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LEGISLAŢIE ŞI POLITICI DE MEDIU 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Știința mediului 

1.4 Domeniul de studii Știința mediulu, Ingineria mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Știința Mediului, Ingineria Mediului, Management și Audit de Mediu 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LEGISLAŢIE ŞI POLITICI DE MEDIU 

Codul disciplinei NLR1421 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. dr. Ruxandra Malina Petrescu-Mag 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Ruxandra Malina Petrescu-Mag 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

3 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: consultatii  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: curs 

tipărit/online, videoproiector (asigurate de facultate), alte materiale didactice 

existente la biblioteca facultăţii. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: curs 

tipărit/online, videoproiector (asigurate de facultate), alte materiale didactice 

existente la biblioteca facultăţii. 

- Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular ca urmare a 

consultării studenților. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive 

obiectiv întemeiate. 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Competenţe 

profesionale 

 Se are în vedere capacitatea de a identifica, utiliza, selecta, combina în mod 

adecvat ansamblul integrat de cunoştinţe şi abilităţi specifice dobândite în 

domeniul instrumentelor politicii de mediu, posibilitatea de a iniţia şi dezvolta 

proiecte în domeniul protecției mediului. 

 Descriptori generici ai competenţelor profesionale urmărite: cunoaşterea, 

înţelegerea şi uilizarea limbajului specific; explicare şi interpretarea unor 

concepte, situaţii specifice disciplinei; aplicare, transfer şi rezolvare de 

probleme (mai ales în cadrul speţelor); reflecţie critică şi constructivă (în cadrul 

proiectelor prezentate); 

 Cunoaşterea terminologiei de specialitate utilizată în cadrul disciplinei; 

 Demonstrarea capacităţii de folosire adecvată a noţiunilor predate; 

 Înţelegerea importanţei studiilor de caz; 

 Adoptarea unei strategii generale de evaluare pe baza argumentelor pro şi 

contra; 

 Dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a instrumentelor legale în 

domeniul protecţiei mediului. 

Competenţe 

transversale 
 Dobândirea unor capacităţi care transcend domeniul politicilor şi legislaţiei de 

mediu şi care au o natură transdisciplinară: abilităţi de lucru în echipă (asumarea 

de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă), abilităţi de comunicare orală 

şi scrisă, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, luarea 

deciziilor, autonomia învăţării; 

 Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor 

sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate; 

 Participarea la proiecte cu caracter ştiinţific şi demonstrarea capacităţii de a 

identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

- Însușirea limbajului de specialitate (juridic) si dobandirea abilităţii de a identifica actele 

normative care reglementează un anumit domeniu; 

- Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunii de politică „comunitară”, „comună”, „de bază”, a 

conceptelor de „legislaţie orizontală și verticală”, a instrumentelor de acţiune a politicii 

comune de mediu. Esenţială este însuşirea de către student a mecanismelor de 

funcţionare a sistemului instituţional al Uniunii Europene, cunoaşterea rolului fiecărei 

instituţii în gestionarea problemelor de mediu atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional.  

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

- Abordarea, analiza şi aprofundarea unor teme specifice: Politica de mediu în cadrul 

construcţiei europene, Cadrul instituțional, Protecția juridică a mediului natural și 

artificial, Răspunderea juridică în dreptul protecției mediului sau Aplicarea și controlul 

dreptului Uniunii Europene în materie de mediu. Considerăm că un rol important îl au 

aspectele din jurisprudenţa CJUE, care permit înțelegerea importanței unor instituţii, a 

procedurilor legale din cadrul sectorului abordat, precum și clarificarea unor termeni de 

specialitate. Menționăm și abordarea unor elemente de noutate în peisajul publicistic 

juridic naţional: Delimitarea competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre 

în materie de mediu; Despre competenţe. Principiul subsidiarităţii şi al 

proporţionalităţii; Competenţa statelor în executarea legislaţiei Uniunii sau Funcţia de 

control asupra modului de punere în aplicarea a dreptului Uniunii. 

- Dezvoltarea abilităţilor argumentative ale studenţilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

PARTEA I: 

 POLITICA DE MEDIU IN CADRUL 

CONSTRUCŢIEI EUROPENE 

 

Primul curs „Politica de mediu în cadrul construcţiei 

europene. De la origini la Lisabona” va fi precedat 

de o prelegere (aproximativ 15 minute) intitulata 

„Cunoașterea, ȋntelegerea și respectatarea normelor 

juridice de mediu: elemente de coeziune socială”. 

