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instrumente eficiente de combatere a traficului, cum ar fi 
Daphne III (2007-2013) – care vizează în mod special 
violenţa impotriva copiilor, a tinerilor, a femeilor şi a 
grupurilor expuse riscurilor – şi Safer Internet Plus (2005-
2008).  

 
b) Interzicerea practicilor de eugenie şi clonare 
Tehnicile de reproducere umană asistată medical, 

marcate, în special, de fertilizarea în vitro, au generat apariţia 
a numeroase tehnologii asociate, subsumate posibilităţii de 
creare şi menţinere a vieţii în afara corpului uman. Aceste 
realizări medicale, ce au pus la dispoziţie materialul celular 
embrionar necesar, au culminat cu descifrarea genomului 
uman, ceea ce a deschis o nouă eră în ştiinţă, marcată de 
posibilitatea controlării, din ce în ce mai sigure, a 
caracterelor determinate genetic. Având în vedere că în 
materia biotehnologiilor este necesară elaborarea de norme 
specifice, fiind deosebit de important a se defini o serie de 
limitări motivate etic, ţinând seama, în acelaşi timp, de 
deosebita importanţă a continuării cercetărilor ştiinţifice în 
acest domeniu, în special pentru îmbunătăţirea serviciilor 
medicale şi dorind să sprijine în continuare activităţile 
desfăşurate în acest domeniu de Comunitatea Europeană, 
Consiliul European a declarat515 că este hotărât să dea 
dovadă de o mai mare vigilenţă în ceea ce priveşte pericolele 
cărora le-ar putea da naştere din punct de vedere etic aceste 
activităţi. Din acest motiv, la nivelul Comunităţii Europene 
s-a simţit nevoia de a se depune eforturi pentru promovarea 

                                                 
515 Declaraţia Consiliului European privind interzicerea clonării fiinţelor 
umane, Rezoluţia Parlamentului European privind brevetarea invenţiilor 
biotehnologice. 
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celui mai înalt nivel de protecţie, în vederea salvgardării 
sănătăţii publice în ceea ce priveşte evoluţia ingineriei 
genetice şi biotehnologiei. Aceste limitări ale ştiinţei sunt 
privite ca fiind efectul drepturilor individuale ale fiecărei 
persoane şi a societăţii, pe care aceste persoane o constituie, 
precum şi expresia modalităţii juridice prin care societatea în 
ansamblul ei îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică, legiuitorii naţionali având o datorie 
imuabilă de a defini limitele în discuţie. 

În acest context, a fost inserat în Cartă art. 3 alin. 
(2), care prevede că în domeniile medicinei şi biologiei 
trebuie respectate în special: 

(a) consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al 
persoanei interesate, în conformitate cu procedurile 
prevăzute de lege; 

(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a 
celor care au drept scop selecţia persoanelor; 

(c) interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor 
sale, ca atare, ca sursă de profit; 

(d) interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul 
reproducerii. 

Acest articol aduce în discuţie probleme de 
actualitate cu care se confruntă statele europne şi nu numai, 
precum: clonarea, eugenia, comerţul cu embrioni, etc. 
Aceste chestiuni fiind relativ recente, nu sunt cuprinse în 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, însă sunt 
condamnate de Consiliul Europei în diverse rezoluţii sau 
opinii.  

Partenogeneza (denumită în limbaj uzual clonare) 
presupune formarea embrionului dintr-un ovul nefecundat, 
constând în prelevarea unui nucleu de la o celulă somatică 
adultă şi inserarea acestuia într-un ovul enucleat (din care s-a 
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extras nucleul), creând astfel un zigot516. În literatura 
medicală s-a apreciat că trebuie făcută distincţia între 
clonarea reproductivă şi clonarea terapeutică. Aceasta din 
urmă nu duce la naşterea unei noi fiinţe umane, ci doar 
deschide posibilitatea unor cercetări şi soluţii terapeutice.517. 
Deşi unele state sunt pro clonare terapeutică, există şi opinii 
care consideră că acest tip de clonare presupune, în esenţă, 
tot crearea de embrioni, ba chiar cu scopul exclusiv de a fi 
folosiţi în cercetare, din motive utilitariste, pierzându-se din 
vedere faptul că în discuţie se află tot o formă de viaţă 
umană şi existând pericolul ca, oricând, un astfel de embrion 
să nu mai fie folosit în scop medical, ci să fie transferat în 
uterul unei femei, iar sarcina, odată ajunsă la termen, să se 
finalizeze cu naşterea unei clone. 

