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Capitolul I   

Probleme  privind răspunderea juridică în dreptul mediului 

 Secţiunea 1 . Generalităţi 

În doctrină şi în legislaţie se utilizează noţiunile de „mediu”, „mediu înconjurător”, 

„mediu biologic”, „mediu ambiant”, termeni care desemnează în principiu aceeaşi realitate, 

motiv pentru care majoritatea autorilor se opresc asupra folosirii denumirii de „mediu” deoarece, 

aşa cum s-a arătat în doctrină1, „mediu înconjurător” este o expresie pleonastică, compusă din 

două cuvinte care au relativ acelaşi înţeles: mediu - ceea ce ne înconjoară, locul în care se află 

fiinţele şi lucrurile cu care venim în contact şi înconjurător - ceea ce se găseşte de jur 

împrejurul nostru, ceea ce ne înconjoară. Aceeaşi precizare trebuie făcută şi în privinţa 

cuvântului “ambiant” care înseamnă “care se găseşte în jur, în apropiere, ceea ce ne înconjoară”. 

 Au existat multiple încercări de a defini această noţiune atât din partea legiuitorului2  cât  

mai  ales  din  partea  doctrinei.  Astfel, Ordonanţa de  Urgenţă   a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului 3 (legea-cadru în materie) defineşte, în articolul 1 alineatul 2, mediul 

ca fiind ”ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, 

aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 

anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele 

enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care 

pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”. Concluzionând, putem afirma că mediul este 

alcătuit din biosferă, sociosferă, atmosferă, geosferă şi cosmos.  

                                                             
1 Ernest Lupan- „Dreptul mediului”, volumul I, editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, pagina 15 
2 Legea numărul 9/1973, privind protecţia mediului înconjurător (prima lege-cadru de protecţie a mediului), 
publicată în Buletinul Oficial numărul 91/23 iunie 1973 definea mediul ca fiind constituit din   „totalitatea factorilor 
naturali şi a celor creaţi prin activităţi umane care, în strînsă interacţiune, influenţează echilibrul ecologic, determină 
condiţiile de viaţă pentru om, de dezvoltare a societăţii” 
3 publicată în  Monitorul Oficial numărul 1196 din 30 decembrie 2005, adoptată cu modificări şi completări prin 
Legea numărul 265/2006 publicată în Monitorul Oficial numărul 586/29 iunie 2006, modificată ulterior prin 
Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice publicată în Monitorul Oficial numărul 442 din 29 iunie 2007, şi 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 114/2007, publicată în Monitorul Oficial numărul 713 din 22 
octombrie 2007 
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Termenul de “răspundere” este specific mai degrabă sociologiei sau moralei decât 

dreptului. La modul general, acest concept este definit ca fiind “faptul de a răspunde, obligaţia de 

a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală la ceva”, “responsabilitatea” 4. Din punct de 

vedere etimologic, răspunderea şi responsabilitatea sunt noţiuni sinonime; din punct de vedere 

juridic însă, această sinonimie este cel mult parţială. Oricum, aceşti doi termeni trebuie plasaţi 

într-un cadru de natură socială, căci răspunderea şi responsabilitatea sunt specifice 

comportamentului uman. 

 Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului trebuie înscrisă şi ea printre 

coordonatele care jalonează reglementarea conţinutului unui drept fundamental la un mediu 

protejat 5. Totuşi, trebuie remarcat faptul că, primordial în această materie, este prevenirea 

producerii unor daune ecologice, iar nu stabilirea răspunderii pentru recuperarea celor produse 

(datorită caracterului uneori ireversibil al daunei ecologice).  

Introducerea regimului de răspundere juridică în domeniul protecţiei mediului prezintă o 

serie de dificultăţi, legate în special de faptul că nu toate formele de prejudiciu pot fi remediate 

prin aplicarea răspunderii juridice. Suplimentar, mai trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

• să existe unul sau mai mulţi poluatori identificabili; 

• prejudiciul să fie concret şi cuantificabil; 

• să se poată stabili o legătură de cauzalitate între prejudiciu şi poluatorul sau  poluatorii 

identificaţi. 

Necesitatea instituirii unui regim specific de răspundere juridică în dreptul mediului este 

determinată de cauze concrete. Reglementările din domeniul mediului sunt constituite dintr-un 

ansamblu de norme şi proceduri care au ca scop legiferarea protecţiei mediului6. Eşecul 

conformării faţă de normele şi procedurile în vigoare poate conduce doar la sancţiuni de ordin 

civil, administrativ sau penal. În schimb, răspunderea juridică în dreptul mediului introduce 

suplimentar faţă de reglementările în vigoare în domeniu şi obligativitatea ca potenţialul poluator 

                                                             
4 Andrei Hlavek  „Problema responsabilităţii”, articol publicat în  „Revista de filozofie”, numărul 2/1975, pagina 
161 
5 Gheorghe Iancu “Drepturile fundamentale şi protecţia mediului”, editura Regiei Autonome Monitorul Oficial, 
Bucureşti, 1998, pagina 267 
6 Cristina Ionescu  “Drept şi legislaţie în energie şi mediu”, Bucureşti, 2003-2004- curs nepublicat 
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să plătească pentru remedierea (până la o stare satisfăcătoare) sau compensarea pagubei 

provocate mediului. Se pot imagina însă o serie de cazuri în care remedierea prejudiciului produs 

nu mai poate fi realizată. Spre exemplu, în cazul unei poluări grave ce are ca rezultat dispariţia 

totală a unei specii de păsări care trăia doar în arealul supus poluării, poluatorul nu poate remedia 

paguba produsă mediului, dar va trebui să suporte consecinţele juridice ale faptei săvârşite. 

Răspunderea juridică diferă în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei, aceasta 

din urmă putând constitui, potrivit acestui criteriu, infracţiune sau contravenţie, rezultând două 

posibile forme ale răspunderii juridice: contravenţională sau penală. În cazul în care fapta nu se 

încadrează în nici una din aceste categorii, dar totuşi a produs un prejudiciu patrimonial, acesta 

va fi reparat prin intermediul răspunderii civile. Au existat încercări în doctrină de a argumenta şi 

impune (inclusiv pe plan legislativ) o nouă formă de răspundere juridică numită „răspunderea 

pentru vătămările aduse mediului”; această nouă formă a răspunderii reprezintă, în esenţă, o 

particularizare în materia dreptului mediului a formelor generale ale răspunderii. Există o 

tendinţă (în special în rândul autorilor consacraţi precum Mircea Duţu - care vorbeşte chiar 

despre existenţa unor infracţiuni şi contravenţii la regimul protecţiei mediului- ) de a  autonomiza 

anumite instituţii de dreptul mediului, de a crea o serie de mecanisme şi instituţii specifice 

acestei ramuri de drept. Opinia noastră este aceea că această încercare are puţini sorţi de izbândă, 

instituţiile şi mecanismele juridice “clasice” fiind suficiente.  

 

SECŢIUNEA II. Răspunderea contravenţională 

Subsecţiunea II.1. Răspunderea contravenţională în dreptul mediului 

Răspunderea contravenţională este o formă a răspunderii administrative (aşadar relaţia 

între ele este de parte - întreg), contravenţia fiind “o formă de manifestare a ilicitului 

administrativ, forma cea mai gravă a acestuia, regimul său juridic fiind în general, unul 

administrativ”7. 

                                                             
7 Alexandru Ţiclea  “Reglementarea contravenţiilor”, Editura Lumina Lex, ediţia a IVa, Bucureşti, 2006, pagina 20 
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Doctrina specializată în dreptul mediului face referire tot mai des la apariţia unei noi 

forme a contravenţiei şi anume “contravenţia ecologică”, specie aparte caracterizată prin faptul 

că este vorba de o faptă ilicită prin care a fost încălcată o normă, respectiv un raport de drept al 

mediului, necesar a fi sancţionată prin norme de drept speciale care în unele cazuri derogă de la 

dreptul comun8. Aşadar, se va putea vorbi despre existenţa unei contravenţii ecologice numai 

dacă fapta este prevăzută şi sancţionată de legislaţia de protecţie a mediului. 

Din punct de vedere statistic, contravenţiile în această materie sunt numeroase (mai multe 

chiar decât infracţiunile) şi îmbracă o mare varietate de forme. În majoritatea actelor normative 

(fie că e vorba despre legi, hotărâri, ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă emise de către Guvern, 

ordine ale miniştrilor, hotărâri ale organelor administraţiei publice centrale sau locale) vom 

întâlni o reglementare atât a infracţiunilor (acolo unde se poate realiza normativizarea, deoarece 

infracţiunile nu pot fi instituite decât prin lege), dar mai ales a contravenţiilor din acel domeniu. 

 Trebuie remarcat faptul că, deşi par exagerate în valoare absolută, limitele de amendă 

stabilite de legiuitor sunt relativ mici, având în vedere că cei care încalcă normele impuse pot fi 

uneori companii multinaţionale cu cifre de afaceri de miliarde de euro şi care îşi pot permite fără 

probleme plata unei sume de bani adeseori simbolică pentru ei. Acest fapt face ca amenda să fie 

o sancţiune relativ ineficientă, ce permite unora din cei menţionaţi mai sus să plătească relativ 

lejer, dobândind astfel un adevărat “drept de a polua”9. 