- Prelegere, expunere 

interactivă, dezbatere. 

Abordarea este una 

interdisciplinară, ţinând cont 

de statutul şi curricula acestei 

discipline în ţările cu tradiţie 

în domeniu.  

Metoda de predare este una 

flexibilă, adaptată cerinţelor 

Repere bibliografice 

Petrescu-Mag 2011:15-

34; Petrescu-Mag 2008: 

35-49. 
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Scopul acestei „prefaţe” este, ȋn primul rând, 

conștientizarea studentului asupra importanţei 

disciplinei „Legislaţie şi politici de mediu” ȋn 

contextul socio-economic și politic ȋn care trăim. 

Aceasta prezentare se vrea a fi și un preambul la ceea 

ce vom descoperi ȋmpreună pe parcursul semestrului, 

fiind anticipate câteva teme din cadrul cursurilor. 

 

Tema: Politica de mediu în cadrul construcţiei 

europene. De la origini la Lisabona  

Vor fi abordate următoarele aspecte: 

1. Scurt istoric al construcţiei europene: despre 

Uniunea Europeană, comunităţi, tratate, natura 

juridică; 

2. Modificări terminologice şi conceptuale introduse 

în Tratatul de la Lisabona. Există două tipuri de 

situații în legătură cu modificările de terminologie: 

introducerea de termeni şi concepte, înlocuirea unor 

termeni sau sintagme cu termeni noi care reflectă 

transformarea instituțiilor şi înnoirea lor; 

3. Dispoziții-cheie ale Tratatului de la Lisabona: vom 

aborda noua inițiativă legislativă a cetățenilor, 

extinderea numărului de domenii în care Parlamentul 

European ia decizii în comun cu Consiliul de 

Miniștri, la nivel intern, parlamentele naționale vor 

avea posibilităţi mai mari de a aduce o contribuţie 

directă la procesul decizional al UE, noul sistem de 

avertizare timpurie care oferă parlamentelor 

naţionale dreptul de a face observaţii cu privire la 

proiectele de legi și de a verifica dacă UE nu își 

depășește atribuţiile implicându-se în aspecte care 

pot fi tratate cel mai bine la nivel naţional sau local, 

modificările la nivelul procedurilor decizionale din 

cadrul UE etc. 

4. Noţiunea de „mediu” în context internaţional; 

5. Politica de mediu: definiţii, elemente de bază. 

profesionale ale societăţii 

româneşti.  

Urmărim antrenarea 

studenţilor în activităţi 

curriculare şi extra-curriculare 

care să le dezvolte capacităţile 

de comunicare, interacţiune, 

analiză şi sinteză la un nivel 

academic ridicat.  

Cursul este structurat în trei: I. 

Politici de mediu; II. Institutii 

și organisme implicate în 

gestionarea problemelor 

globale de mediu, III.  

Protecţia componentelor 

naturale ale mediului prin 

intermediul normelor de drept. 

Strategii de studiu 

recomandate:  Materia este 

structurată pe 12 teme. 

Recomandăm parcurgerea 

materiei înainte de întâlnirile 

programate, astfel încât 

studentul să fie familiarizat cu 

chestiunile care urmează a fi 

dezbătute și pentru a putea 

cere lămuriri cu prilejul 

întâlnirilor prestabilite. O 

strategie optimă de studiu 

include cinci etape :  

- lectura de familiarizare ; 

- lectura de aprofundare ; 

- memorarea datelor esențiale; 

- recapitularea pe fragmente; 

- recapitularea extinsă. 

 

 Tema: Politica de mediu în cadrul construcţiei 

europene: baza legală, obiective, principii (valori) 

şi instrumente 

Vor fi abordate urmatoarele aspecte: 

1. Baza legală; 

2. Obiective; 

3. Principii (valori); 

4. Instrumentele politicii de mediu; 

5. Delimitarea competenţelor între Uniunea 

Europeană şi statele membre în materie de mediu; 

6. Despre competenţe. Principiul subsidiarităţii şi al 

proporţionalităţii; 

7. Competenţa statelor în executarea legislaţiei 

Uniunii. 