La nivel comunitar se apreciază că nu există nicio 
diferenţă între clonarea terapeutică şi clonarea reproductivă, 
iar o relaxare a interdicţiilor în materia clonării terapeutice, 
în prezent, ar avea ca efect în viitor intensificarea presiunilor 
pentru a se permite formarea şi folosirea pentru cercetare a 
embrionilor umani. Clonarea terapeutică, ce implică inerent 
crearea de embrioni umani exclusiv în scop de cercetare, 
este o tehnică ce dă naştere la dileme etice profunde, 
încălcând în mod ireversibil anumite limite ale cercetării 
ştiinţifice şi este contrară politicii promovate de Uniunea 

                                                 
516 În Rezoluţia Parlamentului European privind clonarea din data de 7 
septembrie 2000, acesta dă  o definiţie mult mai largă clonării, care ar 
reprezenta „crearea unui embrion uman având aceleaşi caracteristici genetice ca şi o 
altă fiinţă umană, în viaţă sau decedată, indiferent de stadiul de dezvoltare al 
acesteia din urmă, fără a se face vreo diferenţă în ceea ce priveşte metoda folosită”. 
517 Pentru detalii a se vedea Cuc Maria Claudia şi Huidu Alexandra, 
Norme comunitare în materia biotehnologiilor, Revista Română de Drept 
Comunitar numărul 4 din data de 31 august 2009. 
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Europeană. Cu toate acestea, se poate observa că dispoziţiile 
Cartei se limitează la a interzice clonarea în scopul 
reproducerii, nu şi pe cea terapeutică. Acest lucru se 
datorează cel mai probabil presiunilor venite din partea unor 
state membre care au legiferat deja clonarea terapeutică. 
Clonarea umană încalcă demnitatea şi respectul faţă de 
fiecare persoană umană deoarece ea subminează drepturile 
sale, identitatea şi bunăstarea fiecărui om creat în acest mod. 
În consecinţă, se consideră că singurul răspuns adecvat la 
posibilitatea creării de fiinţe umane prin clonare sau la 
efectuarea de experimente în vederea perfecţionării 
tehnicilor de clonare este de a solicita statelor membre să 
adopte o legislaţie prohibitivă în ceea ce priveşte clonarea 
umană, cel puţin pe cea reproductivă. 

O altă provocare a societăţii actuale o reprezintă 
practicile de eugenie în scopul selecţiei persoanelor. Eugenia 
reprezintă o ramură a geneticii aplicative care studiază 
posibilităţile de apărare şi de ameliorare a zestrei genetice a 
speciei umane (alegerea părinţilor, sterilizarea, interzicerea 
procreării etc.). Practicată iniţial de nazişti, aceasta a fost 
întâlnită şi în prezent, cu privire la populaţia romă din 
anumite state. Condamnată la nivel internaţional, în Statutul 
Curţii Penale Internaţionale adoptat la Roma la 17 iulie 
1998518, această practică este interzisă şi combătută şi de 
Uniunea Europeană. Conform explicaţiilor care însoţesc 
Carta, trimiterea la practicile de eugenie, în special la cele 
care au drept scop selecţia persoanelor, se referă la situaţii în 
care sunt organizate şi puse în aplicare programe de selecţie 
comportând, de exemplu, campanii de sterilizare, sarcini 

                                                 
518 A se vedea articolul 7 alineatul (1) litera (g) din respectivul statut. 
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forţate, căsătorii etnice obligatorii etc, toate acestea fiind 
acte considerate contrare reglementărilor internaţionale. 

