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REZUMAT
În situația în care căile de prejudiciere componentelor de mediu, în ultimul timp, a devenit 

tot mai sofisticate și greu de sesizat, punând în pericol existența omului pe pământ, mecanis-
mele juridice de protecție a mediului urmează a-și schimba și ele înfățișarea, devenind mult 
mai agresive și necruțătoare, aplicate fără a se mai ține cont de anumite reguli și prezumții 
în spatele cărora de mult timp se ascund făptuitorii. Deși dreptul penal, dar deopotrivă, și 
cel contravențional nu se pot lăsa de principiul prezumției de nevinovăție, principiul uma-
nismului, principiul individualizării răspunderii, astăzi acestea trebuie de lăsat în umbră în 
favoarea fundamentării principiului răspunderii obiective pentru daune de mediu în cadrul 
tuturor formelor de răspundere. Pentru aceasta, consacrarea respectivei modalități de răspun-
dere trebuie să aibă la temelie argumente serioase și greu de combătut, acestea izvorând din 
specificul dăunării, constatării, evaluării prejudiciului, demascării făptuitorului, precum și cel 
al ireversibilității componentelor de mediu afectate.
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Pricinuirea daunelor mediului prin fapte penale – infracțiuni și contravenții, totdeauna 
a constituit una din cele mai discutabile probleme. Problema răspunderii pentru infracțiuni 
și contravenții a devenit actuală în acest domeniu, ca reacție la faptele sociale, considerate 
drept o modalitate de manifestare deosebit de agresivă a comportamentului uman și care 
este una inacceptabilă pentru societate.

Dacă e să privim, în ansamblu, categoriile de fapte umane, atunci constatăm că în funcție 
de caracterul social, acestea pot fi divizate în fapte social acceptabile și fapte social neaccep-
tabile sau antisociale. Ultimele pot fi la rândul său divizate în fapte determinate ca antisoci-
ale într-un mod subiectiv, și fapte determinate antisociale în mod obiectiv. Pentru exemplu, 
așa faptă cum este prostituția, în societatea noastră constituie o faptă antisocială doar din 
considerațiuni subiective, care, de regulă țin de accepțiunile societății asupra comportamen-
tului uman, valorilor religioase și de familie etc. În același timp, așa faptă cum este omorul, 
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este considerată drept faptă antisociale din considerațiuni obiective, dictate de necesitatea 
de a asigura existența fizică a umanității. 

Pentru domeniul calificării faptelor drept infracțiuni și contravenții este caracteristic că 
spectrul de fapte antisociale cu caracter subiectiv se modifică odată cu apariția și respectiv, 
dispariția unor valori în societate, unanim acceptate la o anumită etapă de dezvoltare a aces-
teia, iar în unele cazuri, în dependență chiar de regimul politic. În același timp, domeniul 
faptelor antisociale cu caracter obiectiv rămân a fi aceleași de la stat la stat, indiferent de 
nivelul de dezvoltare a societății, indiferent de regimul politic, indiferent de forma de gu-
vernământ, indiferent de credința oficială a țării, indiferent de valorile morale promovate la 
nivel oficial sau de alte fenomene sociale. Catalogarea unor asemenea fapte antisociale drept 
infracțiuni sau contravenții are origine în însăși conștientizarea condiției existenței umane. 
Acest fapt este demonstrată în timp și reprezintă un fenomen stabil.

Din categoria de fapte antisociale cu caracter obiectiv fac parte și faptele cauzatoare de 
daune mediului. 

Convenția de la Viena din 1963 a optat pentru o răspundere obiectivă pentru daunele de 
mediu produse dintr-un accident nuclear [8, art. IV]. Acesta a fost punctul de pornire pen-
tru conștientizarea posibilității aplicării unor măsuri dure pentru situațiile în care este pusă 
în pericol însăși existența umanității.

În domeniul dreptului penal și contravențional răspunderea obiectivă încă nu și-a găsit 
locul său, însă trebuie să recunoaștem că pentru faptele cauzatoare de daună mediului și în 
continuare nu se oferă atenția necesară. Totuși la ziua de azi nimeni nu mai pune la îndo-
ială faptul existenței și importanța acestei probleme, deoarece infracțiunea și contravenția 
contra mediului constituie una din acele categorii de fapte antisociale care pune în pericol 
existența umană și poate chiar și viața pe pământ. Cu regret, nu totdeauna ceea ce este im-
portant este pus pe primul plan ca obiect de interes la nivel de stat.