Repere bibliografice : 

Petrescu-Mag 2011: 15-

47; Petrescu-Mag 2008: 

p. 49-67; Institutul 

European din România, 

pp. 10-14. 
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Tema: Funcţia de control asupra modului de 

punere în aplicare al dreptului Uniunii, exercitată 

de Comisie. Programele de acţiune pentru mediu 

- cadrul general de implementare a politicii de 

mediu 

Vor fi abordate următoarele aspecte: 

1.Initiative internaţionale privind demararea PAM; 

2.Cele şapte PAM şi conţinutul lor; 

3. Regimul juridic al PAM. 

Repere bibliografice 

Petrescu-Mag 2011: 47-

72; Petrescu-Mag 2008: 

71-80. 

 

 

  

 

PARTEA a II-a: INSTITUŢII ŞI ORGANISME 

IMPLICATE ÎN GESTIONAREA 

PROBLEMELOR GLOBALE DE MEDIU 

 

Tema:: Organizaţii globale interguvernamentale. 

Instituţii şi organe ale Uniunii Europene 

Vor fi abordate următoarele aspecte: 

1.Organizaţii internaţionale/naţionale 

nonguvernamentale. Organizaţii regionale 

 2. Diferenţe între instituţii şi organe ale UE; 

Modernizarea instituţiilor UE ca urmare a Tratatului 

de la Lisabona 

3. Comisia Europeană, Parlamentul European. 

Instituţii/organisme europene 

Vor fi abordate urmatoarele aspecte: 

1. Consiliul de Miniștri: organizare, functionare. 

Diferenţe între Consiliul de Miniştri, Consiliul 

European, Consiliul Europei; 

2. Curtea de Justiție a UE; 

3.Comitete (organe) consultative; 

4. Instituţii auxiliare. 

Repere bibliografice :   

Petrescu-Mag 2008: p. 

25-135; Petrescu-Mag 

2008: 181-195. 

Repere bibliografice 

Petrescu-Mag 2011: 

135-151. 

PARTEA a III-a: PROTECŢIA 

COMPONENTELOR NATURALE ALE 

MEDIULUI PRIN INTERMEDIUL 

NORMELOR DE DREPT 

Tema: Dreptul protecției mediului din cadrul 

Uniunii Europene 

Vor fi abordate următoarele aspecte: 

1. Dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional, 

dreptul intern; 

2. Raportul juridic de dreptul protecției mediului, 

obiectul, subiectele;  

3. Izvoarele dreptului protecției mediului (tratate, 

directive, regulamente, decizii etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repere bibliografice : 

Petrescu-Mag 2011: 

p.155-175; Petrescu-

Mag 2008: 225-248, 

Lupan E. 2009: 74, 

Marinescu D. 2003: 

106 

Tema: Răspunderiea juridică în dreptul 

protecției mediului 

Vor fi abordate următoarele aspecte: Răspunderea 

penală; Răspunderea contravenţională; Răspunderea 

civilă; Reglementări cu caracter special în dreptul 

Repere bibliografice: 

Petrescu-Mag 2011: 

251-269. 

Repere bibliografice: 

Petrescu-Mag 2011: 
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mediului privind răspunderea civilă delictuală; 

Răspunderea juridică faţă de mediu cu privire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului. Referiri la 

O.U.G. nr. 68/2007 (cu modificari si completari). 

 

Aplicarea și controlul dreptului Uniunii Europene 

în materie de mediu. Din jurisprudenţa Curții de 

Justiție a Uniunii Europene 

Vom studia procedura întrebării preliminare, 

procedura de încălcare a dispozițiilor tratatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275-277. 

Tema: Protecţia mediului natural: apa, 

atmosfera, pădurile și vegetația forestieră 

Vor fi abordate urmatoarele aspecte: 

-Directive privind apa, atmosfera, pădurile și 

vegetația forestieră si reglementări naționale care le 

transpun (hard law). 

- Strategii ale politicii de mediu (soft law) privind: 

Dezvoltarea durabilă;  Strategia tematică privind 

poluarea atmosferică; Strategia referitoare la  

schimbările climatice. 

Repere bibliografice 

Petrescu-Mag 2011: 

179-219; OUG nr. 

195/2005 privind 

protectia mediului, 

Legea 265/2006 pentru 

aprobarea OUG 

195/2005, legislatie la 

zi pentru fiecare sector 

Petrescu-Mag 2011: 75-

97; Petrescu-Mag 2008: 

86-93; Institutul 

European din România 

2003: 14-20. 