O altă practică combătută este şi aceea a 
transformării gameţilor şi embrionilor în produse cu 
caracter comercial sau care pot fi procurate în schimbul 
unor sume considerabile de bani pe piaţa neagră, în statele 
în care legea penală nu incriminează vânzările unor astfel de 
materiale biologice. În ţările în care nu s-a adoptat încă o 
legislaţie specifică în acest domeniu, legile vizând donarea de 
ţesuturi şi organe umane au fost interpretate în sensul în 
care dispoziţiile acestora să fie extinse şi asupra vânzării de 
materiale biologice reproductive sau de embrioni. Rezoluţia 
Parlamentului European cu privire la comerţul cu gameţi umani din 
10 martie 2005 stabileşte că prelevarea de ovule comportă 
un risc deosebit asupra vieţii şi sănătăţii femeii de la care se 
face recoltarea, risc generat de hiperstimularea ovariană 
(proces indus hormonal pentru a determina ovarul să 
elimine un număr ridicat de ovule mature în fiecare lună). În 
ciuda acestor efecte asupra vieţii şi sănătăţii femeilor, s-a 
observat că preţul ridicat plătit pentru ovulele donate incită 
şi încurajează să se efectueze aceste donaţii, având în vedere 
şi starea de sărăcie a donatoarelor. Prin urmare, forul 
european condamnă orice formă a traficării corpului uman 
sau a părţilor sale componente, accentuând faptul că orice 
persoană constrânsă să vândă orice parte a corpului său 
devine prin aceasta o victimă a reţelelor de crimă organizată 
care se ocupă cu traficul de persoane şi de organe şi, prin 
urmare, solicită statelor membre să ia măsuri pentru a 
preveni exploatarea fiinţelor umane în acest fel. 

Luând în considerare faptul că există un consens la 
nivelul Comunităţii Europene că intervenţiile cu caracter 
ereditar asupra genomului uman şi clonarea fiinţelor umane 
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contravin ordinii publice şi moralităţii este necesară, prin 
urmare, excluderea în mod expres de la brevetare a unor 
astfel de procedee. Cu atât mai mult, folosirea embrionilor 
umani în scop comercial sau industrial trebuie, de asemenea, 
să fie exclusă de la brevetare, ceea ce nu exclude, însă, 
brevetabilitatea invenţiilor cu scop terapeutic sau de 
diagnosticare care urmează a fi aplicate asupra embrionilor 
şi care sunt de natură a le favoriza dezvoltarea ştiinţifică. 

 
c) Protecţia mediului 
Art. 37 din Cartă abordează o problemă de 

actualitate pentru secolul XXI, stipulând că „politicile Uniunii 
trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de 
îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu 
principiul dezvoltării durabile”. Cu privire la acest drept, două 
trăsături rămân semnificative: (i) apartenenţa la capitolul V 
al Cartei, intitulat "Solidaritate" (ceea ce sugerează deja 
statutul de drept de solidaritate, din generaţia a III-a, a 
dreptului la un mediu sănătos) şi (ii) apartenenţa la categoria 
drepturilor-creanţe, faţă de care "debitorul" (UE şi statele 
membre) nu-şi poate asuma deocamdată responsabilitatea 
garantării efective, mai ales în sens material, dreptul la un 
mediu sănătos rămânând astfel la nivel de principiu, de 
politică comunitară519. 

Mai mult, „un nivel ridicat de protecţie a mediului”, aşa 
cum stipulează Carta, reprezintă un obiectiv comunitar legat 
de obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene şi mai 
puţin ca un drept fundamental. Ca atare, ideea unui 

                                                 
519 Mircea Duţu, Reglementări şi mecanisme juridice comunitare privind 
garantarea dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, Revista de Drept 
Comunitar nr. 2/2003.  
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asemenea drept la un mediu sănătos520 este prezentă mai 
ales în mod implicit, pe calea recunoaşterii unor drepturi 
procedurale aferente. Din acest punct de vedere la nivel 
general, procedurile de acţiune în faţa Comisiei Europene 
care poate, la rândul său, să sesizeze Curtea de Justiţie, în 
baza art. 169 al Tratatului CE, posibilitatea de a prezenta 
petiţii Parlamentului European, precum şi procedura ce 
poate fi angajată în faţa mediatorului european oferă 
publicului căi efective de a sesiza nerespectarea 
reglementările comunitare privind mediul. Pentru garantarea 
procedurală a dreptului la un mediu sănătos au fost adoptate 
o serie de directive relevante în materie. Astfel, de exemplu, 
Directiva nr. 2003/4/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind accesul publicului la informaţia de 
mediu521, care reprezintă acum reglementarea cadru în 
                                                 
