. După 22 de ani
La 22 de ani, precum în romanele lui Dumas, vorbim încă despre
distrugerile provocate de bombardarea Yugoslaviei. Efectele se văd şi se
resimt nu doar în atitudinea oamenilor, în infrastructură, economies au
politică, ci maii ales în mediul înconjurător şi starea de sănătate a
populaţiei. Riscurile şi ameninţările militare la adresa mediului sînt
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considerate o problemă ce ţine de metodele de război, pentru că armele
aduc atingeri condiţiilor de mediu.
Mediul natural poate fi considerat obiectiv militar în cazul în care: p
rezintă importanţă economico-strategică, de exemplu, conţine instalaţii
şi industrii de interes vital pentru ducerea războiului şi a căror
distrugere, capturare sau neutralizare creează un avantaj militar.
În 1999 m-am întors în spaţiul ex-yugoslav, odată cu Operaţiunea
Forţele Aliate a NATO. Adică, cu bombardarea Serbiei, între 24 martie şi
10 iunie 1999, a obiectivelor cu dublă utilizare: fabrici, centrale electrice,
transformatoare, căi ferate… Clădiri superbe, construite cu dragoste şi
devotament –sîrbii şi muntenegrenii îşi iubesc casele –au devenit ruine.
În războaiele secesioniste, beligeranţii şi-au distrus ceea ce iubesc cel mai
mult: casele. NATO le distruge tot ceea ce sîrbii iubesc cel mai mult:
casele. 25 martie nu este o zi de primăvară, ci una de război. Ea trece, în
tristeţea sârbilor şi în revolta oamenilor, ca un blestem. Frunzele crude
au încă pe ele fumul exploziilor. Focul mai arde. În oraşele dunărene,
sîrbii mîndri, pe cai albi, fac scut uman pe poduri. Degeaba! Sirenele
sună. Tensiunea creşte. Aerul este puternic fîlfîit de aripa morţii. Lupta
începe.
Sunt bombardate, cu mare precizie, obiective din apropierea oraşului
Belgrad, iar la ora 23.25 este vizat Pancevo. Locuiam, practic, într-un
fost wc public din parcul central, din Pancevo, transformat în bar şi,
acum, în adăpost, împreună cu colegi de la Televiziunea Serbija. Mă
deplasam cu ei, mîncam împreună. Erau profund şi mereu revoltaţi.
Odată cu ei, o mare parte a populaţiei Yugoslaviei. Toată lumea ştia că
NATO slujeşte anumite interese şi, în urma spargerii bipolarităţii îşi
caută o nouă filosofie în timp ce exodul populaţiei de etnie albaneză din
Kosovo continuă. Pentru că bombardamentele şi războiul instituie
nesiguranţa clipei şi a vieţii. Iar oamenii fug totdeauna din calea
prăpădului, a pîrjolului. Kosovo se afla însă sub două amurguri, unul care
venea din cer, celălalt, pe pămînt. Sîrbii cântă Tamo Daleko…
23 aprilie. Sunt cam nedormit. La ora 03.00, la Novi Sad, s-au auzit
zece explozii. La aceeaşi oră, uzina chimică din Lucani, un pod de la
Mramor şi un depozit de carburanţi de la Bogutovac au fost ţinta
aceloraşi bombardamente, ca şi alte obiective din zona Sremska
Mitrovica. La ora 03.05, aviaţia NATO a lovit sediul televiziunii sîrbe
din Belgrad, ca obiectiv legitim. Colegii sîrbi sunt şocaţi. Cu toţii suntem
revoltaţi. Pragul fusese trecut. Jurnaliştii deveneau combatanţi! Loviturile
militare aplicate de NATO împotriva Yugoslaviei au generat,
alături de pierderile materiale şi umane, un dezastru ecologic cu grave co
127

nsecinţe atât pentru sănătatea umană, cât şi pentru calitatea
mediului, inclusiv pentru partea de vest a României.
Potrivit constatărilor Echipei Speciale pentru Balcani a ONU, patru l
ocalităţi au fost afectate în mod special de poluare: Pancevo (la 20 km
de Belgrad), Novi Sad(capitala Voivodinei), Kragujevac (în sudul
Serbiei) şi Bor (aproape de frontiera cu Bulgaria)! Din cauza distrugerilor
de la rafinăriile şi combinatele chimice şi petrochimice din Novi Sad,
Belgrad şi Pancevo, aproximativ 10 milioane de oameni care foloseau
apa potabilă fiind afectati.
NATO a declanşat în 1999 un adevărat război chimic asupra Serbiei,
cu consecinţe şi asupra locuitorilor din Banatul Istoric şi profund
românesc. Atacurile aeriene au provocat ceea ce s-a considerat a fi o
adevărată catastrofă ecologică, pe care am documentat-o atunci, la faţa
locului. Bombardamentele au schimbat natura Serbiei, dar şi a Vestului
României, ecosistemul suferind daune teribile, necuantificate pînă astăzi,
din motive politice. Conform BBC, din cauza bombardamentelor cu
uraniu sărăcit, în Balcani, există pericolul unei adevărate "epidemii de
cancer"! Omul de stiinta Roger Coghill afirma că rezultatul
bombardamentelor ar putea fi cauza a peste 10.000 de decese provocate
de cancer începand cu 1999, transmite BBC. Coghill a susţinut că există
dovezi că şi în alte zone din Balcani, nu numai în Serbia, nivelul
radiaţiilor de după bombardamente s-a ridicat cu 25% peste standardele
normale, dînd drept exemplu un studiu efectuat în Grecia şi un altul din
Bulgaria. În România nu ştiu să existe un astfel de studiu!
În România, în zona Oraviţa din Caraş-Severin, în perioada
bombardamentelor, vegetaţia s-a uscat brusc în urma unor "ploi acide".
Mai la sud, pe malul Dunării, pe Clisură, întreaga fauna piscicolă a
dispărut pe zone întregi din cauza grafitului, element folosit în
bombardarea instalaţiilor electrice sîrbe, care s-a depus ca o pîclă şi a
sufocat puietul de pe fundul fluviului, potrivit reprezentantului
Institutului Piscicol. Autorităţile românesti nu au dat însă publicităţii
rezultatele studiilor privind poluarea României şi afectarea populaţiei în
urma norilor radioactivi.
Majoritatea resurselor de apă ale Yugoslaviei au fost contaminate
prin eliberarea în mod direct a substanţelor nocive precum clor lichid,
clorura de vinil, acizi, soda caustică, cianuri, fenoli, electroliti, benzen,
toluen, săruri de potasiu, amoniac, uree şi alţi compuşi chimici toxici în
apa rîurilor. Pînza de apă freatică poluată prin infiltrările de substanţe
toxice din straturile superioare ale solului va fi toxică o perioadă foarte
îndelungată.
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Cum menţionam, distrugerea utilajelor industriei chimice, petroliere
şi farmaceutice din vecinătatea imediată a Belgradului, Novi Sad,
Pristina, Pancevo, Subotica, Smedero, Cacak, Krusevac, a provocat
eliberarea unor cantităţi uriaşe de substanţe periculoase cum ar fi,
compusi policarbonatici, dioxina, mercur, clor, amoniac, oxizi de azot,
dioxid de sulf, monoxid de carbon, benzen, hidrocarbonaţi, floruri de
hidrogen, cloruri de hidrogen şi a particulelor conţinînd metale grele.
Incendiile şi arderea reziduurilor chimice folosite în industria
materialelor plastice şi îngrăşăminte au emanat mari cantităţi de amoniu,
nori toxici de gaze adunîndu-se asupra acestor oraşe. Într-o dimineaţă,
într-o ceaţă densă şi lăptoasă ce învăluia Pancevo, Mihaela Moruz,
corespondenta ziarului AZI, a suferit arsuri pe pielea capului şi căderi de
păr!
Bombardarea complexului petrochimic Pancevo a determinat arderea
a circa 800 tone de clorură de vinil monomer, produs cancerigen.
În urma arderii s-au degajat în aer, printre alţi compuşi toxici, acid
clorhidric, dioxină, fosgen. Golirea la timp a rezervoarelor de
amoniac a dus la evitarea generării unei grave poluări în oraş,
însă a provocat prin deversare, distrugerea faunei Dunării pînă la
30 km în amonte. De asemenea, peste 1.000 tone de hidroxid de
sodiu (sodă caustică) au fost aruncate în fluviu, consecinţa fiind
poluarea gravă a acestuia.
După bombardamentele de mai multe zile asupra complexului
chimic de ţiţei din Pancevo (Rafinaria de ţiţei din Pancevo, HIP
"Petrohemija", HIP "Azotara") nivelul de toxicitate în aer a atins cote
incredibile, imediat dupa bombardament, de peste 18.000 ori peste norma
admisă. Norul poluant care s-a format pe o întindere de zeci de km
conţinea materiile produse de arderea vinilhidromonomerilor, clorului,
oxidantilor de clor, amoniacului, oxizilor de azot, produselor de la
arderea ţiţeiului şi a combustibililor şi altor produse secundare şi
necontrolate. Evident, norul s-a mişcat şi spre România, afectînd
locuitorii din oraşele de la graniţa de vest. Chiar dacă serviciile
specializate au condus atunci studii privind gradul de afectare a
românilor, politica din acele zile nu a permis ca acestea să devină
publice, deşi producţia de legume din Banat s-a uscat, iar pămîntul s-a
albit, devenind necultivabil!
Efectele războiului asupra mediului vor fi imense, dar nu
spectaculoase şi nici imediate. Acestea se vor vedea în timp, având în
vedere că este vorba de materii care sunt cancerigene şi care practic nu se
absorb.
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La 22 de ani de la bombardarea Yugoslaviei, incidenţa cancerului în
Vestul României depăşeşte cu mult media pe ţară! Producţiile agricole
continua să fie mici, iar repopularea cu peşte a fluviului Dunărea suferă
încă, din cauza distrugerii habitatului şi a prezenţei substanţelor chimice,
dar şi a pungilor de apă neoxigenată existente în zonele de lac.
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PREOCUPĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND DREPTUL LA
MEDIU ÎNCONJURĂTOR NATURAL ÎN CONTEXTUL
CONFLICTELOR ARMATE
Elena Roxana VIŞAN *
Abstract
This article gives us the perspective of the relationship
between international environmental law and international
humanitarian law, building the legal framework for the
protection of the natural environment during armed conflicts.
Moreover, it presents a broad foray into the evolution
and application of conventional instruments in the field of the
protection of the right to the natural environment.
Keywords: the right to a natural environment, international
humanitarian law, armed conflicts, legal instruments,
protection.
1. Consideraţii introductive
Parcurgerea a peste şapte decenii privind Dreptul internaţional
umanitar reprezintă în conştiinţa omenirii un pas important în sprijinul
umanităţii, prin adoptarea de mecanisme privind protecţia împotriva
abuzurilor şi distrugerilor cauzate de conflictele armate. Consacrarea
dreptului internaţional umanitar ca ramură a dreptului internaţional
public, ne orientează atenţia către conturarea unei conexiuni neîntrerupte
între dreptul umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului, cu rol
în respectarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, atât pe
timp de pace, cât şi în situaţii de conflict armat.
Evoluţia istorică a dreptului umanitar s-a materializat printr-o
dinamică continuă a cadrului juridic, care a fost nevoit să se adapteze
realităţilor contemporane şi noilor forme de conflicte armate. În acest
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cadru, profundele schimbări contemporane au influenţat în egală măsură,
modul de reglementare şi aplicare a normelor privind dreptul umanitar.
Din dorinţa de a asigura protejarea ecosistemului natural şi uman, şi
implicit protecţia drepturilor omului, dreptul internaţional umanitar caută
să armonizeze acţiunile umanitare în raport cu forţelor militare şi cele
politice.
Raportându-ne la sistemul drepturilor omului constatăm, de mare
actualitate, existenţa drepturilor de generaţia a treia. Această categorie de
drepturi a prins rădăcini în dreptul internaţional şi cel european prin
teoriile lui Karel Vasak 112. Drepturile de generaţia a treia vizează acele
drepturi care depăşesc sfera drepturilor personale, concentrându-se pe cea
colectivă, cu accent pe întreaga comunitate umană. Cuprinzând o paletă
largă de drepturi şi conlucrând la respectarea demnităţii tuturor
cetăţenilor mapamondului, din categoria drepturilor de generaţia a treia
fac parte: dreptul la mediu sănătos, dreptul la autodeterminare, dreptul la
dezvoltare, dreptul la pace etc. Denumite şi ,,drepturi de solidaritate”,
acestea accentuează rolul şi importanţa drepturilor omului în realizarea
progresului umanităţii, venind în sprijinul omenirii de a milita necontenit
pentru dezvoltarea durabilă.
Profundele cercetări în domeniul dreptului internaţional al
mediului înconjurător indică o dinamică privind conceptele uzitate în
literatura de specialitate, referitoare la mediul natural. Astfel, putem
discuta de termeni diferiţi, atribuiţi în încercarea de a contura un spectru
cât mai larg şi complet al dreptului internaţional al mediului. Prin urmare,
termeni precum: ,,dreptul la mediu sănătos”, ,,dreptul la mediu
înconjurător natural”, ,,dreptul umanitar al mediului”, ,,dreptul climei”,
conferă mediului o poziţie vitală în intensa evoluţie economică şi socială
a lumii şi intensifică demersuri clare, acţiuni-cheie, prioritare din partea
actorilor statali şi non-statali ai lumii, în protejarea mediului natural.
Totodată, conceptele menţionate acordă o importanţă sporită protecţiei
mediului, adoptând instrumente şi mecanisme suprastatale, care să
împlinească nevoia de protejare, conservare, restaurare, utilizare durabilă
a ecosistemului.
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Pentru a percepe conexiunea dintre drepturile civile şi cele de
solidaritate, doctrina internaţională privind dreptul la mediu natural
consacră semnificaţii diverse, cuprinzând conţinuturi specifice referitoare
la: protecţia resurselor naturale, partajarea resurselor neregenerabile,
limitarea poluării de orice fel, planificarea eficientă a aşezărilor umane în
vederea eliminării problemelor de mediu, implementarea educaţiei pentru
mediu şi nu în ultimul rând limitarea armelor de distrugere în masă. Chiar
dacă, elementele enumerate construiesc sfera dreptului internaţional al
mediului, deopotrivă, acestea o şi depăşesc; se conturează direcţii de
acţiune către alte ramuri ale dreptului internaţional public. În
multitudinea aspectelor vizate, constatăm o intersectare a dreptului
internaţional al mediului cu dreptul internaţional umanitar prin acţiuni de
protecţie a omenirii, care din perspectiva teoretică asigură în acelaşi timp,
protecţia persoanelor, bunurilor şi a mediului înconjurător natural,
conform prevederilor stipulate în Convenţiile de la Geneva, în
Protocoalele adiţionale şi în alte instrumente juridice internaţionale.
2. Cadrul juridic al dreptului la mediu înconjurător natural şi
conflictele armate
Conturarea unui cadru juridic care să ofere protecţie, în egală
măsură personalului civil, bunurilor şi dreptul la mediu înconjurător
natural în contextul conflictelor armate sunt preocupările actorilor
decizionali ai lumii. ,,Inspirat din sentimentul de umanitate în condiţiile
în care violenţa se dezlănţuie” 113, dreptul internaţional umanitar
gestionează relaţiile din perioada conflictelor militare prin acţiuni
legitime, fundamentate pe instrumente şi mecanisme internaţionale, care
vizează statutul umanitar şi administrativ al dreptului războiului.
Conştienţi că acţiunile militare au determinat grave consecinţe asupra
mediului înconjurător, acestea fiind o ameninţare gravă asupra
ecosistemului natural, organismele internaţionale au conlucrat, de-a
lungul timpului, asupra reglementărilor, care să asigure protecţia
mediului înconjurător în situaţii de criză şi conflicte armate. Astfel, prin
Protocolul adiţional nr. 1/1977 la Convenţiile de la Geneva din 12
august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate
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internaţionale 114, se stipulează normele de protecţie a mediului
înconjurător natural. Conform articolul 55, alin. (1) al documentului
precizat, ,,războiul va fi purtat veghind la protejarea mediului
înconjurător natural împotriva daunelor întinse, de durată şi grave.
Această protecţie include interdicţia de a utiliza metode sau mijloace de
luptă concepute pentru a cauza sau de la care se aşteaptă să cauzeze
asemenea pagube mediului înconjurător natural şi să compromită, ca
urmare, sănătatea sau supravieţuirea populaţiei”. Prevederile articolului
obligă statele părţi în conflict, să limiteze orice represalii asupra mediului
înconjurător natural, cu urmări nefaste şi asupra sănătăţii populaţiei.
Nerespectarea acestora proliferează tensiuni în politica interstatală, iar
nerezolvarea pe cale paşnică a diferendelor de natură militară, implică
distrugeri asupra ecosistemului natural şi uman, devenind ,,casus beli”,
un argument juridic cuprinzător în nuanţe, potrivit doctrinei ,,jus ad
bellum”.
Protecţia dreptului la mediu înconjurător natural este susţinută şi
prin dispoziţiile articolului 35, al aceluiaşi document, care subliniază prin
invocarea regulilor fundamentale ale războiului următoarele: ,,Este
interzis să se utilizeze metode şi mijloace de luptă care sunt concepute
pentru a cauza, sau de la care se poate aştepta că vor cauza pagube
excesive, de durată şi grave mediului natural”. Se invocă în acest cadru,
principiul umanitarismului, potrivit căruia, războiul trebuie să respecte
regulile convenţionale şi cutumiare impuse de dreptul războiului, astfel
încât, producerea de suferinţe şi pagube nepermise operaţiunilor militare
să fie restricţionată cât se poate de mult. Un alt principiu care intervine în
protejarea mediului înconjurător natural este principiul criteriului
ecologic enunţat în dreptul conflictelor militare cu scopul să ,,ilegalizeze
mijloacele şi metodele de război ecologic” (2). Alături de principiile
enunţate, relevant în cazul acţiunilor şi conflictelor armate, este şi
principiul responsabilităţii, potrivit cărui, fiecărui stat îi revine datoria
de ,,a nu cauza pagube mediului dincolo de competenţa sa teritorială”.
Este esenţial să evidenţiem necesitatea protejării spaţiului în cuprinsul
căruia este fundamentat ,,patrimoniul comun al umanităţii” 115. În acest
sens, izvorăşte o măsură imperativă susţinută de prevederile Cartei

Protocolul adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia
victimelor conflictelor armate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 68-69 din
14.05.1990
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A.C. Kiss, în RCADI, tom. II, 1982, p.103.
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Mondiale a Naturii, adoptată la 28 octombrie 1982. Potrivit articolului 5
al prezentului document, ,,natura va fi apărată de degradările cauzate de
război sau de alte acte de ostilitate”. Aşa cum se precizează în
document, elementele ce alcătuiesc sfera naturii sunt: ,,marea liberă,
fundul mărilor şi oceanelor, Antarctica, spaţiul aerian de deasupra mării
libere, cosmosul” şi trebuie protejate împotriva conflictelor armate
,,activităţile militare care pot aduce prejudicii naturii vor fi evitate”.
Reguli convenţionale ale dreptului internaţional al mediului, principiile
menţionate alcătuiesc sfera obligativităţii statale, unanim admisă pentru
răspunderea internaţională faţă de daunele cauzate mediului natural.
În esenţă, normele de drept umanitar au misiunea de a limita cel
puţin, dacă nu pot stopa exacerbarea suferinţelor în rândul combatanţilor,
prizonierilor de război, persoanelor civile, adversarilor etc. De altfel, şi
dispoziţiile articolului 61, lit. a sunt în concordanţă cu principiilor
enunţate, promovând măsuri umanitare necesare restrângerii pericolelor
impuse de atacurile militare. Aşadar, sunt interzise tehnici de modificare
a mediului în scopuri militare, ostile mediului natural şi care pun în
pericol viaţa. Dintre aceste tehnici amintim: utilizarea câmpurilor
electromagnetice în atmosferă, degradarea startului de ozon, modificarea
parametrilor fizici şi chimici din atmosferă, folosirea materialelor
radioactive, utilizarea armelor de distrugere în masă, incendierea
suprafeţelor cu vegetaţie, utilizarea focului pentru modificarea calităţii
aerului ş.a.
Pe baza elementelor şi dispoziţiilor stipulate, se conturează
legătura dintre dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional al
mediului, favorizând adoptarea unor măsuri, care să limiteze ,,efectele
prejudiciabile pentru starea planetei şi condiţia umană” 116. O
reglementare în această cauză este Convenţia Naţiunilor Unite privind
interzicerea utilizarii in scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului înconjurator. Potrivit acestei
Convenţii, statele părţi se angajează să prevină şi să interzică prin
mecanismele sale, constituţionale orice activitate care contravine
protecţiei mediului înconjurător natural. Acestea vor conlucra la dialogul
interstatal, la schimbul de informaţii şi tehnici care să sprijine
,,cooperarea economică şi ştiinţifică internaţională pentru protecţia,

Mircea Duţu, Premise normativ-conceptuale ale unui drept al climei, în Revista
Dreptul nr.2/2021, Bucureşti, p.12.
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ameliorarea şi utilizarea paşnică a mediului înconjurător, ţinând seama
în mod corespunzător de necesităţile regiunilor în curs de dezvoltare ale
lumii”.
Un instrument oportun, care vizează reducerea efectelor nocive
asupra mediului natural este Declaraţia privind principiul precauţiei,
adoptată în cadrul Adunării Generale a ONU la 7 noiembrie 1990. Este
un moment măreţ, în care statele participante semnalează schimbările
climatice apărute pe Terra şi decid că este imperativ ca aceste
transformări la nivelul mediului înconjurător să devină ,,o preocupare
comună a umanităţii”.
Şi la nivel european a fost considerată utilă adoptarea
principiului precauţiei, astfel, acesta se regăseşte stipulat în articolul 191
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Principiul căpătă
valenţe majore, permite reacţii imediate în faţa unui pericol iminent
asupra întregului ecosistem şi garantează un grad crescut de protecţie faţă
de mediul înconjurător pe baza obiectivelor care privesc ,,conservarea,
protecţia şi îmbunătăţirea mediului; ocrotirea sănătăţii persoanelor;
utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale”. În plus, U.E. se
angajează şi în plan internaţional să ia măsuri care ,,să contracareze
problemele de mediu la scară regională sau mondială şi în special lupta
împotriva schimbărilor climatice”.
Sub controlul strict al organismelor internaţionale ce militează
pentru menţinerea păcii în lume, salvgardarea omenirii este posibilă prin
reducerea mijloacelor de înarmare şi deducere a războiului. În această
privinţă, Declaraţia Conferinţei Naţiunilor Unite privind mediul
înconjurător, adoptatã la Stockholm la 16 iunie 1972 dezvoltă cadrul
legal al utilizării în scopuri paşnice, a tehnicilor de modificare a mediului
înconjurător şi responsabilizează toate naţiunile lumii pentru orice
acţiune care va produce efecte distrugătoare faţă de om şi natură.
Conţinutul Declaraţiei armonizează raportul dintre ecosistemul natural şi
cel uman, consolidează interacţiunea dintre natură şi fiinţa umană pentru
conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător natural. În această
direcţie, comunităţile umane, prezente şi viitoare vor fi interesate să
dezvolte mecanisme şi practici de prevenire şi combatere a acţiunilor
devastatoare faţă de mediului natural.
Totodată, Declaraţia devine cadrul premergător al Programului
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), având drept misiune gestionarea
mediului la nivel internaţional. Principalele activităţi vizate în program
făceau referire la schimbarea climei sub influenţa dezastrelor şi
conflictelor, managementul ecosistemului, guvernarea mediului,
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substanţe dăunătoare, eficienţa resurselor. Obiectivele vizate în cadrul
programului urmăresc un impact pozitiv asupra mediului natural,
încercând să atenueze dezechilibrele climatice. Întrucât, angajamentul
universal privind dreptul la mediu natural este neobosit, iar provocările
prezentului sunt din ce în ce mai diverse, Naţiunile Unite prin
intermediul acestui program deschide calea către o suită de acţiuniprogram, ce vor contribui la dezvoltarea durabilă (DD).
3. Intervenţia educaţiei în protejarea dreptului la mediu
înconjurător natural
Pornind de la ideea că mediului înconjurător i s-au adus grave
prejudicii de ordin material, iar schimbările climatice la nivel mondial au
fost determinate prin degradarea acestuia, provocată de intervenţia
negativă a omului fie prin utilizarea unor instrumente militare interzise,
practici şi probe ale înarmării, fie a lipsei de respect faţă de mediu,
O.N.U. la Summit-ul din septembrie 2015, a adoptat un program de
acţiune. Programul denumit sugestiv Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă, se doreşte a fi un model al încrederii între naţiunile lumii şi
conlucrează la realizarea dezvoltării durabile universale. În contextul
creionării unei viziuni comune, se promovează echilibrul între
dimensiunea economică, socială şi de mediu, fără de care dezvoltarea
durabilă nu ar putea fi posibilă.
Prin intermediul instrumentului convenţional adoptat, politica
O.N.U. în domeniul mediului contribuie cu siguranţă la buna gestionare a
resurselor naturale, dar şi la asimilarea eficientă a celor 17 O.D.D.
Importanţa acordată mediului înconjurător natural reiese şi din tendinţele
de acţiune impuse de obiectivele-cheie ale programului. Acestea se referă
la viaţa Terrei în complexitatea ei, la obligaţia statelor semnatare de a
respecta mediul ,,indiferent de situarea sa geografică şi oricare ar fi
regimul său juridic” 117. Apreciem oportună recunoaşterea unanimă a
dezvoltării durabile prin protejarea mediului natural, acesta fiind
indisolubil legat de mediul social şi cel economic.
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Antoine Bouvier, La protection de l environnement natural en periode de conflit
arme. Extrait de ,,Revue Internationale de la Croix-Rouge” november-decembre 1991,
pp.600-601.
137

Chiar dacă au trecut peste patru decenii de la adoptarea
Declaraţiei privind Colocviul de la Strasbourg (1979), îndemnul părţilor
implicate a rămas nealterat în mecanismul timpului: ,,Nimeni nu are
dreptul de a ucide în mod lent, alterând sursele şi condiţiile primare ale
existenţei noastre: apa, aerul, spaţiul, fauna, flora, sau denaturând
componentele echilibrului nostru şi ale bunăstării noastre, pentru astăzi
şi mai ales pentru mâine”. Afirmaţia păstrează nuanţe edificatoare încă şi
astăzi, conţinutul ei regăsindu-se stipulat în obiectivele de dezvoltare
durabilă (O.D.D.) prevăzute în Agenda 2030: ,,sănătate şi bunăstare,
educaţie de calitate, apă curată şi sanitaţie, energie curată şi la
preţuri accesibile, oraşe şi comunităţi durabile, consum şi producţie
responsabile, acţiune climatică, viaţa acvatică şi terestră, pace,
justiţie şi instituţii eficiente”. În acest mod, se fundamentează sensul
celor 17 obiective măreţe, un scut împotriva degradării umane şi naturale,
unde omul şi mediul vor coexista prin forţa regeneratoare a educaţiei.
Cu certitudine, acţiunea educaţiei devine centrul realizărilor
tuturor celorlalte O.D.D., unde omul, ca subiect individual sau colectiv
devine titularul tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale, parte a
ecosistemului global. Prin urmare, educaţia este pilonul fundamental în
dezvoltarea conştiinţei pentru protejarea mediului natural, într-o
dezvoltare durabilă, echitabilă şi echilibrată pentru toţi. Consacrarea
educaţiei ca obiectiv cheie în înfăptuirea scopului Agendei 2030,
valorizează omul şi mediul prin serviciile educaţionale prestate pe
parcursul demersului formal şi non-formal.
Este momentul când liantul dintre om şi natură se reflectă prin
conlucrarea educaţiei umanitare cu educaţia pentru mediu natural
sănătos, educaţia ecologică, educaţia pentru dezvoltare durabilă etc.
Interferenţele disciplinare promovează noi perspective de învăţare şi de
raportare la provocările societale, unde ,,inter şi trans” disciplinaritatea în
demersul didactic şi ştiinţific, conlucrează la o viziune comună pentru
formare şi progres a tinerei generaţii. În virtutea noii viziuni a educaţiei
privind protecţia, promovarea ecosistemului natural şi uman, educabilii
au oportunitatea de a se forma pentru: comportamente pro mediu sănătos,
conturarea profilului moral-cetăţenesc, capabil să răspundă obiectiv la
realităţile înconjurătoare, atitudini care să prevină degradarea mediului,
acţiuni care să îmbunătăţească calitatea mediului natural etc. Numai prin
apanajul ştiinţific şi practic al educaţiei putem întâlni acţiuni intense de
înfăptuire a angajamentului formulat de O.N.U., de ,,a nu lăsa pe nimeni
în urmă”. Acest lucru se va înfăptui numai prin dezvoltarea conştiinţei
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universale faţă de mediul înconjurător natural, un pas spre împăcarea
individului cu natura, factor decisiv în progresul umanităţii.
4.Concluzii
Tematica abordată contribuie la sedimentarea preocupărilor şi
intervenţiilor neîntrerupte ale omenirii în asigurarea pentru generaţiile
viitoare a dreptului la un mediu sănătos 118, un ideal comun de bunăstare
naturală. Astăzi, în contextul tehnologizării, calitatea vieţii pe Terra este
animată de calitatea mediul înconjurător natural. Încrezători în forţa
dreptului internaţional al mediului şi a conştiinţei universale, decidenţii
internaţionali cooperează la nivel global pentru menţinerea echilibrului
dintre natură şi om, prilej în care, ,,securitatea mediului, securitatea
socială şi securitatea economică sunt cei trei piloni pe care se sprijină
viitorul omenirii, iar toate acestea constituie probleme globale, care
interesează şi afectează, totodată, întreaga planetă” 119. În esenţă, sunt
definitorii obligaţiile statelor de a proteja mediul înconjurător natural prin
instrumente convenţionale şi neconvenţionale, lăsând loc jurisprudenţei
şi organismelor internaţionale să găsească strategii de combatere,
ameliorare şi îmbunătăţire a mediului înconjurător natural.
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PROTECŢIA MEDIULUI ÎN
TIMPUL CONFLICTELOR ARMATE
Nicolae Georgiana Andreea 120
Abstract
The protection of the environment has become a matter of
international concern, and armed conflicts in various parts of
the globe have given rise to the awareness that conventional
methods of war conflict pose calamitous threats to its protection
and conservation. The main purpose of this article is to examine
the nature of the environmental damage caused by NATO
attacks and also to study the relevant international instruments
dealing with this situation.
Introducere
Participarea NATO 121 în criza din Kosovo a început după
eşecul discuţiilor de la Rambouillet din 19 martie 1999 122 şi a condus la o
campanie aeriană (Operaţiunea Forţelor Aliate) la 24 martie 1999
împotriva ţintelor sârbe 123 . Campania de bombardament aerian a
provocat daune de mediu la scară largă pe teritoriul fostei Republici
Federale Iugoslavia. Forţele NATO au vizat principalele rafinării de
∗
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acţionăm, în mod clar se va înrăutăţi. Numai fermitatea de acum poate preveni marea
catastrofă mai târziu. ”
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Fareed Zakaria , „ Costurile Kosovo” Newsweek, 1999, pp. 13-16.
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petrol, fabricile farmaceutice, instalaţiile de producţie a îngrăşămintelor
şi fabricile petrochimice. Pagubele de mediu cauzate de atacurile asupra
acestor instalaţii au fost semnificative.
Scopul principal al acestui articol este acela de a examina natura
prejudiciului asupra mediului cauzat de atacurile NATO şi, de asemenea,
de a studia instrumentele internaţionale relevante care se ocupă de
această situaţie. Lucrarea va încerca să afle dacă acţiunile NATO au
încălcat legislaţia internaţională de mediu.
Protecţia mediului înconjurător a devenit un subiect de îngrijorare
internaţională, iar conflicte armate din diferite părţi ale globului au dat
naştere la conştientizarea faptului că metodele convenţionale de conflict
de război prezintă ameninţări calamitare pentru protecţia şi conservarea
acestuia. Războiul duce la poluare şi are, probabil, potenţialul de a fi cel
mai poluant factor dintre toate activităţile umane. Reticenţa statelor de a
sacrifica ceea ce ele percep ca o libertate esenţială de acţiune în contextul
militar se reflectă în principiile de bază ale legilor războiului. În acest
context, este posibil să nu fie deplasat să observăm că legile războiului
se bazează pe presupunerea că:
„Dacă vor fi războaie şi, atâta timp cât războaiele continuă, este cu
siguranţă mai bine pentru părţile în luptă, probabil mai bine pentru
omenire în general, ca persoanele care luptă să respecte unele interdicţii
şi restricţii cu privire la modul în care o fac; ideea, pentru a o pune pe
scurt, a umanităţii în război.” 124
Conflictele armate au fost întotdeauna distructive pentru mediu 125
şi sunt antitetice faţă de gestionarea şi utilizarea raţională a
acestuia. Întotdeauna a existat o tendinţă din partea părţilor în luptă de a
argumenta că în război legile sunt tăcute; cu toate acestea, în realitate,
astăzi este dificil să negi existenţa regulilor dreptului internaţional care
impun restricţii combatanţilor în ceea ce priveşte calea şi modul în care
urmează să se desfăşoare conflictele armate şi natura armelor care trebuie
utilizate în conflictele armate. Aceste reguli există fie ca reguli de drept
internaţional cutumiar, fie drept de tratat. Conform celebrei „Clauze
Martens”, 126 care prevede că în cazurile care nu sunt acoperite de tratate
Richard G Tarasofsky , „Protecţia legală a mediului în timpul conflictelor armate
internaţionale”, Anuarul olandez al dreptului internaţional, vol.24 (1993), pp.20-21.
125
Ibidem.
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Această clauză a fost introdusă pentru prima dată pe baza unei propuneri de
compromis a delegatului rus la Conferinţa de pace de la Haga din 1899 în preambulul
Convenţiei de la Haga nr. II din 1899 şi apare acum în preambulurile Convenţiei de la
Haga nr. IV din 1907 şi a Convenţia ONU privind armele din 1980 privind interdicţiile
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şi de dreptul internaţional tradiţional cutumiar „civilii şi combatanţii
rămân sub protecţia şi autoritatea principiilor dreptului internaţional
derivate din obiceiurile stabilite, din principiile umanităţii şi din dictatele
publicului conştiinţă". 127 Astăzi, dictatele conştiinţei publice includ cu
siguranţă preocupări de mediu. Legile de mediu au cunoscut o evoluţie
spectaculoasă, deoarece urgenţa nevoii de soluţionare a problemei de
mediu a devenit din ce în ce mai evidentă, atât la nivel naţional, cât şi
internaţional. Este datoria fiecărui stat să nu permită utilizarea teritoriului
său în aşa fel încât să dăuneze unui altuia şi acest principiu a fost afirmat
în Arbitrajul de Smelter 128 . Tribunalul Trail Smelter a declarat că, în
conformitate cu principiile dreptului internaţional, niciun stat nu are
dreptul să utilizeze sau să permită utilizarea teritoriului său în aşa fel
încât să provoace vătămări teritoriului altui stat . Conştientizarea
problemei de mediu care poate fi găsită în opinia publică mondială se
reflectă în prezent într-o dezbatere cu privire la dacă şi în ce măsură legea
tradiţională a conflictelor armate necesită revizuire pentru a ţine seama
suficient de necesitatea conservării mediului 129.

sau restricţiile privind utilizarea anumitor arme convenţionale şi, respectiv, în articolele
63/62/142/158 din cele patru convenţii de la Geneva şi în articolul 1 alineatul (2) din
Protocolul I.
Articolul 1 (2) din Protocolul adiţional prevede că, „În cazurile care nu sunt acoperite de
prezentul protocol sau de alte acorduri internaţionale, civilii şi combatanţii rămân sub
protecţia şi autoritatea principiilor dreptului internaţional derivate din obiceiurile
stabilite, din principiile umanităţii şi din dictatele conştiinţei publice ”.
127
Curtea Internaţională de Justiţie din cazul Canalului Corfu a observat că există
anumite principii generale şi bine recunoscute şi anume consideraţia elementară a
umanităţii, care sunt chiar mai exacte în pace decât în război. Rapoartele CIJ , 1949,
p.22. Într-un alt caz, Curtea a opinat că principiile dreptului umanitar sunt identice cu
aceste consideraţii elementare ale umanităţii. Nicaragua vs. SUA, ICJ Reports , 1986,
p.212. În cazul Kosovo, Iugoslavia a susţinut în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie
(CIJ) că bombardarea susţinută şi intensivă a întregului teritoriu, inclusiv a zonelor cu
cea mai mare populaţie, constituie „o încălcare gravă a articolului II al Convenţiei
privind genocidul”; întrucât a susţinut că „poluarea solului, a aerului şi a apei,
distrugerea economiei ţării, contaminarea mediului înconjurător cu uraniu sărăcit,
provoacă condiţii de viaţă naţiunii iugoslave calculate pentru a duce la distrugerea sa
fizică”, Caz privind legalitatea utilizării de Forţă; Iugoslavia vs. Portugalia , Cerere de
indicare a măsurilor provizorii, 2 iunie 1999, CIJ .
128
Cazul Trail Smelter (SUA vs. Can) , 3 American Journal of International Law ,
vol. 35 (1941), pp.684-736.
129
A se vedea Trafosky , nota 4, p.24, în 1991, London School of Economics,
Greenpeace şi Centrul pentru Studii de Apărare din Londra au organizat
în comun Conferinţa Mesei Rotunde din Londra, al cărei scop a fost să discute despre
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I. Protecţia mediului în dreptul internaţional cutumiar
Deşi protecţia mediului nu este abordată direct în legea cutumiară a
războiului, se poate deduce că se încadrează în sfera generală a protejării
populaţiei civile şi a bunurilor. O regulă obişnuită fundamentală este
codificată în Declaraţia de la Sankt Petersburg din 1868 privind
renunţarea la utilizarea în timp de război a proiectilelor explozive sub
400 de grame. 130 Un al doilea principiu fundamental este că mijloacele şi
metodele de război disponibile pentru beligeranţi nu sunt nelimitate. Cu
toate acestea, acţiunea permisivă necesită clarificări suplimentare,
rezultatul fiind echilibrul delicat dintre principiile necesităţii militare
şi umanitate. Alte principii care dau efect acestui echilibru sunt
proporţionalitatea, discriminarea şi suferinţa inutilă. Un principiu final
care limitează războiul este neutralitatea.
Aceste principii pot fi rezumate succint după cum urmează:
(1) Armele şi tactica la care au apelat trebuie să fie în mod
rezonabil necesare pentru a atinge un obiectiv militar;
(2) Numai acea cantitate de forţă care este necesară pentru a realiza
prezentarea promptă a inamicului poate fi folosit 131 .
În ultima perioadă, preocuparea pentru mediu a apărut în primplanul preocupării globale, făcând posibilă afirmarea că protecţia sa a
devenit o prioritate umanitară majoră. De Martens Clauza frunze
deschisă posibilitatea ca legea războiului poate evolua şi adopta la astfel
de circumstanţe noi. Dreptul obişnuit al războiului creează un regim
juridic care încearcă să echilibreze interesele comandanţilor militari cu
cele ale non-combatanţilor, cu „legile umanităţii” protejându-le pe
acestea din urmă. Cu toate acestea, lipsa unui cadru instituţional pentru
punerea în aplicare şi aplicarea legii războiului este o lacună serioasă
pentru dezvoltarea sa. Rezultatul este un pachet de principii foarte
generale , care acţionează cel mai bine ca linii directoare şi al căror efect
practic este de a părăsi statele cu libertate maximă.

fezabilitate şi contextul celei de-a cincea Convenţii de la Geneva privind protecţia
mediului în perioade de conflicte armate.
130
American Journal of International Law, vol.1, 1907 (Supliment) pp.95-96.
131
W. Fenrick , „The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional
Warfare”, Military Law Review, vol.98 (1982), p.93.
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II. Convenţii internaţionale pentru protecţia mediului
A. Convenţia de la Haga din 1907 132
Există două dispoziţii ale regulamentelor de la Haga care au
relevanţă pentru protecţia mediului în timpul conflictelor armate. Acestea
sunt articolul 23 litera (g) şi articolul 55. Articolul 23 litera (g) din
Regulamentele din 1907 privind legile şi obiceiurile de război pe uscat
(denumit în continuare Regulamentele de la Haga). Statele membre, „este
deosebit de interzisă distrugerea sau confiscarea proprietăţilor
inamicului, cu excepţia cazului în care o astfel de distrugere sau
confiscare este imperativ cerută de necesităţile războiului ...”. Limitarea
acestui articol este că, deşi protejează proprietatea de distrugere, poate
admite o defensivă militaraă dacă se consideră necesară. O lacună
serioasă a acestor principii este aceea că, în practică, comandanţilor din
domeniu li se permite să determine legalitatea acţiunilor lor în mod
discreţionar. Articolul 55 aplicabil în contextul ocupaţiei beligerante,
consideră că statele ocupante sunt administratoare şi uzufructuare ale
pădurilor publice şi ale siturilor agricole. Implicaţia acestei prevederi este
că ocupantul are obligaţia de a le trata cu bună-credinţă. În mod clar,
acesta este un regim impropriu pentru protejarea mediului. Cu toate
acestea, contribuţia sa nu trebuie subestimată în ceea ce reprezintă
interzicerea actelor extreme de degradare a mediului.
B. Convenţia de la Geneva din 1949
Convenţia de la Geneva din 1949 conţine doar două dispoziţii
relevante pentru protecţia mediului şi ambele se referă exclusiv la
contextul ocupaţiei militare. Articolul 53 din Convenţia de la Geneva din
1949 extinde în continuare protecţia proprietăţii prevăzută la articolul 55
din Regulamentele de la Haga, prevăzând că: „Este interzisă orice
distrugere de către puterea ocupantă a unor bunuri reale sau personale
aparţinând individual sau colectiv unor persoane private, statului sau
altor autorităţi publice sau unor organizaţii sociale sau cooperatiste, cu
excepţia cazului în care distrugerea este făcută absolut necesară prin
operaţiune militară.”