 

Tema: Protecția juridică a faunei și a florei 

terestre și acvatice  Protecției mediului artificial 

- Vor fi abordate aspecte din directive și actele 

normative naționale care le transpun (hard law); 

- Strategii ale politicii de mediu (soft law): Strategia 

pentru diversitate biologică; Strategia tematică 

pentru protecția solului; Strategia tematică privind 

mediul urban; Strategia privind prevenirea și 

reciclarea deșeurilor; Strategia europeană de mediu 

şi sănătate (SCALE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repere bibliografice 

Petrescu-Mag 2011: 

219-240;  OUG nr. 

195/2005 privind 

protectia mediului, 

Legea 265/2006 pentru 

aprobarea OUG 

195/2005, legislatie la 

zi pentru fiecare sector; 

Petrescu-Mag 2011: 99-

118, Petrescu-Mag 

2008: 93-120; Institutul 

European din România 

2003: 23-28; 

http://www.ici.ro/ici/re

vista/ria2002_1/art1.ht

m 

BIBLIOGRAFIE(cursuri) 

Bibliografia obligatorie: 

Petrescu-Mag R.M., (2011) Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile.  

Legislație și instituții, Editura Bioflux, Cluj-Napoca. (ediţia din 2013 se găseșt la biblioteca FSIM) 

Notă: Cartea menționată reprezintă sursa bibliografică principală pentru curs. Pentru a permite fiecărui student 

accesul la informație într-un mod rapid am oferit, pe lângă forma tipărită a lucrării, și o formă online: 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf 

Petrecu-Mag, R. M., (2008), Politici, institutii și legislație pentru mediu, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Institutul European din România, (2003) Politica de mediu, Seria Micromonografii - Politici Europene, Bucuresti. 

Lupan, E., (2009), Tratat de dreptul protecției meidului, Editura C.H.Beck, Bucureşti. 

Duţu, M., (2012). Politici publice de mediu. București: UJ. 

Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf
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protecţia mediului, publicată în  în M.O. nr. 586 din data de 6 iulie 2006. 

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 83, 

30.03.2010, versiunea originală în limba română. 

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 

83, 30.03.2010, versiunea originală în limba română. 

Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, publicată în M. Of. nr. 586 din data de 6 iulie 2006. 

O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M. Of. nr. 808/3 dec. 2008. 

O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, publicată în M. Of., Partea I, nr. 713 din 22/10/2007.  

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M. Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005.  

 

Motivul indicării acestor lucrări ca și sursă bibliografică obligatorie se datorează faptului că, fiind TRATATE în 

domeniu, oferă o prezentare exhaustivă a problematicii. Cărțile sunt se găsesc spre consultare la biblioteca 

FSIM, la BCU, la biblioteca Facultății de Drept, iar cursul de bază este disponibil și în format online.  

 

Bibliografia opţională: 

Bărbulescu, I. Gh., Uniunea Europeană de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. 

Bibere, O. , Uniunea Europeană: între real şi virtual, Editura All, Bucureşti, 1999. 

Brown, R. L., Politica economică a planetei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002. 

Capcelea, Arcadie, Cojocaru, Mircea, Evaluarea de mediu, Î.E.P.Ştiinţa, Chişinău, 2005. 

Duţu, M., Dreptul internaţional al mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 

Goudie, A. The Human Impact on the Natural Environment, Blackwel Publishing, Malden, SUA, 2006. 

Lindberg, L., The Political Dynamics of European Economic Integration, Oxford University Press, Oxford, 1963. 

Marinescu, D., Tratat de dreptul mediului, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 

Petrescu-Mag, R.M., Burny, Ph., The Principle of Environmental Integration under Scrutiny. An Analytical Legal 

Framework on How EU Policies are Becoming Green. Cluj-Napoca: Editura Accent. 

Prisecaru, P., (2004), Politici comune ale Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti. 

Rusu, T., Bejan, M., Deşeul-sursă de venit, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2006 

www.mmediu.ro 

 

8.2 Seminar 

Activitatea de seminarii:  

In cadrul seminariilor se realizează 

clarificarea chestiunilor prezentate la curs, 

discuţii pe o temă dinainte stabilită, 

analiza unei spete legate de mediu din 

jurisprudenta, discutarea proiectelor 

elaborate de studenţi.  