 Nu ar fi lipsită de interes găsirea unor modalităţi mai eficiente de sancţionare a acestor 

”mastodonţi economici” care să includă soluţii mai clare prin care directorilor, managerilor sau 

reprezentanţilor acestora să li se aplice sancţiuni privative de libertate (aşadar să fie schimbat 

tipul de răspundere). În orice caz, trebuie instituit un nou sistem sancţionator prin care să poată fi 

aplicate amenzi proporţionale cu cifra de afaceri a agentului economic. O altă posibilitate ar fi 

stabilirea unor limite maxime de amendă mult mari sau chiar nelimitate ori, ca ultimă măsură, 

amenda zilnică. După cum o demonstrează şi jurisprudenţa, pedepsirea persoanelor juridice este 

mai eficientă prin intermediul sancţiunilor complementare (suspendarea activităţii sau închiderea 

unităţii, obligarea unităţii la aducerea factorului de mediu la starea anterioară poluării, 

interzicerea desfăşurării unor activităţi, publicarea hotărârii de condamnare etc) deoarece, 

                                                             
8 Ernest Lupan „Dreptul mediului”, volumul II, partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, pagina 396 
9 Mircea Duţu „Tratat de dreptul mediului”, volumul I, Editura Economică, Bucureşti, 1998, pagina  200 
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potrivit unor date statistice, instanţele de judecată s-au arătat foarte clemente atunci când a venit 

vorba despre aplicarea unor pedepse privative de libertate pentru reprezentanţii persoanei 

juridice, chiar şi în cazul săvârşirii unor fapte grave din care au rezultat poluări majore ale 

mediului. 

 

SECŢIUNEA  III. Răspunderea penală 

Subsecţiunea III.1. Răspunderea penală în dreptul mediului 

În general, dreptului penal îi sunt caracteristice două categorii de raporturi juridice 

realizate între membrii societăţii şi stat 10: raporturi juridice de conformare (care presupun 

“alinierea” conduitei  indivizilor la exigenţele impuse de lege - acestea apar în majoritatea 

cazurilor) şi raporturi juridice de conflict. 

 Acest din urmă raport apare ca reprezentând răspunderea penală, noţiune ce desemnează 

raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii.  

Conţinutul raportului este unul complex, alcătuit din dreptul statului, ca reprezentant al 

societăţii de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru 

infracţiunea săvârşită şi de a-l constânge să o execute, precum şi din obligaţia infractorului de a 

răspunde pentru fapta sa şi de  a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de 

drept şi restaurării autorităţii legii. 

Importanţa şi necesitatea incriminării faptelor prin care se poluează mediul nu mai este 

necesar a fi demonstrată, avându-se în vedere şi faptul că, de cele mai multe ori, poluarea 

mediului pune în pericol grav sănătatea şi viaţa oamenilor, a animalelor şi a plantelor.  

 În România, protecţia mediului prin intermediul dreptului penal este o preocupare a 

legiuitorului relativ recentă, datorată în special expansiunii fenomenului criminalităţii. Problema 

nu o constituie neapărat inexistenţa normelor incriminatoare (acestea există, mai ales sub 

presiunea dreptului comunitar) ci, mai ales, procedura de aplicare efectivă a acestora, având în 

vedere şi diferenţa enormă existentă între criminalitatea reală şi cea descoperită şi sancţionată. 
                                                             
10 Vasile Dobrinoiu, William Brînză „Drept Penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, pagina 
320   
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Din nefericire, deficienţele cronice ale sistemului afectează mai ales efectul preventiv al 

sancţiunilor de drept penal.  

 Impunerea tardivă  a răspunderii penale ca mijloc de protecţie eficientă a mediului are 

drept cauză şi o serie de considerente de ordin istoric: în mod tradiţional dreptul penal apără 

valori “materiale” precum patrimoniul, viaţa, integritatea fizică, libertatea persoanei şi mai puţin 

o valoare amplă şi relativ “imprecisă” precum mediul; din punct de vedere istoric, primele 

incriminări penale aveau în vedere combaterea consecinţelor diverselor contaminări ale mediului 

asupra  sănătăţii publice şi poluarea apelor potabile. Tot atât de adevărat este că, cel puţin în 

secolele trecute, poluarea mediului nu constituia o problemă urgentă, deoarece vătămările aduse 

acestuia nu erau atât de numeroase şi de extinse precum sunt astăzi. 

 Deşi în domeniul protecţiei mediului, răspunderea ar trebui să fie, în principal, de tip 

preventiv şi patrimonial (răspundere civilă şi contravenţională), contribuţia mijloacelor de drept 

penal nu trebuie neglijată, mai ales din perspectiva adaptării sale la nevoile noilor realităţi şi 

sporirii pericolului acţiunilor distructive pentru patrimoniul ecologic naţional şi internaţional11. 

 În ceea ce priveşte legislaţia de protecţie a mediului, răspunderea penală poate să 

intervină în două cazuri: 

- pentru săvârşirea unor fapte prin care se poluează mediul natural sau artificial 

(antropic); 

- pentru anumite fapte prin care se încalcă dispoziţiile imperative ale legislaţiei de 

protecţie a mediului, deşi aceste acţiuni (inacţiuni) nu au ca efect direct o poluare a mediului. 

Specificitatea răspunderii penale în domeniul protecţiei mediului este dată, printre altele, 

de o serie de elemente precum: natura obiectului ocrotit de lege, relaţiile social - juridice 

referitoare la “sănătatea” mediului, sancţiunile specifice de dreptul mediului, care trebuie să fie 

puţin diferite de cele “tradiţionale” etc. Spre exemplu, introducerea răspunderii penale a 

persoanei juridice a fost un important pas în legislaţia românească, mai ales că principalii 

poluatori sunt persoanele juridice. O dată cu introducerea răspunderii penale, s-au instituit şi o 

serie de sancţiuni penale ce pot fi aplicate numai persoanei juridice: suspendarea activităţii sau 

                                                             
11 Mircea Duţu, „Tratat de dreptul mediului”,Editura C.H. Beck, Bucureşti, Ediţia a III-a, 2007, pagina 548 
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chiar închiderea unităţii, plasarea sub supraveghere judiciară, excluderea de pe pieţele publice, 

interdicţia pentru o anumită perioadă de a emite cecuri, interdicţia de a desfăşura anumite 

activităţi, afişarea şi difuzarea hotărârii judecătoreşti de condamnare. 

Subiectul activ al raportului juridic de drept penal poate fi atât o persoană fizică - cetăţeni 

români, străini, apatrizi, persoane cu dublă cetăţenie  etc, dar şi o persoană juridică. La acest 

raport juridic va participa întotdeauna şi statul (prin organele sale abilitate) ca titular al dreptului 

de a aplica sancţiunea prevăzută de lege. 

În privinţa sancţiunilor care se pot aplica persoanelor fizice în cazul săvârşirii unor 

infracţiuni ecologice, acestea sunt: închisoarea (de la 3 luni până la 20 de ani în cazul intervenţiei 

unor circumstanţe agravante precum producerea unor daune majore economiei naţionale), 

amenda şi interzicerea unor drepturi. Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază 

că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, 

sesizează organul de urmărire penală competent (vorbim în acest caz despre o posibilă înlocuire 

a răspunderii contravenţionale cu cea penală). 

 În cadrul dreptului penal, mai exact a părţii speciale a acestuia, s-a format un ansamblu 

de norme juridico - penale între care există interdependenţe profunde şi care au ca principal scop 

completarea măsurilor de protejare a mediului cu efectul educativ 12 al celor mai aspre dintre 

sancţiunile juridice - sancţiunile penale, şi care formează ceea ce a fost numit convenţional  

“dreptul penal al mediului” 13.  

 Existenţa atâtor incriminări penale într-o multitudine de acte normative (legi, ordonanţe 

de urgenţă etc) reclamă sistematizarea, gruparea şi clasificarea lor într-un “cod al mediului”, 

asemănător altor ramuri de drept. Primul pas (crearea unei noi categorii de infracţiuni şi anume 

infracţiunile din domeniul ecologic) a fost făcut. Următoarea etapă trebuie să fie sistematizarea 

acestor infracţiuni într-un cod al mediului şi, în final, crearea unui drept penal al mediului, 

ramură de drept autonomă, cu instituţii, principii şi obiect de reglementare proprii. Departe însă 

de ţările cu o legislaţie dezvoltată în domeniu, unde există chiar parchete şi instanţe de judecată 
                                                             
12 Mirela Gorunescu „Infracţiunea de mediu - Infracţiune contra dezvoltării durabile”, articol publicat în revista 
Dreptul, Bucureşti, numărul 11/2003 anul XIV, seria a III-a pagina 129 
13 Autorul Mircea Duţu în lucrarea „Tratat de dreptul mediului”, Ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 
pagina 559 a încercat chiar să definească acest concept ca fiind „ansamblul dispoziţiilor care previn şi sancţionează 
degradarea de către om a mediului fizic sau biologic în care acesta trăieşte.” 
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specializate în judecarea infracţiunilor de mediu, în România, această subramură are, deocamdată 

un rol secundar în realizarea protecţiei mediului; normele sale vin în completarea dispoziţiilor 

civile sau administrative ale reglementărilor speciale. 

 

SECŢIUNEA IV. Răspunderea civilă 

Subsecţiunea IV.1. Răspunderea civilă în dreptul mediului 

 Răspunderea civilă are ca scop stabilirea cazurilor, a situaţiilor concrete în care o 

persoană care a suferit un prejudiciu poate pretinde unei alte persoane - fizice sau juridice, care a 

săvârşit fapta cauzatoare de prejudiciu, repararea acestuia.  Răspunderii civile pentru pagubele 

produse mediului îi este consacrat doar un articol în legea - cadru (articolul 95 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului) care dispune că: 

“Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpă. În 

cazul pluralităţii autorilor, răspunderea este solidară. În mod excepţional, răspunderea poate fi şi 

subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate şi habitatelor naturale, conform 

reglementărilor specifice. Prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului se realizează 

conform prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor specifice.” 

 Având un text legislativ atât de sumar, va trebui să apelăm la prevederile Codului Civil 

(articolele 998 - 1003) în materie, mai ales că  reglementările acestui text normativ în privinţa 

răspunderii civile constituie o normă generală care se va aplica în domeniu ori de câte ori legile 

speciale conţin aspecte lacunare. Potrivit dispoziţiilor legale, cel care cauzează altuia un 

prejudiciu are obligaţia de a-l repara; prin urmare, pentru angajarea răspunderii civile va fi 

necesară, în primul rând, existenţa unui prejudiciu. În doctrină14 au fost propuse numeroase 

clasificări ale răspunderii civile pentru dauna ecologică. 