Convenţia de la Haga a fost convocată în 1907 la sfârşitul războiului rusojaponez , conţine legea internaţională care „stabileşte limite mijloacelor şi metodelor de
război care pot fi utilizate în mod legitim în conflictele armate”.
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Semnificaţia acestei protecţii este sporită de articolul 147 din
Convenţie, care declară că „distrugerea şi însuşirea nejustificată a
bunurilor, care nu sunt justificate de necesităţi militare şi care au fost
efectuate în mod ilegal şi fără voie”, reprezintă o încălcare gravă a
Convenţiei cu responsabilitate personală aceasta. Articolul 53 admite o
apărare a necesităţii militare. Referinţa „absolut necesară” sugerează un
standard mai înalt decât „imperativ cerut” (articolul 23 litera (g))
aplicabil în contextul ostilităţilor în curs.
Procesele privind crimele de război de la Nürnberg după sfârşitul
celui de-al doilea război mondial au inclus ceea ce ar fi putut fi prima
recunoaştere a unei crime de război pur mediului. Nouă oficiali civili
germani din Polonia ocupată au fost acuzaţi de „exploatarea nemiloasă a
silviculturii poloneze”, inclusiv tăierea cu ridicata a cherestelei poloneze
într-o măsură care depăşeşte ceea ce era necesar pentru a păstra resursele
lemnoase ale ţării 133.
C. Protocolul I complementar la Convenţiile de la Geneva
Cele mai proeminente dispoziţii care se ocupă în mod explicit de
protecţia mediului în perioadele de conflicte armate internaţionale se
găsesc în Protocolul I din 1977 adiţional la Convenţiile de la Geneva din
1949. Dispoziţiile specifice din Protocolul I 134 care urmăresc protejarea
mediului sunt articolul 35 alineatul (3) şi articolul 55. Articolul 35
alineatul (3) prevede: „Este interzisă utilizarea metodelor de război care
sunt destinate sau se poate aştepta să provoace daune pe scară largă, pe
termen lung şi severe mediului natural.”
Interesant este că termenii „răspândit, pe termen lung şi sever” nu
au fost definiţi. La momentul redactării protocolului, se părea că există
un acord doar pentru o clarificare a termenului „pe termen lung”, care
trebuie înţeles ca referindu-se la o perioadă de cel puţin zece ani. Întrucât
semnificaţia celorlalţi doi termeni nu a fost deloc clarificată, nu se poate
da un răspuns autoritar la întrebarea când şi unde ar trebui să se
considere că daunele specifice cauzate mediului natural încalcă termenii
acestei dispoziţii. Combinând standardele triple prevăzute la articolul 35
Michael N. Schmitt , „Războiul verde: o evaluare a dreptului de mediu al
conflictelor armate internaţionale” Yale Journal of International Law , vol.22 ( 1997),
p.64.
134
Protocolul I suplimentar la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 şi referitor
la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, materiale juridice
internaţionale, vol.16 (1977), pp. 1377-1441.
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ca fiind cumulative, care rezultă din utilizarea cuvântului „şi”, daunele
trebuie să fie răspândite, pe termen lung şi severe pentru a fi interzise.
Argumentul bazat pe această linie va duce la concluzia că nici cel mai
răspândit şi pe termen lung care, dintr-un anumit motiv, nu ar fi
considerat a fi sever, nu ar fi interzis. Căci triplul standard cumulativ
poate face acum permis ceea ce înainte ar fi fost interzis prin referire la
cerinţele generale de legalitate, cum ar fi necesitatea militară,
proporţionalitatea şi interzicerea suferinţei inutile. Într-adevăr, poate
anula impactul relativ al unor astfel de cerinţe generale de legalitate, atâta
timp cât nu există dovezi clare că daunele aduse mediului sunt
răspândite, pe termen lung şi severe. Cu siguranţă, dispoziţia nu
intenţionează să interzică toate activităţile care pot fi dăunătoare mediului
înconjurător, doar cele care cauzează răspândire largă, pe termen lung şi
daune grave sunt interzise.
O altă dispoziţie relevantă a Protocolului I este articolul 55, care
prevede următoarele:
„(1) În timpul războiului, se va avea grijă să protejeze mediul
natural împotriva răspândirii pe termen lung, pe termen lung şi a
daunelor grave. Această protecţie include interzicerea utilizării metodelor
sau mijloacelor de război care sunt destinate sau se poate aştepta să
provoace astfel de daune mediului natural şi, prin urmare, să prejudicieze
sănătatea sau supravieţuirea populaţiei.”
”(2). Atacurile împotriva mediului natural prin represalii sunt
interzise.”
Articolul 55 alineatul (1) indică faptul că interdicţia cuprinde doar
una de natură foarte gravă. Termenul „include” poate părea să sugereze
că această prevedere ar interzice mai mult decât ceea ce este menţionat în
mod explicit acolo. Ultima frază a acestei dispoziţii implică o limitare
suplimentară la aplicabilitatea generală a Protocolului I: reflectă un
dezavantaj crucial din perspectiva protecţiei mediului, deoarece această
dispoziţie este în esenţă antropocentrică. În plus, articolul 55 alineatul (1)
nu se aplică mijloacelor şi metodelor de război care afectează părţi,
obiecte sau bunuri ale mediului non-civil, chiar dacă acestea le-ar
provoca daune triple standarde, deoarece această dispoziţie se încadrează
în partea IV capitolul III, care se intitulează „obiecte civile”.
Altă dispoziţie relevantă din Protocolul I, articolul 55 alineatul (2),
„atacurile împotriva mediului natural prin represalii sunt interzise.”
Această dispoziţie poate fi utilă în sine, dar nu acoperă represaliile
militare care nu sunt direcţionate intenţionat împotriva mediului ca obiect
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al atacului, adică nu interzice daunele de mediu care apar în cazul actelor
de represalii îndreptate împotriva altor obiecte.
Convenţiile de la Geneva prevăd trei posibile moduri de
aplicare. În prima situaţie, instanţele naţionale ale statelor părţi pot fi
împuternicite să judece cazurile de încălcare gravă a normelor 135. Fiecare
parte la Convenţia de la Geneva are datoria de a urmări infractorii şi de ai judeca în faţa instanţelor sale naţionale, indiferent de naţionalitatea
lor. Un stat parte poate introduce cazul în faţa Curţii Internaţionale
de Justiţie 136 sau să încheie acorduri bilaterale pentru a remedia
încălcarea.
Cu toate acestea, numai următoarele încălcări grave sau crime de
război relevante din Protocolul I se referă la mediul natural, şi anume :
lansarea unui atac împotriva lucrărilor sau instalaţiilor care conţin forţe
periculoase, ştiind că un astfel de atac va provoca pierderi excesive de
vieţi omeneşti, rănirea civililor sau deteriorarea obiectelor civil. 137
Starea planetei noastre de astăzi este un motiv de mare
îngrijorare. După
cum
a
subliniat
pe
bună
dreptate
Harlem Brudtland , „Trăim o perioadă de tranziţie istorică în care
conştientizarea conflictului dintre activităţile umane şi constrângerile de
mediu este literalmente explodând” 138. De la războiul din 1991 dintre
Irak şi puterile coaliţiei NATO, a existat un interes foarte mare în ceea ce
priveşte modul de a limita daunele de mediu ale războiului 139. Efectele
periculoase ale rămăşiţelor războiului au fost mult timp un motiv de
îngrijorare. Războiul din 1991 din Golf a lăsat pământul plin de resturile
războiului. Erau bazine de petrol lângă instalaţiile petroliere distruse şi la

Articolul 85, Protocolul adiţional I din 1977.
Curtea Internaţională de Justiţie a examinat problema în contextul avizului său
consultativ privind licit al ameninţării sau utilizarea armelor nucleare , ( CIJ Rapoarte,
1997 , p.226, la p.242, para.30). S-a susţinut că nu ar putea fi
folosiţi armonii nucleari dacă efectul lor ar fi încălcarea obligaţiilor de mediu. Curtea a
făcut o distincţie între obligaţiile generale de mediu şi obligaţiile de mediu destinate în
mod special ca o condiţie de reţinere totală în timpul conflictului armat.
137
Articolul 85 alineatul (3) din Protocolul adiţional I
138
Phillipe Antoine, „Drept internaţional umanitar şi protecţia mediului în timp de
conflict armat”, Revista internaţională a Crucii Roşii , n.291 (1994), pp. 517-537.
139
Adam Roberts, „ Distrugerea mediului în războiul din 1991 din Golf”. Revista
internaţională a Crucii Roşii , n.291 (1994), pp.538-553. Războiul din Golf din 1991 a
fost luptat aparent pentru a proteja principiul suveranităţii statului. Acesta a transmis
mesajul că „statele, în special cele care erau membre ale Naţiunilor Unite, nu puteau fi
invadate, ocupate şi anexate de vecini mai puternici ”.
135
136
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frontiera cu Arabia Saudită, unde fuseseră pregătite de forţele irakiene
pentru a frustra o invazie a coaliţiei. Cantitatea totală de petrol vărsat în
Golf a constituit aproape cea mai mare deversare de petrol. În timpul
războiului din Golf au fost afectate mlaştinile de coastă, viaţa sălbatică
(peste 15.000 de păsări au fost ucise), flora de coastă, pescuitul
şi operaţiunile petroliere offshore 140.
III.Criza militară din Kosovo
Ţintirea mediului ca mijloc de a duce război nu este o metodă
nouă. Istoria este plină de exemple de războaie în care au fost făcute
încercări de anihilare a inamicului prin atacarea mediului. 141
În cele din urmă, Rezoluţia 1244 (1999) 142 a Consiliului de
Securitate, a pus capăt ostilităţilor la 10 iunie 1999 143 şi a plasat
secretarul general al ONU în sarcina creării unei administraţii civile în
Kosovo cu asistenţa trupelor NATO şi a Rusiei în cadrul rezoluţiei
menţionate. .

O scurtă cercetare a pagubelor ecologice în Greenpeace, Legacy de mediu al
războiului din Golf, (Amsterdam, 1992).
141
De exemplu: Utilizarea războiului chimic în primul război mondial: bombardarea
nucleară a Hiroshima şi Nagasaki în al doilea război mondial care a provocat devastarea
nenumăratelor ecosisteme; utilizarea tehnicilor de bombardare şi chimice care au dus la
întreruperea masivă a ecologiilor naturale şi umane Războiul din Vietnam a adus o
conştientizare pe scară largă a pericolului pentru mediu din cauza războiului. Statele
Unite ale Americii au folosit avioane pentru a pulveriza 200 de milioane de galoane de
erbicide Agent Orange, Agent White şi Agent Blue pe Vietnam şi Laos. Napalmul şi
bombardamentele convenţionale au afectat, de asemenea, suprafeţe întinse de pădure şi
terenuri agricole. citat din, RAMalviya , „Legile conflictelor armate şi protecţia
mediului: o analiză”, lucrare prezentată la Societatea indiană de drept internaţional, un
seminar naţional privind dreptul internaţional umanitar (ISIL-ICRC), 12-13 noiembrie
New Delhi.
142
SCRes.1244 , UNSCOR , Sess. 54, Meetg . 4011, UNDoc.S / Res / 1244 (1999).
143
Criza din Kosovo a durat mai mult de 70 de zile, 1200 de avioane aruncând în jur de
20.000 de bombe şi rachete. Potrivit estimărilor NATO, aproximativ 5.000 de membri
ai forţelor armate iugoslave au fost ucişi în bombardament, împreună cu sute de civili,
atât în Serbia, cât şi în Kosova . Aproximativ 1,4 milioane de albanezi kosovari au fost
forţaţi să fugă de casele lor, dintre care aproximativ 782.100 se află acum în Macedonia,
Albania, Bosnia şi provincia iugoslavă semi-detaşată Muntenegru. Războiul a fost
purtat pentru a proteja drepturile omului acelor kosovari; nu se poate spune cu adevărat
că s-a încheiat până nu s-au întors acasă. McGuire, „Getting the Diplomat's
Table”, Newsweek, 14 iunie 1999, pp. 16-19.
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Conflictul din Kosovo a avut şi impacturi regionale, Albania şi
Macedonia au trebuit să primească un număr mare de refugiaţi din
Kosovo, deşi nu erau pregătiţi pentru amploarea afluxului. Alte ţări
vecine, şi anume, Bulgaria şi România, în aval de-a lungul fluviului
Dunăre, s-au temut de efectele poluării transfrontaliere de la instalaţiile
industriale vizate. Incendiile din rafinăriile de petrol şi depozitarea
petrolului au durat uneori pentru multe zile şi nori de poluare aferenţi în
zone întinse144. Forţele sârbe au golit în mod sistematic şi au distrus
multe oraşe şi sate din Kosovo.
Balkan Task Force (BTF) 145 a identificat patru hot spot-uri
(„puncte fierbinţi”) în cele patru oraşe Pancevo, Kragujevac, Novi Sad şi
Bor, unde au fost necesare acţiuni urgente pentru protejarea mediului.
(a) Pancevo
Pancevo, un oraş cu aproximativ 80.000 de locuitori, situat pe
malul stâng al fluviului Dunărea, este un complex industrial major,
incluzând o uzină petrochimică, o uzină de îngrăşăminte şi o rafinărie
importantă de petrol, situată la marginea sudică a oraşului 146. Oraşul
industrial a fost puternic vizat în timpul conflictului, cu două atacuri
aeriene asupra complexului petrochimic „HIP Petrohemija Pancevo” şi
uzina de îngrăşăminte „HIP Azotara” la mijlocul lunii aprilie şi şapte
atacuri asupra rafinăriei de petrol „NIS” între aprilie şi iunie 1999.
Ca urmare a bombardamentelor aeriene, diferite substanţe
periculoase au fost eliberate în mediu, fie direct din depozitele avariate,
fie ca urmare a incendiilor, impactul vizual cel mai evident fiind norii
denşi de fum negru care se revărsau din instalaţiile de ardere. Ca o

Poluarea aerului în fosta Iugoslavia a fost considerabilă, în principal limitată în
zonele urbane şi industriale. Sursele principale de poluare a aerului includeau centrale
termice
şi
centrale termice , încălziri casnice ,
autovehicule
şi
procese
industriale. Calitatea aerului era măsurată prin monitorizarea emisiilor de dioxid
de sulf şi oxizi de azot. Măsurătorile erau publicate în mod regulat pentru ţara în
ansamblu şi pentru zonele urbane. A se vedea UNEP, Conflictul din Kosovo Consecinţe asupra mediului şi aşezărilor umane (denumit în continuare Raport)
(Elveţia,, 1999).
145
Balkan Task Force a fost constituit de către Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Mediu Programul (UNEP) si Centrul Natiunilor Unite pentru Asezari
Umane (UNCHS ) mai 1999 să efectueze un studiu pentru a afla daunele de mediu
provocate de bombardamente aeriene ale NATO.
146
Raport, nota 15, p.36.
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consecinţă a fumului, „ploaia neagră” a căzut pe zona din jurul Pancevo,
sporind îngrijorările cu privire la sănătatea umană şi la deteriorarea pe
termen lung a culturilor, solului şi apelor subterane. Publicaţia New York
Times 147 a citat spunând: „NATO avea două tipuri de ţinte. Au existat
obiective tactice şi strategice. Rafinăria de petrol din Pancevo a fost
considerată o ţintă strategică. A fost o instalaţie cheie care furniza
benzină şi alte elemente pentru a sprijini armata iugoslavă. Prin
întreruperea acestor provizii a fost refuzat materialul crucial pentru
forţele sârbe care luptau în Kosovo. În timp ce vizează toate posibilele
daune colaterale trebuie luat în considerare, fie că este vorba de
infrastructură de mediu, umană sau civilă. Pancevo a fost considerat a fi
o rafinărie şi o ţintă strategică foarte importante, la fel de importante ca
ţintele tactice din Kosovo. ”
(b) Kragujevac
Kragujevac 148, un oraş industrial central sârbesc de 150.000 de
locuitori, găzduia fabrica de maşini ‘Zastava’, anterior una dintre cele
mai mari instalaţii industriale din întreaga regiune balcanică. Complexul
Zastava a fost vizat în timpul atacului NATO, mai întâi pe 9 aprilie şi din
nou pe 12 aprilie 1999. Datorită acestor atacuri au fost cauzate daune
puternice centralei electrice, liniei de asamblare a maşinilor, atelierului
de vopsire, centrului de calculatoare şi uzinei de camioane. Atacurile
aeriene ar fi provocat o poluare extinsă a mediului, cu deteriorarea
solului, apei şi aerului. Principalele probleme raportate au fost scurgerea
mai multor tone de bifenili policloruraţi (PCB) conţinuţi în uleiul de
transformare în râul Morava şi contaminarea apelor subterane de către
PCB-uri şi metale grele 149. Complexul Zastava a rămas cea mai probabilă
sursă de contaminare.
(c) Novi Sad

C. Hedges, „Oraşul sârb bombardat de NATO se teme de efectele substanţelor
chimice toxice”, New York Times , 14 iulie 1999.
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Raport, nota 15, p. 38.
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Misiunea BTF Dunăre a ales trei locuri de prelevare: (a) gura Lepenica ; (b) în
amonte
de confluenţa Lepenica / Velika Morava; (c)
în
aval
de confluenţa Lepenica / Velika Morava. Rezultatele analizei probelor de apă şi
sedimente au indicat poluarea cu PCB la gura Lepenica şi în Velika Morava în aval
de confluenţa Lepenica . Raport, nota 15, p.42.
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Novi Sad era al doilea oraş ca mărime din fosta Republică Federală
Iugoslavia, cu 180.000 de locuitori. Acest oraş, situat pe fluviul
Dunărea, la aproximativ 70 km nord-vest de Belgrad, în districtul
Voivodina, a fost puternic vizat în momentul conflictului, având ca
rezultat distrugerea podurilor feroviare şi rutiere peste Dunăre şi, de
asemenea, a deteriorat sau distrus instalaţiile industriale şi militare. Una
dintre principalele ţinte a fost rafinăria de petrol Novi Sad 150.
Mai mult de două treimi din cele 150 de tancuri au fost lovite
direct sau grav deteriorate de resturi în timpul a cel puţin douăsprezece
atacuri aeriene ale NATO şi mulţi au luat foc sau au scurs petrol şi
produse petroliere. Ca urmare a incendiilor în urma atacurilor aeriene,
părţi din Novi Sad şi din districtele înconjurătoare au înregistrat
concentraţii de dioxid de sulf. Cu toate acestea, astfel de concentraţii
probabil nu au persistat mai mult de câteva ore, deoarece incendiile au
avut o durată relativ scurtă, iar direcţia vântului a fost variabilă. În
perioada conflictului, autorităţile sanitare îi sfătuiseră pe locuitorii din
Novi Sad să spele bine alimentele şi să nu mănânce alimente cu depozite
de funingine.
Aproximativ 73.000 de tone de ţiţei şi produse petroliere ar fi ars
sau s-au scurs. Experţii locali au estimat că 90% au fost arşi, restul s-au
scurs în canalele de colectare a apelor uzate sau în pământ. S-a raportat
că Dunărea a fost puternic contaminată imediat după atacurile aeriene,
din cauza scurgerii de ţiţei şi produse petroliere prin colectarea apelor
uzate. Cu toate acestea, studiul realizat de BTF a arătat o contaminare cu
nivel scăzut sau foarte scăzut a apelor subterane de către hidrocarburi
volatile. BTF a ajuns la concluzia că nu există dovezi ale unor efecte
negative semnificative asupra mediului acvatic al Dunării ca urmare a
atacurilor aeriene asupra rafinăriei Novi Sad.
(d) Bor
Cele două zone ale oraşului Bor vizitate de BTF au fost mina de
cupru şi fabrica de topitură din afara Bor şi depozitul „Jugopetrol”.
Rafinăria de petrol de la Novi Sad este situată pe malul stâng al râului, la 3 km în
nordul centrului oraşului şi la doar 2 km în amonte de puţurile de filtrare a malurilor
utilizate pentru alimentarea cu apă a oraşului. Pânza freatică sub rafinărie este situată la
doar 1-2 km sub suprafaţă şi nu există nicio barieră de protecţie care să împiedice fluxul
posibil de apă subterană contaminată către puţurile de filtrare a malului în cazul unei
scurgeri de petrol sau a unui alt incident de poluare. Raport, nota 15, p.34.
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Aceste facilităţi au fost vizate în timpul atacurilor aeriene NATO.
Industria cuprului din Bor consta într-o imensă mină în aer liber şi un
punct de topire asociat. În timpul atacurilor aeriene, staţia de
transformare care furniza electricitate amplasamentului a fost deteriorată.
Atacurile aeriene asupra centralei şi, prin urmare, reducerea
aprovizionării cu energie electrică, au întrerupt producţia de acid sulfuric
- un produs secundar al industriei cuprului. Acest lucru a dus la eliberarea
cronică de dioxid de sulf gazos, recuperat în mod normal în timpul
fabricării acidului sulfuric. Experţii BTF au considerat că emisia de
dioxid de sulf din mina de cupru este un impact grav asupra mediului.
Deoarece Bor este aproape de graniţa cu Bulgaria, aceste emisii pot avea
efecte transfrontaliere, în funcţie de direcţia vântului. Depozitul de petrol
„Jugopetrol”, care a deservit în principal industria cuprului Bor, a fost
complet distrus în timpul atacurilor aeriene. Cu toate acestea, s-a raportat
că toate cele opt tancuri de stocare au fost golite cu puţin timp înainte de
a fi lovite. Deoarece depozitul de petrol era gol, au avut loc doar incendii
minore şi nu s-a vărsat petrol.
Una dintre principalele preocupări de mediu evidenţiate de massmedia şi ONG-uri în timpul şi imediat după conflict a fost posibila
pagubă a fluviului Dunărea. După cum reiese din discuţiile de mai sus,
majoritatea facilităţilor industriale cheie au fost vizate în timpul
atacurilor aeriene. Toate aceste instalaţii industriale sunt situate de-a
lungul Dunării 151, de-a lungul afluenţilor majori, cum ar fi Sava, sau pe
afluenţi mai mici, cum ar fi Lepenica şi Morava. S-au temut cu adevărat
că, cantităţi mari de substanţe periculoase ar fi putut intra în sistemul
dunărean, cu risc pentru oamenii din fosta Iugoslavia şi, în aval în
Bulgaria şi România, prin consumul de apă contaminată sau consumul de
peşte contaminat. Dunărea este, de asemenea, unul dintre cele mai
importante coridoare ale biodiversităţii din Europa, ceea ce înseamnă că
orice impact negativ asupra acesteia ar fi însoţit aproape sigur de efecte
grave asupra plantelor şi animalelor şi asupra habitatelor pe care acestea
supravieţuiesc. Bazinul Dunării acoperă 817.000 km din 17 ţări din
Europa Centrală şi, prin urmare, râul primeşte aporturi cronice şi acute de
nutrienţi şi poluanţi dintr-un număr enorm de surse industriale, agricole şi
municipale 152. Preocuparea cu privire la starea de mediu nefavorabilă a
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Novi Sad, Pancevo.
Raport, nota 15, p.60
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dus la instituirea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi
utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, 1998 (cunoscută şi sub denumirea
de Convenţia pentru protecţia râului Dunăre, DRPC) 153. totuşi, a unei
catastrofe ecologice pentru Dunăre ca urmare a atacurilor aeriene din
timpul conflictului din Kosovo.
IV.

Consecinţele conflictului pentru biodiversitate

În contextul european, regiunea balcanică a fost recunoscută de
mult timp ca fiind de o valoare excepţională pentru conservarea
diversităţii biologice [33]. Bogăţia florei şi faunei se datorează unei
varietăţi de factori, inclusiv localizarea regiunii la intersecţia mai multor
zone bio geografice; varietatea sa de climă, geologie şi topografie; şi
practica încă larg răspândită a utilizărilor tradiţionale, cu intensitate
redusă a terenurilor. În timpul şi imediat după conflict, sa raportat că
daune grave au fost provocate de atacurile aeriene în ariile protejate. [34]
În urma atacurilor aeriene ale NATO, peste o sută de cratere au fost
lăsate în Parcul Naţional, afectând două zone de habitat pentru speciile de
orhidee clasificate drept „pe cale de dispariţie” în Cartea roşie de date a
Serbiei. Se spune că multe specii de păsări au fost afectate negativ [35].
CONCLUZIE FINALĂ
Daunele aduse mediului cauzate de forţele NATO din fosta
Iugoslavia sunt supuse unui nivel de atenţie internaţional fără
precedent. Este adevărat că statele sunt susceptibile de a încălca dreptul
internaţional pentru a evita pierderea unui război, mai ales într-o situaţie
în care pierderea unui război va fi sfârşitul existenţei statului.
Comunitatea internaţională trebuie să fie pregătită să ia măsuri
atunci când sunt în discuţie nevoile umanitare urgente. Nimic nu
împiedică statele să acorde ajutor unui alt stat pentru refacerea mediului
său după un conflict armat. Un mediu nesănătos şi poluat periculos nu

DRPC a intrat în vigoare în octombrie 1998 şi, în prezent, 11 ţări sunt părţi la acest
instrument. Implementarea DRPC este asigurată de Comisia Internaţională pentru
Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR ) şi susţinută de Programul de mediu pentru
bazinul fluviului Dunărea (EPDRB). Acest din urmă program a fost lansat în 1991
de ţările dunărene , organizaţiile internaţionale , instituţiile financiare şi ONG-urile.
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oferă o bază solidă pentru bunăstarea populaţiilor umane. Cu toate
acestea, eforturile de curăţare nu depind doar de disponibilitatea
fondurilor. Preocupările politice sunt de cele mai multe ori cele luate în
considerare.
Ar trebui făcută distincţia între acţiunile pe termen scurt care
vizează curăţarea imediată şi recomandările pe termen lung necesare
pentru consolidarea, reconstrucţia şi reluarea activităţilor industriale. Este
clar că, în ciuda dezvoltării legii, actuala legislaţie este încă insuficientă
pentru a proteja mediul în timpul conflictelor armate. Un punct de vedere
susţinut de SUA şi CICR este că mediul ar fi suficient de protejat dacă
legea războiului este respectată universal şi pusă în aplicare în mod
corespunzător 154. Opinia opusă este că legea însăşi are nevoie de reformă
prin aplicarea valorilor de mediu asupra acesteia. Aceasta se împarte în
două alternative politice: completarea legilor existente sau adoptarea unui
nou set de reguli. Punerea în aplicare a legilor existente ar presupune cu
siguranţă o subscriere mai largă la corpul legii existente, precum şi o mai
mare conştientizare şi respectarea dispoziţiilor sale. Redactarea unei noi
convenţii este văzută ca o oportunitate atât pentru clarificarea, cât şi
pentru dezvoltarea legii existente. O nouă convenţie ar putea stabili un
prag mai scăzut al prejudiciului pentru a fi mai eficient. De asemenea, ar
trebui să definească cu claritate ce trebuie protejat, să definească clasele
admise de arme şi alte probleme conexe. Evenimentele care au avut loc la
sfârşitul secolului al XX-lea, îndeamnă la o mare nevoie de consolidare a
standardelor de protecţie a mediului.
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Antoine, nota 59, p.517.
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CONSECINŢELE ACŢIUNILOR MILITARE ASUPRA
MEDIULUI NATURAL
Studiu de caz - Zona de conflict DONBAS, Ucraina
Col. (r.) ing Florin-Dănuţ MIRODONIE,
Ofiţer monitor în cadrul
Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE din Ucraina
ABSTRACT:
The top 5 environmental problems in Ukraine are (1)
Consequences of the Donbas war; (2) “National Republic of
Amber” with Illegal amber mining in Polissia, Uncontrolled
exploitation and extraction methods, Government intervention
appears to be slow; (3) Massive Deforestation with illegally
trafficking abroad entire trains and lorries of fir trees,
deforestation has dramatically intensified as Ukrainian lumber is
exported massively to Western Europe; (4)Trash Chaos with the
exothermic reactions that cause materials in the landfills to
spontaneously combust, the fire at Hrybovychi landfill, Lviv
Oblast provoked an extensive debate on municipal and industrial
waste management in Ukraine, in the whole Ukraine it is only
one operating waste incinerator – Enerhiya – in Kyiv; (5)
“Chysty Dnipro” (Clean Dnipro River) with shoaling, water
bloom, water caltrop/chestnut proliferation, poaching, the
biggest polluters of the Dnipro are utilities, ferrous and
nonferrous metals, energy transportation systems and
agriculture. [1]
Key Words: OSCE, SMMU, GCA, NGCA, UAF,
Donbas, JFO, IDP, IED,
I. CONTEXTUL ACŢIUNILOR SUPUSE ANALIZEI
1. OSCE şi criza din Ucraina. Rol şi implicare
Potrivit site-ului MAE, prin abordarea multi-dimensională, OSCE
oferă statelor din spaţiul „de la Vancouver la Vladivostok” cel mai
potrivit forum de dialog şi negociere pe problematica securităţii în spaţiul
euro-atlantic şi euro-asiatic, precum şi o platformă pentru parteneriatele
multilaterale implicate în acţiuni practice în teren. Organizaţia are o
abordare cuprinzătoare a conceptului de securitate şi, din această
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perspectivă, acţionează pe trei dimensiuni majore: politico-militară;
economică şi de mediu; umană [3].
Principalele domenii de acţiune ale dimensiunii politico-militare
sunt: controlul armamentelor, managementul frontierelor, combaterea
terorismului, prevenirea conflictelor, reforma sectorului de apărare.
OSCE acţionează pentru consolidarea încrederii, creşterea transparenţei
şi a cooperării în vederea asigurării securităţii Statelor participante
OSCE.
Pe agenda curentă a Organizaţiei se regăseşte, în primul rând,
soluţionarea crizei din Ucraina, soluţionarea conflictelor îngheţate din
spaţiul ex-sovietic, stabilizarea situaţiei din Balcanii de Vest, alte teme de
interes major precum combaterea terorismului şi schimbările climatice.
Datorită capacităţii şi experienţei sale unice în domeniul
diplomaţiei preventive, prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor,
consolidării respectării drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de
drept, precum şi a promovării tuturor aspectelor societăţii civile, OSCE
va continua să joace un rol important în promovarea unui spaţiu comun
de securitate şi să contribuie, prin cooperare, la consolidarea încrederii în
domeniul militar şi promovarea securităţii.
În primăvara anului 2014, pacea şi stabilitatea în Ucraina
deveniseră fragile. OSCE, cea mai mare organizaţie regională de
securitate din lume, a decis să ajute şi să sprijine Ucraina (4).
La data de 21 martie 2014, Consiliul Permanent al OSCE a decis să
desfăşoare Misiunea de Monitorizare Specială a observatorilor civili
neînarmaţi în Ucraina.
Misiunea se execută ca urmare a unei cereri adresate OSCE de
către guvernul Ucrainei şi a fost agreată de către toate cele 57 state
participante la OSCE.
2. Mandatul misiunii
Mandatul misiunii SMM este stipulat în Decizia Consiliului
Permanent al OSCE nr. PC.DEC / 1171 din 21 martie 2014 şi rolul sau
este specificat în urmatoarele documente: Protocolul de la „Minsk 1” din
05 septembrie 2014, Memorandumul de la Minsk din 19 septembrie 2014
şi Pachetul de măsuri de la Minsk din 12 februarie 2015 (5). Misiunea
este mandatată de Consiliul Permanent al OSCE de a contribui la
reducerea tensiunilor şi pentru a ajuta la restaurarea si menţinerea păcii,
stabilitaţii şi securităţii.
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Potrivit mandatului încredinţat, SMMU are rolul de a angrena şi
angaja dialogul cu autorităţile de la toate nivelurile, precum şi cu
societatea civilă, grupurile etnice şi religioase şi a comunităţilor locale,
pentru a facilita dialogul atât al părţilor aflate în conflict cât şi al actorilor
statali sau non-statali. Misiunea va aduna informaţii şi raporta despre
situaţia de securitate din teren, să stabilească şi să raporteze date şi fapte
ca răspuns la incidente specifice, inclusiv cele privind presupusele
încălcări ale principiilor fundamentale ale OSCE, să monitorizeze şi să
sprijine respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Suplimentar, OSCE contribuie la „Procesul Minsk” potrivit
acordurilor încheiate între părţi – menţionate anterior, fiind transpuse în
sarcini ale misiunii astfel:
a) monitorizarea şi verificarea implementării acordului de încetare
a focului;
b) monitorizarea şi verificarea retragerii sistemelor de rachete şi a
armamentului greu;
c) monitorizarea retragerii tuturor formaţiunilor armate străine,
echipamentelor militare şi mercenarilor de pe teritoriul Ucrainei;
d) asigurarea unei monitorizări permanente a graniţei de stat dintre
Ucraina şi Rusia. [4]
Mandatul misiunii acoperă întregul teritoriu al Ucrainei. Oficiul
central al Misiunii este în Kiev, iar echipele de monitorizare lucrează în
10 din cele mai mari oraşe din Ucraina: Cernăuţi, Dnepropetrovsk,
Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Herson, Kiev, Luhansk, Lviv, Odesa
(Fig. 1). Peste 550 de monitori îşi desfăşoară activitatea acum în Estul
ţării, respectiv in regiunile (Oblast) Doneţsk şi Luhansk. [5]
Analiza politico-militară a conflictului armat intern, dar
internaţionalizat, din Ucraina ocupa spaţiul media în mod constant atât pe
plan internaţional cât şi pe plan intern. In Romania, evoluţia situaţiei din
Ucraina, sub diferite si diverse aspecte, prezinta interes major atât pentru
politicieni, specialişti, experţi, cat si pentru publicul larg avizat. Nume ca
Armad GOSU, Iulian CHIFU, Valentin NAUMESCU, Dorin POPESCU,
Denis CENUSA sau Sabina FATI (cartea „Ocolul Marii Negre in 80 de
zile”), Şerban-Filip CIOCULESCU (ISPAIM), Cristian-Alexandru
EREMIA (ISPAIM) sunt o garanţia solidă a unor lucrări remarcabile de
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analiză şi sinteză periodice despre dezvoltarea şi circumstanţele
războiului din Donbas.
Pornind de la abstractul de mai sus referitor la consecinţele
războiului din Donbas din perspectiva protecţiei mediul, trebuie înţeles
ce anume se întâmpla acolo, ce are loc în mod concret pentru a putea
analiza problema. In acest context, în urma monitorizării conflictului
armat SMM / OSCE în Ucraina produce rapoarte zilnice si săptămânale
cu fapte şi date certe bazate pe observaţiile patrulelor din teren, precum si
a datelor furnizate de sistemele tehnice de monitorizare a conflictului
(drone, camere de supraveghere) (https://www.osce.org/ukrainesmm/reports)
De asemenea, SMM a produs mai multe rapoarte tematice
(https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/156571)
care înglobează elementele necesare prezentării situaţiei protecţiei
mediului in zona de conflict din Estul Ucrainei. Aceste rapoartele SMM
prezinta multiple aspecte si faţete ale războiului ca: situaţia dificila a
populaţie civile afectata de conflict, accesul la educaţie, justiţie si la
sursele de apa, impactul minelor, muniţiilor si elementelor de muniţii neexplodate si alte obiecte explozive, situaţia reparaţiilor infrastructurilor
esenţiale, libertatea de mişcare, situaţia victimelor din rândul populaţiei
civile datorita efectelor razboiului, etc. Rapoartele respective sintetizează
mii de informaţii culese din teren, sortate si aşezate corect potrivit
tematicii, având secţiuni descriptivo – narative, completate cu statistici,
grafice, fotografii (o fotografie vorbeşte de la sine), testimoniale,
înglobează imagistica (aeriana sau satelit), precum si alte informaţii din
diverse surse de încredere (IOs, NGOs, guvernamentale).
Potrivit tematicii lucrării de fata, am extras si prelucrat informaţii
din rapoartele de mai sus, am introdus propria experienţă, dar ... Pentru a
înţelege protecţia mediului intr-un conflict armat, este necesar a
determina si prezenta in ce consta contaminarea, poluarea, in special
sursele contaminării. Din punctul meu de vedere, trei elemente
principale influenţează si vor influenta major mediul înconjurător acum
si după stabilirea păcii intre combatanţi, astfel:
- (A) linia de demarcaţie a frontului (LOC) si sistemele
succesive de apărare;
- (B) câmpurile de mine, UXOs, ERWs;
- (C) depozitele de armament si muniţii.
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3. Linia de demarcaţie a frontului (LOC) si liniile
succesive de apărare:
Începem prin compararea suprafeţei totale acelor doua regiuni
afectate de conflict [6], însoţită de suprafaţa estimată afectată de conflict
[7]
Oblast
(Regiune)

Total
(km2)

26.517,5
26.684
53.201,5

GCA
(governmentcontrolled area)
(km2)
%
18.031,9 / 68
18.412 /
69
36.443,9
68.5

NGCA
(non-governmental
controlled area)
(km2)
%
8.485,6 /
32
8.272 /
31
16.757,6
31.5

Donetsk
Luhansk
GRAND
TOTAL
Suprafaţa
afectată
de
conflict,
inclusiv
contaminarea
cu
mine,
UXOs

15.000

7.000

8.000

19.21

47.74

Linia de demarcaţie a conflictului (LOC – line of contact) are o
lungime de 427 km care separa zona controlata de Guvernul de la Kiev
(GCA) de zona necontrolata de respectivul guvern (NGCA). La începutul
conflictului, LOC era foarte fluctuant in funcţie de progresul tactic al
fiecăruia dintre combatanţi. Ulterior, acesta linie s-a stabilizat in general
suferind minime, minore modificări, de ordinul metrilor intr-un sens sau
altul. Funcţie de aceasta linie, se calculează limitele de retragere a
diferitelor categorii de armament (după calibru si destinaţie), precum si a
ariilor necontaminate de mine, UXOs, ERWs si alte obiecte explozive
(30 km de la aceasta linie – fără mine, etc). Numai pe hârtie, realitatea in
teren este alta.
Sistemul defensiv de apărare al celor doi oponenţi este compus din
linii succesive de tranşee si fortificaţii, dispuse la diverse distante funcţie
de necesitate operaţionala. In general, armata Ucrainei „lucrează” după
normele si regulile artei militare. Prima linie de apărare este cea mai
importanta cu rol important in stabilizarea LOC. In anul 2017, lucrările
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genistice ale UAF de întărire si consolidare a tranşeelor si fortificaţiilor
din prima linie de apărare au fost de amploare. Fiind în patrulă, am
observat şi întrebat un comandant de batalion despre prezenţa utilajului
greu genistic în locaţie. Răspunsul a fost fără echivoc: Adversarul
foloseşte artilerie de calibru mare si muniţie cu focos de întârziere, iar
daunele materiale şi umane nu sunt de ignorat.

