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Grupul de Cercetări Științifice Interdisciplinare privind Clima 
„Lex Clima” (GCIC) 

(Drept, climatologie, economie, sociologie) 
 

– Act constitutiv – 
 
 

 Se constituie Grupul de Cercetări Științifice Interdisciplinare privind Clima – Lex Clima 
(GCIC) (Drept, climatologie, științe economice, sociologie), ca structură non-formală, fără 
personalitate juridică, sub autoritatea științifică a Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie 
a Academiei Române și în organizarea Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”. 
El cuprinde specialiști în domeniile de relevanță și își desfășoară activitatea sub forme specifice 
conform misiunii și obiectivelor arătate mai jos. 
 După inaugurarea sa, GCIC își va elabora și stabili propriul Regulament de organizare și 
funcționare, precum și programul de activitate științifică. 
 
 
Considerente 
justificative: 

     Problemele relative la schimbările climatice și în general mizele ecologice sunt 
atât de grave, de complexe și de noi încât ne obligă la o revedere profundă a 
cunoștințelor noastre, inclusiv a celor din domeniul științelor sociale, în frunte cu 
sociologia, economia și dreptul. În privința acestuia din urmă, este vorba mai ales 
de redefinirea locului și rolului său în cadrul științelor socio-umane și revizuirea 
raporturilor întreținute cu științele direct implicate în studiul fenomenului precum 
ecologia, științele biologice sau climatologia. 
     În cadrul cercetărilor asupra climei accentul e pus pe dimensiunea științifică 
intrinsecă problemelor aferente domeniului cu care se confruntă omul și 
colectivitățile; aspectele istorice, juridice și interculturale nu sunt inițiate decât în 
mod accesoriu, cu titlu subsidiar, în timp ce ele constituie o parte tot mai 
importantă, inseparabilă a problemei, inclusiv în privința soluționării sale. În 
realitate fiecare spațiu de cunoaștere și activitate reacționează în felul său la 
încălzirea și dereglarea climei. Totuși, industria, lobby-urile și consumatorii nu sunt 
întotdeauna implicați. Dincolo de bunăstare și securitate acțiunea ecoclimatică este 
în același timp una pentru justiție intra și între generații, care presupune și nu poate 
fi garantată decât printr-o legislația inovantă și instituții juridice adaptate acestui 
demers. În același timp, schimbarea climatică privind prin excelență cauzele 
antropice ale fenomenului, presupunând o abordare și acțiune globale și universale, 
răspunsul juridic la provocările sale devine un imperativ fundamental și cu un rol 
decisiv. 
     Acest versant istoric, juridic și intercultural al global warming constituie deja 
un deosebit interes și formează obiect de cercetare interdisciplinară, cu rezultatele 
așteptate în diferite orizonturi academico-universitare și răspunde unei priorități 
exprimate și promovate la nivelul UE și internațional. Cunoașterea și 
particularizarea Pactului verde, legii europene pentru climă și a Pactului european 
pentru climă, documente strategice majore pentru viitoarele decenii, implică în 
mod necesar și esențial o asemenea abordare, inițierea și desfășurarea cercetărilor 
de acest gen.  
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Misiune: • Crearea de noi sinergii între drept, alte discipline socio-umane și științele dure – 
în special științele naturii și climatologia – în scopul de a stabili și promova un 
dialog fructuos și absolut necesar între diferitele științe implicate în cunoașterea 
fenomenului și rezolvarea problemelor pe care le generează; 
• Sporirea vizibilității cercetătorilor asociate demersului interdisciplinar național și 
în cadrul cooperării internaționale specializate; 
 

  
Obiective: • Abordarea interdisciplinară a răspunsului dreptului și politicilor publice la 

provocările schimbărilor climatice; 
• Construirea unei veritabile platforme interdisciplinare de cunoaștere și promovare 
a emergenței de subiecte prioritare în sfera cercetării, în privința cărora legiuitorul 
și decidenții politici trebuie să reacționeze prompt și specific; 
• Crearea unui fond documentar consultabil permanent, prin stabilirea în comun de 
referințe bibliografice și metodologii de lucru interdisciplinare; 
• Oferirea unui cadru permanent de dezbateri, dialog în cadrul lumii științifice și cu 
societatea civilă și autoritățile publice și schimb de idei în materie de mediu și 
schimbare climatică. 
 

  
Priorități și 
orientări 
generale: 

Prioritățile și tematicile demersului interdisciplinar astfel preconizat trebuie să țină 
seama de următoarele: 
– Abordarea integrată a diferitelor probleme climatice și de mediu sub unghi 
științific, politic și juridic; 
– Considerarea realității caracterului eminamente interdisciplinar al cauzelor și 
consecințelor încălzirii globale legate de activitățile antropice și al soluțiilor de 
aplicat; 
– Identificarea și promovarea indicatorilor dezvoltării și bunăstării populației într-
un context care ține cont, între alți parametri, de schimbarea climei; 
– Promovarea conceptelor și abordărilor integrate și globale pertinente (de genul: 
o singură sănătate, tranziție ecologică, neutralitate climatică); 
– Elaborarea, adoptarea și propunerea de instrumente de politici publice, 
economico-financiare și juridice adecvate domeniului, integrate și eficiente; 
– Configurarea unor ipostaze naționale ale strategiilor, planurilor și reglementărilor 
aferente Pactului verde ca nouă strategie de creștere consolidată a UE. 
 

 
 
 
 
 
București, 22 aprilie 2021 