O primă clasificare ţine cont de vinovăţia celui care săvârşeşte fapta. Astfel potrivit 

acestui criteriu, răspunderea poate îmbrăca patru forme: 

                                                             
14 Simona Maya-Teodoroiu „ Răspunderea civilă pentru dauna ecologică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, 
pagina 25 
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I. răspunderea subiectivă de drept comun caracterizată prin existenţa unei culpe, culpă 

care va trebui dovedită de către victimă; 

II. răspunderea fără culpă (pentru fapta lucrului) care îşi are temeiul tot în legislaţia de 

drept comun; 

III. răspunderea obiectivă în temeiul legii speciale; 

IV. răspunderea rezultată din raporturile de vecinătate. 

 Legea - cadru în această materie consacră trei forme dintre cele menţionate mai sus: 

a) răspunderea obiectivă, independentă de culpă; 

b) răspunderea subiectivă (pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate şi habitatelor 

naturale), aceasta având caracter excepţional; 

c) răspunderea solidară, în cazul pluralităţii de autori. Acesta este de fapt cel de-al cincilea 

caz de solidaritate pasivă în materie de obligaţii; în cazul prejudiciului ecologic, coautorii 

acestuia răspund solidar, independent de culpă, obiectiv.  

 La o privire atentă se poate observa că, în principiu, legea nu derogă de la regimul clasic 

al răspunderii civile instituite de Codul Civil ci doar adaptează aceste instituţii la specificul 

dreptului mediului.  

 

CAPITOLUL II. ANALIZA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL MEDIULUI 

REFLECTATE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ 

SECŢIUNEA I. Introducere în problematica răspunderii penale în domeniul mediului 

Subsecţiunea I.1. Infracţiunile din domeniul mediului. Privire generală 

  

 În domeniul mediului, instituţiile fundamentale ale dreptului penal capătă anumite 

particularităţi, date de specificul acestei ramuri de drept, fără ca prin aceasta să se deroge de la 

principiile generale ale dreptului penal. 

 Toată legislaţia penală care acţionează în domeniul protejării mediului are un justificat 

caracter de tehnicitate datorat specificului său. Acest aspect nu trebuie însă să aibă rolul de a 
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descuraja efortul de sistematizare, pentru că numai în acest mod se poate realiza o mai bună 

cunoaştere a legislaţiei ecologico - penale şi, implicit, o mai corectă interpretare şi aplicare a 

acesteia 15. 

 La modul general, infracţiunile de mediu (deci, acele infracţiuni care aduc atingere 

regimului de protecţie a mediului) au fost definite16 ca fiind “fapte prin care se poluează mediul 

sau acţiuni (inacţiuni) prin care direct sau indirect se aduce atingere intereselor de protecţie 

cantitativă sau calitativă a factorilor de mediu  

Nu orice încălcare a normelor de drept al mediului angajează răspunderea penală, ci 

numai acele abateri care au un grad de pericol social ridicat, reprezentând astfel o serioasă 

ameninţare a celor mai importante interese ale societăţii în acest domeniu. Pentru a fi infracţiuni, 

faptele poluante trebuie să prezinte un pericol social deosebit (mai ridicat decât al 

contravenţiilor) şi să fie săvârşite în astfel de împrejurări încât, potrivit legii penale, să constituie 

infracţiuni17.  Faptele penale trebuie întotdeauna prevăzute expres de legislaţia mediului .  

 

Subsecţiunea I.2.  Scurt  istoric al legislaţiei  de protecţie a mediului 

Realizând un scurt istoric al legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, găsim 

reglementări edictate încă din secolul al XV-lea de către domnitorul Ştefan cel Mare sub forma 

„legii braniştei” care interzicea doborârea arborilor, vânătoarea şi pescuitul, făcute fără acordul 

proprietarului acestora. De astfel, despre frumuseţea şi sălbăticia peisajului Ţării Moldovei (ca o 

curiozitate istorică, denumirea “Moldova“ se pare că provine de la arborele numit molid) detalii 

numeroase găsim şi la cronicarii vremii (Miron Costin, Grigore Ureche, Dimitrie Cantemir 

„Descriptio Moldavie”) dar şi în operele scriitorilor contemporani (Mihail Sadoveanu, Geo 

Bogza şi alţii). 

În secolul XX preocupărilor naţionale în această direcţie li s-au adăugat şi cele 

internaţionale. Comunitatea internaţională a început să sesizeze răul din ce în ce mai mare produs 
                                                             
15 Mirela Gorunescu “ Sistematizarea incriminărilor din domeniul protecţiei mediului”, articol publicat în Revista de 
Drept Penal, numărul 4/2002,  pagina 62 

16 Ernest Lupan “ Dreptul mediului”, Volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti,1996, pagina 371 
17  Ernest Lupan “ Dreptul mediului”, Volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, pagina 369 
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mediului şi a început să caute mijloace de contracarare. Urmarea acestui proces a  fost o lungă 

serie de tratate, acorduri, convenţii care au drept obiectiv protejarea mediului, atât în ansamblul 

său, cât şi a elementelor componente. 

 În România, perioada 1947 - 1989 este caracterizată de un declin în ceea ce priveşte 

protecţia mediului. Acest regres nu este neapărat de natură legislativă (au existat suficiente 

reglementări, atât în plan naţional, dar mai ales în plan internaţional, sub forma unor acorduri, 

tratate internaţionale pe care România le-a semnat, obligându-se astfel să le şi respecte) ci de 

natură practică, o serie de dispoziţii oprindu-se la nivelul pur declarativ; de multe ori aceste 

reglementări pur şi simplu nu se aplicau, lipsind total mijloacele de punere în practică a lor, 

cerinţele de protecţie a naturii cedând în faţa factorului economic (exemple în acest sens: 

construcţia unor mastodonţi economici precum fabrici de ciment, oţel, termocentrale, 

îngrăşăminte chimice, industrie grea etc extrem de poluanţi şi de pe urma cărora avem de suferit 

şi în prezent, chiar după închiderea acestora).    

 În privinţa reglementărilor specifice acestei perioade, apare în sfârşit o lege generală de 

protecţie a mediului (Decretul - lege numărul 237/1950 şi Regulamentul de punere în aplicare, 

adoptat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri numărul 518/1954) dar şi reglementări specifice 

precum Decretul numărul 1059 din 15 noiembrie 1967 privind protecţia sanitară a surselor, 

construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă potabilă şi a apelor minerale pentru 

cura internă18, Decretul numărul 974 din 30 decembrie 1965 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat, 19 sau Decretul numărul 414 din  5 decembrie 1979 

pentru stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanţe poluante din apele uzate 

înainte de evacuarea acestora.20 

 În anul 1973 apare o nouă lege - cadru în materie (Legea numărul 9 din 20 iunie 1973 

privind protecţia mediului înconjurător, publicată în Buletinul Oficial numărul 91 din 23 iunie 

1973) şi care va rămâne în vigoare peste 22 de ani, până la apariţia Legii numărul 137/1995 

privind protecţia mediului, prima reglementare modernă, europeană în acest domeniu 

  

                                                             
18 publicat în Buletinul Oficial numărul 98 din 15.11.1967 
19 publicat în Monitorul Oficial numărul 24 din 30.12.1965 
20 publicat în Buletinul Oficial numărul 95 din  7.12.1979 
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Subsecţiunea I.3. Cadrul legal în materie. Clasificări ale infracţiunilor ecologice 

În domeniul protecţiei mediului, răspunderea penală poate să intervină în două cazuri: 

-  pentru săvârşirea unor fapte prin care se poluează grav mediul natural sau artificial (antropic); 

-  pentru anumite fapte prin care se încalcă dispoziţiile imperative ale legislaţiei de protecţie a 

mediului deşi aceste acţiuni (inacţiuni) nu au ca efect direct o poluare a mediului. 

Raportul juridic de drept al mediului cuprinde în structura sa subiect, obiect şi conţinut. 

Subiectul activ al raportului de răspundere penală în dreptul mediului poate fi atât o 

persoană fizică responsabilă penal - cetăţeni români, străini, apatrizi, persoane cu dublă cetăţenie 

etc, dar şi o persoană juridică. Participaţia improprie este posibilă (fiind întâlnită foarte frecvent 

în practică) la toate infracţiunile prevăzute în legislaţia - cadru (Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului) spre deosebire de participaţia proprie 

care este posibilă numai la infracţiunile intenţionate (sub forma autoratului, instigării sau 

complicităţii). 

 La raportul juridic de drept penal va participa întodeauna şi statul (prin organele sale 

abilitate) în calitate de subiect pasiv principal (ca titular al dreptului de a aplica sancţiunea 

prevăzută de lege). Şi în cazul infracţiunilor de mediu, calitatea acestuia de subiect pasiv 

principal se menţine, întrucât, prin comiterea unei infracţiuni de acest tip se încalcă dispoziţiile 

legale edictate pentru a asigura desfăşurarea normală a activităţilor umane, cu acordarea 

respectului cuvenit calităţii mediului. În cazul anumitor infracţiuni, este posibil să existe şi un 

subiect pasiv secundar. Astfel, spre exemplu, articolul 98, alineatul 5 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului arată că: ”În situaţia în care 

infracţiunile pedepsite conform alineatelor (3) şi (4) au pus în pericol sănătatea sau integritatea 

corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în articolul 

182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 

3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai 

multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 

20 de ani şi interzicerea unor drepturi.” Aşadar, subiect pasiv secundar poate fi o persoană fizică 

sau juridică direct prejudiciată prin acţiunile sau inacţiunile incriminate de textul legal. 
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 Clasificând infracţiunile de mediu din punctul de vedere al subiectului distingem 

infracţiuni cu subiect calificat (atunci când legea cere o anumită calitate, funcţie sau însărcinare 

şi anumite obligaţii privind protecţia mediului care au fost încălcate) şi infracţiuni cu subiect 

simplu (orice persoană fizică sau juridică şi care poate răspunde penal). Datorită caracterului 

specializat, tehnicizat al dreptului penal al mediului, datorat însăşi complexităţii relaţiilor pe care 

le protejează, în foarte multe cazuri, infracţiunile de mediu au subiecţi activi calificaţi, care, în 

afară de condiţiile generale de responsabilitate penală, trebuie să îndeplinească şi unele condiţii 

speciale.21 

 Obiectul juridic generic îl reprezintă relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în sfera 

activităţii persoanelor fizice şi juridice care au responsbilităţi în domeniul protecţiei mediului; 

acesta rezultă, în principal, din prevederile articolului 1 din legea - cadru în materie,  conform 

căruia “obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes 

public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a 

societăţii”. Din acest punct de vedere există legături cu Titlul VI, partea specială din Codul penal  

intitulată “Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi 

reglementate de lege” şi cu titlul VIII din acelaşi act normativ intitulat “Infracţiuni la regimul 

stabilit pentru anumite activităţi economice”. 