Fig.1 Zonele de securitate şi linia de contact.
Sursa: Dzerkalo Tyzhnya, National Security and Defence Council, Kyiv
Post.
În momentul de faţă, distanţa dintre tranşeele din prima linie a
oponenţilor variază de 35 la max. 200 metri. Imaginea de mai jos este
elocventă. Pe lângă metodele clasice, la săpatul tranşeelor se folosesc si
încărcături explozive dirijate. Aceste săpături adânci au „trezit” vestigiile
istorice îngropate şi ne-exploatate arheologic. Ce s-a întâmplat cu
artefactele descoperiteîin aceste locuri, nu am putut afla. Autorităţile
locale de resort au harta site-urilor istorice, dar inventarul obiectelor şi
evaluarea finală a siturilor se va face la normalizarea situaţiei în zonă.
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II. CONSECINŢELE
ACŢIUNILOR
ASUPRA MEDIULUI NATURAL

MILITARE

1. Impactul acţiunilor cu caracter militar asupra condiţiilor de
mediu.
Una din metodele preferate ale combatanţilor, vara pe arşiţa, este
aprinderea vegetaţiei uscate, aceasta fiind aprinsa fie accidental prin
folosirea muniţiei incendiare sau chiar a focului direct pus expres in acest
scop (funcţie de direcţia vintului) cu doua obiective operaţionale:
(1)curăţarea câmpului vizual si de observaţie directa, (2)iniţierea si
detonarea minelor anti-tanc (AT) si anti-personal (AP) plantate in teren,
precum si a muniţiilor neexplodate dar potenţial operaţionale (UXO) si
(3)expunerea adversarului si atacarea acestuia prin mijloace naturale.
Consecinţele neoperaţionale sunt: (1) focul împins de vint sau NU
se extinde către zonele rezidenţiale aflate in proximitatea LOC. In cele
mai multe cazuri, pompieri nu intervin operativ in zona satelor sau
localităţilor “prinse” in zona primei linii de apărarea beligeranţilor. S-ar
părea ca exista un acord mutual nescris de încetare a focului intre
oponenţi ca in astfel de cazuri militarii din prima linie sau din suport sa
intervin in sprijinul populaţiei pentru stingerea focului; (2) fumul
înecăcios afectează serios funcţia respiratorie atât a oamenilor cat si
animalelor, domestice sau sălbatice; (3)flora si fauna afectate
indiscriminatoriu.
La momentul când s-a stabilizat, prima linie defensiva de apărare,
tranşee si fortificaţii, a celor doi combatanţi a incorporat sau este
adiacenta zonelor rezidenţiale din sate si oraşe, precum si zonele
industriale, agricole, turism. Intr-unul din rapoartele tematice ale SMM
este abordata situaţia dificila a populaţie civile afectata de conflict,
implicit proximitatea sistemului tranşeelor si fortificaţiilor.
(1)Bombardamentele cu armamentul de artilerie si rachete si
(2)schimburile de focuri cu armamentul de infanterie produc efectele cele
mai devastatoare şi de nedorite: (a) victime civile (CIVCAS) si (b)
distrugerea infrastructurii vitale – apa, reţele electrice şi de distribuţie
gaze naturale [8].
Realitatea din teren demonstrează că reparaţiile reţelelor de
distribuţie a gazelor, a substaţiilor de pompare gaze din satele aflate în
LOC sau perific acesteia au cea mai mica pondere. Companiile care oferă
servicii specializate refuză să se aproprie de linia frontului pentru
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reparaţii la reţeaua de gaze din zona afectată invocând proximitatea
tranşeelor, volatilitatea încetării temporare a focului dintre combatanţi si
pericolul real al aprinderii gazului natural împrăştiat in atmosfera, iar
câteodată invocata chiar neplata facturilor. In sate s-au organizat echipe
locale ad-hoc de reparaţii empirice. Datorita bombardamentelor şi
luptelor zilnice, ţevile de transport aerian a gazelor naturale au perforaţii
multiple şi combinat cu „peticele” reparatoare, în sat se aude un fâşiit
continuu, însoţit pe alocuri de mirosul inconfundabil al gazului natural
emanat în atmosferă. Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din sat ar
fi trebui înlocuită de mult şi complet, dar nu sunt resurse şi ca atare
soluţia salvatoare rămână cea a „manşoanelor” de etanşare aplicată pe
perforaţia respectivă. Impactul prin popuare asupra mediului este unul
deosebit de grav.
Din grafice, se observa ca reparaţiile necesare surselor de apa,
reţelelor de distribuţie a apei sunt într-un număr covârşitor. De specificat
faptul ca, staţia de pomparea apei din Vasylivka deserveşte 1,2 milioane
de oameni si a avut nevoie de 836 WoS si 500 patrulele ale SMM. Încă
un fapt elocvent, Canalul Siverskyi Donets – Donbass (SDD) care
alimentează Staţia de Filtrare a apei si Prima Staţie de pompare a apei din
Donetsk, deserveşte 2,3 milioane de oameni in NGCA si 950.000 de
oameni in GCA.
Acest subiect al accesului primordial al populaţiei la apa potabila,
se intersectează cu un alt subiect fierbinte - cel al zonelor industriale
afectate de conflict. In primul rând, vorbim despre minele de cărbune din
Bazinul central carbonifer Donetsk, multe dintre ele sunt închise,
dezafectate si INUNDATE. Această apă infestata se infiltrează în sursele
de apa subterană – infectând-le, devenind nefolosibile pentru uzul uman
sau animalier domestic. Mai există mina Yukom unde, in 1979, a avut loc
prima explozie nucleara subterana din URSS. Contaminarea radioactiva
este dovedita ştiinţific [13].
De asemenea sunt multe capacitaţi industriale (uzine, combinate)
chimice, metalurgice, siderurgice, etc afectate de conflict, unele sunt în
ruina, dezafectate, cu scurgeri de materiale şi lichide periculoase în sol,
apa şi degajări de noxe în aer [13].
Aşa cum am prezentat mai sus, prin metodele si procedeele de
ducere a luptei cat si prin sistemul de apărare al tranşeelor si
fortificaţiilor, contaminarea terestra si poluarea apelor Marii de Azov,
pluviale si subterane sunt elocvente si de netăgăduit cu efecte serioase pe
termen scurt, mediu si lung. Sarcina eradicării sau diminuării
contaminării si poluării revine generaţiilor viitoare.
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2. Câmpurile de mine şi pericolele posibile
În ciuda multor tratate internationale sau regionale de interzicere a
folosirii minelor de orice tip sau destinatie, de distrugere a acestora sau
de interzicere a fabricarii minelor, inca pe timp de razboi sau de conflict
armat, acestea ramin, totusi, mijloacele puternice de ducere a luptei, in
special a celei defensive. Asa numitul Silent Killer – Ucigasul Tacut.
Privind folosirea minelor în conflictul armat din Donbass, faimosul
citat „Scopul scuza mijloacele" a lui Niccolo Machiavelli sau
binecunosctul citat “À la guerre comme à la guerre" (inca din sec. al
XVII-lea) îşi dovedesc perfecta lor viabilitate şi valabilitate pentru
prezentul continuu şi orizontul scurt şi/sau mediu de timp, iar despre
viitor să privim cu încredere şi speranţă la transpunere totală în practică a
tratatelor menţionate mai sus.
2.1. Forţele armate
Situatia fluctuanta a frontului (LOC) din primii doi ai conflictului a
generat situatii tactice sau operationale care au impus intarirea liniilor de
aparare a terenului castigat sau pierdut prin plantarea minelor AT, AP si
de orice fel pentru (1) protectia trupelor proprii si de (2) diminuarea
capacitatii operationale a oponentului in caz de actiune (atac, diversiune,
recunoasteri, etc.).
Rotatia periodica a trupelor este un lucru evident si de netagaduit al
Fortelor Armate ale Ucrainei (UAF). In general, rotatiile au loc o data la
fiecare sase luni, iar fiecare brigade de lupta vine cu profilul ei: infanterie
moto, puscasi marini, parasutisti, operatii speciale, infanterie mecanizata.
Cu metodele si procedeele tactice specifice armei, specialitatii militare de
ducere a luptei, inclusiv in folosirea si amplasarea câmpurilor de mine. In
acest caz, fie sunt plantate noi cimpuri de mine fie sunt imbunatatite cele
existente, dar de cele mai multe ori hartile tactice ale amplasamentelor
câmpurilor de mine sunt cam “uitate” a fi trecute de la un comandant la
altul.
Sigur ne putem întreba – Dovada!? In acest caz, dovada constă în
numărul mare de MILCAS, morti, raniti sau mutilati. OSCE nu are
obligatii de trasabilitate pentru MILCAS, ci numai pentru CIVCAS. Dar,
presa locala ucrainiena sau cea din NGCA si comunicatele ATO sau JFO
ucrainiene sunt principalele surse de informare privind aceste cazuri de
MILCAS. Pentru OSCE, aceste informatii sunt foarte pretioase pentru a
configura si imbunatati sistemul de securitate si siguranta a personalului
propriu desfasurat sau patrulind la LOC.
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2.2. Populaţia civilă
Aşa cum am prezentat in lucrarile anterioare dedicate Zilei DIU,
exista populatie locala care este captiva intre liniile de aparare ale
combatatntilor de-a lungul integrului front (LOC). Aceasta este populatia
locala care fie (1) a refuzat sa-si paraseasca, abandoneze proprietatea
(casa, pamintul, acareturile, mica ferma, livada, etc) si s-a ia drumul
pribegiei. Adica sa devina IDPs. Sau fie (2) nu au unde sa plece, sunt in
virsta, familia este imprastiata si dezorganizata, de cele mai multe ori.
Sau fie (3) cu mijloace de subzistenta si financiare sunt foarte limitate.
Am incercat sa plasez principalele grupuri de populatie “captiva” functie
de interesele personale, dar situatia lor reala, in teren, este mult mai
complexa [8].
Barbatul sau femeia se duc sa-si cultive pamintul minat sau infestat
cu UXOs desi stiu ca bucata lor de pamint este contaminate, iar militarii
i-au informat despre existenta cimpurilor de mine, dar nu si unde au fost
amplasate. Se duc dupa animalele domestice lasate libere sa-si caute
hrana zilnica. Se duc in livada sa-si culeaga poamele. Se duc sa-si taie
lemne sau sa culega ciuperci si fructe din padure. Joaca si curiozitatea
este inevitabila in cazul copiiilor sau necesitatea procurarii traiului zilnic
prin colectarea metalului, vechi sau nou, atunci cind acestia vin in contact
direct cu mine, muniti sau elemente de muniti ne-explodate, gasite
aleatoriu pe teritoriului satului sau prin preajma. Desigur, inevitatbilul se
produce. Unii se intorc acasa grav raniti sau in cel mai rau caz – in
sicriu.
De asemenea, populatia locala si captiva este afectata si de efectele
zilnice ale razboiului / conflictului armat propriu-zis: bombardamente,
schimburi de foc, etc. Efectele si statisticile le-am prezentat in capitolul
anterior.
2.3. OSCE
In data de 23 aprilie 2017, un membru al patrulei OSCE a fost ucis
(paramedic din USA) şi doi răniţi (ofiteri monitori din Germania si
Cehia) când vehiculul lor a fost distrus într-o explozie, cel mai probabil
cauzată de o mină AT terestră, pe un drum folosit în mod regulat în
Pryshyb in regiunea Luhansk (NGCA) [14].
2.4. Minarea litoralului Marii de Azov
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Traducere: ATENTIE! Mine Marine!
Ieşirea în largul mării este interzis. Apele sunt minate.
Acest semn de avertizare asupra minelor plantate la mica adâncime
pe litoralul Mării de Azov este instalat încă din anul 2016 în localitatile
GCA Berdyans’ke, Sopyne, Pioners’ke, Prymors’ke, Vynohradne.
Activitatea economică a micilor asociatii locale de pescuit este
restrictionată până la interzisă. Minele subacvatice produc şi vor produce
poluarea apelor mării, afectarea faunei si vegetaţiei fie prin explozie sau
prin degradare în timp.
2.5. Depozitele de muniţii
Luând în considerare câţiva factori geopolitici şi geostrategici ca:
- existenta Tratatului de la Varsovia, ca “partener” egal al NATO;
- existenta URSS, implicit a R.S.S. Ucraina;
- posibilitatea unui conflict armat de mare amploare intre numitul
Tratat si NATO, a avut ca principal rezultat dezvoltarea, in Ucraina, a
unui complex economico-militar integrat, amplu si diversificat. Ucraina
putea produce de la cele mai mici piese de schimb pentru armament la
combustibil pentru rachetele balistice intercontinentale. Potrivit opiniei
istoricilor militari, exprimate in seminarii, conferinte, Ucraina a
reprezentat pentru Tratatul de la Varsovia prima mare baza logistica
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strategica de aprovizionare a frontului in cazul unui conflict deschis cu
NATO.
În consecinta, in Ucraina s-au produs cantitati enorme de armament
si munitii care au fost amplasate in depozite de mari dimensiuni, in
special ale munitiilor putem vorbi de ordinul sutelor de mii de tone.
Aceste uriase capacitati logistice de sustinere a efortului de razboi
inseamna personal numeros si foare specializat, profesionalizat, necesita
deosebita si amanuntita atentie in amenajarea si mentenanta periodica a
spatiilor de depozitare, manipularea si sortarea munitiiilor, prelevarea
probelor de munitii pentru analize periodice de laborator, asigurarea
securitatii si sigurantei depozitelor, etc.
Aceasta stare de fapt a fost mostenita de Ucraina post-URSS,
existand si lucruri positive si unele mai putin positive. Pe de o parte,
“mostenirea” a ajutat enorm Ucraina sa suporte substantial efortul militar
si logistic a conflictului armat din Donbass. Pe de alta parte, recent, dupa
izbucnirea luptelor din Donbass, citeva depozite importante de munitii au
luat foc, explodat, etc. Cauzele incendierii depozitelor respective sunt
multiple potrivit investigatiilor autoritatilor ucrainiene. Impactul asupra
mediului este unul devastator.
Consecinte:
- Evacuarea populatiei cu implicatii majore: scoli inchise, servicii
publice si sociale indisponibile pe perioade lungi de timp, inexistenta
vietii normale de familie, lipsa locurilor de munca;
- afectarea si chiar distrugerea zonelor rezidentiale;
- traficul aerian si terestru intrerupt, deviat;
- contaminarea solului si aerului, poluarea sonora. Decontaminarea
solului, precum si refacerea zonelor rezidentiale sunt activitati majore
post-event a caror success depinde numai de implicarea statului, in
principal alocarea fondurilor pentru urgente civile.
2.6. Educarea populatiei si activitatea de deminare a terenului
contaminat
Aruncând o privire sumara asupra celor doua grafice mai susprezentate se poate observa ca numarul victimielor din rindul populatie
locale a scazut semnificativ in ultimii doi, respectiv 2019 si 2020. Acest
lucru a fost posibil datorita:
(1) efortului national si international de educare a populatiei civile
din zona de operatii, pe principiile locului de munca, sex si virsta.
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(2) amplorii si amplitudinii activitatii de de deminare a terenului
contaminat desfasurata atat de autoritatile nationale si locale ucrainiene
cit si de mari actori internationali – Natiunile Unite, HALO Trust, Danish
Refugee Council - Danish Demining Group (DRC-DDG), Swiss
Foundation for Demining (FDS), etc. [15]
Despre cele de mai sus, se face referire in multe din rapoartele
tematice ale OSCE, iar daca aveti curiozitatea sa explorati si sa
aprofundati subiectul introduceti fraza ‘minefields in Ukraine’ in motorul
de cautare al “Google”. Veti fi rasplatiti din abundenta.
Concluzii:
1. In primăvara acestui an, agentiile de presă au preluat si sintetizat
datele din diverse surse privind situatia conflictului din Estul Ucrainei,
concluzionind ca de la inceputul luptelor armate mai mult de 1900 de
oameni au fost ucisi sau raniti datorita minelor si altor tipuri de munitii
ne-explodate. Din acest total, 42% dintre victime sunt din rindul
populatiei civile.
Potrivit Oficiului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare
(OCHA) al Naţiunilor Unite, in Ucraina peste 2 milioane de oameni,
inclusiv 220.000 de copii, îşi riscă viaţa în fiecare zi, desfăşurându-şi
activităţile zilnice normale în zonele infestate de mine terestre şi alte
rămăşiţe mortale de război, Această situaţie face din estul Ucrainei una
dintre cele mai periculoase zone pentru civilii din lume.
Specialistii in materie spun că pentru a planta o mină costă
aproximativ 2,5 euro, dar aproximativ 900 EUR pentru a o gasi si
neutraliza. După încheierea conflictului, Ucraina va avea nevoie de cel
puţin 15 ani pentru a elimina minele antipersonal, antitanc, rachetele
neexplodate şi alte resturi explozive ale războiului. Din punct de vedere
financiar, efortul va fi considerabil de ordinul miliardelor de US$ [16].
In raportul tematic la OSCE privind prezenta minelor si UXOs din
anul 2018, se face precizarea ca potrivit Ministerului Apărării din
Ucraina, peste 7.000 km2 de teren în zonele controlate de guvern şi 8.000
km2 în zonele neguvernamentale sunt contaminate de mine, UXO şi alte
obiecte explozive.Majoritatea zonelor contaminate sunt situate în zona de
securitate de 15 km de ambele părţi ale liniei de contact se întinde pe
aproximativ 500 km [7].
In acest context, populatia locala si marii operatori agrocoli
(HarvEast, Pavlivka) sunt nemultumiti pentru ca trebuie sa plateasca taxe
si impozite pentru terenurile agricole aflate in proximitatea LOC fiind fie
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contaminate de mine, UXOs, sau ocupate cu sistemele de fortificatii ale
liniilor successive de aparare. Parlamentul ucrainian inca mai cauta o
solutie optima la aceasta spinoasa dilemma [8].
2. Din timp de pace, ne pregătim de război. „Umanizarea” războiului
produce multe tratate internaţionale, aranjamente regionale
multidisciplinare sau ţintite pe anumite domenii cu scopul declarat de a
reduce la maximum ravagiile devastatoare ale luptei armate. Dar,
...situaţia militară din teren dictează realitatea!
La final, după parcurgerea acestei modeste contribuţii la „Colecţia
Cartea ARDUPH”, punctele de reflecţie şi reflexie, păreri, observaţii,
concluzii etc vă aparţin.
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Unite
Fondul Naţiunilor Unite
pentru Copii
Programul ONU de
Dezvoltare
Înaltul Comisar ONU
pentru Refugiaţi
Misiunea ONU de
Observare dintre Irak şi
Kuweit
Serviciul ONU de
Acţiune împotriva
Minelor
Misiunea ONU dintre
Etiopia şi Eritreea
Oficiul ONU pentru
Coordonarea Afacerilor
Umanitare
Agenţia USA pentru

Limba Engleză
United Nations Organization (UN)
Operations
Organization of Security and Cooperation
in Europe
Czech Organization "People in Need"
State Service of Intelligence
General Staff
OSCE Special Monitoring Mission in
Ukraine

To be Determined
Trilateral Contact Group
Team Leader
Ukrainian Armed Forces
Ukranian Hryvnia
European Union
United Nations Organization
United Nations Children's Fund
UN Development Programme
UN High Commissioner for Refugees
UN Iraq Kuwait Observation MIssion

UN Mine Action Service

UN Mission between Ethiopia and Eritreea
UN Office for Coordination of
Humanitarian Affairs
United States Agency for International
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ABREV.
UXO
WHO
WoS

Limba Română
Dezvoltare Internaţională
Muniţie trasă şi
neexplodată
Organizatia Mondiala a
Sănătăţii
Window of Silence

Limba Engleză
Development
Unexplodated Ordance
World Health Organization
Incetarea temporara a focului pe un timp
specificat
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INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE DESTINATE
PENTRU SECURITATEA MEDIULUI NATURAL
ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE
Avocat dr. Beldiman Elvira
Problemele de securitate din Zona Mării Negre au devenit foarte
importante. Dacă analizăm o serie de pericole (conflicte îngheţate,
terorism, criminalitatea organizată) se poate constata că securitatea
acestui spaţiu maritim este supusă unor ameninţări grave. Un spaţiu
comun de securitate regională şi europeană reprezintă calea cea mai bună
pentru protejarea mediului natural maritim.
Marea Neagră reprezintă o zonă-cheie pentru securitatea euroatlantică,
iar atenţia de care se bucură acum aceasta este legată atât de dorinţa de a se
extinde zona de stabilitate regională . Importanţa zonei a crescut o dată cu
descoperirea resurselor de petrol şi gaze din zona Asiei Centrale şi a
Caucazului de Sud 155, dar şi datorită apariţiei conflicte armate zonale, a
unor dispute politico-diplomatice asupra traseelor prin care aceste resurse
naturale vor ajunge la consumatori unor state din spatiul euroatlantic.
Pentru UE, securizarea rutelor energetice care duc/vin în/din Caucaz şi
trec prin zona Mării Negre este vitală. Regiunea Mării Negre este de
importanţă strategică pentru securitatea energetică a UE şi este un
obiectiv important al strategiei externe a UE în sectorul energetic. În
acest sens trebuie remarcat faptul că în ultimii ani Uniunea a elaborat
politici şi strategii coerente pentru această regiune.
România a luat parte activ la dezbaterile destinate pentru
soluţionarea problemelor de pe agenda UE: conflictele armate interetnice
; combaterea actelor de crimă organizată (traficul de arme, de materiale
strategice).
La nivelul obiectivelor iniţiativei regionale BLACKSEAFOR,
România are un aport important pentru întărirea cooperării dintre statele
riverane, pentru succesul operaţiilor de căutare şi salvare, pentru acţiunile
operative de asistenţă umanitară şi de protecţia mediului maritim.
Cf. Constantin Hlihor, Constantin Buşe, Securitate şi stabilitate în Asia Centrală,
articol în „Gândirea Militară Românească”, nr. 4, 2005, p. 34.
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Sistemele naţionale de supraveghere aeriana, în spaţiul de mare
liberă, la nivelul statelor membre UE şi NATO riverane Mării Negre,
sunt interoperabile şi adaptabile unui software comun 156.
România implementează măsuri în planul securităţii maritime
asumate prin acordurile de securizare a frontierelor statelor estice ale
Uniunii Europene, cu precădere pentru securizarea frontierelor la Marea
Neagră.
România are responsabilităţi importante de monitorizare şi control
al spaţiului maritim, pentru dezvoltarea securităţii la frontierele externe
ale UE. Pentru supravegherea traficului naval s-a realizat Sistemul
Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea
Neagră, denumit generic SCOMAR.
Serviciul de monitorizare SCOMAR asigură monitorizarea
navelor aflate în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
Obiectivul principal al acestui sistem este de a asigura
supravegherea frontierelor maritime şi, implicit, pe cele ale Uniunii
Europene. Este o componentă a Sistemului Integrat de Securizare a
Frontierelor de Stat, este sistemul operativ bazat pe o tehnologie
sofisticată (computere, camere video), care asigură detectarea şi
identificarea navelor ilegale aflate în spaţiul Mării Negre.
Programul privind interacţiunea dintre fluviul Dunărea şi partea
nord-vestică a Mării Negre (EROS-2000), promovat în anul 1994, la
Paris, cu contribuţia Uniunii Europene, are ca obiectiv protejarea
mediului natural din regiune.
România a devenit parte la Convenţia pentru reprimarea actelor
ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime şi la Protocolul pentru
reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe,
convenţie adoptată la Roma, la 10 martie 1988 157.
Convenţia care reglementează dreptul mării, de la Montego Bay –
Jamaica, din 12 decembrie 1982, relevă voinţa statelor-părţi de a trata
într-un spirit de cooperare reciprocă problemele privind dreptul mării,
obiectivul de a asigura folosirea paşnică a mărilor şi oceanelor, pentru
Statele membre NATO – România, Bulgaria, Turcia – au obligaţia, prin obiectivele
forţei asumate, de a-şi asigura capabilităţi interoperabile, care să aibă capacitatea de a
furniza/accepta servicii şi informaţii la/de la alte sisteme şi de a utiliza eficient
informaţiile şi serviciile vehiculate.
157
Astfel, Legea nr. 123 a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 iulie 1992, iar de
Camera Deputaţilor la 8 decembrie 1992, fiind promulgată de Preşedintele României
prin Decretul nr. 239 din 22 decembrie 1992.
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protejarea mediului natural marin. Resursele naturale ale acestei zone
sunt considerate patrimoniu comun al umanităţii, explorarea şi
exploatarea acestora se va realiza în interesul întregii umanităţi.
Convenţia consacră juridic suveranitatea statului riveran asupra
mării teritoriale, asupra spaţiului aerian situat deasupra acesteia, precum
şi asupra adâncului mării şi subsolului ei. Se stabileşte o limită exterioară
a mării teritoriale care să nu depăşească 12 mile marine.
România a promovat politica sa de colaborare diplomatica activă în
planul asigurării securităţii mărilor şi oceanelor. La data de – 21 aprilie
1992 – reprezentanţii statelor riverane au semnat Convenţia privind
protecţia Mării Negre împotriva poluării.
În exercitarea libertăţii de navigaţie, statele au obligaţia de a
coopera pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante în marea liberă.
În textele Convenţiei de la Montego Bay – 1982, o importantă
reglementare este în art. 88: marea liberă va fi folosită în scopuri
paşnice. Se prevede, de asemenea, într-un articol distinct (art. 89),
inadmisibilitatea agresiunilor militare destinate revendicărilor unor state
de suveranitate asupra mării libere. Niciun stat nu are dreptul de a
pretinde, în mod imperativ , să supună ilegal o parte a mării libere
suveranităţii sale.
În anul 1971 s-a elaborat Convenţia privind protecţia împotriva
poluării cu materiale radioactive, urmată în anul 1972 de Convenţia
referitoare la prevenirea poluării marine prin scufundarea deşeurilor
(waste products dumping) de pe nave şi aeronave sau din instalaţii
marine. În anul 1973 a fost semnată, la Londra, Convenţia pentru
prevenirea poluării de către nave (MARPOL) completată, cu două
protocoale, în anul 1978, la care România a aderat în anul 1993.
Dreptul maritim internaţional reglementează drepturile şi obligaţiile
statelor riverane în zonele maritime.
Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), a adoptat o serie de
instrumente internaţionale pentru cadrul juridic necesar organizării
activităţilor de intervenţie în caz de poluare a spaţiului maritim. A fost
elaborat Codul Internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţilor
portuare (Cod ISPS). A fost adoptată Convenţia internaţională pentru
prevenirea poluării de către nave MARPOL 73/78, la care România a
aderat prin Legea nr.6/1993 şi Convenţia internaţională privind
pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi
OPRC 90, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului
nr.14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000.
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În zona Mării Negre, se manifestă o politică regională de cooperare
între statele riverane, materializată prin Acordul de cooperare privind
activitatea de căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Mării
Negre, semnat la Ankara, la 27 noiembrie 1998 şi ratificat de România
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2000, aprobată prin
Legea nr. 107/2001.
Problematica poluării în Marea Neagră se regăseşte în Convenţia
privind protecţia Mării Negre împotriva poluării , Bucureşti, 21 aprilie
1992, şi pe care România a ratificat-o prin Legea nr. 98/1992. Activitatea
de căutare şi salvare a vieţilor omeneşti se efectuează de către statul
român în conformitate cu normele acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte, pentru orice persoană,
indiferent de naţionalitatea acesteia.
Pentru aplicarea politicii maritime la nivelul Uniunii Europene sunt
consacrate juridic o serie de norme generale.
Ameninţările pentru mediul natural din spaţiul maritim includ:
conflicte armate regionale, poluarea cauzată de către nave; acte de
terorism. Acest lucru reclamă armonizarea legislaţiei statelor membre UE
cu normele Codului Internaţional al Securităţii Navale şi al Facilităţilor
Portuare (ISPS Code). Monitorizarea spaţiului maritim aparţinând
Uniunii Europene implică capabilităţi pentru supravegherea la suprafaţă,
prin satelit şi sisteme radar de urmărire a navelor.
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MEDIUL DE SECURITATE AL REGIUNII EXTINSE
A MĂRII NEGRE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ
Prof.univ.dr. Iordache Constantin
Drd. Dogaru Dănuţ
Zonă de contact între civilizaţii, de schimburi comerciale ori de
confruntare armată, Regiunea Extinsă a Mării Negre s-a conturat în
istoria europeană ca o regiune distinctă. Războaiele au purtat amprenta
caracteristicilor epocii în care are avut loc, a situaţiei conflictuale, a
modului în care apar şi evoluează crizele, a bătăliilor care se dau în sfera
intereselor politice, economice, teritoriale sau de altă natură. 158
Regiunea Extinsă a Mării Negre a dobândit noi şi semnificative
valenţe geopolitice, geoeconomice şi geostrategice, a devenit o provocare
pentru organizaţiile internaţionale de securitate, care-şi propun integrarea
problemelor specifice regionale într-o concepţie globală, cu obiective
clare: sprijinirea statelor din regiune pentru realizarea idealurile
democratice, asigurarea securităţii regionale, evitarea conflictelor armate
, consolidarea păcii în aceasta zona.
România trebuie să-şi armonizeze strategiile şi politicile maritime
cu cele ale UE, trebuie să apere integritatea mediului natural maritim.
Impactul cooperării în Marea Neagră reprezintă un factor esenţial
pentru înţelegerea situaţiei şi adaptarea unei noi ordini de securitate în
zonă prin implicarea statelor riverane.
Poziţia geografică a Mării Negre, de punte de legătură între Europa,
Asia şi Orientul Mijlociu, a influenţat puternic, atât în trecut, cât şi în
prezent, situaţia de securitate a statelor riverane acesteia.
România este interesată de păstrarea integrităţii sale teritoriale în
limitele graniţelor terestre, maritime şi fluviale, de păstrarea nealterată a
ieşirii pe Dunăre la Marea Neagră prin braţele Dunării, în principal, şi pe
Canalul Dunăre - Marea Neagră, de asigurare a condiţiilor pentru
păstrarea zonelor maritime de interes, în vederea exploatării economice
legale , de asigurare a stabilităţii în zonă, a libertăţii de navigaţie pe căile
de comunicaţii fluviale şi maritime, de apărare a infrastructurii din spaţiul
riveran, de protecţia mediului natural maritim, a celui fluvial şi a deltei,
precum şi de participare la acţiunile militare navale ale aliaţilor şi
partenerilor.

