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Cuprins 
 

 

1.1. Mize complexe i interdependente
1.2. Clima – bun public mondial
1.3. Schimb rile climatice i gândirea ecologic
1.4. Clima i pacea. Diploma ia climatic

4.1. Alte no iuni specifice

3.1. O normativitate specific
3.2. E ecul preg tirii punerii în aplicare a Acordului. Ce viitor?
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1.1. Guvernan a la multiniveluri i policentrist

3.1. Afirmarea unui regim interna ional specific i incitativ

3.2. Dreptul interna ional al climei – un „drept global”

3.3. Exist  un drept transna ional al schimb rilor climatice?

2.1. Doctrina

3.1. Dreptul climei ca nou  disciplin  tiin ific

3.2. Aportul dreptului climei la avansul dreptului mediului

3.3. Dreptul climei – înainte de toate un drept interna ional

3.4. Un drept marcat de ecologie i climatologie

3.5. Dreptul climei – un subsistem de reguli juridice în curs de 

autonomizare i exprimare a unui specific propriu

3.6. Un drept al tranzi iei ecoclimatice

3.7. Dreptul climei – câmp de investigare tiin ific  i obiect de 

studiu universitar
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8.1. Constat ri generale

4.1. Protec ia mediului – obiectiv de interes general

4.2. Principiul-sintez  (obiectiv): dezvoltarea durabil

4.3. Cerin a general  a neregresiunii m surilor de protec ie  a 

mediului

5.1. Fundamentele juridice ale principiului prevenirii

5.2. Aplica ii ale principiului prevenirii

5.2.1. Stabilirea de norme tehnice i de praguri de risc

5.2.2. Obliga ia general  de a lua în calcul exigen ele protec iei 

mediului. Evaluarea impactului asupra mediului

5.2.3. Autorizarea prealabil  a activit ilor cu impact asupra 

mediului

5.2.4. Prevenirea riscurilor tehnologice i a riscurilor naturale

5.2.5. Alte modalit i de realizare a principiului ac iunii 

preventive

6.1. Consacrarea juridic  a principiului precau iei

7.1. Consacrarea juridic  a PPP

7.2. Con inutul i func iile principiului

7.3. Aplica ii ale PPP
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2.1. Principiul precau iei

2.2. Principiul protec iei climei, o responsabilitate comun ,  dar 

diferen iat

2.2.1. O responsabilitate global , mixt , transtemporal

2.3. Principiul echit ii între popoare

2.4. Obliga ia statului i a autorit ilor publice de a proteja clima i 

ac iona împotriva schimb rilor climatice

1.1. Dimensiunile conceptului

1.2. Cadrul comun

1.3. Un concept confuz, în mi care, slab „juridicizat”

1.3.1. Sustainable development = Soft law (Droit mou)

1.4. Principiul dezvolt rii durabile în constitu iile statelor

1.5. Concluzii

1.6. Implica ii în dreptul climei
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7.1. Cauza Eschimo ii vs. S.U.A./Comisia Interamerican   a 

Drepturilor Omului
7.2. CEDO: Cauza C. Duarte Agostinho .a. vs. Portugalia  i alte 32 
state europene (C-39371/2020)

7.2.1. Principii generale afirmate în jurispruden a CEDO în 
materie
7.2.2. Particularit i în materie de clim

8.1. Abordarea „prin rico eu”; sinergia drepturilor fundamentale ale 
omului cu imperativul ecoclimatic
8.2. Desprinderea i afirmarea unui drept (propriu special)  la o 

clim  stabil  i propice vie ii i existen ei umane
8.2.1. Posibile piste de reglementare i recunoa tere a unui drept 
la clim  stabil  i propice ......................................................................................... 

2.1. Procedura i concluziile p r ilor
2.2. Motivele de inadmisibilitate a ac iunii

2.3. Considerente în leg tur  cu schimb rile climatice
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Pactul verde,

2.1. Regulamentul (Legea european ) privind clima

2.2. Nevoia implic rii tuturor institu iilor europene. Exemplul B ncii 

Centrale Europene (BCE)

Pactului 

verde

5.1. Condi ii de reu it  i aplicare cât mai deplin

6.1. Pactul verde versus Tratatul Cartei Energiei (TCE)!

3.1. Situa ia României. Nevoia revizuirilor fundamentale  i 

op iunilor europene ferme

3.2. Pozi ia României

3.2.1. Receptarea i valorificarea atuurilor apartenen ei la UE   

i participarea la promovarea Pactului verde

3.2.2. Exprimarea viziunii i promovarea ac iunii proprii

3.3. Planul Na ional de Redresare i Rezilien  (PNRR  sau Planul)
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Opinio iuris, sive necesitatis