Proiectele vor cuprinde analiza unei spețe 

din jurisprudența națională sau a CJUE pe 

o problemă de mediu sau a unei directive 

de mediu. Până cel mai târziu în ultima 

săptămână de curs, proiectele 

tehnoredactate trebuie predate (se va 

menţiona numele, prenumele, 

specializarea, titlul proiectului, 

bibliografia). Proiectele elaborate trebuie 

să aibă, obligatoriu, un caracter de 

originalitate.  

Exemple de teme discutate ȋn cadrul 

seminariilor : identificaţi care sunt 

categoriile de legi și prin ce se deosebesc; 

argumentaţi din sursele bibliografice 

indicate de ce politica de mediu este o 

politica publică; identificaţi care sunt cele 

mai importante acte normative care 

reglementează accesul la informatia de 

mediu; temăpentru grupuri de 5 studenţi: 

Metode de predare: 

- Studii de caz pregătite de studenţi; 

Dezbateri  bazate pe referatele 

(proiectele) repartizate spre pregătire 

studenţilor.  

Abordarea este una interdisciplinară, 

ţinând cont de statutul şi curricula 

acestei discipline în ţările cu tradiţie în 

domeniu.  

Metoda de predare este una flexibilă, 

adaptată cerinţelor profesionale ale 

societăţii româneşti. Urmărim 

antrenarea studenţilor în activităţi 

curriculare şi extra-curriculare care să 

le dezvolte capacităţile de comunicare, 

interacţiune, analiză şi sinteză la un 

nivel academic ridicat. 

 

Observaţii: 

- La seminarii, studentul 

trebuie să  participe activ 

şi să citească notele de la 

curs, prezența fiind 

obligatorie. 
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elaboraţi câte o ȋntrebare  legată de UE, 

politicile de mediu, legislaţia europenă de 

mediu, etc pt a o trimite pe Europe Direct 

(http://europa.eu/contact/index_en.htm) 

sau pentru a o adresa direct la telefonul 

gratuit   00 800 6 7 8 9 10 1; realizaţi o 

solicitare (sau plângere) legată de o 

problemă de mediu, folosind serviciile 

online ale Comisiei Europene: a se vedea  

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-

law/complaints_ro.htm 
BIBLIOGRAFIE (seminarii)  

Bibliografia obligatorie: 

Petrescu-Mag R. M., (2011) Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile.  

Legislație și instituții, Editura Bioflux, Cluj-Napoca. (ediţia din 2013 se găseșt la biblioteca FSIM) 

Notă: Cartea menționată reprezintă sursa bibliografică principală pentru curs. Pentru a permite fiecărui student 

accesul la informație într-un mod rapid am oferit, pe lângă forma tipărită a lucrării, și o formă online: 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf 

Petrecu-Mag, R. M., (2008), Politici, institutii și legislație pentru mediu, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Institutul European din România, (2003) Politica de mediu, Seria Micromonografii - Politici Europene, Bucuresti. 

Lupan, E., (2009), Tratat de dreptul protecției meidului, Editura C.H.Beck, Bucureşti. 

Duţu, M. ,(2012). Politici publice de mediu. București: UJ. 

Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, publicată în  în M.O. nr. 586 din data de 6 iulie 2006. 

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 83, 

30.03.2010, versiunea originală în limba română. 

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 

83, 30.03.2010, versiunea originală în limba română. 

Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, publicată în M. Of. nr. 586 din data de 6 iulie 2006. 

O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M. Of. nr. 808/3 dec. 2008. 

O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, publicată în M. Of., Partea I, nr. 713 din 22/10/2007.  

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M. Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005.  

 

Motivul indicării acestor lucrări ca și sursă bibliografică obligatorie se datorează faptului că, fiind TRATATE în 

domeniu, oferă o prezentare exhaustivă a problematicii. Cărțile sunt se găsesc spre consultare la biblioteca 

FSIM, la BCU, la biblioteca Facultății de Drept, iar cursul de bază este disponibil și în format online.  

 

Bibliografia opţională: 

Bărbulescu, I. Gh., Uniunea Europeană de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005. 

Bibere, O. , Uniunea Europeană: între real şi virtual, Editura All, Bucureşti, 1999. 

Brown, R. L., Politica economică a planetei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002. 