Astfel, combaterea faptelor penale (infracțiuni și contravenții) într-un stat de drept pre-
supune realizarea activităților într-un sistem bine organizat, cu legi efectiv realizate și cu 
un cadru profesionist înalt calificat. Totodată, în pofida declarațiilor privind respectarea 
drepturilor cetățenilor, până azi se mai relevă o tendință dominantă din partea organelor de 
drept, de a suprapune intereselor legii interesele particulare sau de nomenclatură. 

Nu în zadar se spune, că ,,Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inve-
teratus” - obiceiul se bazează pe consimțământul tacit al poporului, consacrat printr-un uzaj 
îndelungat. Astfel, în statul nostru, a devenit obicei disconsiderarea domeniului ce ține de 
protecția mediului și încălcarea gravă a legislației ce privește protecția mediului. 

La rândul său reacția organelor de drept se lasă așteptată, sau chiar dacă și este, atunci 
măsurile aplicate nu au efectul cuvenit [5, p. 138]. 

Nu considerăm necesar de a ne referi la fapte concrete, deoarece pentru nimeni nu este 
secret, că la ziua de azi, domeniul de cercetare a infracțiunilor și contravențiilor se limitează 
doar cu faptele legate de tăierea ilicită a pădurilor, pescuitul și vânatul ilegal, fapt care se 
poate vedea din orice raport anual al Inspectoratului de mediu, a organelor afacerilor inter-
ne sau a altor organe de drept ce au competența de a efectua cercetarea pe asemenea cazuri. 

De aici, apare întrebarea: oare într-adevăr nu sunt comise și alte infracțiuni și contravenții 
contra mediului? Evident că se comit și alte infracțiuni și alte contravenții, unde potenţia-
lul de bază a manifestării infracționale, la care, este orientat spre evitarea procedurii legale 
de iniţiere a activităţilor potenţial poluatorii. Am putea să ne referim la chestiunile legate 
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de expertiza ecologică, de depozitarea neautorizată și cu încălcarea tuturor normelor de 
securitate a deșeurilor, inclusiv și a unor deșeuri radioactive pe teritoriul țării, importul și 
tranzitul deșeurilor de peste hotarele țării și altele [6, p. 61]. 

Cauzele principale, că acestea nu ajung să fie sancționate, sunt imperfecțiunea legislației 
în acest domeniu, inclusiv și a procedurii de cercetare a infracțiunilor și contravențiilor con-
tra mediului, dar și necunoașterea legislației privind protecția mediului atât de populație, 
cât și de către reprezentanții organelor de drept. Nu în ultimul rând aceasta se datorează și 
atitudinii inconștiente a populației față de aceste probleme.

Astfel, cât de multe nu ar fi eforturile autorităților publice, care au competență specializa-
tă în domeniul activităților ce țin de protecția mediului, în a urmări și sancționa persoanele 
ce cauzează daune de mediu prin acțiuni infracționale și contravenționale, oricum această 
problemă nu va fi redresată până atunci, până când nu vor fi înlăturate condițiile ce favori-
zează aceste acțiuni.

În acest sens, dacă în privința atitudinii conștiincioase a populației, posibilitățile statului 
la nivel legislativ sunt absolut limitate, atunci în ceea ce privește aspectul organizațional, 
aceasta, consider este în puterile și obligația statului. În această ordine de idei, aș propu-
ne doar două soluții cu caracter de recomandare, care ar putea contribui la îmbunătățirea 
situației.

Prima se referă la aspectul organizațional, și privește crearea unor subdiviziuni speciali-
zate ale Ministerului Afacerilor Interne sau chiar și a Procuraturii, care ar fi fost specializate 
în exclusivitate în domeniul combaterii crimelor contra mediului. De fapt, idee atribuirii 
competențelor speciale în combaterea criminalității contra mediului o mai întâlnim și în 
conținutul altor lucrări la nivel național ce abordează nemijlocit acest subiect [4, p. 82-95]. 