         Obiectul juridic special este protejat îndeosebi prin intermediul legilor sectoriale, 

referitoare la protecţia anumitor factori de mediu; fiecare infracţiune din legea specială are un 

obiect juridic special propriu, în funcţie de fapta incriminată. Trebuie menţionată însă extrema 

varietate a relaţiilor sociale ocrotite, nemaiîntâlnită poate în nici o altă ramură de drept; acest 

lucru este, de altfel, încă o dovadă care atestă specificitatea instituţiilor de drept al mediului.  

 Elementul material al laturii obiective are o multitudine de forme de realizare, în special 

prin acţiune. Pentru existenţa elementului material,  fie că e vorba de o acţiune sau o inacţiune, 

sunt necesare şi îndeplinirea unor condiţii specifice care apar, de regulă,  în textul de lege.   

 Pentru a putea vorbi despre existenţa infracţiunii, între elementul material şi urmarea 

imediată trebuie să existe o legătură de cauzalitate; la unele infracţiuni, aceasta rezultă din însăşi 

materialitatea faptei, în timp ce la altele este necesară dovedirea existenţei acestei legături . 

                                                             
21  Mirela Gorunescu „Infracţiunea de mediu - Infracţiune contra dezvoltării durabile”, articol publicat în revista 
Dreptul, Bucureşti, numărul 11/2003 anul XIV, seria a III- a, pagina 138 
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Forma de vinovăţie cu care se comit infracţiunile din domeniul ecologic poate fi intenţia 

(sub ambele forme) dar şi culpa sau praeterintenţia (când legea precizează în mod expres).   

Studiul jurisprudenţei în materie ne indică faptul că, de multe ori, infractorii săvârşesc fapta cu 

intenţie indirectă (sunt relativ puţine cazurile în care cel care comite fapta acţionează cu scopul 

prefigurat mental de a vătăma vreun factor de mediu, aşadar cu intenţie directă). Statistic, totuşi 

cele mai multe infracţiuni ecologice sunt săvârşite din culpă (în ambele forme), neglijenţa şi 

uşurinţa fiind cele care se vor regăsi în mod frecvent în latura subiectivă a unei infracţiuni de 

mediu. Modalităţile practice de săvârşire a infracţiunilor sunt extrem de numeroase, dată fiind 

vastitatea domeniului şi a valorilor sociale protejate de către legiuitor.  

Mobilul şi scopul sunt şi ele componente deosebit de importante ale laturii subiective, 

relevanţa lor fiind diferită de la caz la caz. Astfel, o infracţiune de mediu poate deveni, în 

anumite cazuri (poluarea masivă a unor surse de apă potabilă, distrugerea unor specii de animale 

sau plante de care depinde supravieţuirea unei populaţii) şi un act de terorism deosebit de grav. 

Din păcate, acest nou tip de “terorism ecologic” prezintă un grad mult mai mare de periculozitate 

decât terorismul “clasic”, prin amploarea efectelor sale, durata acestora în timp şi prin dinamica 

fenomenului, care este pronunţat ascendentă. 

 Tentativa se pedepseşte atunci când legiuitorul o incriminează în mod expres. 

 Din ansamblul tuturor reglementărilor cu incidenţă în domeniu (în special Ordonanţa de 

Urgenţă numărul 195/2005 privind protecţia mediului) doctrina22 a încercat sistematizarea 

infracţiunilor, rezultând zece categorii de infracţiuni prevăzute şi pedepsite de legislaţia în 

vigoare: infracţiuni prin care se aduce atingere activităţilor economice şi sociale cu impact 

asupra mediului; infracţiuni cu privire la procedura de autorizare; infracţiuni cu privire la 

regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase, precum şi a altor deşeuri; infracţiuni la regimul 

îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor; infracţiuni la regimul protecţiei împotriva radiaţiilor 

ionizante şi la securitatea surselor de radiaţii; infracţiuni prin care se aduce atingere protecţiei 

resurselor naturale şi conservării biodiversităţii; infracţiuni privind protecţia apelor şi a 

ecosistemelor acvatice; infracţiuni privitoare la protejarea atmosferei; infracţiuni referitoare la 

regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii; infracţiuni privind protecţia solului şi a 

                                                             
22 Ciprian Raul Romiţan “ Dicţionar de dreptul mediului”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pagina 88 
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subsolului; infracţiuni privitoare la încălcarea regimului impus ecositemelor terestre (pădurilor); 

infracţiuni de încălcare a atribuţiilor, răspunderilor şi obligaţiilor ce revin autorităţilor pentru 

protecţia mediului, persoanelor fizice sau juridice 

Din punct de vedere procedural, constatarea şi cercetarea infracţiunilor la regimul 

protecţiei mediului se fac din oficiu de către organele de urmărire penală, conform competenţei 

legale (articolul 99 din legea - cadru). De asemenea, în cazul în care comisarii Gărzii Naţionale 

de Mediu sau ai Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, descoperă săvârsirea 

unei infracţiuni ecologice, aceştia au obligaţia să aducă imediat la cunoştinţa organelor de 

urmărire penală competente aspectele semnalate.  

 

Secţiunea a II-a Analiza infracţiunilor prevăzute în legi speciale 

Subsecţiunea II. 1. Preliminarii 

Vom încerca, în secţiunile următoare, să analizăm încălcările normelor juridice care 

protejează principalii factori de mediu (sol, subsol, apă, aer, păduri, floră şi faună). Structura 

demersului nostru ştiinţific va avea în vedere definirea noţiunilor, prezentarea cadrului legal 

general dar şi a dispoziţiilor legale care conţin incriminarea penală a faptelor ce aduc atingere 

respectivului factor de mediu, analiza infracţiunii conform structurii “clasice” (conţinut legal, 

condiţii preexistente, conţinut constitutiv, forme şi sancţiuni). 

 

Subsecţiunea II.2. Regimul juridic al protecţiei ecosistemelor terestre 

 

 Codul silvic (Legea numărul 46/2008) defineşte, în articolul 2, pădurea ca fiind: 

”terenurile acoperite cu arbori cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 hectare; arborii trebuie să atingă o 

înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie”. Reglementarea actuală 

este superioară celei anterioare, care definea impropriu termenul, fapt ce a iscat în practică 

numeroase controverse. 
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 Infracţiunile silvice au fost definite în doctrină ca fiind “fapte care prezintă pericol social 

pentru fondul forestier naţional şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, 

săvârşite cu vinovăţie şi prevăzute ca fapte cu caracter penal în Codul Silvic sau alte legi speciale 

silvice”23. 

 Cadrul legal în această materie îl reprezintă în principal reglementarea specială (Legea 

numărul 46/2008 - Codul silvic), în timp ce Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 

195/2005 privind protecţia mediului constituie norma generală. 

 Norma juridică specială din domeniu - Codul silvic, precizează că încălcarea prevederilor 

prezentului Cod atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională 

sau penală a persoanei vinovate. 

 În general, săvârşirea unei infracţiuni silvice atrage punerea în mişcare din oficiu a 

acţiunii penale cu excepţia situaţiei în care furtul materialului lemnos s-a înfăptuit asupra unui 

teren proprietate privată a unei persoane fizice şi a fost comis de către celălalt soţ sau de o rudă 

apropiată ori de către minor în paguba tutorelui său (o aplicaţie a articolului 210 din Codul 

penal); în acest caz, făptuitorul va deveni învinuit numai dacă va fi depusă o plângere prealabilă; 

totodată, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Competenţa de judecată în primă 

instanţă revine judecătoriei. 

 Constatarea infracţiunilor prevăzute de articolele 106 - 114 Cod silvic revine, pe lângă 

organele de urmărire penală, şi personalului silvic din cadrul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalului silvic din 

cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al structurilor sale teritoriale, personalului 

silvic din cadrul ocoalelor silvice private autorizate, precum şi personalului împuternicit din 

cadrul Jandarmeriei Române. 

 Sancţiunile prevăzute pentru persoanele fizice pot fi închisoarea (între 3 luni până la 25 

de ani sau detenţie pe viaţă în cazul intervenţiei unor consecinţe deosebit de grave precum un 

dezastru) sau amenda. Persoana juridică este sancţionată conform articolului 531 din Codul penal 

cu amendă cuprinsă între 2.500 lei şi 2.000.000 lei. 

                                                             
23 Ilie Măgureanu „Regimul juridic al infracţiunilor silvice”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pagina 5 



18 
 

Subsecţiunea II.3. Protecţia juridică a solului şi a subsolului 

 Opţiunea noastră în privinţa tratării celor doi importanţi factori de mediu în cadrul 

aceleiaşi subsecţiuni se datorează în parte faptului că, cele două elemente ale mediului sunt 

supuse unor reguli comune de protecţie, fiecare având totuşi, specificitatea sa.  

Vom analiza în special elementele derogatorii de la dreptul comun în materie, deoarece 

infracţiunea prevăzută la articolul 107 din Legea numărul 18/1991 privind fondul funciar este 

doar o formă particulară a infracţiunii de distrugere prevăzută de  articolul 217 din Codul penal. 

 Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă terenurile agricole şi silvice, împrejmuirile 

acestora, culturile agricole, lucrările de îmbunătăţiri funciare, bornele şi semnele topografice sau 

geodezice, monumentele istorice, ansamblurile şi siturile arheologice, indiferent de proprietarul 

acestor bunuri. 

 Subiectul activ al infracţiunii poate fi orice persoană, legea nesolicitând ca acesta să aibă 

o anumită calitate. Totuşi, spre deosebire de dreptul comun, se poate observa că făptuitorul, 

proprietar al bunurilor distruse, nu va răspunde penal decât în ipoteza în care ar distruge 

monumente istorice, ansambluri şi situri arheologice, deoarece numai aşa s-ar putea încadra în 

categoria impusă de alineatul 5 al articolului 217 Cod penal. Subiectul pasiv este proprietarul 

bunului care poate fi o persoană fizică, juridică, statul sau o unitate administrativ - teritorială. 

Totodată, se pot imagina situaţii în care există o pluralitate de subiecţi pasivi (distrugerea de 

bunuri aparţinând unor persoane diferite sau a unui bun aflat în indiviziune). 

 Elementul material al laturii obiective se realizează prin efectuarea uneia din următoarele 

acţiuni: distrugerea, degradarea, împiedicarea luării măsurilor de conservare precum şi 

înlăturarea acestor măsuri. Fiecare dintre aceste acţiuni se realizează de regulă prin comisiune 

însă ele pot fi realizate şi prin omisiune. Urmarea imediată o reprezintă paguba produsă 

persoanei căreia îi aparţinea bunul. Acţiunile care constituie elementul material al infracţiunii de 

distrugere produc inevitabil şi urmarea imediată, aşadar legătura de cauzalitate rezultă din 

materialitatea faptei (ex re). 
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Subsecţiunea a II.4. Apele şi protecţia lor juridică 

Protecţia juridică a apelor presupune analiza a două aspecte, aflate în interdependenţă: 

protecţia cantitativă (ce presupune folosirea judicioasă a acestei resurse, evitând epuizarea ei) şi 

calitativă (prevenirea şi combaterea poluării). În acest sens, articolul 15 din Legea numărul 

107/1996 privind apele dispune că: “Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă”. 

Nerespectarea acestor dispoziţii atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz. 

 Actualul Cod penal conţine un text normativ dedicat protecţiei apelor. Conform 

articolului 311 (infectarea apei): “Infectarea prin orice mijloace a surselor şi reţelelor de apă, 

dacă este dăunătoare sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseşte cu închisoare de 

la 6 luni la 4 ani sau cu amendă”. Fiecare infracţiune dintre cele menţionate anterior are o serie 

de elemente specifice referitoare la obiectul juridic, obiectul material, latura obiectivă (elementul 

material, urmarea sau rezultatul produs şi raportul de cauzalitate între elementul material şi 

urmarea sau rezultatul produs), pedeapsa aplicabilă, aspecte ale aplicării în timp a legii penale şi 

corelaţia dintre incriminările din Legea numărul 107/1996, pe de o parte, şi cele din alte legi 

speciale sau de drept comun.24 

 Totuşi, se pot desprinde o serie de trăsături comune pentru toate aceste infracţiuni. Astfel, 

spre exemplu, obiectul juridic generic (care este complex) îl constituie relaţiile sociale privitoare 

la activitatea de folosire raţională  şi de protecţie a apelor, puritatea naturală, protecţia cantitativă 

şi calitativă a acestora, avându-se în vedere pericolele deosebite (lipsa apei potabile, inundaţii 

catastrofale, sporirea efectelui de seră etc) pe care le implică poluarea apei. 

 În privinţa laturii subiective, vinovăţia se poate manifesta sub forma intenţiei (directe sau 

indirecte), a culpei (când legiuitorul prevede expres acest lucru în textul de incriminare) sau chiar 

a praeterintenţiei. 

 Pe lângă sancţiunile “clasice” de drept penal, în acest domeniu intervine şi o sancţiune 

specifică de drept al mediului. Astfel, prin intermediul articolului 108 alineat 3 din Legea 

                                                             
24 Augustin Ungureanu  “Răspunderea penală a prepuşilor agenţilor economici şi a altor persoane fizice potrivit 
Legii apelor numărul 107/1996”, articol publicat în Revista de Drept Comercial, numărul 12/1997,  pagina 71 
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numărul 107/1996, este pedepsită “neaducerea la îndeplinire a prevederilor programului aprobat 

de Regia Autonomă "Apele Române" cu o sancţiune specifică -încetarea activităţii utilizatorilor 

de apă”. Conformarea (în acest caz încetarea activităţii) este obligatorie deoarece, în caz contrar, 

pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani sau amenda. 

 

Subsecţiunea a II.5.Modalităţi de realizare a protecţiei atmosferei 

Protecţia atmosferei este un capitol cu o reglementare vastă în legea generală (Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului) atât sub aspectul 

regimului juridic general - legiuitorul a dedicat acestei teme un întreg capitol (capitolul X), cât şi 

sub aspectul sancţiunilor aplicabile pentru nerespectarea normelor impuse (spre exemplu, 

infracţiunile de mediu privind atmosfera sunt reglementate de articolul 98, alineatul 2, punctele 1 

şi 2 din acelaşi act normativ). 

 În cazul săvârşirii unor abateri grave, cu un grad de pericol social mai ridicat, incriminate 

ca atare de lege, se va angaja răspunderea penală. Încadrarea unei fapte ca fiind o contravenţie 

sau infracţiune de mediu prin care se încalcă regimul legal privind protecţia atmosferei trebuie să 

ţină cont de o serie de aspecte precum: efectuarea unor constatări, determinări, analize de 

laborator/alte verificări de specialitate sau luarea de măsuri de neutralizare a mijloacelor care au 

produs poluarea. 

Infracţiunile din legea specială (Ordonanţa de Urgenţă numărul 243/2000) pot fi grupate 

sub forma a două variante tip (articolul 49, alineatul 1, literele a şi b) şi a două variante agravate 

(articolul 49, alineatul 2). Astfel, dacă faptele menţionate la articolul 49 au pus în pericol 

sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, dacă a avut vreuna dintre 

urmările menţionate la articolul 182 din Codul penal ori dacă a cauzat o pagubă materială 

importantă, pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în 

cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei 

naţionale pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
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Subsecţiunea II.6. Fauna - factor de mediu. Protecţia juridică a acesteia 

 Un element specific al răspunderii juridice în domeniul protecţiei faunei este acela că, de 

regulă, încălcarea normelor legale nu produce în mod necesar şi direct o “poluare” a mediului în 

sensul definiţiei clasice a termenului. Totuşi, fauna este inclusă în noţiunea de “mediu”, motiv 

pentru care vom trata în această lucrare consecinţele juridice care intervin în cazul încălcării 

acestor norme. 

 În analiza infracţiunilor din acest domeniu trebuie să ne raportăm la dispoziţiile 

articolului 310 din Codul penal conform cărora: ”Nerespectarea măsurilor privitoare la 

prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a 

avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor sau alte urmări grave, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.  

Obiectul juridic special îl reprezintă prevenirea şi combaterea bolilor molipsitoare la 

animale şi plante, precum şi relaţiile sociale create în jurul acestor valori25. 

 Obiectul  material îl reprezintă animalele şi plantele contaminate ori distruse prin 

răspândirea bolii sau a dăunătorilor. 

 Subiectul activ este necircumstanţiat, putând fi orice persoană fizică sau juridică şi care 

răspunde penal. Participaţia penală este posibilă sub toate formele sale: coautorat, instigare sau 

complicitate. 

 Subiectul pasiv principal este statul ca titular al valorilor sociale ocrotite. Poate exista şi 

un subiect pasiv secundar, respectiv persoana fizică sau juridică proprietară a animalelor sau 

plantelor care au suferit o vătămare prin răspândirea bolilor sau dăunătorilor. 

 Elementul material al laturii obiective se realizează fie printr-o acţiune (când făptuitorul, 

deşi ştia de existenţa unor măsuri privitoare la prevenirea sau combaterea unor boli molipsitoare, 

încalcă aceste prevederi legale) sau inacţiune (în acest caz făptuitorul nu execută ceea ce legea 

impune). Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea se poate comite cu intenţie directă sau 

indirectă, săvârşirea acesteia din culpă nefiind pedepsită. Nici tentativa nu este incriminată. 

                                                             
25 Vasile Dobrinoiu, Ciprian Raul Romiţan, Norel Neagu, Nicolae Conea, Maxim Dobrinoiu „Drept penal. Partea 
specială”, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pagina 378 
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CAPITOLUL III. 

RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI  

ÎN DREPTUL COMPARAT 

SECŢIUNEA I. Răspunderea internaţională a statelor pentru prejudiciile aduse mediului 

Subsecţiunea I.1. Acte normative internaţionale cu caracter general ce reglementează 

protecţia mediului 

 

  Prima Conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la problematica mediului a 

avut loc la Stockholm în perioada 5 - 16 iunie 1972, bucurându-se de o numeroasă participare 

(delegaţii din peste 114 state). Conferinţa a adoptat o declaraţie generală, un plan de acţiune şi o 

rezoluţie. 

 În ciuda progreselor realizate (Declaraţia Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul 

reprezintă practic actul de naştere al dreptului internaţional al mediului) la Conferinţă au existat 

şi o serie de divergenţe, referitoare îndeosebi la modalităţile concrete de realizare a cooperării 

între state pentru protecţia mediului. Era încă perioada în care unele state (îndeosebi cele în curs 

de dezvoltare) trebuiau să realizeze creştere economică prin orice mijloace, cu orice costuri, 

indiferent de pagubele aduse mediului. Implementarea unor strategii de mediu însemna automat 

costuri „inutile” şi deci, încetinirea ritmului de creştere economică. 