Capcelea, Arcadie, Cojocaru, Mircea, Evaluarea de mediu, Î.E.P.Ştiinţa, Chişinău, 2005. 

Duţu, M., Dreptul internaţional al mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 

Goudie, A. The Human Impact on the Natural Environment, Blackwel Publishing, Malden, SUA, 2006. 

Lindberg, L., The Political Dynamics of European Economic Integration, Oxford University Press, Oxford, 1963. 

Marinescu, D., Tratat de dreptul mediului, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 

Petrescu-Mag, R.M., Burny, Ph., The Principle of Environmental Integration under Scrutiny. An Analytical Legal 

Framework on How EU Policies are Becoming Green. Cluj-Napoca: Editura Accent. 

Prisecaru, P., (2004), Politici comune ale Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti. 

Rusu, T., Bejan, M., Deşeul-sursă de venit, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2006 

www.mmediu.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul  Legislaţie şi politici de mediu are la bază o tematică actuală privind viitorul Uniunii Europene: mediul. 

Au fost luate in considerare teme care preocupă tot mai mult comunitatea ştiinţifică internaţională şi naţională. 

Astfel, urmărim înţelegerea conceptului de politică comună, politică a UE, politică de bază, a instrumentelor de 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf
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acţiune a politicii comune de mediu, a principalelor instituţii implicate în acest sector şi, nu în ultimul rând, a 

celor mai importante acte normative care reglementează politica de mediu. Din tematica abordată menționăm: 

Politica de mediu în cadrul construcţiei europene, Cadrul instituțional, Protecția juridică a mediului natural și 

artificial, Răspunderea juridică în dreptul protecției mediului sau Aplicarea și controlul dreptului Uniunii 

Europene în materie de mediu. Considerăm că un rol important îl au aspectele din jurisprudenţa CJUE, care 

permit înțelegerea mai bine a importanței unor instituţii, proceduri legale din cadrul sectorului abordat, precum și 

înțelesul unor termeni de specialitate. Menționăm și abordarea unor elemente de noutate în peisajul publicistic 

juridic naţional Delimitarea competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre în materie de mediu; 

Despre competenţe. Principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; Competenţa statelor în executarea 

legislaţiei Uniunii sau Funcţia de control asupra modului de punere în aplicarea a dreptului Uniunii, exercitată 

de Comisie. Conţinutul disciplinei a fost gândit atât pentru a fi în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre 

universitare din UE, cât și pentru a răspunde cerinţelor angajatorilor din mediul public și privat. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Insuşirea noţiunilor predate pe 

parcursul semestrului şi 

aptitudinea de a le sintetiza şi 

analiza ȋn cadrul unui 

colocviu. 

Examen 

 

Punctaj maxim: 5 

puncte colocviu, 

50% din nota finală 

10.5 Seminar Insuşirea noţiunilor predate pe 

parcursul semestrului şi 

aptitudinea de a le sintetiza şi 

analiza, de a le integra în 

tematica specifică abordată. 

- Redactarea și prezentarea 

unui proiect pe un subiect 

stabilit şi comunicat la 

începutul semestrului, în 

concordanță cu tematica de 

curs şi de seminar, punctaj 

maxim 3 puncte.  

- Participarea activă la 

seminarii: 2 puncte. 

Punctaj: 3 puncte  

susţinere proiect + 2 

puncte participare 

activa la seminarii = 

5 puncte activitate 

seminarii, 50% din 

nota finală 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Prezenţa la curs nu este obligatorie, nu este contabilizată, însă este recomandată. În caz de nepromovare a uneia 

din probei, ea trebuie repetată. Nota de promovare este 5 (cinci). Contestaţiile rezultatelor finale, depuse în 

termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, se soluţionează de către o comisie desemnată în acest sens de 

către conducerea facultăţii, în decurs de 48 de ore de la depunerea constestaţiei.  

- Programarea studenților în vederea prezentării referatelor se va face până cel târziu în a doua săptămână de la 

începutul cursurilor universitare. Neprezentarea în data stabilită atrage imposibilitatea reprogramării, deci a 

susținerii referatului. 

Data completării                                                              Semnătura titularului de curs/seminar 

08.05.2018                                                                                        Conf dr. Ruxandra M. Petrescu-Mag                        

 

 
Data avizării în departament                                    Semnătura directorului de departament

 ...........................................          …............................ 