Gh. Văduva, Războiul şi strategia militară în era globalizării, în lumea 2005 –
Enciclopedie politică şi militară, Editura CTEA, Bucureşti, 2005, p. 108.
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Capacitatea de a controla spaţiul maritim reprezintă, în prezent,
unul din factorii strategici de primă importanţă, chiar dacă, concomitent,
asistăm la schimbarea tipologiei posibilelor ameninţări. Principala
tendinţă care se manifestă în Regiunea Extinsă a Mării Negre este ca
aceasta să devină un spaţiu de cooperare, dezvoltare şi securitate
regională. Cooperarea regională este o realitate cu rezultate notabile, în
special în ceea ce priveşte nivelul de încredere între statele riverane.
Pentru prima dată în istoria sa, Marea Neagră este pe cale să devină o
zonă de stabilitate în această extinsă arie geografică, permanent supusă
conflictelor armate şi care a reprezentat o zonă tampon între diferite
sisteme politice, ideologice şi religioase. Relaţiile de cooperare se
concentrează pe dezvoltarea economică şi prevenirea şi înlăturarea
factorilor de risc care ar putea să genereze situaţii de conflicte armate,
crize cu efecte nocive asupra stabilităţii şi securităţii regionale. Sunt
promovate relaţii politice, economice, diplomatice şi culturale, în scopul
menţinerii şi consolidării stabilităţii, dar şi relaţii de cooperare militară,
în scopul creşterii încrederii şi securităţii.
Regiunea Extinsă a Mării Negre – REMN – include spaţii maritime
şi terestre din Europa de Est şi de Sud-Est, Caucaz şi Orientul Apropiat;
este o zonă de intersecţie a direcţiilor strategice şi a traseelor care asigură
conexiunile economice dintre Occident şi Orient, de cooperarea politicodiplomatica între importanţi actori internaţionali, între sisteme
economico-sociale uneori antagoniste. După anul 2004, anul integrării
României şi Bulgariei în NATO, Marea Neagră s-a configurat ca fiind o
limită estică a UE şi a NATO. „Conflictele îngheţate” din Regiunea
Extinsă a Mării Negre şi distanţa relativ redusă faţă de teatrele de
confruntare armată din Orientul Mijlociu pun în pericol dezideratul păcii
şi cooperării politico-economice.
Conceptul de Regiunea Extinsă a Mării Negre (Wider Black Sea
Region) a fost promovat de către NATO în relaţiile sale cu aliaţii şi
partenerii din zonă. Pentru UE regiunea Mării Negre reprezintă o arie
distinctă de implementare a Politicii Europene de Vecinătate, care
urmăreşte instituirea la frontierele sale a unui „cerc de state prietene”, pe
teritoriile acestora trebuie să fie respectate şi promovate principiile,
valorile şi modurile democratice de guvernare. Aplicarea Politicii
Europene de Vecinătate înseamnă extinderea acestui proces mai departe
către Est.
Implementarea acestui proces în regiunea Mării Negre este
importantă deoarece aceasta prezintă conotaţii geopolitice, geostrategice
şi geoeconomice multiple. Regiunea se prezintă ca o zonă-tampon de
îngemănare a culturilor şi civilizaţiilor ortodoxă, islamică şi occidentală.
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Conflictele îngheţate (Transnistria, Osetia de Sud, Nagorno
Karabah) au fost mult timp ignorate. Considerată o zonă de interes a
Moscovei, Regiunea Extinsă a Mării Negre a captat puţin atenţia
Occidentului.
Astăzi, regiunea analizată se află în epicentrul eforturilor
occidentale de a-şi proiecta interesele spre Caucaz şi Orientul Mijlociu.
Pe măsură ce N.A.T.O. îşi extinde misiunile şi se pregăteşte pentru
continuarea asumării de responsabilităţi regionale, Regiunea Extinsă a
Mării Negre începe să fie privită într-o altă lumină.
Importanţă strategică a Mării Negre reclamă necesitatea realizării
unui model de securitate cooperativă cu geometrie variabilă prin
implicarea unor actori globali sau regionali cum sunt O.N.U., O.S.C.E.,
U.E., N.A.T.O./Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic (E.A.P.C.) /
Parteneriatul pentru Pace (PfP), Iniţiativa de Cooperare în Europa de
Sud-Est (SECI), GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Republica
Moldova), şi Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră
(OCEMN). Principala problemă a strategiilor occidentale este
armonizarea intereselor strategice ale Rusiei cu cele ale statelor N.A.T.O.
riverane la Marea Neagră. Zona extinsă a Mării Negre trece prin
transformări cu impact asupra situaţiei de securitate. Privită în sens lărgit
ea a determinat o sporire a interesului principalilor actori politici globali
şi regionali pentru această zonă şi o amplificare a dinamismului
proceselor politice, economice şi militare care au loc în zonă.
Globalizarea este principalul fenomen care influenţează mediul de
securitate contemporan în ceea ce priveşte geneza noilor ameninţări şi al
apariţiei diferitelor oportunităţi de cooperare pe plan regional. Securitatea
internaţională tinde să-şi manifeste caracterul indivizibil, iar comunitatea
internaţională este conştientă de răspunderile care îi revine.
Privind modul de abordare a problematicii securităţii Regiunii
Extinse a Mării Negre, există două tendinţe fundamentale. Una dintre
acestea este aceea de mare deschisă, susţinută de România şi Bulgaria,
ceea ce presupune internaţionalizarea spaţiului pontic şi extinderea
iniţiativei N.A.T.O. din Marea Mediterană (Active Endeavour) şi Marea
Neagră (Black Sea Task Force). A doua tendinţă, aceea de mare închisă,
este promovată în special de Turcia şi Federaţia Rusă, aceste state
opunându-se extinderii Active Endeavour în Marea Neagră şi urmărind
să acrediteze ideea că iniţiativele regionale de securitate existente la
nivelul Mării Negre, respectiv, BLACKSEAFOR şi Operaţia BLACK
SEA HARMONY, sunt eficiente şi suficiente pentru asigurarea
securităţii în arealul Mării Negre.
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Situaţia securităţii în arealul Mării Negre.se caracterizează prin:
 desfăşurarea unor acţiuni politice, militare şi economice
concurenţiale, ca urmare a divergenţelor intereselor şi orientărilor
strategice;
 potenţial conflictual ridicat, ca urmare a numărului mare de
conflicte îngheţate şi a capacităţii reduse de rezolvare a acestora de către
subiecţii implicaţi;
 existenţa problemelor de frontieră nesoluţionate;
 fragilitatea sistemelor democratice, deficienţele de funcţionare
a statului de drept, corupţia, acestea favorizând proliferarea crimei
organizate şi a terorismului;
 menţinerea unor regimuri autoritare (Armenia, Azerbaidjan);
 amploarea crescândă a riscurilor asimetrice.
Conflictele din arealul Mării Negre generează un climat de
insecuritate în regiune din două motive: în primul rând, reprezintă
premise pentru separatism, extremism şi intoleranţă, iar, în al doilea rând,
regiunile în care se desfăşoară, reprezintă un teritoriu prielnic activităţilor
criminale, fapt ce se repercutează negativ asupra statelor membre
N.A.T.O.
Deoarece, până în prezent, nu au fost găsite soluţii viabile, aceste
conflicte, aparent latente, deţin un potenţial conflictual ridicat şi pot fi
reactivate în viitor. Acestea creează probleme sociale şi insecuritate,
inclusiv pentru statele vecine, şi blochează procesul de dezvoltare
economică şi de promovare a democraţiei în zonă.
Marea Neagră reprezintă punctul de întâlnire a câtorva fluxuri de
interese deosebit de importante. Aici se întâlnesc interesele U.E. şi
N.A.T.O. cu cele ale Federaţiei Ruse, precum şi cele ale statelor riverane
şi ale statelor ex-sovietice care şi-au dobândit independenţa. Fiecare
dintre actorii regionali este interesat să obţină o poziţie cât mai
avantajoasă, din punct de vedere politic, economic şi militar, fapt
reflectat în interesele promovate de aceştia. În regiune, chiar dacă nu se
reprezintă ca factori cu putere politică, economică sau militară au interese
ce trebuie luate în seamă în ecuaţia de putere din zonă (Georgia –
apropierea de N.A.T.O. şi U.E., Azerbaidjan – punerea în valoare a
importanţei sale economice, Armenia – conflictul din Nagorno Karabah
şi menţinerea parteneriatului strategic cu Rusia).
Proliferarea riscurilor şi ameninţărilor globale amplifică crizele de
insecuritate în spaţiul european. Dinamica relaţiilor internaţionale
reclamă demersuri politico-diplomatice pentru edificarea unui nou sistem
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de securitate european, capabil să asigure consolidarea democraţiei.
„Ameninţările şi riscurile se analizează în raport cu tendinţele
economice, politice, militare, culturale, în scheme ce includ
raporturi/balanţe de putere, interese, scopuri.” 159. Trebuie să luăm în
considerare următoarele tendinţe majore ale evoluţiei mediului
contemporan de securitate: procese politico-economice de integrare
regională; armonizarea eforturilor politico-diplomatice pe plan regional
pentru realizarea unei arhitecturi viabile de securitate; reducerea gradului
de implicare al actorilor nestatali în relaţiile regionale şi internaţionale.
Într-o revistă de prestigiu se relevau următoarele aspecte „ ..se doreşte ca
globalizarea să fie înţeleasă drept o liberalizare a accesului la tot ceea
ce are lumea mai bun..” 160.
În opinia unui analist politic pericolul pentru securitatea pe plan
regional poate fi analizat ca fiind „caracteristica unei acţiuni sau
inacţiuni de a aduce prejudicii valorilor unei societăţi, persoanelor sau
bunurilor acestora” 161, iar riscul, în accepţiunea altui autor este
„evenimentul negativ ce se poate produce şi există probabilitatea de a se
produce” 162.
Sintagma de „conflict îngheţat” desemnează o situaţie conflictuală
acută, dar fără recurs la violenţă armată pe scară largă, datorită
descurajării exercitate de prezenţa unei puteri regionale. Rezolvarea
finală a conflictului politico-militar este amânată voluntar, în aşteptarea
unei conjuncturi favorabile când adversarul va fi convins sau constrâns să
cedeze 163.
Din perspectivă liberal-instituţionalistă, conflictele îngheţate
constituie o deviere de la norma corectă de comportament interstatal, şi
anume securitatea prin cooperare. Existenţa lor împiedică evoluţia
Teodor Frunzeti, Vulnerabilităţi, ameninţări şi riscuri în sistemul global, în „Lumea
2007”, Enciclopedie politică şi militară, Editura CTEA, Bucureşti, 2007, p. 38.
160
The Chicago Council on Foreign Relations and The German Marshall Fund of the
United States, Worldviews 2002. Survey of American and European Attitudes and
Public Opinion on Foreign Policy, 2002.
161
G. Alexandrescu, Ameninţări la adresa securităţii, Editura Universităţii Naţionale de
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mediului de securitate către forme „îmblânzite” ale anarhiei sistemice,
către regimuri internaţionale de securitate şi, ulterior,către „comunităţi de
securitate” 164.
În zona Mării Negre existenţa unor state neconsolidate, cu slabă
capacitate administrativă, cu sărăcie şi disparităţi economice, cu un
fenomen al corupţiei deloc de neglijat şi reţele de crimă organizată destul
de active determină reconsiderarea poziţiei NATO şi UE faţă de politica
de securitate în regiune.
Regiunea continuă să fie marcată de un număr de ameninţări şi
riscuri de securitate ecologică : proliferarea armelor de distrugere în masă
şi a produselor cu dublă-utilizare, precum şi traficul ilicit transfrontalier
cu astfel de materiale strategice; vecinătatea unor regiuni marcate de
instabilitate, tensiuni, conflicte armate şi activităţi ale crimei organizate;
accentuarea tendinţelor separatiste şi persistenţa conflictelor îngheţate;
dorinţa Rusiei de a reveni în prim-planul politicii regionale şi
internaţionale; subdezvoltarea economică a unor state.
Două momente dramatice au marcat omenirea şi au schimbat
perspectiva sub care trebuie să analizăm relaţiile internaţionale la
începutul acestui mileniu:atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001;
criza din Ucraina – 2014-2015. Se configurează necesitatea actualizării
cadrului juridic internaţional din cauza violării normelor Cartei ONU şi
uzitarea de noi sintagme în abordările politico-diplomatice. De exemplu,
sintagma – războiul hibrid –, consacrat prin intermediul mass-media, a
devenit cunoscut miliardelor de locuitori ai Planetei, dar nu este inserat
conceptual în textele convenţiilor internaţionale.
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA CONSECINŢELE
RĂZBOIULUI GEOFIZIC ASUPRA MEDIULUI NATURAL
(STUDIU DE CAZ)
Loredana Andreea ARNĂUTU
Abstract
In the 20th century the use of unconventional weapons,
especially nuclear one, brought considerable consequence and
massive annihilation among people and the environment, forcing
states and international organizations to consider the negative
effects of warfare concerning the natural environment. However,
the technological progress of the last decades brought classic
warfare to a whole new level, using unconventional weapons,
much more dangerous, an invisible weapon so to speak, but at the
same time more destructive – the geophysical warfare. Intentional
hostile control of the weather known as the geophysical warfare
will be much more present in the future due to its impact and
efficiency.
Geophysical belligerence is often called warfare with no
blood, and unlike traditional forms of warfare that cause
environmental harm as collateral damage, it is designed to
directly manipulate the environment for hostile military purposes.
Environmental warfare, is prohibited by the 1977 Convention on
the Prohibition of Military or any other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques, known by the acronym
ENMOD. Environmental warfare can be defined as the intentional
modification of a system of the natural ecology, such climate and
weather, earth systems such as the ionosphere, magnetosphere,
tectonic plate system, triggering of seismic events to cause
intentional destruction for the enemy on physical, economic, and
social level.
Despite the international humanitarian law rules, this type
of war continues to be applied and to affect the life of civilians
and the entire ecosystem, the repercussions often expand to the
next generations. The use of geophysical techniques and weapons
for hostile military purposes or even in ecoterrorism attacks is a
real threat that humanity is facing now in an effort to conserve the
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environment and to keep it as clean and healthy as possible for the
next generations to come.
Keywords: ENMOD, geophysical warfare; geophysical weapon;
environmental factors; unconventional, invisible weapon,
HAARP, GWEN, ecoterrorism.
I ) Definirea conceptelor
Progresele ştiinţifice şi tehnice pot deschide noi posibilităţi în
ceea ce priveşte modificarea mediului natural, aspecte ce pot influenţa
într-o manieră mai mult sau mai puţin dăunătoare mediul, în funcţie de
interesul care stă la baza exercitării lor - iată premisa de la care s-a plecat
în elaborarea Convenţiei privind interzicerea utilizării în scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului, încheiată la 18 mai 1977. Ultimele
decenii au adus o dezvoltare accelerată a tehnologiilor, iar aceste
tehnologii au creat o nouă paradigmă a desfăşurării unui conflict, un
aşa zis război invizibil care operează cu arme ale căror efecte mimează
fenomenele naturale, dar care pot produce consecinţe deosebit de grave.
Un prim aspect ţine de definirea termenului de mediu natural.
Prin acesta se înţelege totalitatea condiţiilor, cum ar fi cele care ţin de
relief, climă, sol, etc., în care trăiesc organismele.(1) În accepţiunea
dreptului internaţional umanitar, s-a încercat definirea mediului natural în
cadrul mai multor documente juridice internaţionale care aveau scopul de
a stabili un cadru just şi etic de dezvoltare, stocare şi folosire a diferitelor
tipuri de arme care au capacitatea de a periclita mediul natural, astfel s-a
statuat că mediul natural cuprinde în complexitatea sa resursele naturale,
pădurile şi alte învelişuri vegetale (art. 2, pct. 4 din Protocolul III al
Convenţiei din 10 oct. 1980 asupra interzicerii sau limitării anumitor
arme clasice care produc rău superfluu) fauna, flora şi alte elemente
biologice, litosfera, atmosfera şi spaţiul extraatmosferic (art. 2 din
convenţie).(2) Dintr-o perspectivă mai sintetică, mediul înconjurător
reprezintă o structură sistemică în care elementele sale componente
interacţionează permanent în multiple feluri, formând un circuit
funcţional închis, cu caracter dinamic. Mediul geofizic reprezintă aşadar
o structură sistemică formată din componentele materiale ce alcătuiesc
planeta şi se învecinează acesteia, peste care se suprapune circuitul
dinamic (de obicei având o funcţionare ciclică) unde acţionează factorii
de mediu.(3)
Mediul natural necesită o protecţie specială faţă de consecinţele
acţiunilor militare deoarece industria de război a reprezentat dintotdeauna
un factor important de poluare, iar conflictele ultimului secol începând cu
cele două conflagraţii mondiale, continuând cu războaiele din Vietnam,
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Golful Persic, fosta Iugoslavie şi conflictele ultimilor ani din zona
Orientului Mijlociu au condus la o exacerbare a influenţei negative
asupra mediului natural. Folosirea mediului natural în deplina
complexitate a elementelor de natură geografică, geospaţială şi climatică,
ca o veritabilă armă in scopuri militare ostile şi deopotrivă ca ţintă este
apanajul războiului geofizic. Dacă în cazul conflictelor clasice, teatrul
de operaţiuni cunoaşte o delimitare bine stabilită în cadrul unor
parametrii teritoriali, în cazul războiului geofizic acţiunile militare se
extind asupra a tot ce înseamnă climă, biosferă, litosferă, hidrosferă,
atmosferă şi spaţiu extraatmosferic. Războiul geofizic mai este cunoscut
în literatura de specialitate şi sub denumirea de război ecologic.
Formă de manifestare a războiului total, aşa cum este definit şi de
Lexiconul Militar, războiul geofizic este caracterizat astfel prin
respingerea tuturor formelor convenţionale de luptă (...) Efectele
războiului total tind să estompeze distincţia dintre front şi spatele
frontului, intre combatanţi şi necombatanţi.(4). Se remarcă astfel o
caracteristică importantă a acestui tip de război şi un motiv, totodată,
pentru care în numeroase tratate şi convenţii se reiterează ideea
interzicerii acestuia, şi anume capacitatea de nediscriminare între
combatanţi şi populaţia civilă cu efecte de dimensiunea genocidului.
În cadrul unei strategii de război, mediul natural şi o bună
cunoaştere a particularităţilor teritoriului teatrului de război, ce ţin de
climă şi relief, a fost şi este elementul cheie care poate face diferenţa
dintre învingători şi învinşi. Războiul a reprezentat din totdeauna un
factor de poluare masivă şi destabilizare a mediului natural, indiferent că
s-au utilizat mijloacele şi tehnicile de război convenţionale precum
armele incendiare şi muniţia explozivă sau, mai nou, tehnicile de
modificare a mediului. Toate acestea, alături de fenomene ce ţin de
hazardul naturii, precum cutremurele, alunecările de teren, inundaţiile şi
de accidentele antropogene, cum ar fi poluarea, incendiile, exploziile sau
accidentele cu substanţe petro-chimice, au contribuit la schimbarea în
mod negativ a climei, prin apariţia unor fenomene meteo extreme şi
neobişnuite pentru anumite zone, şi a ecosistemelor prin dispariţia unor
animale şi plante. Începutul erei nucleare şi declanşarea Războiului Rece
marchează momentul în care războiul geofizic a luat amploare, odată cu
creşterea pericolului de contaminare radioactivă, chimică şi biologică în
urma experimentelor cu arme nucleare şi chimice. Războiul geofizic
aduce un risc în plus în destabilizarea mergând până la distrugerea
ireversibilă a ecosistemelor, îndeosebi atunci când sunt manipulate prin
intermediul tehnologiilor de geoinginerie.
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II) Arsenalul războiului geofizic - tipuri de arme si efectele acestora
Armamentul geofizic desemnează un tip de arme
neconvenţionale, în sensul că acţiunile de luptă diferă radical de ceea ce
erau in viziunea clasică, de această dată acţiunea căpătând forme cel
mai adesea indirecte, având in centru factorii de mediu, utilizaţi
deopotrivă ca ţinte si ca mijloace de lovire a ţintei. (5)
Un avantaj al acestui tip de armament neconvenţional ţine de
utilizarea într-un mod subtil, în absenţa unei stări declarate de război.
Astfel, în spatele unor fenomene climatice aparent naturale, fireşti se pot
camufla intervenţii dirijate asupra factorilor de mediu care sa aducă
atingere şi să afecteze o anumită regiune sau un teritoriu mai vast, cu
consecinţe importante din toate punctele de vedere, deoarece utilizarea
unor astfel de arme produce, fără îndoială, moartea inevitabilă a
persoanelor , suferinţe excesive dincolo de orice necesitate militară
conformă cu scopul războiului, distrugerea nediscriminatorie atât a
obiectivelor militare, cât şi a celor civile, precum şi daune grave, întinse
şi durabile mediului natural. (6)
Agresiunile ce ţin de războiul geofizic se realizează printr-un
arsenal de tehnici specifice, intervenţia dirijată direct prin factorii de
mediu sau prin tehnologii utilizate individual sau combinate pot produce
asupra mediului natural apariţia, amplificarea sau diminuarea anumitor
fenomene care se traduc prin următoarele efecte:
- modificări ale atmosferei, care pot fi produse ,de pildă, prin
metode de dereglare a fenomenelor electromagnetice, în primul
rând anihilarea comunicaţiilor radio şi cele privind
supraionizarea (electrizarea) atmosferei (7), influenţarea gradului
de filtrare a radiaţiilor solare, atacarea stratului protector de ozon
sau prin influenţarea fenomenelor electrice care au loc în
atmosferă;
- modificări ale hidrosferei, realizate prin alterarea caracteristicilor
fizice şi chimice a suprafeţelor întinse de apă, mări şi oceane, cu
grave consecinţe asupra ecosistemelor marine, modificarea stării
naturale a râurilor şi lacurilor prin asanare, inundare, crearea sau
distrugerea unor baraje şi îndiguiri sau prin crearea unor
dezechilibre la nivelul circuitului apei în natură prin influenţarea
precipitaţiilor şi a umidităţii atmosferice;
- modificări ale litosferei, prin distrugerea calităţii solului în urma
inundaţiilor şi a utilizării unor substanţe chimice şi erbicide
deosebit de toxice , incendii care distrug habitatul, fauna şi regnul
vegetal sau prin alterarea la un nivel profund a litosferei prin
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intervenţii asupra echilibrului geotectonic şi prin stimularea
fenomenelor tectonice şi seismice care produc cutremure de
pământ sau maree;
- modificări ale climei, prin implementarea unor tehnologii care să
interfereze cu regimul temperaturilor obişnuite din zona ce se
doreşte a fi atacată, perturbarea fenomenelor meteorologice prin
producerea unor nori pentru declanşarea ploilor mergând până la
fenomene extrem de periculoase prin prisma cantităţii de apă şi a
vitezei vântului precum tornade şi cicloni, prin modificarea
plafonului de nori, etc..
Războiul geofizic se realizează prin armament clasic sau specific,
ambele categorii putând fi încadrate în categoria armelor de distrugere in
masă din cauza modului de acţiune pe care acestea îl au. Armele de
distrugere în masă sunt mijloace de luptă care, datorită caracteristicilor
lor, produc pagube masive, distrugeri generalizate fără distincţie între
beligeranţi şi neutri precum şi între obiective militare şi populaţie civilă.
(8) Un aspect important care diferenţiază armele de distrugere în masă de
celelalte tipuri de arme îl reprezintă efectele pe care acestea le au. Aceste
arme au proprietatea de a produce rău superfluu. Acest aspect referă la
distrugerile de proporţii pe care le produc, repercusiunile asupra mediului
si suferinţe excesive produse prin afectarea sănătăţii sau mutilare şi
pierderile de vieţi omeneşti. De asemenea, un element definitoriu al
armelor de distrugere în masă este dat de efectele care nu disting între
populaţia civilă şi militari, iar suprafaţa afectată în urma folosirii armei
de distrugere în masă este mai vastă decât zona propriu-zis atacată putând
astfel să implice teritorii şi populaţii vecine neutre raportat la conflictul în
cauză. Potrivit principiilor fundamentale ale dreptului internaţional
folosirea lor este ilegală ab initio, ceea ce implică de asemenea
interzicerea perfecţionării, răspândirii precum şi distrugerea stocurilor
existente. (9)
Aşa cum am menţionat, natura poate fi folosită ea însăşi ca o
armă, în scopuri militare ostile pentru producerea şi declanşarea unor
efecte de mare amploare, iată de ce armamentul geofizic este direct legat
de existenţa şi funcţionarea factorilor de mediu pe care îi utilizează
alternativ, succesiv ori concomitent drept: mediu de desfăşurare, mijloc
de acţiune, intermediator al efectelor către ţintă, mijloc purtător pentru
alţi factori ce trebuie deplasaţi către ţintă . (10)
Armamentul geofizic se poate clasifica în două mari categorii:
1)
Armamentul convenţional, care cuprinde mai multe tipuri de
arme, printre care arme nucleare, radiologice, arme biologice sau
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bacteriologice şi arme chimice, adaptat pentru intervenţia asupra
factorilor de mediu si utilizat ca atare.
Armele chimice fac parte din categoria armelor de distrugere în
masă, confecţionate pe bază de substanţe chimice – gazoase, lichide sau
solide, folosite in caz de conflict armat, producând efecte toxice directe
asupra oamenilor, animalelor si plantelor. (11) Spre exemplificare, se
regăsesc în cadrul acestei categorii de arme diferite substanţe şi
amestecuri chimice, cum ar fi amestecurile de explozivi, amestecurile
incendiare care modifică în mod controlat regimul termic al atmosferei şi
solului, amestecurile fumigene, destinate încărcării atmosferei cu aerosoli
ce urmează a fi utilizaţi în vederea producerii sau amplificării unor
fenomene meteo, cum ar fi ceaţa, ploaia, grindina, substanţele toxice de
luptă, substanţele destinate producerii de precipitaţii, ceaţă sau
modificării regimului termic al atmosferei.(12) Conflictul din Vietnam
poate fi văzut ca un poligon la scară mare de testare a armelor şi
tehnicilor de modificare a mediului, în care s-a folosit cantităţi enorme de
erbicide foarte toxice care au avut drept consecinţă distrugerea unei
cincimi din suprafaţa pădurilor din regiunea de sud a Vietnamului. Aşa
cum am precizat mai sus, specific războiului geofizic este capacitatea de
raportare la mediu ca la o ţintă. Iată de ce, spre exemplu, o veritabilă
armă chimică cu consecinţe deosebit de grave poate constitui şi un
obiectiv chimic sau petrochimic aflat în vizorul forţelor inamice, şi care
în urma unui atac poate constitui el însuşi un pericol atât pentru mediu
cât şi pentru populaţie. De pildă, în cazul Războiului din Golf se
estimează că aproximativ 10 milioane de m3 de petrol s-au răspândit în
mediul acvatic în urma deversărilor în apele Golfului Persic şi alte
milioane de barili de petrol au fost arse poluând aerul. Terenurile
petrolifere ale Kuweitului au ars aproape un an producând mai multă
poluare decât toate combinatele energetice şi industriale ale Statelor
Unite ale Americii la un loc.(13) Un exemplu recent al folosirii unei arme
chimice îl reprezintă atacurile care au avut loc în Siria în regiunea
Ghouta în 2013 şi în Khan Shaykhoun în 2017 cu gaz sarin, o substanţă
chimică letală care duce la paralizia sistemului respirator provocând
moartea prin asfixiere. Armele chimice au fost prohibite de Convenţia
asupra interzicerii punerii la punct, a fabricării, stocării şi folosirii
armelor chimice şi asupra distrugerii lor, încheiată la Paris în 1993 şi
intrată în vigoare în 1997. Prin aderarea la această convenţie statele
semnatare îşi iau angajamentul ca niciodată să nu cerceteze, să producă şi
să dobândească sau să stocheze arme chimice, iar depozitele existente de
astfel de arme să fie distruse în condiţii de maximă siguranţă.
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Experienţele nucleare sunt principalii factori care au reuşit de-a
lungul ultimului secol să perturbe echilibrul ecologic prin contaminarea
radioactivă, în prim-plan aflându-se atacurile nucleare de la sfârşitul celui
de-al doilea Război Mondial ce au vizat Japonia, la 6 august la Hiroshima
şi 9 august la Nagasaki în 1945 care au marcat tragic istoria. Daunele au
fost produse prin efectele exploziilor, incendiilor şi, mai ales, al
radiaţiilor, întinderea lor în timp şi spaţiu fiind greu de estimat. Cu toate
acestea, teribila armă nucleară a continuat să prezinte un deosebit interes
care se reflectă prin continuarea testelor şi a cursei înarmărilor cu un
asemenea arsenal dar şi dezvoltarea unei serii de arme geofizice, tehnici
de modificare a mediului care utilizează arme pe bază de energie
nucleară. Arma nucleară adaptată pentru a provoca în primul rând efecte
asupra mediului geofizic reprezintă o categorie de mijloace de război
specifică, diferită de celelalte arme atât sub raport cantitativ –
producerea de distrugeri masive si pagube generalizate - cât şi sub
aspect calitativ – efectul termic masiv, efectul undei de şoc si infectare
radiologică în masă prin efectul radiaţiei penetrante. (14) Dintre tipurile
de armament nuclear utilizat ca mecanisme de modificare a mediului fac
parte bomba nucleară utilizată pentru explozii subterane destinate
dereglării activităţii seismice, bomba termonucleară miniaturizată, cu
aplicaţii în influenţarea regimului termic al atmosferei şi producerii
undelor de şoc transmise prin intermediul maselor de aer sau bomba cu
neutroni.(15) Deşi în dreptul internaţional nu este consacrat un document
aparte pentru interzicerea folosirii armamentului nuclear, există
numeroase tratate care conţin norme referitoare utilizarea armelor pe
bază de energie nucleară în operaţiuni militare, folosirea armelor
nucleare a fost condamnată de Adunarea Generală ONU prin Declaraţia
cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare şi termonucleare din
1961, care evocă o serie de motive precum că folosirea armelor nucleare
şi termonucleare este contrară principiilor Cartei Naţiunilor Unite, produc
rău superfluu prin pagubele şi suferinţele produse, iar efectul acestor
arme se extind, dat fiind specificul lor, în timp şi spaţiu afectând atât
populaţia atacată şi pe cea neimplicată în conflict cât şi generaţiile
viitoare. Pentru aceste considerente se statuează că un stat care recurge la
un atac nuclear comite astfel, o crimă împotriva umanităţii.
Armele radiologice sunt, asemenea armelor nucleare, mijloace de
distrugere in masă care se bazează pe efectele radiaţiilor asupra
organismelor vii. Armele radiologice sunt folosite, de pildă, în cadrul
tehnicilor de amplificare a nivelului de radiaţii din atmosferă şi sol cu
ajutorul substanţelor radioactive. Din categoria armelor radiologice mai
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face parte şi arma laser, care constituie un generator şi amplificator
cuantic de radiaţii luminoase (16) şi care se poate folosi, individual sau
alături de alte arme, pentru modificarea mediului. Din cauza efectelor
ireversibile pe care le poate produce arma laser, Protocolul IV, anexă la
Convenţia din 1980, încheiat în 1995, la Viena instituie un regim strict şi
interzice utilizarea armelor de tip laser în scopuri ostile, dar şi
utilizarea şi transferul armelor cu laser concepute în mod special pentru
a orbi definitiv, statele care au aderat la convenţie obligându-se să ia
toate măsurile de precauţie posibile spre a se evita ca alte sisteme de
arme cu laser, folosite împotriva unor obiective militare să nu provoace
orbirea persoanelor.
Armele biologice
sunt o altă categorie de arme clasice
neconvenţionale care se utilizează în modificarea mediului şi care se
încadrează în tiparul mijloacelor de război de distrugere in masă. Aşa
cum se poate deduce din denumire, acest tip de armă funcţionează pe
baza de agenţi biologici, cum ar fi spre exemplu, viruşii sau bacteriile iar
utilizarea lor are drept scop alterarea stării de sănătate, efectul ei,
comparativ cu cel al armei chimice, fiind de durată mai mare. Arma
biologică sau bacteriologică a fost folosită pe scară largă de către
armata Statelor Unite ale Americii în timpul războiului din Coreea şi
Vietnam.(17) Comunitatea internaţională a reacţionat faţă de pericolele
care decurg din folosirea unor astfel de arme şi în 1972, s-a semnat
Convenţia asupra interzicerii punerii la punct a fabricării şi stocării
armelor bacteriologice (biologice) şi a toxinelor şi asupra distrugerii lor,
care a interzis statelor care au achiesat la Convenţie, în totalitate,
utilizarea acestor tipuri de arme.
2)
Din cea de-a doua categorie fac parte armele climatice, care sunt
un tip de armament conceput prin excelenţă pentru modificarea mediului
natural în scopuri ostile. Astfel, armele climatice sau ecologice, aşa cum
mai sunt denumite, sunt mijloace de luptă de natură a modifica mediul
înconjurător cu efecte larg răspândite, de lungă durată şi grave. Ele
constau in tehnici de inginerie geoclimatică, existente sau in curs de
perfecţionare (denumite generic arme ale viitorului), care pot produce
printr-o manipulare deliberată a proceselor naturale modificarea
parametrilor hidrosferei, atmosferei sau spaţiului extraamosferic. De
pildă, o astfel de tehnică este reprezentată de crearea ploilor artificiale.
Este important de menţionat că prima ploaie artificială a fost creată în
1931 în zona Bărăganului de Ştefania Mărăcineanu, fiziciană şi chimistă
română care a întreprins cercetări şi în domeniul radioactivităţii. Astfel
de intervenţii asupra mediului în scopuri militare s-au făcut prima dată de
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către armata SUA care a provocat o ploaie artificială în timpul războiului
din Vietnam, mai apoi a provocat ploi torenţiale care au dus la inundaţii
care au creat pagube imense în nordul Laosului, în anul 1996. O
observaţie importantă sub aspectul efectelor armelor meteorologice ţine
de tipicitatea zonei asupra căreia se acţionează, pentru că rezultatele
intervenţiei dirijate asupra climei, prin crearea de ploi de exemplu, vor fi
diferite dacă se acţionează asupra unei zone aride sau a uneia cu climat
tropical. Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri militare ostile
a tehnicilor de modificare a mediului înconjurător statuează regimul care
se aplică acestui tip de armament şi defineşte în art. 2 tehnica de
modificare a mediului ca fiind o tehnică menită să schimbe - prin
manipularea deliberată a proceselor naturale - dinamica sau structura
pământului, inclusiv biosfera, litosfera, hidrosfera şi atmosfera sau
spaţiul extraatmosferic.
O astfel de armă concepută special pentru a modifica mediul este
arma acustică, a cărei dezvoltare în domeniul militar s-a făcut începând
cu anii '60, care utilizează surse de infrasunete sau ultrasunete, destinate
alterării unor factori de mediu, în special în domeniul intervenţiilor
climaterice destinate provocării unor fenomene meteorologice precum
ceaţă, ploaie sau grindină în mod controlat. Armele care utilizează
tehnologia ultrasunetelor pot produce vibraţii şi fenomene de rezonanţă
ce pot conduce în anumite situaţii la alunecări de teren sau prăbuşirea
unor construcţii. Este de remarcat faptul ca arma geofizică cu infrasunete
a fost inventată la începutul anilor '20 de savantul roman George
Constantinescu, creatorul sonicităţii.
Tot în categoria armamentului special se găseşte şi arma cu
transport aeroelectronic, al cărei principiu de funcţionare cuprinde
fenomenul deplasării modulate a undelor electromagnetice din regimul
luminos ultraviolet şi al celor electromagnetice din spectrul radio.
Actualmente sunt dezvoltate două programe care prin tehnici de
geoinginerie acţionează la nivelul atmosferei (HAARP), respectiv la
nivelul litosferei (GWEN), ambele programe înglobând tehnologii care
funcţionează pe bază de energie de frecvenţă joasă. HAARP (acronimul
de la Hight Frequency Active Auroral Research Program, în traduere
Program de Cercetare asupra Frecvenţelor Înalte Boreale Active) este un
program controversat întreprins de armata americană şi care implică
cercetări asupra ionosferei, pentru a se stabili comportamentul ozonului,
azotului şi ionilor la bombardamentele radiaţiei solare şi cosmice şi la
emisiunea de radiaţii de înaltă sau joasă frecvenţă pe pământ.(18)
Acestui program i se atribuie de către unii specialişti efecte grave şi
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variate, începând de la influenţarea unor mişcări tectonice, modificări
climatice care afectează direct agricultura şi până la afectarea sănătăţii
oamenilor. Totodată, există voci care încadrează HAARP în categoria
armelor de distrugere în masă.(19) GWEN (acronimul de la Ground
Wave Emergency Network, în traducere Reţea de urgenţă a undelor
terestre), reprezintă o reţea de turnuri care se găseşte la fel ca HAARP pe
teritoriul Statelor Unite , care funţionează la nivelul solului cu energie de
frecvenţă joasă. Utilizarea energiei de frecvenţă joasă, cuprinsă între 3-30
Hz are efecte necunoscute pe termen lung, dar ceea ce se poate afirma
este că acţiunea controlată asupra factorilor de mediu care compun
microclimatul unei zone sau unui teritoriu anume poate afecta echilibrul
geoclimatic al întregii planete.
Principiul care stă la baza atacului geofizic constă în
identificarea vulnerabilităţilor teritoriului care se doreşte a fi atacat,
vulnerabilităţi ce ţin de mediu lato sensu (climă, particularităţi geologice,
hidrologice, atmosferice etc.) astfel încât un atac dirijat asupra acestor
puncte cheie cu o cantitate minimă de energie să producă eliberarea unei
cantităţi net superioare de energie. Aşadar, raportul dintre costurile
necesare pentru dezvoltarea şi folosirea armelor geofizice şi efectele la
scară largă pe care acestea le au este unul care plasează costul acestor
arme la un nivel relativ scăzut.
Pe de altă parte, aşa cum menţionam mai sus, modul de utilizare a
armelor geofizice este unul subtil în sensul că nu este necesară declararea
unei stări de război pentru a le folosi, partea adversă nu mai este nevoită
să ocupe teritoriile inamice, să desfăşoare ample şi costisitoare operaţiuni
militare, partea atacată putând foarte greu să facă distincţia între un
fenomen rezultat al hazardului naturii şi unul provocat prin acţiunea unei
arme geofizice. De aici reiese şi caracterul de surprindere al inamicului,
care se află pus în faţa unui atac mascat, fără atenţionare, fără
posibilitatea de a se pregăti sau riposta şi totodată fără a putea estima
durata şi amploarea atacului, care poate să difere, spre exemplu, de la un
atac la scară redusă la nivel regional, continental putând să se ajungă la
un atac global, şi întinderea pagubelor pe care le va suferi. Pierderile care
pot surveni în urma unui astfel de atac pot fi greu de cuantificat, având în
vedere că un atac geofizic asupra mediului unui teritoriu poate afecta
echilibrul ecologic, inclusiv infrastructura, agricultura şi până la
sănătatea întregii populaţii, putând să se prelungească pe timp
nedeterminat şi să se extindă şi asupra altor teritorii.
Echilibrul ecologic constă în ansamblul stărilor şi relaţiilor dintre
elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea
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structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia. Ori
acţionându-se controlat asupra acestor elemente, efectele atacurilor
geofizice sunt greu de înlăturat şi de foarte multe ori ireversibile, de pildă
cazul atacurilor nucleare. Dezechilibrele pe care le produc mediului
armele geofizice se răsfrâng şi se resimt de către întreaga populaţie,
militari sau civili, combatanţi sau neutri, a teritoriului atacat.
Dezvoltarea acerbă a tehnologiilor şi armelor de modificare a
mediului mai prezintă şi un alt risc, deloc de neglijat, anume acela de a fi
folosite aceste arme de către grupările teroriste. Războiul terorist este
unul îndreptat, eminamente, împotriva vieţii iar folosirea armelor
geofizice în scopuri teroriste – ecoterorismul - ar conduce inevitabil la
dezastre.
III) Răspunsul comunităţii internaţionale la provocările războiului
geofizic
Dreptul părţilor beligerante de a-şi alege armele şi metodele de
luptă nu este lipsit de îngrădiri. Astfel, după încheierea marilor conflicte
ale sec. XX, bilanţul efectelor şi al victimelor provocate a impus luarea
unor măsuri la nivel internaţional pentru evitarea producerii în viitor a
unor dezastre umanitare şi catastrofe ecologice. Consensul la care au
ajuns statele cu privire la regimul utilizării tehnicilor de modificare a
mediului în acţiuni cu caracter beligerant s-a materializat prin semnarea
la 18 mai 1977 a Convenţiei privind interzicerea utilizării în scopuri
militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a
mediului înconjurător, instrumentul juridic constituind reflexia
problematicii protecţiei mediului în materia dreptului dezarmării.
Convenţia instituie o serie de obligaţii pentru statele care au aderat la ea
şi interzice utilizarea în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului înconjurător cu efecte larg răspândite,
de lungă durată sau grave, ca mijloace care provoacă distrugeri, daune
sau prejudicii altui stat parte la Convenţie şi să nu acorde asistenţă, să nu
încurajeze sau să nu incite un alt stat, un grup de state sau organizaţii
internaţionale la angajarea în activităţi contrare principiilor Convenţiei.
Tehnicile de modificare a mediului nu sunt completamente
prohibite, cercetarea ştiinţifică în domeniul modificării mediului şi
întrebuinţarea rezultatelor şi a observaţiilor astfel obţinute în dezvoltarea
unor metode şi tehnici de inginerie geoclimatică fiind permise dacă se
face exclusiv în scopuri paşnice, care nu afectează integritatea şi
securitatea mediului şi nu încalcă principiile şi regulile dreptului
internaţional. Totodată, convenţia încurajează statele să coopereze prin
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schimburi de informaţii şi tehnologi rezultate în urma cercetărilor, dacă
direcţia cercetărilor tinde spre progres şi nu spre scopuri ostile, să
contribuie, singure sau împreună cu alte state sau organizaţii
internaţionale, la cooperarea economică şi ştiinţifică internaţională pentru
protecţia, ameliorarea şi utilizarea paşnică a mediului înconjurător, ţinând
seama în mod corespunzător de necesităţile regiunilor în curs de
dezvoltare ale lumii.
Un alt text juridic care stabileşte o protecţie a mediului natural în
faţa agresiunilor armate este cel al Protocolului adiţional I la Convenţia
de la Geneva din 1977, privind tratamentul victimelor de război care
stabileşte cu valoare de principiu că în cursul desfăşurării unui conflict
armat nu se vor utiliza metode şi mijloace de război care sunt concepute
să cauzeze sau de la care se poate aştepta să cauzeze daune întinse,
durabile şi grave mediului natural. Art. 55 al Protocolului stabileşte că
războiul va fi condus veghind la protejarea mediului natural contra
daunelor întinse, durabile şi grave. Această protecţie include interdicţia
de a utiliza metode sau mijloace de război concepute pentru a cauza sau
de la care se poate aştepta să cauzeze asemenea daune mediului natural
compromiţând, datorită acestui fapt, sănătatea sau supravieţuirea
populaţiei. Atacurile contra mediului natural cu titlu de represalii sunt
interzise.
Iniţiative cu privire la protecţia mediului în situaţii de conflict
armat au mai existat, de pildă propuneri de lege ferenda cum ar fi
adoptarea în 1994 a liniilor directoare pentru manualele de instrucţie
militară asupra protecţiei mediului în timp de conflict armat sau
înfiinţarea unei organizaţii mondiale a mediului la Summit-ul de la
Johannesburg din 2002. (20) Parlamentul European se numără printre
instituţiile internaţionale care au demarat acţiuni de aducere în prim plan
a necesităţii stringente de protejare a mediului natural, şi una dintre
iniţiative a fost să ceară Comisiei Europene să se angajeze, în cadrul
programelor de cooperare pentru dezvoltare, să garanteze o protecţie
sporită a terenurilor şi mediului în zonele de conflict.
În pofida consensului la care s-a ajuns între multe state pe tema
folosirii armelor geofizice şi a efectului acestora, există şi un număr
considerabil de state care nu au achiesat la convenţiile şi tratatele
internaţionale în materia dreptului dezarmării şi care continuă cursa
înarmării cu arme nucleare sau dezvoltă tehnologii cu aplicabilitate în
modificarea controlată a mediului.
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Concluzii
Mediul natural nu constituie un obiectiv militar şi nu ar trebui să
fie afectat de desfăşurarea ostilităţilor, în acelaşi timp obiectivele militare
sunt amplasate în mediu iar acţiunea beligeranţilor produce inevitabil
efecte asupra mediului înconjurător, de aceea armatele trebuie să
manifeste prudenţă în alegerea tehnologiilor şi a armelor de luptă pentru
a minimiza daunele. În noua paradigmă a conflictelor dezvoltarea şi
deţinerea tehnologiei geofizice pot fi considerate atuuri din punct de
vedere geopolitic, iar ameninţarea folosirii armamentului nuclear, aşa
cum s-a văzut recent în cazul Iranului sau al Coreei de Nord reprezintă o
sursă de tensiune în relaţiile diplomatice dintre state şi un gest lipsit de
etică şi responsabilitate faţă de oameni.
Dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental al omului,
un drept care poate fi încadrat în cea de-a treia categorie de drepturi,
respectiv drepturi colective sau de solidaritate. Dreptul oamenilor de a
trăi într-un mediu sănătos incumbă obligaţia protejării acestuia care
revine la nivel individual fiecăruia dintre noi. Responsabilitatea statelor
relevă o dimensiune colectivă care trebuie să se transpună în obligaţia
statelor de a garanta exercitarea acestui drept şi de a coopera în vederea
prevenirii poluării şi protejării mediului la nivel regional şi
internaţional. (21)
Necesitatea protejării mediului în conflictele armate este
stringentă, iar acest lucru se poate remarca şi din observaţiile făcute
pentru Programul ONU pentru mediu care arată faptul că urmarea
conflictelor ultimilor zeci de ani este exploatarea necontrolată a
resurselor naturale, precum apă, terenuri fertile, păduri, minereuri şi
materiale preţioase lucru care influenţează negativ echilibrul om-natură
prin distrugerea ecosistemelor şi în ultimă instanţă a mijloacelor de
existenţă de care depind zeci de milioane de oameni.
Intervenţia asupra mediului natural ar trebui redusă la minim,
deoarece toate elementele geoclimatice se află în interdependenţă şi, în
acelaşi timp, prezintă particularităţi care diferă de la o regiune la alta.
Natura în sine are propriile-i mecanisme de autoreglare iar intervenţia
omului asupra acestora ar trebui să fie minimă. A fortiori, intervenţia
armatelor ar trebui făcută cu maximă prudenţă iar modificarea mediului
natural în scopuri militare ostile să fie interzisă pentru evitarea producerii
unor dezastre ecologice şi umanitare. Protejarea mediului natural este o
obligaţie colectivă a tuturor statelor şi deopotrivă un drept corolar al
generaţiilor viitoare de a beneficia de un mediu sănătos şi curat.
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ONU a marcat simbolic lupta împotriva distrugerii mediului şi a
conştientizării pericolelor intervenţiei brutale asupra naturii declarând
ziua de 6 noiembrie ca fiind Ziua internaţională contra exploatării
mediului în războaie şi conflicte armate.
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HEI, CONFLICT ! MĂ MICŞOREZ DE TOO …T !
O