 Totuşi, statele au datoria (cel puţin din punct de vedere moral) să pună în practică 

normele de drept care creează cadrul dezvoltării durabile iar la nivel internaţional, acest lucru se 

poate realiza prin intermediul tratatelor, acordurilor şi convenţiilor din diferite domenii ale 

dreptului internaţional precum dreptul extraatmosferic, dreptul maritim, dreptul conservării şi al 

protejării biodiversităţii - ce stabilesc regimul patrimoniului comun al umanităţii, sub aspect 

instituţional şi juridic. 
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Rezultatatele acestor reuniuni mondiale nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Treptat, statele 

încep să realizeze necesitatea elaborării unei legislaţii naţionale privind răspunderea (civilă, 

contravenţională, penală) pentru poluare şi alte prejudicii aduse mediului (chestiune recomandată 

de către principiul 13 al Declaraţiei de la Rio de Janeiro încă din anul 1992) sau nevoia de a 

aplica cu mai multă stricteţe principiul „poluatorul plăteşte” (articolul 16 al aceleiaşi Declaraţii). 

Din păcate, la nivel mondial (spre deosebire de cel regional - spre exemplu, legislaţia 

comunitară) textele legale care să permită angajarea răspunderii statelor în acest domeniu rămân 

destul de izolate, fiind lipsite uneori de mijloacele concrete de punere în practică a sancţiunilor.   

Cu toate acestea, s-au făcut o serie de încercări timide de a reglementa acest domeniu. Spre 

exemplu, Convenţia privind marea liberă (semnată la Geneva în anul 1958) prevedea pentru state 

“misiunea de a veghea la îndeplinirea obligaţiilor lor internaţionale în ceea ce priveşte protecţia 

şi apărarea mediului lor marin. Statele sunt răspunzătoare conform dreptului internaţional.” 

(articolul 235 din Convenţie). Astfel, statele sunt încurajate să găsească o soluţie de reparare a 

prejudiului creat potrivit dreptului lor intern26. Un alt document internaţional care încercă să 

reglementeze problema în discuţie este Convenţia de la Basel privind controlul fluxului 

transfrontalier de deşeuri periculoase şi a eliminării lor (1989) şi care prevede obligaţia statelor 

semnatare de a lua „măsuri juridice, administrative sau de orice altă natură pentru a pune în 

aplicare şi a face să se respecte dispoziţiile prezentei convenţii”. Tot acest text normativ 

introduce şi răspunderea penală în materie: „ Părţile consideră că traficul ilicit de deşeuri 

periculoase ori alte deşeuri constituie o infracţiune”. Convenţia a fost urmată de semnarea unui  

Protocol (1999)  ce instituie un regim de răspundere şi mai strict. Tot în acest act normativ se 

menţionează şi obligaţia persoanei care a produs o poluare de a lua toate măsurile necesare 

pentru a minimiza pagubele decurgând dintr-un incident. Tipurile de răspundere sunt împărţite în 

două categorii: strictă (având ca fundament intenţia ca şi formă de vinovăţie) şi răspunderea 

bazată pe culpă. Conform tratatului internaţional, răspunderea este limitată în timp, orice 

plângere împotriva unui eventual poluator trebuind a fi introdusă într-o perioadă de maximum 5 

ani de la data când reclamantul ştia sau ar fi trebuit să ştie despre existenţa încălcării normelor,  

termenul maxim fiind acela de 10 ani de la data producerii incidentului (articolul 13 din 

Protocol).  

                                                             
26 Daniela Marinescu „Tratat de dreptul mediului”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pagina 685 
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Subsecţiunea I.2. Conceptul de poluare transfrontalieră şi răspunderea subiectelor de 

drept în acest domeniu. 

 Termenul de „poluare” provine din limba latină unde polluo, -ere înseamnă „a murdări, a 

pângări, a degrada” şi semnifică „procesul de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a 

bunurilor create de către om, cauzat mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane de 

origine menajeră, industrială, agricolă dar şi de fenomene naturale (erupţii vulcanice, furtuni de 

praf sau de nisip, inundaţii)”27.  Din păcate, de foarte multe ori, poluarea devine transfrontalieră, 

producând efecte dincolo de graniţele unui stat, afectând teritorii şi interese economice ale altui 

stat. Cauzele acestui fenomen ţin, în principal, de complexitatea factorilor de mediu.  

 Un domeniu în plină afirmare este ecologia transnaţională. Problemele mediului depăşesc 

graniţele statale, la fel ca banii sau informaţiile. Chestiuni ecologice fundamentale precum 

protejarea atmosferei, a oceanelor sau a fondului forestier mondial nu pot fi rezolvate doar prin 

reglementări naţionale ci mai ales prin acţiuni conjugate, la nivel transnaţional.28 

 După cum se arată în doctrina străină, poluarea mediului nu este controlată în principal 

prin intermediul angajării răspunderii civile, dreptul public având rolul cel mai important în 

această chestiune. Misiunea cea mai însemnată aici o are prevenţia care „este mai importantă 

decât vindecarea”29. 

 Definirea termenului de poluare transfrontalieră s-a făcut pentru prima dată într-un 

document oficial prin Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, 

încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 potrivit căreia „poluarea transfrontalieră reprezintă 

acel tip de poluare a cărei sursă fizică este cuprinsă total sau parţial în zona supusă jurisdicţiei 

naţionale a unui stat şi care are efecte dăunătoare într-o zonă supusă jurisdicţiei unui alt stat la o 

distanţă la care nu este în general posibil să se distingă contribuţiile surselor individuale sau ale 

grupurilor de surse de emisie”.  

                                                             
27 Constantin Pârvu „Dicţionar enciclopedic de mediu”, Volumul II, Editura Regiei Autonome Monitorul Oficial, 
Bucureşti, 2005, pagina 1215 
28 Dominique Guihal „Droit repressif de l’environnement”, Editura Economică, Paris 2000, pagina 44  

29 Edward Brans „Lyability for Damage to Public Natural Resources. Standings, Damage and Damage Assesment”, 
Editura Kluwer Law International, New York, 2001, pagina 21 
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 În prezent, dreptul internaţional al mediului dispune de puţine reguli precise în problema 

răspunderii pentru daunele transfrontaliere cauzate mediului natural de pe teritoriul altor state. 

Este raţiunea pentru care s-a recurs la intervenţia altor ramuri ale dreptului internaţional public 

(dreptul fluvial, maritim, spaţial) precum şi la sprijinul dreptului internaţional privat, fapt care a 

condus la conturarea diferitelor categorii sau forme ale răspunderii în domeniul protecţiei 

mediului şi conservării resurselor naturale.30 

 Elementele constitutive (necesar a fi întrunite în mod cumulativ) ale răspunderii 

internaţionale sunt: conduita ilicită (existenţa unei încălcări a unei norme de drept internaţional); 

imputabilitatea conduitei ilicite unui subiect de drept internaţional; existenţa unui prejudiciu; 

raportul (legătura) de cauzalitate între prejudiciul cauzat şi conduita ilicită. 

  

Subsecţiunea I.3. Răspunderea penală în dreptul internaţional 

 

Pentru combaterea infracţiunilor de mediu cu consecinţe transfrontaliere, pe lângă 

cooperarea internaţională, se impune şi crearea unui standard, a unui „set minim” de infracţiuni 

definite ca atare şi sancţionate în legislaţiile naţionale. La nivel european, acest deziderat este pe 

cale să se realizeze. Reglementările trebuie însă extinse la nivel mondial şi aici un rol extrem de 

important revine Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, un alt obiectiv care trebuie avut în 

vedere este crearea unui tribunal penal internaţional specializat sau, dacă această instituţie nu 

poate lua fiinţă, cel puţin trebuie aduşi în faţa instanţelor supranaţionale existente cei care 

săvârşesc infracţiuni ecologice grave. 

 În domeniul dreptului penal internaţional există însă o particularitate: dintre cele trei 

consecinţe ale principiului legalităţii (neretroactivitatea legii penale, caracterul scris al normei 

penale şi interpretarea strictă a legilor penale) doctrina nu a reţinut-o decât pe prima. O 

reglementare legală în acest sens regăsim în Statutul Curţii Penale Internaţionale (adoptat la 

Roma la 17 iulie 1998 ratificat şi de către ţara noastră) care concretizează principiile 

                                                             
30 Cristina Negru „Regimul juridic de protecţie al mediului înconjurător în dreptul internaţional public”, teză de 
doctorat, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2004 
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infracţiunilor internaţionale: nullum crimen sine lege (articolul 22), nulla poena sine lege 

(articolul 23) şi neretroactivitatea legii penale- neretroactivite ratione personae (articolul 24). 

 În ceea ce priveşte răspunderea internaţională a statelor, aceasta poate îmbrăca forma 

responsabilităţii politice, morale, materiale şi chiar penale (în sensul că vor răspunde penal 

persoanele fizice care au acţionat în numele şi pe seama acelor state). 

Concluzionând, încălcarea unei obligaţii asumate printr-o normă juridică internaţională 

antrenează răspunderea subiectului de drept internaţional  (deci a statului, în principal) care a 

adus atingere respectivei norme. În dreptul internaţional al mediului, acel stat va trebui însă să 

răspundă nu numai pentru acţiunile întreprinse de către organele sale, dar şi pentru actele de 

poluare care îşi au originea pe teritoriul său, săvârşite de către persoane fizice sau juridice ce 

aparţin statului respectiv.  

 

Subsecţiunea I.4. Specificitatea răspunderii internaţionale pentru daunele produse 

mediului 

 

Din păcate, dreptul internaţional al mediului nu cuprinde încă norme generale, universale 

prin care să se stipuleze foarte clar cazurile în care intervine răspunderea statelor, acestea 

decurgând mai mult din principii precum: sic utere tuo (potrivit căruia statele au obligaţia de a se 

asigura că activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor naţionale să nu cauzeze daune mediului 

altor state), principiul bunei vecinătăţi (se are în vedere faptul că, în dreptul mediului state vecine 

pot fi şi acelea care sunt despărţite de mari întinderi de apă sau de pământ), principiul protejării 

patrimoniului comun al umanităţii. 