520 Deşi prima lege-cadru în domeniul mediului a fost adoptată încă din 
1973, problema recunoaşterii dreptului fundamental la un mediu sănătos 
s-a pus în România abia după 1990, în contextul elaborării şi adoptării 
Constituţiei din 8 decembrie 1991. Doctrina a ajuns la concluzia că, 
stipulând la art. 134 (2), lit. e) obligaţia statului de a asigura refacerea şi 
ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului 
ecologic, legea fundamentală ar fi recunoscut, în mod corelativ şi un 
drept fundamental al cetăţenilor aferent acestei îndatoriri. Totodată, 
noua lege-cadru privind protecţia mediului nr. 137/1995, abrogată 
ulterior de OUG nr. 195/2005 a consacrat expres, în art. 5, dreptul 
tuturor persoanelor la un mediu sănătos. Prin Legea de revizuire nr. 
429/2003, Constituţia României recunoaşte expres oricărei persoane, 
dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic şi stabileşte îndatorirea 
persoanelor fizice şi juridice de a-l proteja. Ulterior, în cadrul procesului 
de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar de mediu, au 
fost receptate şi principalele reglementări comunitare aferente garantării 
semnificaţiilor dreptului la un mediu sănătos 
521Directiva 2003/4 CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu 
privire la accesul publicului la informaţii în materie de mediu a fost 
adoptată la 28 ianuarie 2003 şi abrogă Directiva 90/313 a Consiliului. 
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materie, se referă la garantarea "dreptului fiecărei persoane fizice 
ori juridice de a avea acces la informaţiile de mediu deţinute de 
autorităţile publice, fără ca aceste persoane să fie obligate să dovedească 
un interes" (Preambul, pct. 8), şi la "dreptul la informaţii, care 
semnifică faptul că divulgarea informaţiilor trebuie să fie regula 
generală şi că activităţile publice trebuie să fie autorizate să opună un 
refuz la o cerere de informaţie de mediu în câteva cazuri particulare 
clar definite" (Preambul, pct. 16). La această directivă se 
adaugă alte directive relevante în domeniu, cum ar fi: 
Directiva nr. 85/337/CEE din 27 iunie 1985522, privind 
evaluarea incidentelor anumitor proiecte publice ori private 
asupra mediului; Directiva nr. 2003/35/ CE din 26 mai 2003 
prevăzând participarea publicului în timpul elaborării 
anumitor planuri şi programe relative la mediu, Directiva 
1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999, relativă la 
fixarea valorilor limită pentru anhidridă sulfuroasă, dioxidul 
de azot şi oxizii de azot, particule şi plumb, în aerul ambiant 
sau Directiva 98/83/CE a Consiliului, din 3 noiembrie 1998, 
relativă la calitatea apelor destinate consumului uman. 

Trebuie remarcat faptul că tratatele iniţiale instituind 
Comunităţile Europene nu prevedeau competenţe 
comunitare explicite în materie de mediu. Confruntate cu 
poluarea, statele membre au adoptat iniţial măsuri la scara 
naţională, însă fiind un fenomen transfrontalier, poluarea nu 
putea fi combătuta în mod eficace doar în limitele 
frontierelor naţionale. Astfel, deşi la începutul anilor 70, a 
fost recunoscută necesitatea unei politici comune în 
domeniul mediului, abia Actul Unic European a atribuit în 
mod explicit Comunităţilor Europene competenţe în 

                                                 
522 Directiva a fost modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE din 
3 martie 1997. 
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domeniul politicii mediului. Cu timpul, s-a dezvoltat un 
drept comunitar al mediului, care cuprinde în prezent peste 
200 directive şi regulamente523. Ele vizează următoarele 
obiective: protecţia mediului; ameliorarea calităţii sale; 
protecţia sănătăţii publice; utilizarea prudentă şi raţională a 
resurselor naturale; promovarea măsurilor la nivel 
internaţional privind rezolvarea problemelor mediului de 
dimensiuni regionale şi mondiale524. Astfel, politica în 
domeniul mediului priveşte, în principal, protecţia apelor, 
calitatea aerului şi a solului, protecţie florei si faunei, 
poluarea fonică525 

Protecţia apelor constituie una dintre priorităţile 
dreptului comunitar, strategia adoptată urmărind creşterea 
calităţii apelor subterane526 şi protecţia şi conservarea 
mediului marin. Sunt vizate în principal deversările de 
deşeuri industriale şi acţiunile în cazul poluărilor accidentale 
(s-a instituit un sistem de informare comunitară şi de 
mijloace operaţionale de intervenţie), în paralel cu 
promovarea unor acţiuni de conservare a apei potabile şi 
ajutorare a regiunilor cu deficit de apă. 