Prof. Chifor Carmen
L.T.A.S. „VICTOR SLAVESCU”
MOTTO: „Cel mai trist aspect al vieţii actuale este că ştiinţa acumulează
cunoştinţe mai repede decât acumulează societatea înţelepciune“
Isaac Asimov

1. Generalităţi
Securitatea mediului este, în secolul XXI, parte a securităţii
naţionale, europene-regionale şi internaţionale. Mediul înconjurător
capătă o importanţă din ce în ce mai mare în cultura juridică şi politică a
societăţilor secolului XXI, datorită provocărilor schimbărilor climatice,
intensificării gradului de industrializare, poluării aerului, apelor
deteriorării crescânde a calităţii solului şi subsolului, gradului crescut de
schimbare şi modificare a ecosistemelor naturale şi legăturii globale între
toate ecosistemele terestre, aflate într-un echilibru fragil.
Responsabilitatea societăţilor umane asupra calităţii vieţii pe Terra,
asupra prezervării ecosistemelor naturale începe să fie privită ca făcând
parte dintr-un concept specific, „securitatea mediului”, care devine parte
a conceptului de securitate naţională, regional-europeană şi
internaţională. Oricum am privi conceptul de „securitate a mediului”,
acesta numai este unul izolat, ci unul aflat în strânsă legătură cu termeni
pâna acum clasici în accepţiunea lor (securitatea naţională, regională,
internaţională).Afectarea calităţii mediului într-un stat poate crea efecte
în alt stat, securitatea mediului trebuind a fi gândită în termeni de
securitate transfrontalieră, pentru care trebuie concepute mecanisme,
strategii, instituţii de prevenţie şi de management al crizelor, al
dezastrelor, care afectează mediul.
Cu alte cuvinte, gradul crescut de tehnologizare şi de inteligenţă
artificială (Artificial Intelligence/AI) în natura armamentelor militare şi
în modul de a concepe şi de a purta războaie în secolul XXI, trebuie să
plece de la premisa obligatorie a protecţiei mediului înconjurător, de la
definirea lui ca nefiind obiectiv militar, de la obligaţia generaţiilor
prezente, oricare ar fi diferendele dintre ele, de a transmite o planetă
sănătoasă şi bogată în ecosisteme naturale funcţionabile şi sănătoase, o
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calitate a vieţii crescută, generaţiilor viitoare. Dreptul generaţiilor
viitoare la un mediu sănătos1 , la o înaltă calitate a vieţii începe deja să
devină un drept fundamental al omului, dar şi al umanităţii (alt concept
juridic aflat în atenţia juriştilor secolului XXI).
2. Dreptul internaţional al mediului: tratate internaţionale şi
reglementări naţionale
Dreptul internaţional al mediului a fost influenţat de relaţia mediuconflicte armate, trebuind să reglementeze conceptul juridic de „mediu
manipulat militar”. Astfel, definiţia „mediului manipulat militar” priveşte
acel tip de mediu „a cărui compoziţie, structură şi dinamică este
perturbată de utilizarea mijloacelor şi metodelor de război, inclusiv a
tehnicilor de manipulare a mediului”.
„Mediul manipulat militar” poate suporta intervenţia tehnicilor
militare sau civile în caz de conflicte armate, dar şi de crize locale,
regionale de tot felul, cu implicarea unor actori non-statali sau suprastatali (miliţii, forţe de securitate, trupe paramilitare, trupe ale unor
generali rivali în statele colapsate sau cu autoritate în disoluţie etc.)
Mediul înconjurător nu trebuie să devină şi nici să fie tratat ca
obiectiv militar, deoarece el reprezintă elementul esenţial pentru
supravieţuirea speciei umane, fiind compus din ansamblul de ecosisteme
unice, dependente unele de altele şi dispuse la nivel global într-un mod
interconectat. Cu alte cuvinte, responsabilitatea statelor în secolul XXI,
care se doreşte un secol al avansului tehnicii şi tehnologiilor şi al ştiinţei
(inclusiv în domeniul militar şi asupra conceptului de război sau conflict
militar), trebuie să conţină, din punct de vedere juridic şi politic, la nivel
naţional, regional şi global, o răspundere directă privind mediul.
Suveranitatea statului implică şi suveranitatea sa asupra teritoriului
său, asupra tuturor ecosistemelor naturale şi artificiale din limitele
jurisdicţiei sale. În secolul XXI, datorită creşterii gradului distructiv al
tehnologiilor şi tehnicilor militare, trebuie să crească în mod
corespunzător şi gradul de răspundere juridică al statelor pentru
distrugerea sau nerepararea mediului manipulat militar. În alte
documente internaţionale adoptate sub egida ONU, de pildă în Carta
Mondială a Naturii, sunt prevăzute principii obligatoriu de respectat
pentru state, conectate la principiul dezvoltării durabile. Aceste principii,
aşa cum sunt înscrise în această Cartă, document important pentru
definirea ordinii juridice a secolului XXI ca o ordine juridică întemeiată
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pe responsabilitatea statelor faţă de mediu şi pe obligatoria raportare a
politicilor lor de dezvoltare la cerinţa protejării mediului, sunt:
• principiul respectului faţă de natură şi faţă de procesele sale
naturale, statele fiind obligate în mod expres să nu le afecteze ori să le
împiedice (deci, inclusiv o obligaţie juridică aplicabilă în cazul
conflictelor armate sau al crizelor ce implică, indifferent de denumirea şi
tipul lor, tehnologii militare sau civile folosite în scop militar sau cu
impact violent asupra mediului);
• principiul conservării biodiversităţii şi al habitatelor necesare
păstrării biodiversităţii,
• principiul gestionării sau folosirii ecosistemelor şi organismelor, a
resurselor uscatului, marine şi atmosferice din perspectiva respectării
sustenabilităţii, a respectării integrităţii unor astfel de ecosisteme sau
specii;
• principiul conservării tuturor ariilor Pământului, uscat şi apă, cu o
protecţie specială acordată ariilor unicat şi speciilor rare sau primejduite.
Considerăm că s-ar impune şi o aplicare a principiului buneivecinătăţi şi a solidarităţii regionale a statelor, în cazul în care un stat este
în disoluţie sau are o autoritate slabă sau contestată de actorii non-statali
care acţionează pe teritoriul său (cazul Siriei, Libiei, Irakului,
Yemenului), în care se impune fie o răspundere colectivă a statelor
participante la conflictul militar de pe acel teritoriu, fie a statelor vecine,
fie al comunităţii internaţionale în ansamblu, pentru refacerea, protejarea
mediului afectat pe acel teritoriu, de activităţile militare.
De asemenea, mai trebuie menţionată şi Convenţia privind
interzicerea utilizării în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului înconjurător (ENMOD), adoptată de
Adunarea Generală a ONU în 10 decembrie 1976 şi intrată în vigoare în
5 octombrie 1978.
România a semnat această convenţie la 18 mai 1977 şi a ratificat-o
prin decretul nr. 100 din 28 martie 1983.
Acest instrument juridic internaţional are valabilitate nelimitată şi
se converteşte, în opinia noastră, într-un cadru legal preliminar şi
obligatoriu nu doar pentru state, ci care trebuie extins şi la actorii nonstatali, pentru a asigura o protecţie adecvată mediului în secolul XXI.
Amintim aici şi faptul că textul Convenţiei stabileşte un Comitet
Consultativ de experţi, ce poate fi convocat ad-hoc la solicitarea statelor
părţi. Competenţa acestui Comitet este de a oferi consultări oficiale
privind diferende posibile şi a determina exact natura activităţilor cu
privire la care sunt suspiciuni că ar fi încălcat Convenţia. Alte dispoziţii
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din Convenţie se referă la modalitatea de întrunire a delegaţilor statelor
părţi în conferinţe periodice de re-examinare a funcţionării Comisiei. Prin
Convenţie mai sunt interzise şi tehnicile cu efecte larg răspândite, de
lungă durată sau grave asupra mediului. Este apreciată că însăşi existenţa
unor tehnici noi, de natură să aducă atingere sau modificări în scop
militar mediului, poate fi începutul unor dezastre serioase, dacă procesul
va lua amploare14, după cum se arată în Convenţie
Convenţia (63 de state fiind state părţi la ea) recunoaşte efectele
extrem de dăunătoare pe care le are asupra mediului utilizarea unor astfel
de tehnici în scopuri militare sau în oricare alte scopuri ostile (deci,
definiţie largă, care include orice acţiune cu caracter ostil mediului, nu
doar a celor militare de manipulare a mediului).
Documentele recent adoptate sub egida ONU se referă în mod
repetat la dreptul omului la un mediu sănătos şi echilibrat, la dreptul
popoarelor şi al generaţiilor viitoare la o înaltă calitate a vieţii, care nu
poate fi obţinută (la fel ca şi dreptul la dezvoltare durabilă, un alt drept
fundamental al celei mai recente categorii de drepturi ale omului şi ale
popoarelor, din ultimele decenii) decât cu condiţia prezervării, respectării
şi îmbunătăţirii calităţii mediului. Printre aceste documente (care au
incidenţă juridică asupra relaţiei dintre mediu şi conflictele armate,
introducând obligaţii indirecte în sarcina statelor cu privire la protecţia
mediului, inclusiv din prisma folosirii asupra mediului a tehnologiilor în
scopuri militare sau în scopuri ostile), putem enumera: rezoluţia AG
ONU privind Armonia cu Natura (A/RES/67/214); raportul Secretarului
General privind Armonia cu Natura (A/67/317); Raportul Secretarului
General privind Armonia cu Natura (A/66/302); Rezoluţia AG ONU
privind Armonia cu Natura (A/RES/65/164); Rezoluţia AG ONU privind
Armonia cu Natura (A/RES/64/196); Studiul privind nevoia de a
recunoaşte şi respecta drepturile Mamei Pământ (E/C/2010/4); Rezoluţia
AG ONU privind Ziua Internaţională a Mamei Pământ (A/RES/63/278);
Rezoluţia AG ONU privind Anul Internaţional al Planetei Pământ, 2008
(A/RES/60/192), completate cu Agenda 21 sau cu documente elaborate
sub egida ECOSOC16.
Dreptul generaţiilor viitoare la un mediu înconjurător curat, sănătos
este prevăzut şi în alt document internaţional, precum „Agenda 2030”,
adoptată de Adunarea Generală a ONU prin rezoluţia din 25 septembrie
2015, nr. 70/1, intitulată „Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development” (A/RES/70/1), distribuită în 21 octombrie
201520. Statele părţi s-au angajat să transmită către generaţiile viitoare
bunuri şi drepturi care trebuie asigurate şi garantate în raport cu relaţia
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dintre tehnologiile militare şi folosirea lor în scopul de a manipula mediul
sau în scopuri militare sau ostile care afectează sau pot afecta pe scară
largă, de o manieră gravă, mediul. Asemenea drepturi sunt: dreptul
omului, al popoarelor, al societăţii umane, în ansamblul său, la un mediu
înconjurător global curat şi sănătos; dreptul omului, al popoarelor, la un
climat internaţional de pace şi securitate; dreptul omului, al popoarelor de
a trăi pe o planetă curată, sigură, bogată în resurse; dreptul omului, al
popoarelor de a trăi o viaţă eliberată de teamă, teroare, mizerie şi
indecenţă ocazionată de sărăcie şi de încălcarea drepturilor omului.
Cu privire la relaţia dintre mediu şi obligaţia statelor de a-l folosi în
mod paşnic, non-distructiv, de a nu-l supune degradării sau distrugerii
iremediabile ca urmare a unei acţiuni militare, putem menţiona şi
principiile stabilite prin Declaraţia de la Rio, adoptată în urma
Conferinţei de la Rio din 3-12 iunie 1992, numită şi Conferinţa
Pământului (Earth Summit): dreptul tuturor popoarelor la o viaţă
sănătoasă, productivă, în armonie cu natura; dreptul suveran al naţiunilor
de a-şi exploata liber resursele proprii, fără a provoca prin aceasta daune
transfrontaliere mediului; principiul poluatorul plăteşte; obligaţia
naţiunilor de a adopta legi eficiente cu privire la mediu etc..
Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, considera, în 2015, că
una dintre provocările globale ale secolului XXI şi ale societăţii umane
de azi sunt schimbările climatice, la care se adaugă provocări la adresa
păcii şi securităţii internaţionale şi la adresa drepturilor omului.
Statele au obligaţia de a crea un climat universal de pace şi
securitate internaţională, conectat cu nevoia de protecţie a mediului
înconjurător (războiul fiind o altă cauză a degradării, a poluării uneori
ireversibile a naturii), consideră acesta. În viziunea sa, problema
schimbărilor climatice trebuie privită ca fiind conectată „cu probleme
globale de tip financiar, economic, intern, de securitate, având influenţă
asupra securităţii alimentare, sănătăţii, apei”.Schimbările climatice sunt
privite de Ban Ki-Moon, în alt discurs, ca implicând „obligaţia juridică,
dar şi interesul tuturor naţiunilor lumii de a păstra un climat universal de
pace şi securitate”. Schimbările climatice reprezintă, în viziunea sa, „un
multiplicator de ameninţări, mai cu seamă la nivel internaţional, vremea
extremă, dezastrele naturale provocate de aceasta ducând la crize
umanitare şi la deplasări masive de populaţii, tot mai intense, spre ţările
bogate, punând în pericol securitatea internaţională”. la iniţiativa Franţei
de a se negocia la nivel internaţional un aşa-numit Pact Global pentru
Mediu. Această iniţiativă este destinată să uşureze implementarea deja
existentului drept internaţional al mediului.
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Proiectul a fost introdus de Franţa la AG ONU în 19 septembrie
2017, ca urmare a întrunirii ministeriale a celei de-a 72 sesiuni a AG
ONU. La propunerea Franţei, s-a reţinut ideea de a se crea un Grup al
Prietenilor Pactului, pentru a emite un proiect de rezoluţie spre a fi
adoptat de AG ONU şi a se deschide formal dezbaterile pentru acest Pact
(cu subiecte aflate pe masa negocierilor în 2018). Scopul Grupului de
Prieteni ai Pactului este de a forma un grup de lucru deschis, pentru a
negocia Pactul sub auspiciile AG ONU, fiind prevăzut a-şi termina
lucrările în acest an, când este de dorit să îşi expună rezultatul unei
conferinţe interguvernamentale. În acest context, se consideră că UE are
competenţa în câmpul oferit de art. 192 (1) TFEU (protecţia de mediu).
Comisia poate acţiona doar în baza autorizaţiei emise de Consiliu pentru
negocierea acestui instrument internaţional, în numele UE.
Pe plan european, în cadrul UE, trebuie remarcat şi recentul
document intitulat Pactul Verde European, care se doreşte o prioritate a
Comisiei Europene, sub conducerea Ursulei von der Lyen. Prin acest
Pact, un adevărat program de guvernare europeană propus şi asumat de
Comisia Europeană în 2020, se recunoaşte de către UE, faptul că
„schimbările climatice şi climatul global sunt semnificativi multiplicatori
de ameninţări şi o sursă de instabilitate”. Interesele de securitate,
menţionate în acest context, „sunt factori ce vor fi preschimbaţi de
tranziţia ecologică”, fapt ce, în aprecierea UE, va crea provocări pentru
un anumit număr de ţări şi societăţi. UE va lansa Pactul European privind
Clima în martie 2020, pentru a încuraja înţelegerea extinsă (la nivelul
opiniei publice) a ameninţărilor de mediu ca ameninţări de securitate şi
modul de combatere a acestor ameninţări.Este important că doctrina şi
jurisprudenţa internaţională în materie recunosc necesitatea consacrării
exprese la nivelul unei convenţii internaţionale pe acest subiect, a
mediului ca bun civil. Rezultă că ne aflăm în prezenţa unui domeniu ce
trebuie îmbunătăţit juridic, atât prin efortul statelor (pe calea dezbaterii şi
adoptării prin AG ONU a diferitelor rezoluţii în materie sau prin
semnarea unei convenţii internaţionale special dedicate acestui subiect),
cât şi prin implicarea actorilor non-statali (ONG-uri, media globale,
organizaţii, corporaţii transnaţionale) pentru a prezerva mediul şi a-l
transmite generaţiilor viitoare ca un mediu sănătos, curat, neafectat de
distrugerile cauzate de războaie şi de conflicte armate sau de tehnologiile
civile folosite în scopuri ostile mediului. războiul continuu, sub diversele
sale forme şi în special războiul geofizic prezintă interes din cel puţin
două puncte de vedere: al configurării sale, dar mai ales al impactului său
asupra mediului.
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3. Despre război şi impactul lui asupra mediului
Războiul continuu, ca expresie a reuniunii războiului clasic şi a
celui asimetric cuprinde următoarele forme: războiul geofizic, războiul
informaţional, războiul psihologic, războiul mediatic, războiul cosmic,
războiul „cultural”, războiul genetic.
Războiul geofizic este una dintre formele posibile de manifestare a
războiului viitorului. În pofida dispoziţiilor Convenţiei din 1976 cu
privire la interzicerea utilizării în scopuri ostile a tehnicilor de modificare
a mediului la care sunt părţi un număr de peste 70 de state se
preconizează că un asemenea război să includă un sistem de acţiuni care
vizează provocarea unor fenomene naturale, calamităţi şi catastrofe cu
influenţe nocive asupra mediului de viaţă al oamenilor, localităţilor,
terenurilor agricole, sistemelor de comunicaţii cu scopul realizării unor
obiective importante, între care se situează distrugerea potenţialului şi
resurselor adversarului. El îşi bazează modul de acţiune pe tehnicile de
modificare a mediului în scopuri militare. Este un război care se supune
atât unei strategii directe, cât mai ales unor strategii indirecte. Formele
concrete ale războiului geofizic ar putea fi următoarele:
– provocarea unor fenomene (ploi torenţiale, uragane, grindină,
avalanşe, etc.) care să afecteze grav teritoriul inamicului şi mai ales,
acele spaţii în care se află elemente ale industriei de război, sisteme de
arme, îndeosebi strategice, depozite şi resurse;
– modificarea compoziţiei aerului, apei şi altor elemente, pe
suprafeţe întinse, care să provoace pierderi imense sau să genereze o
succesiune de fenomene distrugătoare;
– modificări orientate în stratul de ozon sau în ionosferă care să
afecteze grav un anumit teritoriu;
– acţiuni (explozii termo-nucleare, stimularea erupţiei unor vulcani
etc.) care să producă modificări ale mediului; creşterea catastrofală a
nivelului apelor, inundaţii şi chiar cutremure de pământ;
– modificări grave ale mediului marin;
– acţiuni punctiforme asupra unor regiuni din zonele polare,
ecuatoriale sau cu hidrocarburi care să genereze fenomene distrugătoare;
– acţiuni climatice;
Principiile războiului geofizic ar putea fi:
– manipularea mediului;
– surprinderea;
– acţiunea indirectă;
– implicarea globală;
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– efectul geofizic.
O altă convenţie, respectiv Convenţia cu privire la utilizarea
cursurilor de apă internaţionale şi alte scopuri decât navigaţia precizează
că în caz de “conflict armat”: cursurile de apă internaţionale, amenajările,
precum şi alte lucrări conexe beneficiază de protecţia acordată de
principiile şi regulile dreptului internaţional aplicabile conflictelor armate
internaţionale şi neinternaţionale şi nu vor fi utilizate în mod
incompatibil cu aceste principii şi reguli” (art.29), subliniind legătura cu
Protocolul adiţional I (1977), art.54 din 1 şi alte reglementări.
Asemenea previziunii asupra tehnicilor şi modalităţilor de purtare a
războiului “viitorului” sunt în contradicţie totală cu reglementările
internaţionale în domeniu şi evident de natură a produce cataclisme
internaţionale mediului şi a pune sub semnul întrebării viaţa pe Terra. În
acest sens, de exemplu, Convenţia din 1976 privind interzicerea utilizării
în scopuri militare sau a oricăror alte scopuri ostile a tehnicilor de
modificare a mediului prevede o serie de obligaţii în sarcina statelor
părţii care îndeosebi:
– obligaţia de a nu se angaja în utilizarea în scopuri militare sau
oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului cu efecte
larg răspândite, de lungă durată sau grave şi alte asemenea;
– obligaţia fiecărui stat de a nu acorda asistenţă; a nu încuraja sau
incita un alt stat sau grup de state sau organizaţii internaţionale la
angajarea în activităţi de genul celor interzise prin convenţie
– obligaţia fiecărui stat de a lua toate măsurile pe care le va
considera necesare, conform procedurilor sale constituţionale, pentru a
interzice şi preveni orice activitate care contravine dispoziţiilor
Convenţiei din 1976, în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său
cert, parte care considera că orice alt stat poate încălca dispoziţiile
convenţiei.
Mai mult, Convenţia prevede şi dreptul oricărui stat de a depune
plângere la Consiliul de Securitate la ONU care va întreprinde măsurile
necesare conform Cartei ONU (art. 2 alin. 3-5).
Ecologia politică se interesează de omul concret plasat în mediul
său ecologic şi în micile comunităţi, ea începând acolo unde activitatea şi
calculul economic se opresc.menţionăm:
– Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului (1976);
– Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontieră (1991);
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– Convenţia asupra poluării atmosferice pe distanţe lungi, Geneva,
1979, urmată de opt protocoale adiţionale referitoare la unele categorii de
poluanţi şi obligaţii ale statelor referitoare la standarde în materie şi
controlul emisiilor;
– Convenţia referitoare la accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziei în probleme de mediu (1998);
– Tratatul Cartei energiei şi Protocolul (1994);
– Convenţia asupra schimbărilor climatice (1992), inclusiv
Protocolul de la Kyoto (1997);
– Convenţia privind biodiversitatea (1992);
– Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon(1985),
inclusiv Protocolul din 1987 şi altele.
Din economia acestor convenţii şi tratate rezultă principiile
specifice dreptului mediului şi anume:
– consistenţa dintre suveranitatea statelor şi obligaţia de protecţie a
mediului;
– principiul cooperării internaţionale în soluţionarea problemelor
conservării mediului;
– buna-vecinătate în domeniul conservării şi protecţiei mediului;
– obligaţia statelor de a gestiona, conserva şi proteja mediul şi
resursele sale naturale;
– obligaţia statelor de a evalua impactul activităţilor sale asupra
mediului;
– obligaţia de supraveghere a stării mediului;
– informarea şi participarea publicului;
– principiul poluatorul plăteşte;
– principiul răspunderii statelor pentru prejudicii aduse mediului.
Constrângerile protecţiei mediului asupra ducerii luptei armate
reprezintă un element esenţial care stă la baza formării şi evoluţiei
cadrului normativ juridic care afectează dezvoltarea teoretică şi latura
acţională a acestui cadru. În acest sens trebuie avute în vedere tratatele
convenţiile, acordurile şi alte înţelegeri internaţionale ale căror prevederi
au incidenţă asupra protecţiei mediului.
Se apreciază în doctrina de specialitate, că acest criteriu prin care se
instituie constrângeri cu privire la purtarea războiului din perspectiva
protecţiei mediului a fost instituit, pentru prima dată, de art. 23 lit. g din
Regulamentul anexă la Convenţia a IV-a de la Haga din 1907. Într-o altă
opinie, temeinic argumentată şi justificată, la care achiesăm se susţine că
prevederile art. 55, din acelaşi Regulament sunt acoperitoare pentru
domeniul supus dezbaterii noastre. Astfel, chiar dacă articolul specifică
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modul de folosire a proprietăţilor inamicului de către ocupanţi: ”Statele
care ocupă teritoriul altui stat trebuie doar să administreze şi să
folosească proprietăţile şi resursele agricole. Acestea trebuie să apere
capitalul acestor proprietăţi şi să le administreze în concordanţă cu legile
privind uzufructul”, prevederile sale statuează rolul unui manager
temporar care trebuie să elimine măsurile distructive, în general, şi să
beneficieze de factorii de mediu cu respectarea unor reguli de protejare a
lor.
Ulterior, prin articolele 53şi 147 din Convenţia a IV-a de la
Geneva, privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război, au
fost reluate şi dezvoltate aceste restricţii privind ducerea luptei armate.
Din economia textelor menţionate, nu rezultă în mod clar, ope legis, o
obligaţie de protecţie a mediului, însă sunt prohibite, “Puterii ocupante
distrugerile bunurilor mobiliare sau imobiliare în afară de cazurile în care
aceste distrugeri ar deveni necesare, în urma operaţiilor militare” şi se
consideră „infracţiune gravă la prezenta Convenţie, distrugerea şi
însuşirea bunurilor nejustificate de necesităţi militare şi executate pe
scară mare şi în mod ilicit şi arbitrar”.
Conferinţa pentru reafirmarea şi dezvoltarea dreptului internaţional
umanitar aplicabil în conflictele armate din 1974-1977 de la Geneva, mai
precis acest criteriu a fost introdus în Protocolul adiţional I cu privire la
protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, şi anume articolele
35 paragraful 3 şi 55, care conţin prevederi cu privire la protecţia
mediului în conflictele armate. Astfel “este interzisă dezvoltarea
metodelor sau mijloacelor de luptă care pot sau ar putea provoca pagube
grave pe termen lung mediului natural” (art.35/3). Restricţiile sunt
amplificate prin conţinutul articolului 55, intitulat “Protecţia mediului
natural”, care prevede:
1. Războiul va fi purtat veghind la protejarea mediului natural
împotriva daunelor întinse, de durată şi grave. Această protecţie include
interdicţia de a utiliza metode sau mijloace de luptă concepute pentru a
cauza sau de la care se aşteaptă să cauzeze asemenea pagube mediului
natural şi să compromită, ca urmare, sănătatea sau supravieţuirea
populaţiei.
2. Atacurile cu titlu de represalii îndreptate împotriva mediului
natural sunt interzise.”
Au existat unele conferinţe izolate care au interzis sau limitat
anumite arme sau categorii de arme, de exemplu: Conferinţa de la SanktPetersburg din 1868 care a adoptat Declaraţia privitoare la interzicerea
anumitor proiectile în timp de război; Conferinţele de pace de la Haga
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din 1899 şi 1907 care au interzis proiectilele şi explozivii lansate din
baloane (1899); proiectile care au ca unic scop să răspândească gaze
asfixiante sau vătămătoare (1899); gloanţele “dum-dum” (1899); otrăvuri
sub toate formele (1907).
Din vastul arsenal deţinut astăzi de către marile puteri militare şi nu
numai, ale planetei, apreciem că următoarele categorii de arme pot aduce
prejudicii imense, chiar iremediabile asupra mediului:
a) armele chimice şi bacteriologice; b) armele nucleare; c)
mijloacele şi metodele de război ecologic.
Exemple :

În cazul războiului din Vietnam, conform datelor oficiale,
în perioada 1962-1971, aviaţia militară a răspândit asupra acestei ţări
aproximativ 70 milioane litri de erbicide foarte puternice, în special de
„agent oranj“. Drept consecinţă, la sfârşitul războiului, o cincime din
pădurile sudvietnameze au fost distruse chimic şi peste o treime din
mlaştini au dispărut. Dacă unele păduri au putut să se refacă, marea
majoritate au devenit simple mărăcinişuri, fără şansa refacerii peisajului
iniţial.

Înainte de retragere trupele irakiene au vărsat în apele
Golfului Persic aproximativ
3 milioane de barili de petrol, iar în deşert mai mult şi apoi au dat
foc la mai mult de 500 de puţuri de petrol. S-a estimat că circa 10
milioane de m3 de petrol s-au răspândit în mediu cu această ocazie.
Întreaga zonă era acoperită de nori denşi de fum, vântul propagând spre
Iran, Pakistan şi Asia Centrală sovietică dioxidul de sulf rezultat din
arderi. Terenurile petrolifere ale Kuweitului au ars aproape un an,
producând de 10 ori mai multă poluare decât toate combinatele
energetice şi industriale ale Statelor Unite ale Americii luate împreună,
Kuweitul îndreptându-se spre o calamitate ecologică. „Cea mai gravă
poluare cauzată de om, comparabilă cu accidentul de la Cernobîl“,
declara ministrul francez al mediului, Brice Lalonde, după o vizită
efectuată în Kuweitul eliberat.La 6 luni de la stingerea flăcărilor la
puţurile petroliere incendiate de către irakieni, dimensiunile catastrofei
ecologice provocate erau în continuare imense. Deşi apăruseră semne de
viaţă totuşi zone întreg ale teritoriului erau dominate încă de imense bălţi
de petrol, care era infiltrate până la adâncimea de 5 metri. Majoritatea
animalelor, precum şi fragile vegetaţie a deşertului dispăruseră, fiind
afectate de ploile infestate cu reziduuri chimice şi apa amestecată cu ţiţei.
„Aceste ploi – aprecia vulcanologul Haroun Tazieff – se vor dovedi
probabil cancerigene“.Experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
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adăugau că transformarea produsă de razele soarelui asupra particulelor
rezultate din incendii poate conduce la atacarea plămânilor şi ochilor,
contaminarea apei fiind de asemenea nocivă pentru sistemul digestiv. În
zonă au început să fie semnalate – din ce în ce mai des – afecţiuni ale
căilor respiratorii, mai ales la copii, iar numărul de cazuri de cancer au
început să sporească.

Războiul din Golf a cauzat şi alte pagube ecologice
deşertului. Astfel, miile de buncăre, tranşee şi ascunzători de arme au
rupt straturile de pietriş care permiteau oprirea dunelor. Totodată
tancurile şi camioanele au brăzdat solurile fragile distrugând vegetaţia.
Potrivit Institutului de Cercetări Ştiinţifice al Kuweitului, peste 900 km2
de deşert au fost prejudiciaţi prin acţiunea vehiculelor militare, în plus, sa înregistrat o avansare a dunelor şi o recrudescenţă a eroziunii şi a
furtunilor de nisip.

Bombardarea complexului petrochimic Pancevo a
determinat arderea a circa 800 tone de clorură de vinil monomer, produs
cancerigen. În urma arderii s-au degajat în aer, printre alţi compuşi toxici,
acid clorhidric, dioxină, fosgen. Golirea la timp a rezervoarelor de
amoniac a dus la evitarea generării unei grave poluări în oraş, însă a
provocat prin deversare, distrugerea faunei Dunării până la 30 km în
amonte. De asemenea, peste 1.000 tone de hidroxid de sodiu (sodă
caustică) au fost aruncate în fluviu, consecinţa fiind poluarea gravă a
acestuia.

La Novi Sad, în urma bombardamentelor succesive asupra
rafinăriei, circa 73.000 tone de petrol brut şi produse derivate au ars sau
au fost deversate în canalizare infiltrându-se în apa subterană. La
Kragujevac, bombardarea uzinei de autovehicule „Zastava“ a provocat o
poluare de mare amploare care a afectat solul, apele şi aerul.
Bombardarea minelor de cupru, a centralei electrice şi a depozitului de
hidrocarburi, situate în apropierea frontierei bulgare, a generat o poluare
transfrontalieră.
Efectele războiului asupra mediului vor fi imense, dar nu
spectaculoase şi nici imediate. Acestea se vor vedea în timp.
Utilizând mijloacele şi tehnicile de război convenţionale, apar
efectele importante pe plan ecologic ale muniţiei explozive şi ale armelor
incendiare. Funcţie de domeniul de utilizare, substanţele explosive
utilizate în tehnica militară sunt împărţite în: explozivi de iniţiere,
explozivi brizanţi, pulberi balistice şi compoziţii pirotehnice. Majoritatea
explozivilor sunt compuşi organici, formaţi din carbon, hidrogen, oxigen
şi azot. Alături de aceste elemente se mai întâlnesc în cantităţi mici:
mercur, argint, plumb, sulf, aluminiu, magneziu, azotat de potasiu. Prin
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descompunerea explozivilor se formează – în diferite proporţii – produşi
stabili gazoşi şi solizi, o parte din aceşti compuşi fiind foarte toxici.
În cazul loviturilor de artilerie concentrate sau al
bombardamentelor aeriene masive, muniţiile explozive provoacă mai
puţine pierderi umane sau materiale şi mai multe pagube mediului natural
prin distrugerea şi dislocarea solului, precum şi prin infectarea acestuia
cu substanţe toxice de luptă. Efectul s-a manifestat încă din primul război
mondial, „rănile“ cauzate atunci mediului fiind vizibile şi astăzi la
Verdun.

Dintre războaiele locale, cu efecte distructive asupra
mediului, putem aminti războaiele din Vietnam, Cambodgia şi Laos,
unde există regiuni întinse ce apar ca adevărate peisaje selenare ca
urmare a masivelor bombardamente executate de către armata americană.
Se apreciază că întreaga cantitate de muniţie explozibilă utilizată de către
armata americană şi aliaţii lor în războiul din Vietnam au provocat
formarea de cratere pe mai mult de 100.000 de hectare, cratere care nu
vor putea fi înlăturate nici într-o sută de ani.
De asemenea, utilizarea masivă a muniţiei incendiare – cu
precădere în zonele rurale şi forestiere – are un efect anti-ecologic major
prin provocarea de incendii care – în condiţii climatice, atmosferice şi
geografice favorabile – se propagă foarte rapid provocând distrugerea a
tot ceea ce există viu în calea lor.