Pentru a putea fi angajată răspunderea internaţională pentru o pagubă ecologică, trebuie 

îndeplinite o serie de condiţii, relativ greu de demonstrat în practică, precum :  

a) identificarea autorului poluării (cu scopul de a-i conferi calitatea de parte 

responsabilă).  

b) existenţa prejudiciului (a daunei ecologice).  
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c)  stabilirea unei legături de cauzalitate între actul incriminat şi paguba produsă.  

Se recunoaşte îndeosebi faptul că, datorită complexităţii factorilor de mediu, protecţia 

acestora reprezintă un sector deosebit de tehnic. De asemenea, s-a mai subliniat că, în contextul 

crizei ecologice care se manifestă la nivel mondial, există totuşi o insuficienţă şi o ineficacitate a 

normelor instituite pentru protecţia mediului.31 Dacă privitor la ocrotirea mediului pe plan 

internaţional prin intermediul altor forme de răspundere juridică  există o bogată jurisprudenţă şi 

doctrină, răspunderea penală a fost relativ puţin reglementată la nivel internaţional. Aşa cum 

dreptul penal al mediului începe să se afirme din ce în ce mai mult ca o ramură de drept 

autonomă, treptat, se conturează şi un drept penal internaţional al mediului. Totuşi, există o 

multitudine de cauze care împiedică (încă) acest deziderat: diferenţele majore între sistemele de 

drept penal naţional, mecanismele sancţionatorii distincte, principiul suveranităţii statale, al 

neextrădării propriilor resortisanţi, principiul dublei incriminări, probleme care ţin de incidenţa 

legii penale asupra infracţiunilor cu element de extraneitate, posibilitatea ca persoana juridică să  

răspundă penal.32 

 

SECŢIUNEA a II - a Legislaţia comunitară în domeniul protecţiei mediului 

Subsecţiunea II. 1. Preliminarii 

 

 Legislaţia europeană de protecţie a mediului este cuprinzătoare şi detaliată; aplicarea 

acesteia este însă o problemă serioasă, care a început însă să-şi găsească rezolvarea.33 Aceasta 

cuprinde reglementări generale, aplicabile mai multor factori de  mediu (evaluarea studiilor de 

impact asupra mediului, deşeuri, poluarea apelor, a solului sau a atmosferei) sau directive 

sectoriale (de exemplu legislaţia privind biotehnologia). Sancţiunile administrative şi penale din 

legislaţiile naţionale au fost extinse, creându-se premisele pentru o mai bună aplicare a acestora. 
                                                             
31 Mirela Gorunescu “Protecţia juridico-penală a mediului”, articol publicat în Revista “Dreptul” numărul 10/2003, 
pagina 159 
32 Maria Magdalena Neagu “Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept 
penal” teză de doctorat,  Academia “Ştefan cel Mare”, Chişinău, pagina 54 

33 Hunter R., Muylle KJ „ European Community Environmental Law Second Edition”, Washington D.C., Eli, 1999, 
pagina 40 
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Având ca reglementare de bază tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa 

(articolul I-3.3 vizează dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe un nivel înalt de protecţie şi 

de amelioare a calităţii mediului), dreptul comunitar al mediului cuprinde astăzi peste 300 de 

acte normative europene din care nucleul dur este format din peste 100 de reglementări mai 

importante (în special directive), ce reglementează complet problematica mediului, inclusiv 

chestiunea răspunderii penale (la nivel european) în domeniul protecţiei mediului.34 

 

Subsecţiunea II. 2. Acte normative cu incidenţă în domeniul mediului 

 

Printre cele mai importante acte normative cu relevanţă în domeniul dreptului comunitar 

al mediului, enumerăm: Rezoluţia (77)28 asupra contribuţiei dreptului penal la protejarea 

mediului, adoptată la a VII-a Conferinţă a Miniştrilor de Justiţie din Europa, Rezoluţia 

A/CONF.144/L.4 adoptată la Congresul al VIII-lea al O.N.U. privind prevenirea infracţionalităţii 

şi sancţionarea delincvenţilor, adoptată la Havana în anul 1990, Convenţia europeană privind 

protecţia mediului prin dreptul penal, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1998, Cartea albă  

privind responsabilitatea de mediu, adoptată de Comisia Europeană la 9 februarie 2000, pe baza 

căreia s-a redactat Directiva 2004/35/CE asupra responsabilităţii de mediu privind prevenirea şi 

repararea daunelor aduse mediului.  

Extinderea unui regim comun de responsabilitate în domeniul mediului la nivelul celor 27 

de state membre ale Uniunii Europene constituie o contribuţie importantă la construirea şi 

afirmarea treptată a unui sistem specific de prevenire şi reparare a prejudiciului ecologic, care 

transcede cadrul răspunderii civile delictuale şi măsurilor de poliţie administrativă, înscriindu-se 

pe linia unui demers specific dreptului mediului, de marcare a deplinei independenţe şi a 

specificităţii sale majore.35 Fără îndoială, actul de naştere al dreptului penal european al mediului 

îl constituie Convenţia asupra protecţiei mediului prin dreptul penal, considerată a fi prima 

convenţie internaţională care incriminează penal faptele ce produc prejudicii mediului.  Având în 

                                                             
34 Mircea Duţu „Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 
2005, pagina 107 
35 Mircea Duţu  „Prevenirea şi repararea pagubelor de mediu potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvenului nr. 
68/2007” publicat în Revista „Dreptul”, numărul 11/2007,Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007,pagina 9 
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vedere multitudinea de reglementări existente în acest domeniu în legislaţia fiecărui stat membru, 

Convenţia îşi propune uniformizarea legislaţiilor naţionale, aducerea acestora la un numitor 

comun (având în vedere că unele state pot avea un sistem sancţionator slab sau ineficient). 

 

SECŢIUNEA  III .Studiu comparativ al legislaţiilor naţionale penale privind protecţia  

mediului 

Subsecţiunea III.1 Legislaţia franceză 

 Protecţia mediului este considerată o chestiune de interes naţional.36 În acest sens, ca o 

încununare a eforturilor legiuitorului francez de creare a unui sistem eficient de protecţie a 

mediului, în anul 2002 apare Codul mediului (Actul numărul 2002-276 din 27 februarie 2002 

publicat în Jurnalul Oficial din 28 februarie 2002), reglementare vastă ce conţine dispoziţii 

exhaustive referitoare la toţi factorii de mediu, instituind unul dintre cele mai avansate sisteme de 

protecţie a mediului din Uniunea Europeană. 

Fiecare factor de mediu beneficiază de o protecţie specială, adaptată specificului său: apa, 

aerul şi atmosfera, parcurile şi ariile naturale protejate, solul şi subsolul etc. 

 Tipurile de răspundere care pot fi angajate, potrivit legislaţiei franceze sunt: civilă, 

contravenţională şi penală. 

 Identificarea şi investigarea faptelor care constituie încălcări ale regulilor instituite pentru 

protecţia mediului poate fi realizată de mai multe categorii de organe printre care: agenţii 

autorităţilor statale (indiferent de serviciul în cadrul căruia lucrează - inclusiv cei fiscali sau cu 

atribuţii de control a siguranţei alimentare), ofiţerii vamali, angajaţii Agenţiei Naţionale a 

Fondului Forestier, cercetătorii  Institutului Francez de Exploatare a Mării. În îndeplinirea 

atribuţiilor lor, categoriile de agenţi menţionate anterior au puteri extinse, inclusiv posibilitatea 

de a pătrunde în toate locurile în care se presupune că au loc activităţi poluante (cu excepţia 

locuinţelor). 

                                                             
36 Philippe Malingrey „ Introduction au droit de l'environment”, Paris, Editions Tec et Doc, pagina 10 
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 Prin noutatea sa, prin reglementarea unor domenii care, la prima vedere, par lipsite de 

importanţă (precum poluarea fonică sau cea vizuală), dar şi prin severitatea normelor sale, Codul 

francez al mediului se impune ca unul dintre cele mai avansate acte normative din Uniunea 

Europeană în acest domeniu, contribuind decisiv la instituirea unui sistem de protecţie a mediului 

extrem de eficient. 

 

Subsecţiunea III.2 Legislaţia germană 

  

 Legislaţia de protecţie a mediului este foarte vastă, fiind structurată pe mai multe direcţii 

de acţiune: legislaţia privind colectarea deşeurilor, legislaţia nucleară şi de protecţie împotriva 

radiaţiilor periculoase, legislaţia apelor, legislaţia privind substanţele chimice, legislaţia privind 

protecţia solului, legislaţia privind protecţia împotriva emisiilor poluante.  

 Printre principiile de dreptul mediului consacrate de legislaţia germană se menţionează: 

principiul prevenirii şi cel al protecţiei, principiul poluatorul plăteşte sau principiul cooperării.37 

 Responsabilitatea pentru pagubele produse mediului poate îmbrăca forma răspunderii 

civile, penale sau contravenţionale. 

 

Subsecţiunea III.3 Legislaţia Statelor Unite ale Americii 

 Răspunderea penală în domeniul mediului este instituită de către legislaţia americană încă 

de la începutul secolului, în prezent ea regăsindu-se în toate sectoarele domeniului cercetat: apă, 

aer, deşeuri, protecţia solului şi a pădurilor etc. 

 După părerea unui autor consacrat în domeniu 38 sistemul american de protecţie a 

mediului este „fragil şi relativ depăşit. În ciuda unor succese în domeniu raportate de către 

                                                             
37 Expunere pe scurt: „Drept administrativ – Drept de contencios administrativ – Drept penal“, seminar desfăşurat 
sub egida Comisiei Europene, Bucureşti, 24-27 mai 2004  
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guvern, numărul încălcărilor regulilor instituite depăşeşte posibilităţile atât ale guvernului federal 

cât şi al celor statale.” 