                                                 
523 În paralel, Uniunea Europeana a iniţiat programe de cercetare în 
domeniul mediului: Ştiinţa şi tehnologia pentru protecţia mediului 
(STEP) sau Programul european în materie de climatologie şi riscuri 
naturale (EPOCH). 
524 Pe plan instituţional au fost create comitete consultative specializate 
în domenii precum gestionarea deşeurilor, o agenţie europeană şi o reţea 
europeană de informare şi de observare pentru mediul înconjurător, etc. 
525 Duţu Mircea, Dreptul comunitar al mediului, ed. Economică, Bucureşti, 
1997, p. 116-140. 
526 În înţelesul reglementărilor comunitare, „apele subterane” sunt apele 
care se află sub suprafaţa solului, în zona de saturaţie, şi care sunt în 
contact direct cu solul sau subsolul. 
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Cu privire la poluarea aerului, iniţial, în anii ‘70, 
directivele adoptate au urmărit apropierea legislaţiilor 
statelor membre cu privire la măsurile împotriva poluării 
aerului prin gazul provenit de la motoarele autovehiculelor. 
Ulterior a fost vizată poluarea industrială, prin instituirea 
obligativităţii unei autorizaţii specifice pentru instalaţiile 
industriale care emit poluanţi în aer şi prin stabilirea unor 
norme minime de calitate. În prezent, se promovează 
utilizarea celei mai puţin poluante tehnologii industriale 
(inclusiv a filtrelor) şi celor mai ecologici carburanţi, 
limitarea emisiilor unor gaze şi protejarea stratului de ozon. 

Trei categorii de ameninţări pentru solul statelor 
membre UE au fost identificate ca prioritare: contaminarea 
prin substanţe nocive, degradarea structurii fizice ori 
chimice şi utilizarea abuzivă a terenurilor sau resurselor de 
apă. Acţiunea comunitară s-a derulat mai ales în cadrul 
politicii agricole comune şi a urmărit cu precădere 
rezolvarea problemelor degradării fizice, inclusiv ale 
eroziunii şi cele ale contaminării chimice, frecvent generată 
de practicile agriculturii intensive. Astfel, dreptul comunitar 
susţine acţiunea statelor membre de încurajare a practicilor 
agricole sănătoase din punct de vedere ecologic şi de 
utilizare raţională a pesticidelor sau erbicidelor în raport cu 
condiţiile locale de mediu.  

În privinţa protejării faunei şi florei, s-a interzis 
comerţul internaţional cu specii rare527, importarea şi 
vânzarea acestor specii528 şi s-a impus statelor membre să ia 
măsuri pentru protejarea păsărilor sălbatice, a cuiburilor, 

                                                 
527 Convenţia asupra comerţului internaţional cu specii ale faunei si 
florei ameninţate cu dispariţia. 
528 Regulamentul nr.384/81 din 20 ianuarie 1981. 
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ouălor şi habitatelor lor529. Tot în această materie, s-au 
adoptat şi documente comunitare vizând adoptarea unor 
măsuri împotriva poluării, pentru conservarea habitatelor 
naturale ale unor specii. 

Importanţa protecţiei mediului este subliniată de 
includerea acestui obiectiv în Carta drepturilor 
fundamentale. În acest sens, este de remarcat faptul că 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu cuprinde un 
text expres în privinţa dreptului la un mediu sănătos, deşi 
preocupările în acest sens nu au lipsit. Într-adevăr, din punct 
de vedere istoric, la momentul adoptării Convenţiei - 4 
noiembrie 1950 - problemele de mediu nu reprezentau o 
preocupare însemnată, deopotrivă la nivelul autorităţilor sau 
al opiniei publice, fapt ce explică absenţa unor referiri 
exprese la acestea în textul documentului. Abia în anii 60, 
criza ecologică tot mai evidentă a determinat apariţia 
treptată a unor reglementări juridice, politici şi strategii şi 
chiar a anumitor structuri instituţionale specifice pentru 
protecţia mediului. Un moment important în stimularea şi 
promovarea acestor obiective l-au constituit pregătirea şi 
desfăşurarea primei conferinţe mondiale a ONU privind 
mediul uman (Stockholm, iunie 1972). În acest context 
general, Consiliul Europei a propus, în declaraţia adoptată 
de Conferinţa europeană privind conservarea naturii (1970), 
elaborarea unui protocol adiţional la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, care să consacre şi să garanteze dreptul 
la un mediu sănătos şi nedegradat, protocol care până în 
prezent nu a fost elaborat.  

                                                 
529 Directiva CE 79/409 din 2 aprilie 1979 referitoare la conservarea 
păsărilor sălbatice. 
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