în Vietnam între anii 1965- 1967, armata americană a
provocat – prin combinarea efectelor defoliantelor chimice cu acelea ale
incendiilor de mare amploare în zonele împădurite – un adevărat dezastru
ecologic.
Dezvoltarea dreptului aplicabil în conflictele armate, respectarea sa
cu bună-credinţă va avea printre efectele sale benefice, un impact pozitiv
asupra mediului, asupra planetei noastre care să permită perpetuarea
natuii şi a altor valori materiale şi spirituale de care generaţiile viitoare să
se bucure într-un climat de toleranţă, demnitate şi pace.
Trebuie să admitem că, atâta vreme cât vor exista războaie, vor
exista şi situaţii în care necesităţile militare vor fi mai pregnante decâ
preocupările ecologice; nu vom putea proteja niciodată mediul în
totalitate de riscurile şi ameninţările de natură militară. Tot ceea ce se
poate face, se rezumă la a atenua efectele distructive ale războiului.
„Frumuseţea naturii este egalată numai de frumuseţea sufletului.“
Victor Hugo
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Desen: „Mediul nu este un inamic” de Nicoleta Voiculescu

217

218

NATURA
Elev Apostol Andrei L.T.A.S. „VICTOR SLAVESCU”

Natura este sănătatea noastră,
Este tot ce ne dorim.
Natura ne este viaţa,
Şi ca pe viaţă o iubim.
Natura-i aerul şi câmpul,
Natura-i cerul înstelat,
Natura-i dorul nostru sacru,
Tot ce-n suflet am adunat.
În faţa ta Mamă Natură
Cu toţii noi, azi ne-nchinăm,
Şi o chemare către lume,
Încă speranţă mai avem.
„Conducători, ne strigăm glasul:
Lăsaţi natura să traiască!
Şi opriţi acum dezastrul,
Ce se-arată pe fereastră!
...
Târziul poate deveni aproape,
Cu paşi repezi să ne-ngroape!
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Desen: „Tristeţea mediului” de Alexia Săndulescu
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CONFLICTUL ARMAT SI PROTECTIA MEDIULUI
Sabău Ionuţ Nicuşor – elev Cls. a-X-a G
L.T.A.S. “VICTOR SLAVESCU“
Motto: ,, Fiecare fiinţă vie este un motor cuplat la maşinăria
Universului. Deşi aparent afectate doar de mediul înconjurător, sfera
influenţelor externe se întinde pe o distanţă infinită.,,
Nikola Tesla
Conflictul armat şi implicaţiile acestuia asupra mediului constituie
o preocupare actuala a factorilor de decizie politico-militară,războiul
aduce poluări masive deoarece otrăvind apele,contaminând solul si aerul
generează efecte negative pe termen lung asupra mediului.Cantităti
imense
de
substanţe
extrem
de
toxice,
materiale
inflamabile,explozive,gaze naturale la care se adaugă uraniul folosit la
bombele nucleare care sunt deosebit de periculoase atăt pentru mediu căt
si pentru om.Putem da câteva exemple ultimele războaie din Afganistan
si vechea Yugoslavie.Obligaţia generala pe care o au statele de a veghea
pentru ca activităţile exercitate in limitele jurisdicţiei lor sau sub
controlul lor să respecte mediul altor state.Statele ar trebui sa îşi asume în
mod expres,prin legislatia internă ,prin cea regională(europeană) dar si
internationala ar trebuie sa fie descurajjate orice tip de acţiunii militare
care pot afecta atăt mediul cât şi omul,suverenitatea statului implică si
suveranitatea teritoriului său.Statul, prin urmare, continuă să rămână
principalul actor si subiect de drept international al mediului care îşi
asună răspunderea pentru intervenţia violentă asupra mediului (în caz de
conflicte armate, de război sau de orice acţiune teroristă sau a altor
grupări non-statale sau cvasi-statale) şi care răspunde pentru că a permis
sau nu a împiedicat intervenţia sau nu a restaurat mediul afectat de o
astfel de intervenţie. În secolul XXI, datorită creşterii gradului distructiv
al tehnologiilor şi tehnicilor militare, trebuie să crească în mod
corespunzător şi gradul de răspundere juridică al statelor pentru
distrugerea sau nerepararea mediului manipulat militar.
Prezint câteva principii ce redau responsabilitatea statelor fată de
mediul încojurător:
-principiul respectului fată de natură ,astfel statele sunt obligate să
nu le afecteze şi sunt îndrumate sa coopereze la conservarea acesteia
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prin consultarea cu alte state privind activităti comune şi schimb de
informatii.
-principiul conservării tuturor ariilor Pământului, uscat şi apă, cu o
protecţie specială acordată ariilor unicat şi speciilor rare sau primejduite.
- siguranta că activităţile din jurisdicţia lor sau de sub controlul lor,
nu vor produce pagube sistemelor naturale localizate în alte state sau în
arii de dincolo de jurisdicţia naţională.
Articole ( cateva ) de lege din , „Carta Mondiala a Naturii“ :
Art. 5 : se referă la principiul potrivit căruia natura va fi apărată de
degradările cauzate de războaie sau de alte acte ostile.
Art. 20 : impune statelor ca activităţile militare care pot produce
prejudicii naturii să fie evitate.
Art. 1 din Convenţie introduce în sarcina statelor părţi obligaţia de
a nu angaja în utilizarea în scopuri militare sau în oricare alte scopuri
ostile tehnici de modificare a mediului, cu efecte larg răspândite, de
lungă durată sau grave, ca mijloace provocând distrugeri, daune sau
prejudicii altor state părţi.
Potrivit art. 5 din Convenţie, statele părţi sunt obligate să coopereze
şi să se consulte reciproc între ele, pentru a rezolva orice problemă ar
putea apărea în legătură cu obiectivele. Sa se prevadă obligaţii juridice
întărite ale statelor privind păstrarea păcii şi a securităţii internaţionale.
Această obligaţie ar trebui însoţită de răspunderi clare (conform
principiului din dreptul mediului „poluatorul plăteşte” şi unde folosirea
tehnologiilor militare sau civile în scopuri militare sau ostile, care au
produs sau sunt susceptibile să producă impact negativ, grav, de lungă
durată asupra mediului sau să îl distrugă iremediabil, să fie considerată
drept „acţiune distructivă asupra mediului”, antrenand obligaţii ale
actorului de dezdăunare, precum şi alte acţiuni concrete de restabilire a
ecosistemelor afectate prin aplicaţiile militare, prin agresiunile armate,
prin impactul distructiv al războiului asupra mediului înconjurător).
Conferinţa Pământului (Earth Summit) da dreptul tuturor
popoarelor la o viaţă sănătoasă, productivă, în armonie cu natura; dreptul
suveran al naţiunilor de a-şi exploata liber resursele proprii, fără a
provoca prin aceasta daune transfrontaliere mediului; principiul:
poluatorul, plăteşte !
,,Mediul manipulat militar” ar trebui să cuprindă nu doar mediul
înconjurător(natural) cât şi cel artificial (oraşe),mixt (împrejurămile unei
aşezari,periferia,zonele limitrofe).Privind folosirea tehnologiei în scopuri
militare care dăuneză negativ mediului amintim documentul internaţional
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, anume Declaraţia de la Johannesburg privind Dezvoltarea Durabilă, din
4 septembrie 2002.
După incheierea celui de-al Doilea Război Monidal,a fost înfintată
Organizatia Naţiunilor Unite prescurtat ONU,această organizaţie are ca
scop reglementarea si negocierea fiecarui conflict militar.Toate statele
membre ale ONU sunt obligate să menţină tratatele de pace semnate şi
trebuie să îşi controleze comportamentul în caz de razboi ,să nu facă
posibilă opţiunea războiului total. Astăzi, putem spune că asistăm, din
nou, la o cursă a înarmărilor, datorită unui mod specific de a privi lumea
internaţională, la un salt tehnologic în materia tipurilor de armamente,
dublat atât de ineficacitatea reglementărilor de dezarmare a statelor, cât şi
de practica recentă a retragerii statelor importante din acorduri
internaţionale. Prin însăşi existenţa lor, tipurile şi cantităţile de armament
deţinute azi de state constituie ameninţări directe şi grave la adresa
planetei, a ecosistemelor naturale, a mediului înconjurător din orice stat,
consideră doctrina . Existenţa acestor stocuri de armamente cu potenţial
de distrugere pe scară întinsă a mediului inconjurător, laolaltă cu
aşezările urbane vizate sau cu obiectivele vizate, constituie factori de
dezechilibre ecologice. Mediul înconjurător nu trebuie să devină şi nici să
fie tratat ca obiectiv militar, deoarece el reprezintă elementul esenţial
pentru supravieţuirea speciei umane, fiind compus din ansamblul de
ecosisteme unice, dependente unele de altele şi dispuse la nivel global
într-un mod interconectat. Cu alte cuvinte, responsabilitatea statelor în
secolul XXI, care se doreşte un secol al avansului tehnicii şi tehnologiilor
şi al ştiinţei (inclusiv în domeniul militar şi asupra conceptului de război
sau conflict militar), trebuie să conţină, din punct de vedere juridic şi
politic, la nivel naţional, regional şi global, o răspundere directă privind
mediul.
Mari distrugeri in urma razboiului s-au produs in :
1.Palmyra(Siria)-distrusă de o grupare Stat Islamic,in această
distrugere intentionată, gruparea a reuşit să doboare Templul Bel acesta
având vechie de 2000 de ani; au dinamitat Templul Bel şi au pus la
pamant, numeroase statui si morminte sfinte.
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TRECUT
2.Timbuktu (Mali) cea mai
distructivă perioada este cea din
al doilea Război Mondial, în
această perioadă au avut de suferit
numeroase orase ,unele chiar
distruse .
TRECUT PREZENT
3.Londra
(Marea
Britanie)Londra este cunoscută drept cel
mai afectat oraş din cauză
războaielor şi atentatelor teroriste
distrugându-se clădiri ,în ciuda
faptului
că
oraşul
pare
indrestructibil ,acesta are de suferit ,dar oraşul Londra este distrus foarte
putin in comparatie cu orasele Coventry şi Hull care sunt distruse in
proportie de 95%.Din cauza explozilor dese i capitala Marii Britanii, a
inceput să devina foarte poluata din cauza fumului degajat de explozii.

TRECUT PREZENT
4.Hirosima(Japonia) toţii am auzit la istorie despre bomba de la
Hirosima,dar nu multii ştiu ca oraşul a pierdut aproximativ 60.000 de
locuinţe din cele 90.000,mai multe locuinţe au fost distruse in oraşul
Hirosima ,chiar mai multe decât in oraşul Nagasaki si amintim că în
Nagasaki a fost aruncată o bomba care a avut aproximativ 21.000 tone
TNT faţă de ce s-a aruncat in Hirosima care avea aproximativ 15.000
tone TNT .
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PREZENT
5.Berlin(Germania) capitala Germaniei a fost principala vizata la
atacurile inamicilor fiind supusă la numeroase atacuri inamice,in decursul
a 5 ani Berlin a fost bombardată cu 67.000 de tone TNT fiind distrus
aproximativ 80% din clădirile orasului .Pagubele Capitalei ar fi fost mult
mai mari dacă clădirile nu ar fi fost din piatră solida ,dăm exemplu oraşul
Dresden care a fost incendiat intr-o singură noapte pe data de 13
februarie 1944 ,90% din clădirii au ars din temelii .

TRECUT

PREZENT
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6.Varsovia(Polonia)capitala Poloniei a fost atacată la ordinul lui Hitler;
acesta a ordonat ca oraşul Varsovia sa fie pus la pamânt,astfel trupele
nemţeşti au avut misiunea de a detona oraşul respectiv.In ciuda faptului
că a fost distrus oraşul ,polonezii, au reuşit să îl restabilească in doar
câţiva ani.

TRECUT

PREZENT

7.Alep(Siria)-Cel mai mare oraş din Siria,Alep era considerat până de
curând ,”Viena Orientului Mijlociu”, însă conflictele din zonă l-au
transformat acum într-o ruină.Cartiere întregi au fost bombardate iar
majoritatea pieţelor şi spitalelor au fost închise din cauza
defecţiunilor.Cei care au ales sa traiască în Alep, acum trăiesc printre
ruine, nu au curent electric,apă potabilă sau combustibil.

TRECUT

PREZENT
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8.Julich(Germania)cunoscut ca oraşul cel mai devastat din cauza
războaielor raportate la procentul de cladiri distruse ; Julich reprezenta în
vremea celui de-al Doilea Război Mondial principalul obstacol al
Aliatilor in vederea ocupări Renaiei(Ţara Rinului)

TRECUT

PREZENT

“Democraţiile nu fac război între ele şi – în linii marinu sponsorizează terorismul. Ele au o tendinţă mare
pentru a respecta mediul înconjurător şi drepturile omului şi justiţia
socială. Nu este o întâmplare că majoritatea teroriştilor vin din ţări
nedemocratice.“
Bill Clinton
Concluzie
Războaiele aduc o mare pagubă atât in domeniul national cat si în
cel internaţional şi distrugerile masive nu vor aduce un plus in evoluarea
planetei ,ba mai rău vor amorî vieţi nevinovate,vor distruge cladirii ,vor
distruge necuvantatoarele ,deci tratatele de pace ar trebui respectate
fiindcă sunt foarte importante pentru omenire.
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Desen: „Război şi mediu” de Anca Vasilescu
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REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL
BIOTERORISMULUI
Hisil Hatice – elevă Cls. a-IX-a F
L.T.A.S. “ VICTOR SLAVESCU “, Ploieşti

Definiţia armelor de distrugere în masă a fost adoptată în
Comisia de Armament din cadrul O.N.U. la 12 august 1948 şi confirmată
prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 32/84B din 12 decembrie
1977. Aceasta lua în considerare armele explozive atomice, armele cu
material radioactiv, armele letale chimice şi biologice şi alte arme ce vor
fi dezvoltate în viitor, care vor avea caracteristici comparabile, ca efect
de distrugere, cu cele ale bombei atomice sau ale armelor menţionate
anterior. Dreptul internaţional umanitar include armele de distrugere în
masă, nucleare, radiologice, biologice şi chimice în categoria armelor a
căror folosire în conflicte armate este interzisă. Acestea se înscriu în
categoria mijloacelor şi metodelor de război cu efecte nediscriminante,
care afectează în aceeaşi măsură combatanţii şi obiectivele militare, ca şi
populaţia şi bunurile civile. Prin aceste caracteristici, armele de
distrugere în masă contravin principiilor de bază consacrate în dreptul
internaţional umanitar, încadrându-se în criteriile care justifică
interzicerea metodelor şi mijloacelor de război.
Preocupările
privind elaborarea unui instrument juridic internaţional pentru
interzicerea folosirii în război a armelor chimice precum şi a celor
biologice s-au materializat prin semnarea, la 17 iunie 1925, la Geneva, a
Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante,
toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de luptă. Acesta a
introdus în dreptul internaţional interdicţia „folosirii în război a gazelor
asfixiante, toxice sau similare, ca şi a tuturor lichidelor, substanţelor sau
procedeelor asemănătoare” şi a „mijloacelor bacteriologice de luptă”, cu
alte cuvinte, două dintre categoriile de arme de distrugere în masă, cele
chimice şi cele biologice. În aceste condiţii, a apărut necesitatea unor
instrumente de drept internaţional public, care să interzică şi activităţile
de dezvoltare, producere, stocare a armelor chimice şi a celor biologice şi
să prevadă eliminarea stocurilor existente de astfel de arme. Prin
Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 3603/XXIV, a fost condamnată
utilizarea armelor chimice şi biologice, fiind contrare Dreptului
Internaţional Umanitar. S-a decis introducerea pe ordinea de zi a
Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, elaborarea unor instrumente
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de interzicere completă a celor două categorii de arme de distrugere în
masă. Primul domeniu abordat a fost cel al armelor biologice. După trei
ani de negocieri, Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării,
producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la
distrugerea lor (BTWC) a fost elaborată în cadrul Comitetului pentru
dezarmare de la Geneva, la începutul anului 1972. Aceasta a fost
deschisă spre semnare la 10 aprilie 1972, la Londra, Moscova şi
Washington, şi a intrat în vigoare la 26 martie 1975. Până în prezent,
Convenţia a fost semnată de 169 de state şi ratificată de 153 de state.
BTWC este primul tratat universal care interzice o întreagă categorie de
arme de distrugere în masă - bacteriologice (biologice) şi toxice –
reprezentând o componentă-cheie a cadrului universal pentru dezarmare
generală şi neproliferare.
România a ratificat Convenţia privind interzicerea dezvoltării,
producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi
distrugerea acestora prin Decretul 253 din 6 iulie 1979, publicat în
Buletinul Oficial al RS România nr.57 din 7 iulie 1979, instrumentele
de ratificare fiind depuse la 25 iulie 1979. România consideră BTWC
ca fiind piatra de temelie a eforturilor de împiedicare a agenţilor biologici
şi toxici de a fi dezvoltaţi şi utilizaţi în scopuri militare, în conformitate
cu prevederile Articolului I al acestui document, care stipulează că
statele-părţi nu pot dobândi sau deţine arme biologice în nicio
circumstanţă. În esenţă, Convenţia obligă statele părţi: să nu
perfecţioneze, producă, stocheze, dobândească şi să nu obţină prin niciun
mijloc agenţi microbieni, alţi agenţi biologici sau toxine, în cantităţi care
nu pot fi justificate pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte
scopuri paşnice, precum şi arme, echipament şi mijloace de transport la
ţintă destinate folosirii în scopuri ostile sau în conflicte armate a unor
asemenea agenţi; să distrugă sau să convertească pentru scopuri paşnice,
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la intrarea în
vigoare a Convenţiei, toţi agenţii biologici, toxinele, toate armele,
echipamentul şi mijloacele de transport la ţintă; să nu transfere nimănui,
direct sau indirect, ori să nu ajute, să nu încurajeze sau să nu incite, în
niciun mod, alt stat, grup de state sau organizaţii internaţionale să
producă sau să dobândească agenţi biologici, toxine, arme, echipament
sau mijloace de transport la ţintă. De subliniat că toate obligaţiile
prevăzute de Convenţie îngrădesc dobândirea armelor biologice de către
entităţi teroriste din statele părţi la aceasta. Astfel, interdicţiile privind
perfecţionarea, producerea, dobândirea şi obţinerea prin alte mijloace se
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referă explicit atât la folosirea în conflicte armate, cât şi în alte scopuri
ostile, cum sunt cele teroriste.
Interdicţia privind transferul, ajutorul, încurajarea, incitarea în
producerea sau dobândirea armelor biologice se referă nu numai la state,
ci şi la orice entitate, deci şi la terorişti sau organizaţii teroriste. În ceea
ce priveşte cadrul legislativ din România în materie de bioterorism,
principala dispoziţie legală care se aplică este Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, care constituie, sub aspectul
conţinutului său, o reglementare completă, abordând fenomenul terorist
din cât mai multe puncte de vedere, inclusiv cel al armelor biologice.
Totodată, este incriminată activitatea de cercetare şi dezvoltare a acestor
arme, din cauza faptului că organizaţiile teroriste au asemenea
preocupări, iar rezultatele obţinute pot fi puse în aplicare prin săvârşirea
de acte teroriste cu efecte distructive deosebite. În prezent, pericolului
unui război mondial nuclear i s-a alăturat şi cel al unui război biologic,
care tinde să devină o ameninţare serioasă la securitatea globală. Astfel,
se impune o reglementare riguroasă a domeniului importurilor şi
exporturilor unor asemenea categorii de tehnologii. La noi în ţară
funcţionează Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX),
care este autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor şi
importurilor de produse strategice (produse militare, produse şi
tehnologii cu dublă utilizare), categorie în care se înscriu şi tehnologiile
privind armele biologice.
Bioterorismul constituie un fenomen care, în ultimul deceniu, a
căpătat amploare şi dimensiune internaţională. În scopul prevenirii
acestuia, ONU apreciază ca fiind fundamentală cooperarea între
organizaţiile internaţionale, regionale şi sub-regionale. Rolul important al
Consiliului Europei în domeniul sănătăţii a fost reafirmat în Tratatul de
reformă convenit de către şefii de state şi de guverne ai UE la Lisabona,
la 19 octombrie 2007, care îşi propune să consolideze importanţa politică
a sănătăţii. Activitatea privind domeniul sănătăţii la nivel comunitar
aduce un plus de valoare acţiunilor statelor membre în: sfera evaluării
ştiinţifice şi a prevenirii bolilor, pregătirea şi reacţia la epidemii şi
bioterorism, strategiile de abordare a riscurilor asociate unor boli şi stări
specifice, activitatea privind siguranţa alimentelor, produselor medicale,
combaterea fumatului, legislaţia privind sângele şi transplantul de
organe, calitatea apei şi a aerului, precum şi lansarea unui număr de
agenţii active în domeniul sănătăţii. Consiliul Europei îşi poate aduce
contribuţia la sănătatea mondială şi prin luarea unor măsuri concrete
pentru ameliorarea sănătăţii, punând în aplicare acordurile internaţionale
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în domeniu, cum ar fi Convenţia cadru a Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (OMS) pentru combaterea fumatului (FCTC), Regulamentul
sanitar internaţional (IHR), coroborate cu deciziile agenţiilor competente
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Băncii Mondiale, Organizaţiei
Internaţionale a Muncii etc. Preocupările europene în domeniul sănătăţii
au dus la apariţia unor instrumente de supraveghere, control, prevenire şi
combatere cum ar fi: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentelor (EFSA), Sistemul de Supraveghere European, Sistemul de
Alertă şi Reacţie Rapidă (EWRS). În urma activităţii acestora s-au
elaborat Strategia de la Lisabona, al şaptelea program-cadru de cercetare,
Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare,
Programul competitivitate şi inovare şi politica regională. Infracţiunile de
bioterorism sunt fapte contrare legii, care au anumite trăsături ce le
imprimă un caracter de pericol social crescut, care necesită o sancţionare
mai aspră. Din cauza acestor caracteristici, faptele despre care vorbim
constituie o categorie aparte în tabloul infracţiunilor de terorism
“consacrate” în legislaţia penală de pretutindeni, iar sancţionarea lor ar
trebui adaptată la noile realităţi. Riscurile sunt la nivel planetar. Nu
există frontiere în calea variolei sau a ciumei. Ameninţarea este globală şi
de aceea şi riposta trebuie să fie globală. În acest sens, ONU apreciază ca
fiind fundamentală cooperarea între organizaţiile internaţionale, regionale
şi sub-regionale. Comunitatea internaţională trebuie să intervină prin
împiedicarea deţinerii/ utilizării de arme de distrugere în masă de către
grupuri sau entităţi non-statale în vederea asigurării protecţiei populaţiei,
atât în prezent, cât şi în viitor, împotriva consecinţelor terorismului.
Eliberarea intenţionată sau ameninţarea cu eliberarea agenţilor
biologici (de exemplu, viruşi, bacterii, ciuperci sau toxinele acestora)
pentru a provoca boli sau moarte în rândul populaţiei umane sau al
culturilor alimentare şi al animalelor pentru a teroriza o populaţie civilă
sau a manipula guvernul în scenariul actual al creşterea activităţii
teroriste a devenit o posibilitate reală. Cel mai important pas în cazul
unui atac bioterorist este identificarea evenimentului. Acest lucru poate fi
realizat prin generarea de conştientizare, având un grad ridicat de
suspiciune şi având un sistem de supraveghere bun pentru a ajuta la
detectarea rapidă.
Ameninţarea războiului biologic pare îndepărtată pentru
majoritatea naţiunilor industrializate şi în curs de dezvoltare. Cu toate
acestea, ameninţarea bioterorismului, în care agenţii biologici sunt
folosiţi de extremişti ca arme împotriva populaţiei civile, este un motiv
de îngrijorare. Există naţiuni şi grupuri disidente care au atât motivaţia,
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cât şi accesul la abilităţi pentru a cultiva selectiv unii dintre cei mai
periculoşi agenţi patogeni şi pentru a-i desfăşura ca agenţi în acte de
terorism. Deşi un atac bioterorist este dificil de prezis, consecinţele unui
atac reuşit ar putea fi devastatoare şi nu pot fi ignorate.
În India nu a existat până acum niciun caz documentat de
bioterorism. Din acest motiv, trebuie să cunoaştem şi să învăţăm despre
această formă de teroare înainte ca aceasta să devină o provocare
formidabilă pentru sistemul nostru de sănătate publică şi societate.
Perspectivă istorică: Utilizarea armelor biologice a fost raportată
încă din secolul al VI-lea î.Hr., când a fost semnalată contaminarea
alimentării cu apă cu ciuperca Claviceps purpurea (secară) de către
asirieni. Aruncarea cadavrelor victimelor ciumei peste zidurile oraşului
Kaffa de către armata tătarilor în 1346 şi răspândirea variolei prin pături
contaminate de către britanici către populaţia nativă americană fidelă
francezilor în 1767 sunt cele mai frecvent citate episoade de otrăvire. În
trecutul recent, micotoxinele (toxinele fungice) au fost raportate că au
fost folosite în Afganistan sub forma a ceea ce este cunoscut popular ca
„ploaie galbenă”. Creşterea cultelor religioase şi a grupurilor politice
extremiste creşte şi astăzi ameninţarea bioterorismului. Cel mai
semnificativ atac biologic din Statele Unite (SUA) a fost contaminarea
intenţionată a barurilor de salate din restaurant cu Salmonella de către un
cult religios din Oregon în 1984.
În septembrie 2001, publicul american a fost expus la spori de
antrax ca o armă biologică livrată prin sistemul poştal al SUA. Centrul
pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC) a identificat 22 de cazuri
confirmate sau suspectate de antrax în timpul acestui atac. Acestea au
inclus 11 pacienţi cu antrax inhalator, dintre care cinci au murit şi 11
pacienţi cu antrax cutanat (şapte confirmaţi), toţi au supravieţuit.
Este bioterorismul o ameninţare legitimă? Epidemiile de ciumă în
India, gripa aviară (H5N1) în Hong Kong, febra hemoragică Ebola în
Africa centrală şi infecţia cu virusul Nipah (NiV) în Malaezia şi
Singapore au necesitat răspuns naţional şi internaţional. În timpul
investigaţiilor de ciumă şi Ebola, au fost ridicate îngrijorări cu privire la
posibilitatea bioterorismului, deşi nu au fost susţinute de constatările
ulterioare. Investigaţiile asupra acestor focare ne-au învăţat o serie de
lecţii importante. Provocările provocate de armele biologice sunt
disponibilitatea mai multor agenţi şi mijloace de livrare, perioade
variabile de incubaţie, rate ridicate de mortalitate şi potenţialul de
dispersie geografică a agentului (datorită deplasării) în timpul perioadei
de incubaţie. Uneori identificarea promptă sau distincţia dintre un atac
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bioterorist şi focar de boală naturală pot fi dificile. Este posibil ca multe
dintre medicamentele / vaccinurile profilactice importante să nu fie
disponibile în timpul unui atac bioterorist sau să aibă perioade de
valabilitate limitate şi să nu poată fi stocate. Chiar şi astăzi, cel puţin 17
ţări sunt cunoscute ca având un program de arme biologice. Ca urmare a
prăbuşirii vechii Uniuni Sovietice, stocurile de microbi şi tehnologia par
să fi trecut în mâinile teroriştilor.
Căile de intrare a armelor biologice în corpul uman sunt în
principal inhalarea, contactul (pielea / membrana mucoasă) şi tractul
gastro-intestinal. Metodele de livrare ar putea fi prin bombe livrate de
avioane sau utilizarea rezervoarelor de pulverizare montate pe avioane /
clădiri înalte. Agenţii antraxului, ciumei, brucelozei, variolei,
encefalitidelor virale şi febrei hemoragice virale pot fi aerosolizaţi şi
distribuiţi pe arii geografice mari. Alte metode includ livrarea prin poştă
sau prin infiltrarea deliberată a animalelor infectate, a vectorilor şi a
dăunătorilor prin frontiera internaţională. În pregătirea împotriva
atacurilor cu arme biologice, anumite ţări au conceput metode mai noi de
detectare / avertizare timpurie, de exemplu, programul BioWatch din
SUA, care utilizează o serie de detectoare de agenţi patogeni colocaţi cu
monitoare de calitate a aerului. Aceşti detectori colectează particule
aeropurtate pe filtre care sunt ulterior colectate manual la intervale
regulate şi analizate pentru potenţiali agenţi patogeni ai armelor biologice
utilizând tehnici de reacţie în lanţ a polimerazei (PCR). Se aşteaptă ca
acest sistem să ofere avertizare timpurie cu privire la eliberarea de agenţi
patogeni, alertând autorităţile înainte ca victimele să înceapă să prezinte
simptome şi să ofere posibilitatea de a oferi tratament mai devreme. Cu
toate acestea, implementarea unui astfel de sistem de detectare a
bioterorismului nu poate fi privită ca un răspuns adecvat la ameninţarea
actuală [alertând autorităţile înainte ca victimele să înceapă să prezinte
simptome şi oferind posibilitatea de a oferi tratament mai devreme. Cu
toate acestea, implementarea unui astfel de sistem de detectare a
bioterorismului nu poate fi privită ca un răspuns adecvat la ameninţarea
actuală [alertând autorităţile înainte ca victimele să înceapă să prezinte
simptome şi oferind posibilitatea de a oferi tratament mai devreme. Cu
toate acestea, implementarea unui astfel de sistem de detectare a
bioterorismului nu poate fi privită ca un răspuns adecvat la ameninţarea
actuală. În cazul unui atac bioterorist, cel mai important pas este
identificarea evenimentului. Cauza unei boli sau chiar apariţia a ceva
neobişnuit poate fi foarte dificil de determinat, mai ales dacă cazurile
iniţiale sunt puţine. Orice focar mic sau mare de boală trebuie evaluat ca
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un potenţial atac bioterorist. Medicii din departamentele de pacienţi din
spital, medicii privaţi şi medicii de familie ar putea juca un rol vital în
recunoaşterea iniţială a unui potenţial atac de bioterorism. Un singur caz
diagnosticat sau puternic suspectat de variolă, antrax inhalator, antrax
cutanat (fără factori de risc cunoscuţi compatibili cu boala naturală),
febră hemoragică virală (la un pacient fără istoric de călătorie
internaţional) sau mai multe cazuri de ciumă pneumonică , tularaemia
pneumonică (cu cel puţin un caz confirmat de laborator, fără factori de
risc compatibili cunoscuţi şi care apar într-o perioadă scurtă de timp) sau
un număr mai mare decât aşteptat de morbiditate şi mortalitate
inexplicabile într-o perioadă scurtă de timp într-o regiune geografică
definită ar trebui să indice posibilitatea a unui atac bioterorist.
Modelul expunerii pe scară largă la agenţii bioterorismului (prin
utilizarea vaccinurilor şi a antibioticelor) are un potenţial dramatic de
salvare a vieţilor şi a cheltuielilor [ Sistemele de supraveghere a
sindromului urmăresc să utilizeze datele de sănătate existente în timp real
pentru a oferi analize şi feedback imediat celor însărcinaţi cu investigarea
şi urmărirea potenţialelor focare. Modelul expunerii pe scară largă la
agenţii bioterorismului (prin utilizarea vaccinurilor şi a antibioticelor) are
un potenţial dramatic de salvare a vieţilor şi a cheltuielilor [ Sistemele de
supraveghere a sindromului urmăresc să utilizeze datele de sănătate
existente în timp real pentru a oferi analize şi feedback imediat celor
însărcinaţi cu investigarea şi urmărirea potenţialelor focare. Modelul
expunerii pe scară largă la agenţii bioterorismului (prin utilizarea
vaccinurilor şi a antibioticelor) are un potenţial dramatic de salvare a
vieţilor şi a cheltuielilor. Abordarea sănătăţii publice a bioterorismului
trebuie să înceapă cu dezvoltarea planurilor la nivel local şi de stat.
Colaborarea strânsă între comunităţile clinice şi de sănătate publică este,
de asemenea, critică. Pentru a răspunde în mod eficient la o urgenţă sau
un dezastru, departamentele de sănătate trebuie să se angajeze în
activităţi de pregătire. Finalizarea următoarelor cinci faze ale activităţilor
înainte de un incident sunt esenţiale pentru un răspuns cu succes la un
atac bioterorist.
(a) Faza de pregătire: include acţiuni care trebuie întreprinse de
diferite agenţii pentru a asigura starea de pregătire necesară ( instalaţiilor
de laborator şi modernizarea acestora, pregătirea spitalului în răspunsul
de urgenţă şi gestionarea cazurilor în cazul unui atac iminent, instruirea
profesioniştilor din domeniul sănătăţii ) să se asigure că este îndeplinită
cerinţa de apă potabilă sigură, să asigure disponibilitatea stocurilor
adecvate de medicamente şi vaccinuri, să se coordoneze cu organizaţia de
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securitate, să organizeze simulări de exerciţii pentru profesioniştii din
domeniul sănătăţii, departamentele guvernamentale. Publicul ar trebui să
fie informat cu privire la atacurile iminente, astfel încât să fie încurajată
raportarea voluntară.
(b) Faza de avertizare timpurie: avertizarea timpurie în sistemul de
supraveghere include activităţi precum definiţii de cazuri, notificarea,
compilarea şi interpretarea datelor epidemiologice.
(c) Faza de notificare: este obligatorie raportarea autorităţilor
competente a oricariu sindrom neobişnuit sau sindroame uzuale în număr
neobişnuit. Activităţile din această fază includ investigaţii
epidemiologice rapide, asistenţă rapidă de laborator pentru confirmarea
diagnosticului, carantină, izolare, menţinerea facilităţilor de îngrijire a
sănătăţii orientate pentru gestionarea iminentă a accidentelor şi evoluţia
instituţiilor de sănătate publică pentru control.
(d) Faza de răspuns: activităţile includ investigaţii epidemiologice
rapide, asistenţă rapidă de laborator, gestionarea în masă a accidentelor şi
iniţierea unor măsuri preventive, curative şi de control specifice pentru
limitarea răspândirii ulterioare a bolii.
Spitalele asigură izolarea adecvată, carantina, eliminarea deşeurilor
şi măsurile de protecţie personală. Toate hainele şi echipamentele
contaminate sunt eliminate cu grijă prin incinerare. O echipă de evaluare
a impactului evaluează impactul atacurilor asupra oamenilor, animalelor
şi plantelor.
(e) Faza de recuperare: eşecurile suferite sunt folosite ca lecţiile
învăţate în această fază sa fie încorporate în viitoarele planuri de
pregătire. Modificările necesare sunt apoi încorporate în planul de
urgenţă pentru viitor.
Invenţiile si cercetările în tehnologia rachetelor a dus la producerea
de către URSS a primei rachete balistice intercontinentale (ICBM), în
anul 1957, urmata curând de SUA. Până atunci vectorul principal era
bombardierul strategic. Concomitent cu cercetările privind rachetele cu
raza mare de acţiune, s-au perfecţionat si cele cu raza medie si scurta,
astfel încât, în momentul declanşării crizei rachetelor sovietice amplasate
în Cuba, SUA si URSS posedau deja rachete cu încărcături nucleare,
îndreptate unele spre teritoriul celeilalte. În acel moment nu exista nici un
mijloc care sa poată intercepta sau neutraliza aceste arme, odată lansate
pe traiectorie. Astăzi, printre cele mai performante mijloace de
întrebuinţare a armei nucleare, putem enumera: aviaţia; artileria de
calibru mare; submarinele; rachetele balistice. Acestea folosesc muniţii
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sub forma de bombe, rachete purtătoare, proiectile si torpile; pot fi
întrebuinţate si sub forma de fugase nucleare etc.
Proliferarea se poate produce în ciuda normelor si acordurilor
internaţionale de neproliferare iar armele de distrugere în masa si
mijloacele de transport ale acestora pot constitui o ameninţare militara
directa la adresa umanităţii si statelor.
Pe plan internaţional, dezvoltarea, producţia şi importul şi exportul
anumitor produse chimice sunt reglementate de „Convenţia privind
interzicerea armelor chimice (Chemical Weapons Convention” – CWC,
adoptată la Geneva, la 3 septembrie 1992 şi deschisă semnării la Paris, la
13 ianuarie 1993. Convenţia a intrat în vigoare la data de 29 aprilie 1997.
Până în prezent, 192 ţări sunt State părţi la Convenţie. Depozitarul
Convenţiei este Secretarul General al ONU.
CWC este primul Acord internaţional din domeniul dezarmării,
prin care sunt reglementate dezvoltarea, producţia, importul şi exportul
anumitor produse chimice; reprezintă instrumentul juridic internaţional
din domeniul dezarmării, cu vocaţie universală, care vizează eliminarea
unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un strict control
internaţional, fapt care constituie un real progres pentru securitatea
regională şi globală.
Pentru implementarea prevederilor sale, Convenţia a stabilit
înfiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu
sediul la Haga, Olanda. În prezent, 192 de state sunt părţi la CWC şi
membre ale OIAC. Mandatul OIAC este acela de prevenire a proliferării
armelor chimice şi de verificare a implementării, de către Statele-părţi, a
prevederilor CWC, inclusiv prin inspecţii la companiile cu activităţi
declarabile în termenii Convenţiei. Prin Convenţie, Statele-părţi se
angajează, inter alia, să renunţe definitiv la armele chimice, un obiectiv
principal reprezentând distrugerea stocurilor existente de arme chimice şi
a instalaţiilor de producere a acestora.
Noua dimensiune a confruntărilor militare, care presupune implicarea
armatelor în războiul împotriva terorismului/ bioterorismului, (deoarece
mediul natural este foarte afectat, în conformitate şi egală măsură cu
oamenii) şi combaterea altor ameninţări asimetrice, cere noi tehnologii,
pentru moment inexistente, impuse de particularitatea acestor confruntări
şi incluse în: mijloace de descoperire, identificare si localizare a reţelelor
teroriste, nodurilor de reţea, bazelor de antrenament si altor elemente;
mijloace de supraveghere a reţelelor teroriste; mijloace de acţiune
concreta împotriva teroriştilor, în care se cuprind si mijloacele de
recunoaştere si de interoperabilitate a forţelor şi elementelor acţionale.
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Tehnologiile noi vor asigura dominarea totala a adversarului, pe
întreaga gamă a operaţiilor militare, în primul rând prin dominarea
informaţională.
Un lucru este sigur: nici o tara din NATO sau din afara acesteia nu
este si nu va fi apta de a-si dezvolta si produce izolat tehnologiile si
sistemele de arme necesare conflictelor armate. Unica soluţie rămâne
cooperarea militara si industriala, tehnica si tehnologica euroatlantica.
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Desen: „Opriţi războaiele” de Tudor Ahmet
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AUGUST 1945!
Radu Andreea Daria – elevă Cls. a-IX-a G
L.T.A.S. “ VICTOR SLAVESCU “, Ploieşti
De când suntem pe acest pamânt ca fiinţe constiente, oamenii au
căutat întotdeauna să conducă alţi oameni de cele mai multe ori prin
violenţă. Întotdeauna mediul a suferit, pârjolit, cotrobăit , otravit... , iar
acum pericolul unei catastrofe este din ce in ce mai aproape. Când spun
o catastrofă mă refer în special la armele atomice , care aruncate
împreună pot lăsa în urma un deşert dezolant unde nimic nu mai poate
trăii.
Perioada din 1939 până în 1945 a reprezentat apogeul vechiului stil
de război şi, împreună cu strategia, ca practică intenţionată de a potrivi
puterea militară cu obiectivele politice. În urma sa , au apărut o serie de
provocări pentru această paradigmă clasică a războiului, prima în
ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial . Eliminarea
unor bombe atomice asupra oraselor , Hiroshima şi Nagasaki , Japonia,
a inaugurat o nouă eră de război.Bernard Brodie , istoric militar american
şi gânditor pionier în domeniul armelor nucleare, a declarat în 1946:
“Până în prezent, scopul principal al acţiunilori noastre militare a
fost să câştigăm războaie. De acum înainte, scopul principal trebuie să
fie evitarea lor. Nu poate avea aproape niciun alt scop util.”
Distrugerea totală a Hiroshimei, Japonia, în urma aruncării primei
bombe atomice, la 6 august 1945.
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În anumite privinţe, armele nucleare au făcut doar efectivă
promisiunea anterioară de putere putere aeriană - violenţa copleşitoare
pronunţată în oraşele unui adversar, ocolind forţele sale militare. Armele
nucleare erau diferite, totuşi, prin viteza, distructivitatea şi absenţa
aparentă a măsurilor compensatorii. Mai mult, cheltuiala şi tehnologia
înaltă a armelor nucleare au creat brusc două clase de puteri în lume: cei
care deţineau aceste noi instrumente de război şi cei care nu.
În deceniile care au urmat, strategia nucleară a avut o fluctuatie
deosebit de neliniştită. Multe dintre realităţile armelor nucleare - câte
erau în fiecare arsenal, mijloacele precise pentru livrarea lor, fiabilitatea
dispozitivelor în sine şi a avioanelor, rachetelor şi echipajelor care
trebuiau să le livreze - erau obscure.
Cu toate acestea, gândirea strategică nucleară a fost mult mai puţin
tulbure. Cei care l-au dezvoltat au provenit mai puţin
din comunitatea militară decât din lumea academică civilă şi mai puţin
din disciplina istoriei decât din economie sau ştiinţe politice . S-a
dezvoltat un set elaborat de doctrine pentru a explica modul în care a
funcţionat strategia nucleară.
O astfel de doctrină a fost “Mass assured Destruction” sau
„distrugere reciprocă asigurată ”(MAD), noţiunea că scopul strategiei
nucleare era de a crea o
lume stabilă în care doi
oponenţi să-şi dea seama
că nici unul nu ar putea
spera să-l atace pe celălalt
cu succes şi că, în orice
război, ambii vor suferi o
distrugere efectivă.
La 6 august 1945 ,
Statele Unite ale Americii
incă se aflau în razboi cu
Imperiul Japonez . SUA a
aruncat deasupra oraşului
Hiroshima
bomba
atomică cunoscută ca
"Little Boy" care a ras
oraşul
de
pe
faţa
pamantului.
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La 9 august 1945,
o a doua bombă
atomică, cunoscută
ca "Fat Man", a fost
detonată deasupra
oraşului Nagasaki.