În privinţa tipului de răspundere aplicabil în cazul încălcării normelor de mediu, sistemul 

nord - american instituie cele trei tipuri “clasice”: răspunderea civilă, administrativă şi cea 

penală. Angajarea răspunderii penale poate atrage aplicarea unei pedepse privative de liberatate 

sau a unei amenzi penale în timp ce răspunderea civilă sau administrativă implică plata unor 

amenzi substanţiale.  

 

Subsecţiunea III. 4. Legislaţia finlandeză 

 Principalul izvor de drept penal îl reprezintă Codul penal finlandez. Prevederile acestuia 

se vor aplica  atât faptelor comise pe teritoriul acestei ţări dar şi unor fapte comise în afara 

Finlandei, dar îndreptate împotriva acestui stat sau al unui cetăţean finlandez (capitolul I, 

secţiunea a 3-a). Principalele sancţiuni prevăzute de acest act normativ sunt: închisoarea, amenda 

sau prestarea unei munci în folosul comunităţii. 

 Domeniul infracţiunilor ecologice este reglementat de către capitolul 48 intitulat „Crime 

şi delicte împotriva mediului”, ce cuprinde 9 secţiuni (articole) şi de către capitolul 48 a „Crime 

şi delicte împotriva resurselor naturale”, cuprinzând un număr de 6 secţiuni (articole). 

 

Subsecţiunea III.5. Legislaţia belgiană 

Dreptul comun  în materia răspunderii  de mediu îl reprezintă Codul civil belgian. 

Pornind  de la prevederile acestui act normativ, au fost legiferate mai multe statute 

federale şi decrete regionale care consacră diferite regimuri de  răspundere pentru poluare şi 

pentru anumite tipuri de daune ecologice. Totuşi , practica a demonstrat că această direcţie  de 

acţiune este ineficientă , motiv pentru care guvernul regiunii flamande  a înfiinţat o comisie a 

cărei sarcină  este de arealiza un cod care să grupeze toate aspectele legate de protecţia mediului. 

                                                                                                                                                                                                    
38 David Hodas „Enforcement of Environmental Law in a Triungular Federal System”, 1995, 54 Md. L. Rev, 
paginile 1552, 1558-1559 
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Legislaţia belgiană prevede angajarea răspunderii  pentru orice persoană fizică sau 

juridică ce cauzează pagube mediului prin emisia de substanţe poluante  în aer, apă sau sol. Dacă 

emisia provine de la o instalaţie sau activitate clasificată  ca atare , răspunderea revine  

operatorului acesteia. În cazul în care  două sau mai multe persoane  au săvârşit fapta , ele vor fi 

responsabile solidar . Prin legea din 4 mai 1999 legiuitorul  belgian  a adus o serie d emodificări  

Codului penal şi Codului de procedură penală  instituind  răspunderea penală a persoanelor 

juridice, inclusiv în cazul săvârşirii infracţiunilor de mediu. 
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Propuneri de lege ferenda 

   I. Înlocuirea sistemului contravenţional prevăzut de Ordonanţa numărul 195/2005 privind 

protecţia mediului care conţine limite de amendă fixe cu un nou sistem de sancţionare (în special 

în cazul persoanelor juridice). Sistemul propus se va aplica numai agenţilor economici cu cifre 

de afaceri foarte mari (spre exemplu peste 10 milioane/euro anual) pentru care limitele de 

amendă stabilite în prezent (chiar actualizate) sunt relativ mici.  

Printre sistemele sancţionatorii propuse sunt: 

- stabilirea unei amenzi proporţionale cu cifra de afaceri sau cu un alt indicator economic ce 

indică puterea economică reală a acelei societăţi comerciale; 

- stabilirea, după modelul unor legislaţii europene a unei “plăţi pentru poluare”, în acest caz 

amenda aplicată fiind proporţională cu volumul de ape reziduale, cu gradul de poluare faţă de 

normele admise şi cu nocivitatea acesteia. Această plată pentru poluare reprezintă de fapt o 

despăgubire pentru prejudiciile cauzate factorilor de mediu ; 

- stabilirea unor limite maxime de amendă mult mai mari sau chiar nelimitate ori, ca ultimă 

măsură, amenda zilnică ; 

- transferarea posibilităţii de a mări amenzile din sfera puterii legislative către ministerele de 

resort (organe ale puterii executive, care se presupun a fi mai dinamice) ; 

- stabilirea amenzii în raport de un anumit indicator (de exemplu, venitul minim pe economie) 

sau raportarea acesteia la o monedă străină, presupusă a fi mai stabilă ; 

- taxarea fiecărui kilogram (tonă) de agent poluant produsă.  

Introducerea acestei taxe ar trebui făcută gradual. Chiar şi o impunere modestă (10 dolari 

americani/tonă) ar transmite un semnal şi ar fi suficientă pentru a preveni industria că o nouă 

variabilă a intrat pe piaţă. O altă propunere interesantă este aceea de a fixa o taxă iniţială modică 

(10 dolari americani/tonă) şi menţinerea acesteia timp de 10-15 ani, după care taxa ar urma să 

crească exponenţial (acest termen este acordat poluatorilor pentru a introduce noi tehnologii care 

să aibă un impact mai redus asupra mediului sau să-şi retragă activele). 
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  II. O legislaţie coerentă, clară şi relativ stabilă.  

            Codul penal din 28 iunie 2004, publicat în Monitorul Oficial numărul 575 din 29 iunie 

2004 este o reglementare modernă şi europeană. Cu toate acestea, în mod nejustificat, aplicarea 

acestuia a fost amânată sine die. 

  În privinţa reglementărilor cuprinse în capitolul capitolul V (Crime şi delicte împotriva 

mediului înconjurător), trebuie menţionat că acestea sunt extrem de bine sistematizate şi 

sintetizate. De fapt, aceste dispoziţii sunt preluate din legile speciale sectoriale, prelucrate şi apoi 

puse în acord cu legislaţia europeană. Cum acest Cod penal nu se aplică, propunem ca articolele 

în discuţie să fie reintroduse în cadrul legilor iniţiale, dar în forma prevăzută de noul Cod. În acest 

fel, se pot elimina o serie de inadvertenţe existente între diversele texte legislative ; se va aduce  

în acest fel un plus de claritate şi concizie, legislaţia adaptându-se cerinţelor europene. 

III. Eliminarea din cadrul articolului 92, alineatul 2 din Legea apelor numărul 107/1996 

(republicată), a literei “e”, respectiv “punerea în pericol a digurilor de contur ale lacurilor de 

acumulare prin exploatările de agregate minerale din albia majoră sau terase”, deoarece există 

un articol separat (articolul 95) care se ocupă exclusiv cu acest aspect. 

  IV. Corectarea articolului 98, alineatul 1 din cadrul Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului prin înlocuirea conjuncţiei “şi” cu “sau”, deoarece actuala 

formulare  este incorectă gramatical şi logic; eliminarea din cadrul articolului 98 alineatul 1, 

punctul 2 (partea finală) a sintagmei “de mediu”, deoarece expresia se repetă inutil. 

V.   Este necesară o abordare globală a conceptelor de “poluare”, “dezvoltare durabilă” precum şi 

o definire cât mai coerentă a diverşilor factori de mediu: apă, aer, sol, atmosferă etc. Protecţia 

acestora se poate realiza inclusiv prin mijloacele dreptului penal, motiv pentru care propunem 

extinderea Convenţiei europene privind protecţia mediului prin dreptul penal, adoptată la 

Strasbourg la 4 noiembrie 1998 la nivel global; această convenţie ar urma să fie semnată sub 

egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

VI. Crearea unui cod al mediului după modelul legislaţiilor din Uniunea Europeană (legislaţia 

germană sau franceză) care să conţină inclusiv norme de drept contravenţional sau penal 

privitoare la protecţia mediului. Viitorul cod al mediului ar trebui să cuprindă nu numai legea - 
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cadru în materie dar şi legile sectoriale de protecţie a diverşilor factori de mediu. Existenţa atâtor 

incriminări contravenţionale sau penale într-o multitudine de acte normative (legi, ordonanţe de 

urgenţă etc) reclamă sistematizarea, gruparea şi clasificarea lor într-un “cod al mediului”, 

asemănător altor ramuri de drept. Primul pas (crearea unei noi categorii de contravenţii şi 

infracţiuni şi anume contravenţiile/infracţiunile din domeniul ecologic) a fost făcut; trebuie acum 

realizată sistematizarea acestora şi crearea unei viziuni unitare asupra sancţiunilor de drept al 

mediului.  

VII. Renunţarea la sintagma de “mediu înconjurător” care este pleonastică fiind compusă din 

două cuvinte care au relativ acelaşi înţeles: mediu - ceea ce ne înconjoară, locul în care se află 

fiinţele şi lucrurile cu care venim în contact şi înconjurător - ceea ce se găseşte de jur împrejurul 

nostru, ceea ce ne înconjoară şi înlocuirea acesteia cu termenul “mediu” ; de altfel cele mai noi 

reglementări legale (Legea numărul 137/1995 privind protecţia mediului sau Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului) folosesc exclusiv denumirea 

de “mediu”. 

  Câteva acte normative care necesită această modificare sunt: Legea numărul 301/2004 

(Codul Penal) foloseşte, în capitolul V sintagma “Crime şi delicte contra mediului înconjurător”; 

articolul 7, alineatul 1, litera f) din Legea numărul 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial numărul 878 din 27 

septembrie 2004. 

VIII. Modificarea articolului 15 alineatul 1, din Hotărârea de Guvern numărul 1224/2007 

pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial 

numărul  743 din 1 noiembrie 2007 în sensul înlocuirii cuvântului “atribuţii” cu termenul 

“competenţe” (sau un alt sinonim) deoarece avem de a face cu o repetiţie supărătoare. Astfel, 

vechea formulare “În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din 

cadrul Gărzii Naţionale de Mediu este învestit cu exerciţiul autorităţii publice a statului” se va 

înlocui cu “În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu competenţe de control din cadrul 

Gărzii Naţionale de Mediu este învestit cu exerciţiul autorităţii publice a statului şi are 

următoarele drepturi”. 
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