Cele două arme atomice au fost arme de şoc şi teroare. Avantajul
enorm al acestor arme nu a fost militar ci politic. Din punct de vedere
militar, Statele Unite ar fi câştigat puţin prin distrugerea a două oraşe
japoneze. Dar din punct de vedere civil, Japonia avea să piardă mult.
Noutatea adusă de armele nucleare a fost nu distrugerea la scară largă
(care s-ar fi putut realiza şi cu arme convenţionale în cantitatea necesară),
ci faptul că armele nucleare comprimă distrugerea catastrofică într-o
perioadă de timp foarte scurtă schimbă dramatic politica războiului,
motivaţiile oamenilor cu putere de decizie şi capacitatea de a reflecta în
timp ce războiul se desfăşoară. Putem judeca că scopul Statelor Unite era
mai puţin acela de a se razbuna pentru atacul de la “Pearl Harbor” , ci de
a testa aceste arme. Fiecare faptă are consecinţe şi acestea s-au prezentat
prin morţile aproape inutile a peste 130.000 de oameni şi conditii grave
aparute in anii urmatori, cum ar fi: creştera cazurilor de leucemie şi
anemie , cataractă, complicaţii la naştere ş.a. Ca întotdeauna mediul
înconjurator a avut de suferit.
În momentul în care bomba a explodat, totul a fost distrus. A
existat teama că vor exista întinse suprafeţe de pământ pustii, unde nu se
va putea trăi şi unde nu se va mai dezvolta nimic. Însă, în anul 1946 a
apărut o urmă de speranţă, atunci când florile de oleandru au început să
apară din nou. În timp, nivelul de radiaţii a scăzut, iar astăzi zona este
considerată ca fiind în siguranţă. S-a reuşit reconstruirea oraşelor, iar în
anul 2010 populaţia Hiroshimei era de 1.2 milioane de locuitori, iar cea a
oraşului Nagasaki ,de 446.000 în anul 2009.
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Nagasaki & Hiroshima – 2017
Cu toate că oraşele au fost reconstruite, încă se mai păstrează urme
ale dezastrului atomic din luna august a anului 1945.
Efectele folosirii armelor nucleare
Explozia nucleară are efecte imediate şi întârziate. Unda de
şoc, radiaţia termică, radiaţia ionizantă promptă, produc distrugeri mari
în câteva secunde sau minute ,de la detonare. Efectele întârziate precum
căderile radioactive acţionează pe perioade mari de timp, de la ore la ani.
•
Unda de şoc produce modificarea bruscă a presiunii
aerului şi vânturi puternice. Construcţiile mari sunt distruse de
modificarea presiunii aerului în timp ce vânturile puternice distrug
vegetaţia şi omoară oamenii. Dacă explozia are loc la suprafaţa sau în
apropierea solului se produce un crater din care materialul este ridicat
în atmosferă, de unde revine sub forma de depuneri radioactive.
•
Circa 35% din energia exploziei este sub forma de radiaţie
luminoasă şi termică (căldură). Radiaţia luminoasă produce orbirea
prin arderea retinei. Radiaţia termică produce arsuri fiinţelor vii şi
incendierea materialelor combustibile.
•
Efectele radiaţiilor nucleare directe sunt în general mai
mici decât cele ale undei de şoc sau radiaţiei termice. La armele cu
neutroni spre exemplu efectul radiaţiei directe (neutroni) este cel mai
puternic. Iradierea directă cu radiaţii nucleare duce la deces sau în
cazul dozelor mai mici la „boala de iradiere.”
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•
Particulele radioactive ridicate în atmosferă (norul în
formă de ciupercă) revin pe pământ în apropierea locului exploziei.
Ele nu produc multe decese deoarece afectează zona unde oamenii au
fost deja ucişi de celelalte efecte. În funcţie de condiţiile
meteorologice, norul radioactiv poate fi deplasat la distanţe mari iar
depunerile pe sol pot afecta zonele mai îndepărtate.
•
Undele electromagnetice produse de explozie rezultă prin
absorbţia radiaţiei gama în aer şi în sol. Pulsul de unde
electromagnetice generează câmpuri electrice de mii de volţi, pe
durate extrem de scurte. Consecinţele privesc în special comunicaţiile
şi reţelele electrice.

Efectele fabricarii acestor focoase
Producerea şi testarea armelor nucleare în Rusia (fosta URSS) a
condus la contaminarea excesivă a anumitor regiuni, peste limitele
admisibile.Numai suprafaţa contaminată de activităţile Minatom (
Ministerul Energiei Atomice al Federaţiei Ruse şi Agenţia Federală
pentru Energia Atomică (sau Rosatom)), depăşeşte 480 km2. O problemă
gravă priveşte stocarea necorespunzătoare a deşeurilor nucleare. Circa
650 milioane m3 de deşeuri stocate de Minatom, conţin o activitate de 2
miliarde de Ci. Alte organizaţii deţin 12 000 tone de combustibil ars cu o
activitate de 8,2 miliarde de Ci. În plus, cantităţi foarte mari de ape
puternic contaminate (1,5 miliarde Ci), au fost injectate în subteran sau
pur şi simplu aruncate în lacurile sau râurile din apropiere. Din cele 184
submarine nucleare scoase din uz acum 10-15 ani , 104 au rămas cu
combustibilul ars la bord, iar starea lor precară reprezintă un mare pericol
pentru mediu.
Începând din 1989 SUA a înfiinţat la Departamentul Energiei un
oficiu dedicat eliminării riscurilor asociate moştenirii Războiului Rece.
Cea mai mare parte din această moştenire radioactivă provine din
instalaţiile de producere a uraniului îmbogăţit şi a plutoniului (minele de
uraniu, prelucrarea chimică a uraniului, îmbogăţirea, fabricarea
combustibilului şi a ţintelor, iradierea în reactor, separarea chimică a
plutoniului). Deşeurile generate la extragerea plutoniului reprezintă 85%
din radioactivitatea asociată producerii armamentului nuclear, 71 % din
apele contaminate şi 33 % din terenurile contaminate.Activităţile de
producere a armamentului nuclear au lăsat o moştenire de 1500 milioane
metri cubi de ape contaminate (inclusive ape subterane) şi 73 milioane
metri cubi de solide contaminate.
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Tratate internaţionale care reglementează aspectele cu privire
ale protecţiei mediului în cazul conflictelor armate
– Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri ostile a
tehnicilor de modificare a mediului (1976);
– Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontier (1991);
– Convenţia asupra poluării atmosferice pe distanţe lungi, Geneva,
1979, urmată de opt protocoale adiţionale referitoare la unele categorii de
poluanţi şi obligaţii ale statelor referitoare la standarde în materie şi
controlul emisiilor;
– Convenţia referitoare la accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziei în probleme de mediu (1998);
– Tratatul Cartei Energiei şi Protocolul (1994);
– Convenţia asupra schimbărilor climatice (1992), inclusiv
Protocolul de la Kyoto (1997);
– Convenţia privind biodiversitatea (1992);
– Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon(1985),
inclusiv Protocolul din 1987 şi altele.
Din economia acestor convenţii şi tratate rezultă principiile
specifice dreptului mediului şi anume:
– consistenţa dintre suveranitatea statelor şi obligaţia de protecţie a
mediului;
– principiul cooperării internaţionale în soluţionarea problemelor
conservării mediului;
– buna-vecinătate în domeniul conservării şi protecţiei mediului;
– obligaţia statelor de a gestiona, conserva şi proteja mediul şi
resursele sale naturale;
– obligaţia statelor de a evalua impactul activităţilor sale asupra
mediului;
– obligaţia de supraveghere a stării mediului;
– informarea şi participarea publicului;
– principiul poluatorul plăteşte;
– principiul răspunderii statelor pentru prejudicii aduse mediului.
Dreptul la un mediu natural sănătos, este un nou drept fundamental
al omului pentru care trebuie depuse toate eforturile, pentru a scuti
umanitatea mai ales pe copii şi nepoţii noştri, de pericolul de a trăi pe o
planetă ruinată în mod iremediabil de activităţile oamenilor şi ale cărei
resurse nu vor mai fi suficiente pentru nevoile lor.Aceste onorabile
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convenţii pot fi încalcate , încălcarile sunt numite infracţiuni împotriva
mediului.
Printre cele mai comune astfel de infracţiuni se numără:
• emisia sau evacuarea ilegală a substanţelor în atmosferă,
apă sau sol
• comerţul ilegal cu specii ale faunei şi florei sălbatice
• comerţul ilegal cu substanţe care diminuează stratul de
ozon
• transportul ilicit sau deversarea ilicită de deşeuri
Lipsa de informaţie, curiozitatea macabră, prea multă putere şi
completa ignoranţă au dus la dezastre ce riscă să ne lase copiii şi nepoţii
fară un loc pe care să-l numească acasă. De aceea avem nevoie de reguli
, disciplină şi mai presus de toate de pace şi un mediu curat unde să
traim, caci este un drept al nostru.
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Anexa nr. 1
RĂZBOIUL DIN VIETNAM ÎN VIZORUL FOTOGRAFILOR
- F64 BLOG
(preluare)
Războiul din Vietnam s-a soldat cu cateva milioane de morti
(marea majoritate vietnamezi), pagube materiale, dezastre ecologice, cu
alte sute de mii de vieti distruse si cu aparitia unei noi maladii in
mentalul colectiv: sindromul vietnamez. Razboiul din Vietnam a fost cel
mai ucigator razboi cald din perioada razboiului rece.
Războiul din Vietnam a atras atenţia opiniei publice într-o măsură
mai mare decât orice alt conflict. Acest lucru a fost posibil datorită
curajoşilor jurnalişti, fotografi şi cameramani de televiziune. Ororile
războiului – răniţii, morţii sau moartea întâlnită la tot pasul – nu au fost
niciodată redate într-o manieră atât de grafică şi plină de compasiune.
În septembrie 2017, televiziunea PBS a început transmiterea unui
serial documentar intitulat The Vietnam War, realizat de Ken
Burns şi Lynn Novic, film structurat în 10 episoade şi cu o durată de 18
ore. Documentarul readuce în prim-plan unul dintre cele mai
controversate conflicte din istoria modernă explorând dimensiunea
umană a războiului, redată prin mărturiile a aproximativ 80 de
persoane, de la soldaţi americani care au luptat în război, până la
combatanţi şi civili din Vietnamul de Nord şi de Sud. În acest film sunt
prezentate şi poveştile unor fotografi care au acoperit acest conflict şi
sunt analizate fotografiile care au rămas reprezentative pentru Războiul
din Vietnam, pe site-ul filmului fiind accesibilă şi o galerie cu fotografii.
„Mi-am propus ca în acest articol - menţionea autorul blogului- să
nu prezint doar fotografiile iconice, despre care am mai vorbit în
articolele anterioare şi care au scris istoria acestui conflict, ci am dorit
să aduc şi imagini mai puţin circulate sau să prezint fotografi care astăzi
nu ne stau pe buze atunci când vorbim despre fotografiile realizate în
timpul Războiului din Vietnam”.
Războiul din Vietnam a avut loc într-o perioadă în care presa
cunoştea
o
mare
expansiune.
Agenţiile
foto
pariziene,
precum Gamma, Sygma şi Sipa şi-au început atunci activitatea, acoperind
cererea de imagine din partea revistelor mai bine decât o făceau agenţiile
internaţionale France
Presse, Associated
Press şi United
Press
International, care în primă fază aveau contracte doar cu ziarele. În
Statele Unite, în timp ce marile reviste precum Life şi Look şi-au
întrerupt activitatea (Life revenind ca publicaţie lunară), alte reviste îşi
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găseau locul pe piaţă, iar numărul de fotografi de agenţie sau freelanceri
a crescut semnificativ.
De asemenea, perfecţionarea tehnică a aparatelor de zbor, precum
elicopterele, a făcut ca fotoreporterii publicaţiilor sau cei ai serviciilor
armate care acopereau Războiul din Vietnam, să poată însoţi trupele în
cele mai izolate zone şi să fie acolo unde aveau loc cele mai dramatice
scene. Aceştia au putut să fie martori şi să înregistreze cele mai oribile
scene de luptă, raiduri aeriene sau la nesfârşita căutare a inamicului
ascuns. În mod ironic, multe dintre aceste fotografii de război sunt de-a
dreptul frumoase.
Războiul din Vietnam a fost un conflict cu implicaţii globale din
punctul de vedere al acoperirii media, ridicând miza în ceea ce priveşte
relatarea jurnalistică. De asemenea, s-a permis pentru prima oară
mediatizarea intensă a acestui război. În primele zile ale conflictului,
guvernul Statelor Unite permitea oricărui doritor media să participe.
Fotografii erau chiar ajutaţi cu echipament şi susţinuţi să ajungă în cele
mai dificile zone ale conflictului. Fără un control strict din partea
autorităţilor, jurnaliştii au putut să se plimbe peste tot şi să-şi facă o
părere obiectivă despre ce se petrecea acolo.
Însă, în timp ce jurnaliştii prezentau publicului un număr mare de
fotografii din acest război, punctele lor de vedere erau deseori
distorsionate de către „adevărurile” instituţiilor statului, oferite prin
vocile purtătorilor de cuvânt. Astfel, publicul a asistat la două expuneri
diferite: în timp ce guvernul american sugera că războiul era ca şi câştigat
şi oferea drept dovadă numărul mare de victime vietnameze, fotografiile
care fuseseră realizate şi publicate în timpul Războiului din Vietnam
contraziceau aceste declaraţii.

Soldat American în timpul bombardamentului de la Con Thien, 1967,
David Douglas Duncan.
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Consecinţele asupra mediului - Agentul Orange

Elicopter American într-o acţiune de defoliere în Delta Mekongului –
Vietnamul de Sud.
Operaţiunea Ranch Hand a început la începutul anului 1962 şi avea
ca scop să defolieze coroanele copacilor, şi să desece tufişurile pentru a
scoate la vedere mişcările din zonă. În această acţiune s-au aruncat
substanţe chimice asupra plantelor, printre care şi Agentul Orange
denumit după culoarea butoaielor, în urma cărora cădeau frunzele.
Substanţa conţinea şi dioxină, care era dăunătoare sănătăţii.
Guvernul Vietnamului, după război, a evaluat efectele Agentului
Orange, constatând că aproximativ 4,8 milioane de oameni au fost expuşi
substanţei care a produs moartea a 400 000 oameni şi tot din această
cauză s-au născut 500 000 copii cu malformaţii. În urma interdicţiei
ONU s-a sistat utilizarea substanţei, apoi, în 1972, a fost transportat pe
atolul Johnston, iar în 1977 s-a distrus toată cantitatea rămasă. În afară
de Agent Orange, în delta fluviului Mekong armata americană a mai
folosit până în 1973, şi Agent White şi Blue.
În SUA cercetările efectuate nu au demonstrat în mod clar
nocivitatea substanţelor defoliante, iar din acest motiv SUA nu-şi asumă
răspunderea pentru persoanele afectate şi nici faptul că ar fi folosit
substanţe chimice interzise de convenţiile internaţionale.
De la Brian K. Grigsby, SPC5, Photographer - This media is
available in the holdings of the National Archives and Records
Administration, cataloged under the National Archives Identifier (NAID)
530626., Domeniu public, https://commons.wikimedia. org/w/index.php?
curid=206113
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Anexa nr. 2
GLOSAR DE TERMENI
(Sursa: Dr. Ionel Cloşcă, Dr. Dumitru Codiţă, Dicţionar enciclopedic
de drept internaţional umanitar. De la origini până în prezent.
Editura Karta Graphic, 2013-2014, Vol. I şi II)
ARME. I. (În sens restrâns). Instrumente, piese sau dispozitive astfel
declarate prin dispoziţii legale. A. au fost folosite din timpuri imemoriale
atât la vânătoare, cât şi în luptă. Sunt asimilate a. orice alte obiecte de
natură a putea fi folosite ca a. şi care pot fi întrebuinţate pentru atac
(C.pen., art. 179). De asemenea, sunt avute în vedere orice obiect sau
dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor
proiectile, substanţe explozive aprinse sau luminoase, amestecuri
incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare (L.
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art. 2, pct. 1, subpct.
1). În raport de anumite criterii a. pot fi: 1. a. albe, adică acele obiecte
sau dispozitive ce pot pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală
a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baionete, săbii,
spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, arbalete, arcuri, bâte, măciuci etc.
2. a. de foc, care din punct de vedere al destinaţiei pot fi: a. militare
destinate uzului militar a. de apărare şi pază, a. de autoapărare, a. de tir,
a. de vânătoare, a. de panoplie, a. de colecţie etc. II. (În sens larg) Se
referă la categoriile de a. a căror denumire este determinată de anumite
însuşiri specifice. Ex.: arme albe (v.), armele viitorului (v.), arme
climatice (v.), arme cu laser (v.), arme psihotronice (v.) etc. v. şi
mijloc de luptă. III. (Din punct de vedere militar). Termenul
desemnează categoriile importante de forţe armate. Ex.: a. infanterie, a.
artilerie, a. aviaţie, a. radiolocaţie etc.
ARME ALE VIITORULUI. Mijloace, metode, dispozitive şi fenomene
care nu au fost utilizate direct ca arme, dar care-şi pot găsi un larg câmp
de aplicare în domeniul militar. Cele mai înspăimântătoare sunt armele
ecologice (v.), care pot determina modificarea climei, declanşarea unor
catastrofale cutremure de pământ şi uragane, pot da naştere la schimbări
imprevizibile şi de lungă durată a mediului natural (v. - Convenţia cu
privire la interzicerea utilizării în scopuri militare sau în alte scopuri
ostile a mijloacelor de modificare a mediului natural). Alte mijloace
de acest gen sunt armele laser (v.), care şi-au găsit deja aplicativitate
militară în anumite sisteme telemetrice ghidate şi în comunicaţii,
dispozitivele cu microunde (v.), care-şi pot găsi aplicaţii pentru
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perturbarea sau distrugerea circuitelor electronice, cum sunt cele ale
rachetelor teleghidate, dispozitivele în infraroşu (v.), ce pot fi folosite
contra vehiculelor blindate, dispozitivele cu fulgere luminoase (v.), ce
pot fi utilizate în luptele de noapte pentru neutralizarea mijloacelor
antiaeriene; dispozitivele cu infrasunete (v.), ce îşi pot găsi aplicarea
contra vehiculelor blindate, mijloacele de luptă electronice (v.), ce
constau în diverse tipuri de detectoare pentru a culege informaţii
destinate să faciliteze sau, în anumite cazuri, să declanşeze automat o
acţiune militară contra zonei supravegheate, precum şi în diverse procese,
cum ar fi bruiajul şi perturbarea comunicaţiilor electronice. În stadiul
actual, utilizarea acestor dispozitive ca arme de luptă au, în multe
privinţe, caracter de anticipaţie. Cu toate acestea, elaborarea unor norme
de DIU, care să interzică sau să limiteze utilizarea unor asemenea
mijloace de luptă ce se conturează a fi o ameninţare pentru omenire
dobândeşte o importanţă deosebită, ele având o dublă menire – de a
preveni, în stadiul de început, utilizarea tehnicii noi şi, în scopul de a
distruge şi a împiedica realizarea faptului împlinit. În acest sens, în DIU a
fost creată o normă potrivit căreia „În cercetarea, punerea la punct,
achiziţionarea sau adoptarea unor arme noi, a unor noi mijloace sau a
unor noi metode de luptă, o Înaltă Parte Contractantă are obligaţia de a
determina ca nu cumva utilizarea acestora să fie interzisă, în anumite
împrejurări sau în toate împrejurările, de către prevederile prezentului
Protocol sau de orice altă regulă de drept internaţional aplicabilă
acestei Înalte Părţi Contractante” (GPI/1977, art. 36). v. – arme noi.
ARME BACTERIOLOGICE (BIOLOGICE). Arme din categoria
mijloacelor de război de distrugere în masă concepute pe bază de agenţi
biologici, şi utilizate în timp de conflict armat pentru a cauza
adversarului îmbolnăviri sau moarte în rândul oamenilor, animalelor şi
plantelor. Agenţii biologici (ca organisme vii) au capacitatea de a se
multiplica în contact cu mediul infectat. Sub aspect militar, a.b.(b.) ridică
două categorii de probleme: una referitoare la producerea agenţilor
biologici şi a mijloacelor de răspândire a acestora, alta legată de
neutralizarea mijloacelor de apărare şi a echipamentului de protecţie
pentru forţele armate şi populaţia civilă. Regimul juridic. A.b.(b.) sunt
reglementate de Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării,
producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi
la distrugerea acestora (v.) din 10 apr. 1972. Din perspectiva DIU
trebuie relevate paragrafele 9 şi 10 ale Preambulului, potrivit cărora
statele părţi la Convenţie îşi exprimă hotărârea ca „în interesul întregii
omeniri, să excludă complet posibilitatea ca agenţii bacteriologici
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(biologici) şi toxinele să fie folosite ca arme* şi că o astfel de folosire ar
fi contrară conştiinţei umanităţii şi nu trebuie precupeţit nici un efort
pentru diminuarea acestui pericol”. În baza convenţiei sunt interzise
dezvoltarea, producerea, stocarea, dobândirea pe alte căi, precum şi
conservarea de agenţi bacterieni, alţi agenţi biologici sau toxine,
indiferent de originea sau metoda de producere, de tipuri sau în cantităţi
care nu au justificare pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte
scopuri paşnice; sunt, de asemenea, prohibite armele, echipamentul sau
mijloacele de transportare, destinate a folosi astfel de agenţi sau toxine
pentru scopuri ostile sau în conflictele armate. Statele s-au angajat, prin
Convenţie, ca la nouă luni de la intrarea sa în vigoare, distrugerea
agenţilor, toxinelor, armelor, echipamentului şi a mijloacelor de
transportare aflate în posesia părţilor să devină efectivă, precum şi
conservarea lor spre scopuri paşnice. Convenţia pune astfel capăt
cercetărilor şi eventualelor activităţi tehnologice. O serie de state, precum
SUA, Marea Britanie, URSS, ş.a. au declarat că nu deţin agenţi
bacteriologici sau arme. (*DIU se ocupă numai de interzicerea şi/sau
limitarea folosirii unor arme, problemele generale legate de fabricarea,
deţinerea, stocarea etc. intră sub incidenţa DIP).
ARME CHIMICE. Arme din categoria mijloacelor de război de
distrugere în masă (v.), confecţionate pe bază de substanţe chimice –
gazoase, lichide sau solide – folosite în caz de conflict armat, producând
efecte toxice directe asupra oamenilor, animalelor şi plantelor. Din punct
de vedere militar, prezintă următoarele caracteristici: durata efectelor este
mai redusă decât a armelor bacteriologice (până la câteva ore) şi au o
rază de eficacitate relativ limitată (între o fracţiune de ha. şi câţiva kmp);
ca armă de luptă, a.c. au fost folosite în timpul MI. La 22 apr. 1915
trupele germane au folosit în bătălia de la Ypres gaze pe bază de clor
(iperita), iar la 29 iun. 1916, în bătălia San Michele de Corso, trupele
austriece au efectuat un atac cu iperită împotriva unităţilor italiene. Până
în 1919 au fost folosite 38 de tipuri şi au fost perfecţionate şi metodele de
utilizare. Ulterior, au fost descoperite noi substanţe chimice foarte letale.
Procesul de ilegalizare al armelor chimice. Intrând sub incidenţa celor
două principii ale DIU – „rău superfluu” (v.) şi „efect nediscriminat”,
utilizarea a.c. este ilegală de lege lata (v.). Nominalizarea interdicţiei a.c.
a avut loc în 1874 în Declaraţia de la Bruxelles privind legile şi
obiceiurile războiului terestru (v.), neintrată în vigoare. Primul
document internaţional care ilegalizează folosirea a.c. a fost Declaraţia
privitoare la interzicerea folosirii proiectilelor care au ca singur scop
să răspândească gaze asfixiante sau vătămătoare (v.) adoptată la
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Prima Conferinţă de Pace de la Haga. Prin Tratatul de la Versailles (v.)
din 1919, puterile învingătoare au condamnat războiul chimic şi au
interzis prin Tratatele de pace de la Paris statelor inamice „folosirea şi
importul de gaze înăbuşitoare, otrăvitoare şi altele similare, lichidele,
materialele şi procedeele asemănătoare, precum şi materialele speciale
destinate fabricării, păstrării şi folosirii”. O încercare de ilegalizare a
a.c. s-a făcut la Conferinţa de la Washington asupra limitării
armamentelor (v.), unde Tratatul referitor la folosirea submarinelor
şi a gazelor toxice în război (6 feb. 1922) (v.) prevedea în art. 5
„Folosirea în război a gazelor asfixiante, otrăvurilor sau a altor gaze şi
a lichidelor similare, a oricăror materiale sau procedee, fiind pe bună
dreptate condamnată de opinia generală a lumii civilizate, iar
interzicerea utilizării lor fiind proclamată prin tratate la care sunt părţi
majoritatea statelor civilizate, puterile semnatare, în scopul adoptării de
către toţi ca făcând parte din dreptul internaţional, care leagă, în egală
măsură conştiinţa morală şi practica naţiunilor, declară că îşi dau
consimţământul la o astfel de interzicere în raporturile lor reciproce şi
invită toate celelalte popoare civilizate să se alăture acestora”. Tratatul
nu a fost ratificat şi, ca atare, Conferinţa internaţională privitoare la
controlul comerţului cu arme convocată sub auspiciile NU, a adoptat la
17 iun. 1925 Protocolul de la Geneva privind interzicerea folosirii în
război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor
bacteriologice (v.). Preambulul Protocolului enunţă trei principii cu
caracter cutumiar. 1. Întrebuinţarea în război a gazelor asfixiante, toxice
sau similare, precum şi a tuturor lichidelor, materiilor sau tuturor
procedeelor analoge au fost pe drept condamnată de opinia generală a
lumii civilizate; 2. Interzicerea acestei întrebuinţări a fost înscrisă în toate
tratatele la care sunt părţi cele mai multe dinte puterile lumii; 3. Această
interzicere, care se impune atât conştiinţei cât şi practicii naţiunilor,
trebuie încorporată în dreptul internaţional pentru a fi universal
recunoscută. În partea dispozitivă, Părţile contractante, care nu sunt încă
părţi la tratate prohibind această folosire „recunosc această interzicere,
acceptă să existe această interdicţie de folosire a mijloacelor de război
bacteriologice şi convin să se considere legate între ele prin termenii
acestei Declaraţii”. Ele se angajează să îndemne şi celelalte state să
adere la Protocol. După adoptarea Protocolului, a.c. nu au mai fost
folosite în timp de conflict armat. Începând din 1971, elaborarea unui
instrument juridic mai cuprinzător privind interzicerea a.c., a făcut
obiectul unui punct separat pe ordinea de zi a AG. La 23 ian 1993,
plenipotenţiarii din 130 de state, reuniţi la Paris, şi-au pus semnătura pe
Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi
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folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (v.). După intrarea în
vigoare a acestei Convenţii, Protocolul de la Geneva din 17 iun.1925
rămâne în vigoare, făcând parte din dreptul cutumiar (v.). Convenţia, al
cărui obiectiv îl constituie interzicerea generală a tuturor a.c., este primul
tratat de dezarmare cu vocaţie universală, care urmăreşte eliminarea unei
întregi „categorii de arme de distrugere în masă”. Convenţia, care este
formată dintr-un preambul şi 24 de articole, are un obiectiv prezentat în
trei planuri: 1. Interzicerea folosirii a.c. (DIU – n.n.) şi a dezvoltării,
producerii, stocării şi transferului lor (DIP - n.n.). 2. Distrugerea
stocurilor de a.c. proprii, al celor abandonate pe teritoriul altor state,
precum şi a instalaţiilor de producere; 3. Instituirea unui sistem riguros
de verificare, al cărui mecanism se bazează pe transmiterea de declaraţii
cu privire la substanţele, instalaţiile şi activităţile prevăzute în Convenţie,
precum şi pe inspecţii la faţa locului. Pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor Convenţiei fiecare stat va desemna o autoritate naţională
care va asigura legătura cu Organizaţia pentru interzicerea armelor
chimice – OIAC (v.) cu sediul la Haga. În România, autoritatea
competentă este Agenţia Naţională de Control a Exporturilor Strategice
şi al Interzicerii Armelor Chimice (ANCESIC).
ARME CLIMATICE. Tip de mijloace tehnice special concepute de om,
pentru a determina modificarea caracteristicilor atmosferice în scopuri
ostile. Ideea modificării vremii există din cele mai vechi timpuri. De mii
de ani înţelepţii vechilor civilizaţii cunoşteau această artă spirituală şi
mai ales ştiau cum să o aplice fără a perturba echilibrul general al
planetei. Ei cunoşteau faptul că o modificare a unei părţi duce la
modificarea întregului. Nu la fel procedează astăzi cei care, prin
intermediul producerii unor vibraţii de joasă frecvenţă în atmosferă au
creat adevărate a.c. Oamenii de ştiinţă au dezvoltat în prezent două
modalităţi de manipulare a climei: HAARP (v.) şi GWEN (v.). Ca
urmare a consecinţelor posibile, asupra echilibrului planetar, în 1977, AG
a adoptat o rezoluţie privind utilizarea ostilă a tehnicilor de modificare a
condiţiilor de mediu. Convenţia care a fost elaborată – Convention on the
Prohibition of Military and Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Technique (ENMOD), a impus semnatarilor, printre care şi
SUA, să se abţină de la utilizarea oricărei tehnici de modificare a climei,
care ar putea duce la efecte severe, pe termen lung sau pe arii foarte
întinse care să afecteze economia şi societatea. Douăzeci şi trei de ani
mai târziu, în noiembrie 2000, la Haga, a avut loc Conferinţa despre
modificarea climei. Nici delegaţiile oficiale, nici grupurile de acţiune în
ceea ce priveşte mediul înconjurător, care au participat la această
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conferinţă, nu au ridicat problema războiului climatic sau a tehnicilor de
modificare a climei (ENMOD). La modul oficial, peste acest subiect s-a
aşternut o tăcere suspectă. v. - Convenţia privind interzicerea
tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice
alte scopuri ostile din 1976.
ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ. Termen care defineşte
mijloacele de luptă care, datorită caracteristicilor lor, produc pagube
masive, distrugeri generalizate, fără distincţie între beligeranţi şi neutri,
precum şi între obiectivele militare (v.) şi populaţia civilă (v.).
Termenul de a.d.m. implică două elemente, ambele cu valenţe juridice:
rău superfluu (v.) şi efect nediscriminat. Primul element, care implică
ideea de eficacitate, include proporţiile distrugerilor – masive şi
generalizate, modificări ale mediului natural, amplificarea pierderilor de
vieţi omeneşti şi provocarea de suferinţe excesive ca urmare a
contaminărilor şi otrăvirilor în masă etc. Al doilea element se referă la
raportul dintre suprafaţa obiectivului vizat iniţial şi zona asupra căreia se
extind efectele după utilizare. Datorită caracterului incontrolabil în timp
şi spaţiu a efectelor biologice şi genetice ale a.d.m., folosirea lor într-un
conflict armat constituie un act îndreptat nu numai contra unui inamic, ci
şi împotriva omenirii în general. Potrivit principiilor fundamentale ale
dreptului internaţional (v.) utilizarea acestor arme este ilegală ab initio,
ceea ce implică, de asemenea, interzicerea perfecţionării, răspândirii,
precum şi distrugerea stocurilor existente. În categoria a.d.m. intră arma
chimică (v.), bacteriologică (biologică) (v.), nucleară (v.), precum şi
diverse tipuri de arme în curs de fabricare, denumite arme ale viitorului
(v.). La 12 aug. 1948, Comisia pentru armamente de tip clasic a definit,
printr-o rezoluţie, a.d.m., ca arme explozive, arme din materiale
radioactive, armele chimice şi bacteriologice şi orice arme care vor fi
dezvoltate în viitor care, din punct de vedere al efectului distructiv au
caracteristici similare celor ale armelor atomice şi a altor arme
menţionate mai sus. AG a adoptat o serie de rezoluţii care condamnă
folosirea acestor tipuri de arme. De asemenea, au fost adoptate mai multe
Convenţii internaţionale care interzic folosirea, difuzarea, experimentarea
sau amplasarea în anumite zone a diferitelor categorii de astfel de arme.
v. şi arme oarbe; arme cu neutroni; arme chimice; arme biologice.
ARME ECOLOGICE. Mijloace de luptă (v.) de natură a modifica
mediul înconjurător cu efecte larg răspândite, de lungă durată sau grave.
A.e. constau în tehnici, existente sau în curs de perfecţionare, care pot
produce modificarea, printr-o manipulare deliberată, a proceselor
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naturale, în dinamica, structura sau compoziţia globului pământesc,
inclusiv hidrosferă, atmosferă şi spaţiul extraatmosferic. Au fost
identificate următoarele tehnici specifice care intră în categoria a.e.:
crearea de nori pentru declanşarea ploilor; schimbări ale vremii,
schimbarea climei şi a sistemului hidrologic; influenţarea fenomenelor
electrice din atmosferă; perturbarea fenomenelor meteorologice, cum ar
fi producerea de cicloni, anticicloni, modificarea plafonului de nori;
schimbarea parametrilor fizici şi chimici ai mărilor şi oceanelor, ce pot
influenţa sistemul biologic, stimularea undelor seismice care ar putea
produce cutremure de pământ sau maree; acţiuni ce ar putea da naştere la
perturbarea echilibrului între biosferă şi atmosferă; crearea de câmpuri
electromagnetice şi acustice artificiale în mări şi oceane; modificarea
stării naturale a râurilor şi lacurilor prin secare sau inundare, inclusiv prin
distrugerea instalaţiilor hidrotehnice; perturbări ale suprafeţei Pământului
prin descărcări electrice sau inundaţii, inclusiv afectarea sistemelor de
îmbunătăţiri funciare; arderea vegetaţiei sau alte acţiuni ducând la
perturbarea ecologiei regnului vegetal şi animal; influenţarea straturilor
de ozon din atmosferă şi alte acţiuni care pot duce la perturbări ale
echilibrului tehnic şi de radiaţii ale sistemului pământ-atmosferă-soare.
Fiind considerate arme de distrugere în masă (v.), folosirea a.e. este
ilicită din punct de vedere juridic. Perfecţionările sunt atât de specializate
încât se poate vorbi de adevărate arme climatice (v.). Aceste arme sunt
prohibite prin Convenţia cu privire la interzicerea utilizării în scopuri
militare sau în alte scopuri ostile a mijlocelor de modificare a
mediului înconjurător (v.), precum şi prin GPI/1977, care incriminează
„utilizarea de metode sau mijloace de război concepute a cauza sau de
la care se poate aştepta să cauzeze astfel de daune mediului ambiant
natural şi să compromită, datorită acestui fapt, sănătatea sau
supraveţuirea populaţiei” (GPI/1977, art. 35, par. 1).
BUNURI PROTEJATE. Dreptul internaţional umanitar prevede reguli
particulare de protecţie pentru următoarele categorii de bunuri: unităţi şi
mijloace de transport sanitare (v.); bunuri culturale şi lăcaşuri de
cult (v.); mediul natural (v.); localităţi neapărate (v.); zone protejate
(v.); bunuri civile (v.).
COMITETUL NU PENTRU UTILIZAREA PAŞNICĂ A
SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC. Organism auxiliar al AG,
înfiinţat la 12 dec. 1959, cu scopul de a promova cooperarea
internaţională în problemele ştiinţifice şi tehnice ale activităţilor spaţiale
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şi de a sprijini elaborarea unei legislaţii internaţionale în domeniu.
Comitetul este format din 37 de state şi are două subcomitete - ştiinţific şi
tehnico-juridic şi trei grupe de lucru – pentru sisteme de navigaţie prin
sateliţi, pentru televiziune directă prin sateliţi şi pentru detectarea
resurselor Pământului prin sateliţi. A elaborat textele a cinci instrumente
juridice internaţionale adoptate de state: 1. Tratatul cu privire la
principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi
folosirea spaţiului extraatmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri
cereşti (v.) din 27 ian. 1967; 2. Acordul cu privire la salvarea
astronauţilor, reîntoarcerea astronauţilor şi restituirea obiectelor
spaţiale (v.) din 22 apr. 1969; 3. Convenţia asupra răspunderii
internaţionale pentru daunele cauzate de obiectele spaţiale (v.) din 29
mart. 1972; 4. Convenţia asupra înmatriculării obiectelor lansate în
spaţiul extraatmosferic (v.) din 14 ian. 1975; şi 5. Acordul guvernând
activităţile statelor pe Lună şi pe celelalte corpuri cereşti (v.) din 18
dec. 1979. Comitetul a pregătit cele două Conferinţe ale NU pentru
exploatarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic din 1968 (v.) şi 1972
(v.). v. şi dreptul spaţiului atmosferic; cosmos.
MEDIUL NATURAL. Din punct de vedere semantic, termenul
„mediu” defineşte natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor
externi în care se află fiinţele şi bunurile. Conceptul „mediu natural”, aşa
cum s-a cristalizat el în DIU, cuprinde: resursele naturale; pădurile şi alte
învelişuri vegetale (v. – art. 2, pct. 4 din Protocolul III al Convenţiei din
10 oct. 1980 asupra interzicerii sau limitării anumitor arme clasice care
produc rău superfluu); fauna, flora şi alte elemente biologice, inclusiv
climatice; dinamice; compoziţia sau structura Pământului, inclusiv
biosfera, litosfera, biosfera, atmosfera şi spaţiul extraatmosferic (v. – art.
II din Convenţia cu privire la interzicerea utilizării în scopuri
militare sau în orice alte scopuri a tehnicilor de modificare a
mediului din 10 dec. 1976). Protecţia m.n. s-a pus pentru prima dată în
GPI/1977, art. 35 (regula generală) potrivit căreia: „Este interzis să se
utilizeze metode şi mijloace de luptă care sunt concepute pentru a cauza,
sau de la care se poate aştepta că vor cauza pagube extinse, de durată şi
grave mediului natural”. Regula interzicea: a) orice metodă sau mijloc
de luptă conceput pentru a cauza, chiar şi incidental, pagube excesive, de
durată şi grave m.n.; b) protejează, nu numai populaţia civilă şi
combatanţii de orice efect de această natură, ci m.n. ca atare. Măsurile
preventive sau colective de protecţie a m.n., astfel ca acest mediu să nu
prejudicieze sănătatea fizică sau psihică a oamenilor. În 1972, Conferinţa
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NU pentru mediu a adoptat un Program şi o Declaraţie, cunoscută sub
numele de „Declaraţia de la Stokholm” (v.). Dacă ameninţarea pe care
activităţile oamenilor în timp de pace este un fapt relativ nou (v. – ONU,
Chronique mensuelle, no. 7, Juillet, 1972, pp. 89 – 94) în timp de conflict
armat pericolul este uriaş, din cauza armelor devastatoare moderne.
Acesta este motivul pentru care, GPI/1977 a consacrat în art. 54 intitulat
„Protecţia bunurilor indispensabile supraveţuirii popaţiei civile” (v.) o
dispoziţie specială de protecţie a acestor bunuri. Ameninţările la adresa
mediului depăşesc, cum se precizează în Programul NU unite pentru
mediul înconjurător (v.), perioada de conflict armat; răspâdirea pe
anumite teatre de operaţiuni de cantităţi exagerate de mine terestre (v.)
şi capcane (v.), care reprezentă o ameninţare gravă şi constantă pentru
populaţia civilă. De asemenea, armele cu efect întârziat, elementele
chimice ale unor resturi rămase în urma războiului pot avea efecte
durabile şi grave asupra fiinţelor umane, animalelor şi vegetaţiei, apei şi
ecosistemelor (UNEP/GC/103, p. 2, par. 6 şi Acte XVI, p. 190,
GDDH/IV/SR/37, par. 5). În primăvara anului 1975 Conferinţa
Comitetului de Dezarmare (v.) a fost sesizată cu o Rez. a AG (nr. 3264)
referitoare la interdicţia de a acţiona asupra mediului şi climatului în
scopuri militare şi altor scopuri incompatibile cu menţinerea păcii şi
securităţii internaţionale şi bunăstarea şi sănătatea fiiinţei umane.
Rezoluţia conţine în anexă un proiect de convenţie (ENMOD) al cărui
art.1 se referea la „interzicerea tehnicilor de modificare a mediului,
având efecte întinse, durabile şi grave”. Deşi aparent, cele două
reglementări din GPI/1977 şi ENMOD aveau funcţii diferite, în realitate:
GPI/1977 se aplică numai în situaţii de conflict armat, în timp ce
interdicţia din ENMOD se aplică numai utilizării tehnicilor de
modificare a mediului în scopuri ostile chiar şi în situaţia când nu există
un conflict armat şi nicio armă nu ar fi folosită. Cu alte cuvinte GPI/1977
urmăreşte să protejeze m.n. contra pagubelor care i-ar putea fi cauzate
prin orice miloc de război, în timp ce ENMOD are ca scop să prevină
utilizarea tehnicilor de modificarea mediului, prin manipulări deliberate a
proceselor naturale cu scopul de a modifica „dinamica, compoziţia sau
structura Pământului, inclusiv litosfera, hidrosfera, atmosfera şi spaţiul
extraatmosferic”. Acordul interpretativ anexat la convenţie citează:
cutremurele de pământ; tsunami-urile, perturbările echilibrului ecologic
al unei regiuni, modificarea condiţiilor atmosferice (precipitaţii, cicloane
de diferite tipuri şi tornade), ale curenţilor oceanici, ale stratului de ozon
şi ale ionosferei. Intensificarea conflictelor armate după încetarea
războiului rece (v.), cruzimea cu care s-a desfăşurat atacul violent
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asupra mediului, şi să ne amintim numai de tentativele de distrugere a
fiinţei naţionale a unor state balcanice şi incendierea puţurilor petrolifere
în Kuweit în 1991, au declanşat imediat iniţierea unei Conferinţe
internaţionale destinate să amelioreze protecţia m.n. Avem în vedere
reuniunea experţilor convocată de CICR la Geneva în 1992. Conferinţa
NU asupra mediului şi dezvoltării de la Rio de Janeiro, tot în 1992; de a
doua Conferinţă a părţilor însărcinată cu examinarea Conferinţei
ENMOD (1992). 1. Reuniunea experţilor convocată de CICR la Geneva
(27 – 29 apr. 1992). Reuniunea a avut ca obiect: a) definirea conţinutului
dreptului în vigoare; b) stabilirea principalelor probleme puse de acest
drept; c) identificarea lacunelor dreptului în vigoare şi determinarea
măsurilor ce trebuie luate în acest domeniu. Participanţii la reuniune au
întocmit o listă a principalelor probleme juridice care meritau examinate.
Printre acestea s-au numărat: rolul şi întinderea normelor cutumiare care
protejează m.n.; interpretarea normelor convenţionale aplicabile, în
special cele cuprinse în GPI/1977 şi în Convenţia ENMOD; echilibrul ce
trebuie protejat între necesităţile militare (v.) şi protecţia m.n. şi
chestiunea răspunderii internaţionale în caz de atingeri grave ale
mediului. 2. Conferinţa NU asupra m.n. şi dezvoltarea. Şi-a desfăşurat
lucrările la Rio de Janeiro între 3 şi 14 iun. şi a avut ca obiect trecerea în
revistă a problemelor referitoare la dezvoltarea şi protecţia m.n., precum
şi la legăturile existente între cele două probleme – dezvoltare şi mediu.
Protecţa m.n. în perioada de conflict armat a ocupat un loc marginal,
unde, deşi mai mulţi delegaţi au evocat pericolele inerente aduse
mediului în perioada de conflict armat, patru dintre ei s-au pronunţat în
favoarea dezvoltării dreptului. În final, Conferinţa a adoptat Principiul 24
al Proiectului Declaraţiei de la Rio în domeniul protecţiei m.n. (v. – Doc
A/Conf. 151/L.3/Add. 39). Acest principiu nu aduce nicio schimbare
notabilă a dreptului existent. 3. A doua Conferinţă a părţilor însărcinată
cu examinarea Convenţiei ENMOD. Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările
între 14 şi 18 sept. 1992. Reamintim, Convenţia ENMOD, adoptată de
AG la 10 dec. 1976, avea ca scop să interzică utilizarea în scopuri
militare sau în orice alt mod ostil „tehnicile de modificare a mediului
având efecte extinse, durabile şi grave, precum şi mijloacele de natură a
cauza distrugeri, daune sau prejudicii altui stat parte” (art. 1). De
asemenea, Convenţia nu interzice decât atingerile mediului care rezultă
din utilizarea „oricărei tehnici care are ca obiect modificarea, datorită
unei manipulări deliberate a proceselor naturale – a dinamicii,
compoziţiei sau structurii Pământului”, adică a tehnicilor futuriste.
Conferinţa a constituit un Comitet care să analizeze atingerile aduse
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mediului prin mijloace de război clasice. Participanţii au formulat
următoarele propuneri 1. Adaptarea Convenţiei ENMOD la atingerile
mediului de genul celor cauzate prin incendierea puţurilor petrolifere în
Golf, în 1990 – 1991. Convenţia nu este aplicabilă deoarece nu răspunde
criteriilor asumate; 2. S-a propus ca definiţia „atingerilor” să fie
precizată şi extinsă (criteriile de durată, gravitate şi extindere să fie
reduse); 3. Să se adapteze Convenţia la realităţile conflictelor
contemporane, ţinându-se cont de regulile prevăzute în Convenţia asupra
armelor chimice; 4. Lucrările de cercetare care conduc la dezvoltarea
tehnicilor de modificare a mediului să fie interzise; 5. Reglementarea
referitoare ierbicide să fie mai precis stabilită; 6. S-a propus să se
adapteze un mecanism de anchetă şi de verificare, să se creeze în acest
scop un comitet de experţi; 7. Să se pună un accent mai mare pe
prevenire, precizând o difuzare mai largă a regulilor Convenţiei; 8. În ce
priveşte sancţiunile să se stabilească o legătură între violările convenţiei
şi noţiunea de crime internaţionale; 9. S-a regretat slaba participare la
Convenţie (numai 55 de state erau legate prin ENMOD). Deşi multe din
propuneri n-au reuşit să întrunească consensul, Actul final consemnează
faptul că s-a promis să se clarifice anumite aspecte ale Convenţiei şi să se
dezvolte câmpul său de aplicare. Printre rezultatele pozitive, Actul final a
menţionat: a) interpretarea dată art. 1 conform cărora toate lucrările de
cercetare şi de dezvoltare întreprinse asupra tehnicilor de modificare a
mediului, precum şi a utilizării lor trebuie să fie consacrate exclusiv în
scopuri paşnice; b) reafirmarea interpretării, conform căreia, în anumite
condiţii, utilizarea erbicidelor poate fi asimilată unei tehnici de
modificare a mediului interzisă prin art. II; c) crearea unui grup de
experţi însărcinat cu clarificarea întinderii şi aplicării Convenţiei; 4. A
47-a sesiune a AG – toamna anului 1992. Prin Rez. sa 46/417 din 9 dec.
1991, AG a luat act că protecţia m.n. va face obiectul celei de-a XXVI-a
Conferinţe Internaţionale a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, S.g. al NU a
rugat CICR să-i transmită informaţii asupra problemei, care au constituit
obiectul raportului supus celei de-a 47-a sesiuni a AG. Raportul conţinea
instrumentele juridice în vigoare şi evoca principalele lucrări întreprinse
în ultimii ani în domeniul protecţiei m.n., în special de CICR. În ce
priveşte dreptul aplicabil, CICR îşi exprimă convingerea că „adevărata
problemă nu constă cu adevărat în insuficienţa normelor, ci în ignoranţa
şi dispreţul acestora” (Cf. Protection l’environnement en periode de
conflit armé, Declaration du CICR à la 47 sesion de l’Assemblée
générale, 1 octobre 1992). Raportul insistă asupra ameliorării difuzării şi
punerii în aplicare a regulilor DIU. A cerut ca această problemă să fie
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introdusă în manualele militare (v.) ale fiecărei ţări. Totodată, CICR a
recunoscut că anumite clarificări, cum ar fi conţinutul dreptului cutumiar,
precum şi aplicarea acestui drept în conflictele armate neinternaţionale,
sunt necesare. Concluzia ce s-a desprins poate fi astfel formulată: dreptul
existent oferă o protecţie suficientă, cu condiţia să fie corect aplicat
(Detalii Valentin-Stelian Bădescu, Dreptul mediului, Sisteme de
manegement de mediu, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011).
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Ansamblu de măsuri
întreprinse la nivel naţional, regional şi mondial, având ca obiect
menţinerea echilibrului ecologic, îmbunătăţirea factorilor naturali,
crearea unor condiţii de viaţă şi muncă mai bune pentru generaţiile
viitoare. Întrucât p.m.î. este o problemă internaţională cu caracter
mondial, statele au lărgit colaborarea şi cooperarea în acest domeniu.
Problema p.m.î are implicaţii internaţionale atunci când o activitate
desfăşurată pe teritoriul unui stat produce efecte şi pe teritoriul altui stat
sau într-o zonă internaţională (în marea liberă sau în Cosmos). Prevederi
internaţionale privind p.m.î pot conţine hotărârile unor organizaţii
internaţionale, tratate bi- şi multilaterale, acte care, în genere, se
completează în mod reciproc. Începând cu anii ’60, ONU a acordat o
atenţie deosebită aspectelor mediului ambiant. Din iniţiativa acestei
organizaţii s-a convocat la Stockholm (1972) Conferinţa
interguvernamentală a NU privind mediul înconjurător (v.). În
Delegaţia adoptată cu acest prilej se atrage atenţia opiniei mondiale
asupra consecinţelor degradării mediului. Ca urmare a acestei conferinţe
s-a creat Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (v.)
(PNUMÎ), organism specializat al ONU pentru promovarea cooperării
internaţionale în domeniul p.m.î. Celelalte instituţii specializate ale ONU
acordă, de asemenea, o atenţie deosebită p.m.î. Astfel, UNESCO, în
1970, a elaborat un program de cercetare prioritară – „Omul şi biosfera”;
FAO a întreprins măsuri importante în protecţia apelor, a solului, a florei
şi faunei, a pădurilor şi parcurilor naţionale etc.; OMS participă la diferite
programe de constatare a consecinţelor poluării mediului; Comitetul de
dezarmare s-a ocupat de problema interzicerii schimbării, în scopuri
militare, a mediului. Sarcini importante au şi o serie de organisme cum
sunt: OCED şi instituţiile UE; Consiliul Europei ş.a. Printre tratatele
multilaterale amintim Convenţia internaţională pentru prevenirea
poluării apelor cu hidrocarburi; Convenţia pentru prevenirea poluării
marine prin operaţiuni de imersiuni efectuate de către nave; Convenţia
pentru protecţia mediului marin în zona Mării Baltice; Convenţiile
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referitoare la protecţia apelor Rinului şi ale Dunării etc., precum şi
nenumăratele convenţii bilaterale privind apele de frontieră, ca şi cele
referitoare la combaterea poluării atmosferice. În GPI/1977 a fost creată
o normă de p.m.î. , în care se prevede: „Art. 55. Protecţia mediului
natural. 1. Războiul va fi dus veghind la protejarea mediului naţional
contra pagubelor extinse, durabile şi grave. Această protecţie include
interdicţia utilizării de metode sau mijloace de război concepute pentru o
cauză sau de la care se poate aştepta să cauzeze astfel de daune mediului
natural şi să compromită, datorită acestui fapt, sănătatea sau
supravegherea populaţiei. 2. Atacurile contra mediului natural cu titlu de
represalii sunt interzise”. Mediul înconjurător se află într-un real pericol
ca urmare a activităţii omului. Un exemplu îl reprezintă explozia
reactorului nuclear de Cernobâl din 26 apr. 1986, care a afectat o mare
parte din Europa. Norul radioactiv a ajuns în Româna la 30 apr. Explozia
care a avut loc a fost de peste 300-400 ori mai puternică decât exploziile
de la Hiroşima (v.) şi Nagasachi (v.). Au fost împrăştiate în jur peste 3
mil. t reziduri radioactive şi peste 2.000 t în atmosferă. Personalul de
intervenţie a fost format în principal din militari, care au acţionat fără o
protecţie specială. Populaţia civilă din zonă a fost evacuată fără a se
cunoaşte momentul întoarcerii. Un alt potenţial pericol îl reprezintă
barajele hidrotehnice de mare capcitate. Conform ICOLD există în lume
peste 45.000 baraje de peste 15 m, dintre care 22.000 în China
reprezentând 45 % din total). Cu toate că dreptul internaţional al
mediului (v.) se află în curs de formare, de cristalizare, s-a evidenţiat
deja că principiile de bază ale DIC îşi găsesc aplicare şi în acest domeniu.
v – mediul natural; Convenţia privind interzicerea tehnicilor de
modificare a mediului în scopuri militare sau în orice alte scopuri
ostile din 1977; deşertificarea (v. – Addenda, vol.II).
RĂZBOI GEOCLIMATIC. Este definit ca o acţiune de perturbare
serioasă a echilibrelor naturale, care permit deterioarea vieţii omului şi a
organismelor vii, perturbare ale căror efecte pot să se facă simţite timp de
câteva decenii. Oamenii de ştiinţă au abordat în ultimii ani metodele r.g.,
pe care îl numesc eufemistic „modificarea vremii”. Americanii au
recunoscut că în timpul războiului din Vietnam au cheltuit sume
importante pentru desfăşurarea Operaţiunii Popeye, considerată prima
aplicaţie a r.g. Scopul operaţiunii a constat în prelungirea artificială a
sezonului ploilor musonice şi să blocheze în acest fel prin inundaţii de
mare amploare principalul drum de aprovizionare al forţelor comuniste
din Vietnamul de Sud. Posibilitatea folosirii fenomenelor meteo ca armă,
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deşi controversată, este recunoscută de comunitatea ştiinţifică
internaţională inclusiv în ceea ce priveşte faptul că ar putea deveni cea
mai devastatoare tactică în războaiele viitorului. Deşi rareori se
recunoaşte în reuniunile ştiinţifice, există în momentul de faţă o nouă
generaţie de arme electromagnetice sofisticate. Conform unui document
al US Air Force, intitulat AF 2025 Final Report, r.g. are o vastă aplicaţie
în domeniul mădificării climei, obligând inamicul să se confrunte cu
inundaţii devastatoare, uragane de mare intensitate, secete prelungite şi
cutremure devastatoare. „Modificările artificiale ale climei au devenit
acum parte componentă a securităţii interne şi internaţionale, având
inclusiv aplicaţii defensive şi putând fi utilizate în scop de descurajare.
Capacitatea de a provoca artificial precipitaţii intense, ceaţă densă şi
furtuni de mare intensitate, ori de a produce o climă artificială în
anumite zone precise sau un cutremur de mare intensitate, fac parte
acum din setul de tehnologii disponibile”. v. şi război geofizic.
RĂZBOI GEOFIZIC. Reprezintă acel tip de conflict, armat sau nu, care
foloseşte tehnicile de modificare a mediului înconjurător în scopuri
militare. Din punct de vedere geoclimatic, susţine cercetătorul român
Emil Străinu, se creează zăpadă, ploi, ceaţă tornade, taifunuri, cicloane,
uragane, secetă la comandă, iar din punct de vedere geofizic, cutremure,
activări de vulcani, alunecări de teren, dirijări de asteroizi şi meteoriţi,
totul făcut cu bună ştiinţă împotriva unui potenţial inamic. R.g. a fost
interzis prin Convenţia Naţiunilor Unite asupra interzicerii utilizării
tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice
alte scopuri ostile (v.). Prin conţinutul său, această convenţie vizează o
măsură de dezarmare, valabilă deopotrivă în timp de pace, cât şi în timp
de conflict armat. Pragul interdicţiei se raportează la întinderea daunelor,
la perioada la care sunt cauzate sau la gravitatea lor. Ordinul de mărime a
daunelor depăşeşte mai multe sute de kilometri pătraţi ca întindere, la
câteva luni ca durată şi la o perturbare a vieţii umane şi a resurselor
naturale şi a altora în ceea ce priveşte gravitatea. GPI/1977 în art. 55,
interzice să se recurgă, intenţionat sau nu, la agenţi de război chimic sau
care rezultă din folosirea armelor, care antrenează fatalmente acelaşi
rezultat, pe întinderi extinse, indiferent dacă sunt populate sau nu.
Interdicţia este absolută, ea subzistând chiar în absenţa oricărei
ameninţări directe pentru populaţie, pentru fauna şi flora statului inamic.
Prin această interdicţie, mediul natural (v.) este cel care trebuie protejat.
v. – HAARP, GWEN; război geoclimatic.
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Anexa nr. 3
Lista regulilor cutumiare de drept internaţional umanitar
(List of customary rules of international humanitarian law)
Lista alăturată este fondată pe concluziile expuse în volumul I al
studiului „Drept internaţional umanitar” (Jean-Marie Henckaerts,
Louise Doswald-Beck, CICR, Bruylant, Bruxelles, 2006). Deoarece
studiul nu are ca scop determinarea naturii cutumiare a fiecărei reguli
înscrise în tratatele de drept internaţional umanitar, lista nu urmează
necesarmente structura tratatelor existente. Câmpul de aplicare a
regulilor figurează între paranteze „CAI” (conflict armat internaţional)
şi „CANI” (conflict armat neinternaţional). În al doilea caz sunt indicate
prin precizarea „vezi CANI”, faptul că că ele pot fi considerate
aplicabile, deoarece practica atestă că ele se înscriu în această direcţie,
dar sunt mai puţin frecvente.
Notă: Sinteză publicată în RICR, Jean-Marie Henckaerts, Volume 87,
Selection française 2005, pp. 315 – 330.
Mediul natural
Regula 43. Principiile generale referitoare la conducerea
ostilităţilor se aplică mediului natural.
A. Nicio parte a mediului natural nu poate face obiectul
atacurilor, afară dacă ele constituie un obiectiv militar.
B. Distrugerea oricărei părţi a mediului natural este interzisă, cu
excepţia cazului când există o necesitate militară imperioasă.
C. Este interzis să se lanseze împotriva unui obiectiv militar un
atac de la care se poate aştepta ca el să cauzeze incidental
daune mediului, care ar fi excesive în raport cu avantajul
militar concret şi direct aşteptat (CAI/CANI).
Regula 44. Metodele şi mijloacele de război trebuie să fie folosite
avându-se în vedere protecţia şi conservarea mediului natural. În
conducerea operaţiunilor militare, toate precauţiile practic posibile
trebuie să fie luate pentru a evita şi, în orice caz, a reduce la minimum
daunele care ar putea fi cauzate incidental mediului. Absenţa certitudinii
ştiinţifice în ceea ce priveşte efectele asupra mediului cauzate de anumite
operaţiuni militare nu exonerează o parte la conflict de datoria sa de a lua
astfel de precauţiuni (CAI/vezi CANI).
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Regula 45. Utilizarea metodelor sau mijloacelor de război
concepute pentru a cauza sau de la care se poate aştepta să cauzeze daune
întinse, durabile şi grave mediului natural, este interzisă. Distrugerea
mediului natural nu poate fi folosită ca o armă (CAI/vezi CANI).
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Anexa nr. 4
Competiţie interdisciplinară
Ziua Dreptului Internaţional Umanitar
Ediţia a VIII,14 mai 2021
REGULAMENTUL COMPETIŢIEI
Organizatori:
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Ploieşti;
Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova;
Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Bucureşti;
Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Ploiesti
Tematică: „Să cunoaştem prevederile
dreptului
internaţional umanitar cu privire la protecţia
mediului!”
Obiectiv principal: sensibilizarea responsabililor naţionali şi
internaţionali, precum şi a opiniei publice cu privire la necesitatea
protejării mediului natural în situaţii de criză şi conflict armat.
Perioada desfăşurării: 22 aprilie - 11 mai 2021
Regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina facebook a
instituţiilor partenere.
Reguli:
1. Pentru înscrierea la concurs, participanţii sunt rugaţi să
transmită: nume, prenume, localitatea, profesia.
2. Participarea este deschisă oricărei persoane, indiferent de vârstă
şi domeniul de pregătire.
3. Concursul va consta în 10 întrebări. Fiecare întrebare este cotată
cu maximum 20 puncte.
4. Este considerată valabilă înscrierea în orice dată din interiorul
perioadei de desfăşurare (22 apr. - 11 mai 2021).
5. Comisia de jurizare a concursului va anunţa câştigătorii la data
de 14 mai 2021, cu ocazia Zilei Dreptului Internaţional Umanitar.
6. Locurile I-IV vor primi din partea instituţiilor organizatoare căte
un set de lucrări cu tematică specifică.
7. Informaţiile solicitate vor fi transmise pe adresa:
arduph@yahoo.fr
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otrăvitor sau a altor tipuri de gaz şi a mijloacelor bacteriologice de
purtare a războiului (Geneva, 17 iunie 1925)
• Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din
forţele armate în campanie/Prima Convenţie de la Geneva (Geneva, 12
august 1949)
• Convenţia referitoare la protecţia persoanelor civile în timp de
război/A patra Convenţie de la Geneva (Geneva, 12 august 1949)
• Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţiile de la Geneva din 12
august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate
internaţionale (Geneva, 10 iunie 1977)
• Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi
stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea
lor (Londra, Moscova, Washington, 10 aprilie 1972)
• Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi
folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (Paris, 13 ianuarie
1993)
• Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri militare sau
oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului
înconjurător (Geneva, 18 mai 1977)
• Statutul Curţii Penale Internaţionale (Roma, 17 iulie 1998)
PROBLEME
Problema nr. 1
De la momentul apariţiei vieţii pe Pământ, mediul natural a
înregistrat transformări semnificative ca urmare a acţiunilor intenţionate
sau/şi neintenţionate ale omului. Elementele componente ale mediului
înconjurător pot fi grupate în trei categorii: 1. elementele primare
(fundalul naturii fizice); 2. elementele derivate (mediul biotic); 3.
elementele antropice (introduse prin activitatea conştientă a omului).
Componentele primare ale mediului înconjurător sunt:
a) relieful, vegetaţia, fauna şi solul;
b) aerul, apa şi scoarţa terestră;
c) mediul natural şi mediul creat de om.
20 puncte
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Problema nr. 2
Problemele de mediu ale statelor moderne nu se limitează la
teritoriul fiecăruia dintre ele. Protecţia mediului se realizează prin măsuri
de ordin juridic, administrativ şi educaţional. În procesul educativ este
important a se conştientiza faptul că omul, ca specie biologică, este
dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei.
Indicaţi care dintre afirmaţii de mai jos este corectă:
a)
ecologia studiază existenţa fiinţelor vii şi interacţiunea
dintre
aceste fiinţe pe de o parte şi între aceste fiinţe şi mediul lor pe de
altă parte
b)
educaţia ecologică contribuie la formarea conştiinţei
sociale,
urmărind să dezvolte la nivelul întregii umanităţi o atitudine de
respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în scopul ocrotirii lor.
c)
în contextul procesului globalizării, fenomenul
globalizării
militare este unul dintre cele mai controversate, cu care se
confruntă societăţile contemporane. Astfel, dacă demersurile pentru
menţinerea păcii şi securităţii este un efect pozitiv, poluarea mediului ca
urmare a acţiunilor militare este unul negativ.
16 puncte
Precizaţi cel puţin doi factori de risc militar sau civil cu impact
asupra mediului.
4 puncte
Problema nr. 3
Pe plan internaţional numeroase tratate consacră recunoaşterea
dreptului la mediu, ca drept al omului, expresie a importanţei
fundamentale a mediului pentru om. În acest sens Declaraţia de la
Stockholm (1972) menţionează: „omul are un drept fundamental la
libertate, egalitate şi la alte condiţii de viaţă satisfăcătoare, într-un
mediu a cărui calitate îi permite să trăiască în demnitate şi bună stare.
Este o datorie de onoare de a proteja şi ameliora mediul pentru
generaţiile prezente şi viitoare”. (Principiul I)
Menţionaţi cel puţin două acte legislative (unul internaţional şi
unul naţional) care se referă la protecţia mediului natural în caz de
conflict armat.
20 puncte
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Problema nr. 4
Dreptul Internaţional Umanitar cuprinde aspectele cu privire la:
a) promovarea statutul prizonierilor de război;
b) limitarea pe cât posibil în caz de război a pierderilor de vieţi
omeneşti, a distrugerilor provocate bunurilor cu caracter civil şi a
mediului natural;
c) cunoaşterea regulilor de protecţie a populaţiei civile.
20 puncte
Problema nr. 5
În caz de conflict armat responsabilii militari vor avea în atenţie
protejarea mediului natural astfel încât operaţiunile militare să:
a) nu cauzeze „producerea de daune întinse, de durată şi grave
mediului natural”;
b) aibă efect limitat, în cazul represaliilor;
c) utilizeze doar metode sau mijloace de luptă concepute să
cauzeze sau de la care se aşteaptă să producă asemenea pagube mediului
natural şi să compromită ca urmare, sănătatea sau supravieţuirea
populaţiei.
15 puncte
Indicaţi tratatul şi articolul care se referă la aspectele menţionate
mai sus.
5 puncte
Problema nr. 6
Aveţi o funcţie oficială de lider naţional (militar, jurist, forţe de
ordine, administraţie publică, preşedinte/membru asociaţie umanitară
etc).
În cazul în care sunteţi consultat şi se solicită ca cercetarea
naţională să dezvolte producerea de arme, care să folosească agenţi
microbieni sau alţi agenţi biologici sau toxine, în eventualitatea unui
conflict armat, ce tip de aviz acordaţi:
a) pozitiv
b) negativ
Indicaţi baza legală pe care vă fundamentaţi decizia şi
argumentaţi.
20 puncte
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Problema nr. 7
În timpul unui conflict armat între două state semnatare ale
Convenţiilor de la Geneva din 1949, un avion dotat cu echipamente
concepute pentru a utiliza astfel de agenţi sau toxine survolează graniţele
acestor state.
a) Ce convenţie internaţională este încălcată?
10 puncte
b) Se justifică forţarea avionului să aterizeze la cel mai apropiat
aeroport?
10 puncte
Problema nr. 8
În capitala statului A, mai mulţi civili sunt ucişi şi importante
obiective protejate, marcate cu semne convenţionale specifice, sunt
distruse de explozia unei bombe. Responsabilitatea este asumată de o
grupare refugiată într-o ţară din vecinătate.
Forţele armate ale statului A execută un raid de represalii
împotriva ţării unde este refugiată gruparea. În raidul executat sunt
folosite arme chimice cu efecte importante asupra mediului natural.
a) Represaliile asupra mediului natural sunt legale?
DA/NU
b) Este legală folosirea acestui tip de arme?
DA/NU

10 puncte

10 puncte
Problema nr. 9
În anul 2007, la iniţiativa Comisiei Naţionale de Drept Internaţional
Umanitar a fost aprobată Strategia Naţională a României de aplicare a
dreptului internaţional umanitar. Strategia prezintă măsurile ce trebuie
adoptate de statul român, ca „Înaltă Parte Contractantă”, pentru
implementarea prevederilor tratatelor internaţionale specifice. Între
acestea unele au impact asupra protejării mediului natural.
Enumeraţi cel puţin trei măsuri organizatorice cuprinse în
Strategie, în eventualitatea producerii unui conflict armat.
20 puncte
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Problema nr. 10
a) Ce se înţelege prin expresia „tehnici de modificare a mediului”?
10 puncte
b) Precizaţi tratatul internaţional care menţionează această
definiţie?
10 puncte
RĂSPUNSURI

Răspuns 1
b) aerul, apa şi scoarţa terestră;
Răspuns 2
a), b), c).
Factori de risc militar:
- echipamente, instalaţii, tehnici de luptă şi tehnologii cu grad
ridicat de poluare;
- impactul desfăşurării activităţilor de luptă, a exerciţiilor şi
aplicaţiilor, precum şi al operaţiunilor de menţinere a păcii;
- funcţionarea industriilor de apărare;
- resurse limitate pentru acţiuni de protecţie a mediului;
- ineficienţa sistemului educaţional pe linia protecţiei mediului,
- deversare sau scurgere accidentală a produselor petroliere
- poluarea cu metale grele;
- deplasare tehnicii pe drumuri şi terenuri sensibile;
- deversarea apelor menajere în apă;
- distrugerea solului la folosirea diverselor muniţii;
- distrugerea, tăierea sau incendierea vegetaţiei;
- emisii de gaze cu efect de seră;
- poluarea fonică a aerului;
-efectele acţiunii câmpului electromagnetic generat de
funcţionarea tehnicii etc
Răspuns 3
Vezi bibliografia
Răspuns 4
a) limitarea pe cât posibil în caz de război a pierderilor de vieţi
omeneşti, a distrugerilor provocate bunurilor cu caracter civil şi a
mediului natural;
Răspuns 5
d) să nu cauzeze „producerea de daune întinse, de durată şi grave
mediului natural”.
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Răspuns 6.
Aviz negativ, bază prevederile Convenţiei privind interzicerea
dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi
toxice şi asupra distrugerii acestora. Deschis pentru semnare la Londra,
Moscova şi Washington. 10 aprilie 1972. România este parte la
Convenţie.
Răspuns 7
1.Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producţiei şi
stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi asupra distrugerii
acestora. Deschis pentru semnare la Londra, Moscova şi Washington. 10
aprilie 1972. România este parte la Convenţie.
2.DA
Răspuns 8
1. NU; 2. NU
Răspuns 9
Vezi Strategia Naţională a României de aplicare a Dreptului
Internaţional Umanitar - Partea a II-a, Litera A, punctul IV, 2
Răspuns 10
1. Termenul „tehnici de modificare a mediului” se referă la orice
tehnică pentru schimbarea - prin manipularea deliberată a proceselor
naturale - dinamica, compoziţia sau structura Pământului, inclusiv biota,
litosfera, hidrosfera şi atmosfera acestuia, sau spaţiul cosmic. (art. 2,
Convenţia din 10 decembrie 1976)
2. Convenţie privind interzicerea utilizării militare sau a oricărei
utilizări ostile a tehnicilor de modificare a mediului, 10 decembrie 1976.
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Anexa 5

Rules and recommendations relating to the protection of the
natural environment under international humanitarian law, with
commentary
PUBLICATION 25 SEPTEMBER 2020
The natural environment has frequently remained a silent
casualty of war. The consequences of environmental damage for
conflict-affected populations are severe and complex, affecting their
well-being, health and survival. When environmental degradation
collides with climate risks, it compounds the challenges for people
trying to survive in contemporary armed conflicts. While a certain
amount of environmental damage may be inherent to war, it cannot
be unlimited; international humanitarian law (IHL) contains rules
that protect the natural environment and that seek to limit the
damage caused to it by armed conflict.
In 1994, in response to a request by the United Nations
General Assembly, the International Committee of the Red Cross
(ICRC) issued the first Guidelines for Military Manuals and
Instructions on the Protection of the Environment in Times of
Armed Conflict to assist the instruction and training of the armed
forces on IHL protecting the natural environment. Since then, the
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international legal framework has continued to develop. At the same
time, armed conflicts have continued to cause environmental damage
and destruction, highlighting the enduring need to reaffirm and
promote greater respect for IHL.
As part of our efforts in relation to the environment and
climate crisis, and in line with the recommendation of a 2009 expert
meeting organized by the United Nations Environment Programme
and the ICRC, the ICRC has updated its 1994 Guidelines to reflect
developments in treaty and customary international humanitarian
law. The updated 2020 Guidelines on the Protection of the Natural
Environment in Armed Conflict are a collection of existing IHL
rules as well as recommendations that protect the natural
environment in armed conflict.
Part I of the 2020 Guidelines covers IHL rules that
provide specific protection to the natural environment as such. Part
II contains general IHL rules that protect the natural environment.
Part III comprises the rules on specific weapons that afford
protection to the natural environment. Part IV includes IHL rules
on respect for, implementation and dissemination of the rules
protecting the natural environment.
Each rule or recommendation is accompanied by a concise
commentary to aid understanding and to clarify its source and
applicability. The updated Guidelines underwent a process of
external peer review by practitioners and academics, who
contributed input in their personal capacity.
The 2020 Guidelines are a reference tool for States, parties to
armed conflicts and other actors who may be called upon to interpret
and apply IHL. They are intended to facilitate the adoption of
concrete measures to enhance respect for IHL rules protecting the
natural environment, including the promotion of these rules and their
incorporation into military manuals, national policy and legal
frameworks. To support implementation, the 2020 Guidelines also
propose key recommendations that parties to armed conflict may
adopt to reduce environmental impacts of armed conflicts, including
the identification and designation of areas of environmental
importance or fragility as demilitarized zones. Ultimately, better
respect for IHL can limit the impact that armed conflict can have on
the natural environment and the deeply interlinked consequences for
conflict-affected populations who depend on it.
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Lucrări publicate în „Colecţia Cartea ARDUPH”
A. SERIA „Lucrări tematice”
1. Dreptul internaţional umanitar şi drepturile omului (dezbateri
juridice)
Coordonatori lucrare: Dumitru CODIŢĂ; Dumitru TOMA; Sandu
FRANGULEA
2. O agora umanitară (consideraţii juridice)
Coordonatori lucrare: Dr. Dumitru CODIŢĂ; Drd. Anelis-Vanina
ISTRĂTESCU
3 – 4. Dicţionar enciclopedic de drept internaţional umanitar- de la
origini până în prezent, vol. I şi II
Autori: Prof. univ. dr. Ionel CLOŞCĂ, dr. Dumitru CODIŢĂ
5. Luptăm contra războiului pictând în pace! (catalog expoziţie
pictură)
Coordonator: Prof. Dorel OPRESCU
6. Drepturile omului – o problemă mereu actuală
Coordonatori lucrare: Prof. Elena-Roxana VIŞAN, dr. Dumitru
CODIŢĂ
7. Dreptul Internaţional Umanitar - actualităţi, perspective,
provocări Coordonatori lucrare: Prof. Elena Roxana VIŞAN, dr. Dumitru
CODIŢĂ
8. Copii lumii doresc pacea! (catalog expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare: Insp. şc. Vasilica Comişel, prof. Dorel
Oprescu, prof. Elena-Roxana Vişan, prof. Elena Drăgan, dr.
Dumitru CODIŢĂ
9. Fenomenul migraţionist şi statutul actual al refugiaţilor consideraţii teoretice şi practice Coordonatori lucrare: Martha Maria MOCANU, Elena Roxana
VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ
10. Rătăcind prin lume în căutarea copilăriei pierdute! (catalog
expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare: prof. Dorel OPRESCU, director Elena
DRĂGAN, dr. Dumitru CODIŢĂ
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11. SOS – Patrimoniul cultural al omenirii în pericol! (catalog
expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare: prof. Cristina PETRE, prof. Dorel
OPRESCU şi colectiv
12. Drept Internaţional umanitar. Cadrul legislativ intern şi
internaţional cu privire la protecţia patrimoniului cultural al
omenirii
Coordonatori lucrare: prof. drd. Elena-Roxana VIŞAN, dr.
Dumitru CODIŢĂ
13. Copiii –promotori ai conservării şi promovării patrimoniului
cultural naţional
Coordonator: prof. specialitate arte Dorel OPRESCU
14. Catalog aniversar – dedicat Centenarului Marii Unirii
Coordonatori: prof. drd. Elena Roxana VIŞAN, prof. specialitate
arte Dorel OPRESCU
15. Drept Internaţional Umanitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valorile
culturale româneşti în Anul Centenarului Marii Uniri.
Coordonatori lucrare: prof. drd. Elena-Roxana VIŞAN, dr.
Dumitru CODIŢĂ
16. Catalog aniversar: „Protejaţi viaţa! Copiii spun NU războiului!”
Coordonatori lucrare: Prof. de arte vizuale Tiberius ADET – C.N.
„Jean Monnet”, Ploieşti
17. Drept Internaţional Umanitar. Şapte decenii în slujba umanităţii
Coordonatori lucrare: Dr. Irina MOROIANU-ZLĂTESCU, drd.
Elena-Roxana VIŞAN, Dr. Dumitru CODIŢĂ
18. Catalog fotografie: Corespondent de război. Statut şi protecţie
internaţională
Autori: dr. Dumitru CODIŢĂ, jurnalist Mario Hadrian BALINT
19. Drept Internaţional Umanitar. Rolul mass media în promovarea
principiilor şi valorilor umanitare
Coordonatori lucrare: Dr. Irina MOROIANU-ZLĂTESCU, drd.
Elena- Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ
20. Drept internaţional umanitar. Legislaţia internă şi internaţională
cu privire la protecţia a mediului natural în caz de criză şi conflict
armat”
Coordonatori lucrare: Dr. Dumitru Codiţă, Dr. Irina
MOROIANU-ZLĂTESCU
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B. SERIA „Personalităţi”
1. Fragmente din viaţa mea
Autor: Dr. Doina VOICA
2. Omagiul eroilor şi veteranilor de război prahoveni, Ediţia a I-a,
2020
Autor: Col. (rtr.) Constantin CHIPER
3. Omagiul eroilor şi veteranilor de război prahoveni, Ediţia a II-a,
2021
Autor: Col. (rtr.) Constantin CHIPER
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