A doua categorie este legată, totuși și de aspectul legislativ. Considerăm că legiuitorul ur-
mează să-și revadă însăși principiile de determinare a acțiunilor drept penale și a modalității 
de aplicare a sancțiunilor. La concret este vorba despre două chestiuni cu caracter de princi-
piu, care ar reprezenta un pas esențial în modificarea legislației.

1) Revigorarea accepțiunilor asupra modului de evaluare a daunei de mediu pentru cali-
ficarea faptei ca infracțiune și corespunzător contravenție contra mediului;

2) Declararea caracterului obiectiv a răspunderii penale și contravenționale pentru ca-
uzarea de daune mediului, iar reieșind din aceasta - conferirea procesului de cercetare a 
infracțiunilor contra mediului, a unui regim de reglementare care se va întemeia pe princi-
piul ,,prezumției vinovăției”.

3) Referindu-ne la primul moment, urmează să menţionăm, că actualul Cod penal stabi-
lește majorităţii covârșitoare a componenţelor de infracţiuni contra mediului caracter mate-
rial, care cer prezenţa daunei la momentul săvârșirii acţiunilor. Prezența daunei la momen-
tul sesizării cazului, de cele mai multe ori este indicele calificatoriu determinant al prezenţei 
unei componenţe de infracţiune, iar în unele cazuri și criteriu de delimitare a contravenţiei 
de infracţiune. 

În acest sens, cu toate că se nădăjduia la o altă privire a acestei probleme odată cu adopta-
rea unei noi legislaţii penale după anul 2003, cu regret, aceeași situaţie s-a păstrat și în noul 
Cod penal. 

Astfel, articolul 230 al Codului penal (Poluarea aerului) stabilește drept componență de 
infracțiune ca fiind poluarea aerului cu depășirea normelor stabilite, ca urmare a emisiei 
în atmosferă a poluanților sau a încălcării regulilor de exploatare, sau a neutilizării utilaju-
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lui, aparatajului, instalațiilor de purificare și control al emisiilor în atmosferă, dacă aceasta 
a cauzat daune în proporții considerabile mediului, regnului animal sau vegetal, sănătății 
populației ori a provocat decesul persoanei, unde această faptă se pedepsește cu amendă în 
mărime de la 650 la 1150 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar per-
soana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale 
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

În acest sens, este necesar de ţinut cont de faptul, că majoritatea acţiunilor cauzatoare 
de daune mediului nu presupun prezenţa imediată a daunei sau posibilitatea determinării 
mărimii integrale a acesteia. Exemplu simplu poate servi doar faptul, că așa substanțe 
cum ar fi Freon-11 și Freon-12 aflate în stare gazoasă - care se găsesc în cantități mari în 
lichidele pentru răcire și în flacoanele aerosol -, fiind emise în atmosferă ele imediat nu 
cauzează efecte negative. Însă ele ajung într-o perioadă lungă de timp în stratosferă, unde 
sub influența razelor ultraviolete ale soarelui se descompun și eliberează atomi de clor. 
Acestea intră în reacție cu moleculele de ozon din atmosferă pe care le descompun în sim-
ple molecule de oxigen, distrugându-se astfel stratul de ozon. Efectul atomilor de clorură 
se produce sub formă de reacție în lanț, unde o singură moleculă de clor poate distruge 
mai multe sute molecule de ozon  [7, p. 117]. Dacă avem în vedere că gazele de freon ajung 
în 10-15 ani în stratosferă atunci efectele aceste se produc timp de 50-100 ani. Evident 
apare întrebarea: ținând cont că dauna cauzată populației și mediului în perioada de după 
60-90 ani și mai mult, iar având în vedere faptul, că bolile la oameni pot fi depistate și mai 
târziu, vorbind în acest caz de o perioadă și mai mare, vom avea oare noi posibilitate, cel 
puțin să constatăm la momentul constatării daunei, prin acțiunile cui a fost cauzată dau-
na, ne mai vorbind și despre faptul ca să-i aplicăm pedeapsa? Aceasta, mai având în vedere 
și faptul că potrivit prevederilor articolului 60 al Codului penal [2]. ,,Prescripția tragerii 
la răspundere penală”, nu vor mai fi posibil de imputat persoanei, deoarece aceasta nu va 
mai fi pasibilă de atragere la răspundere deja după douăzeci și cinci de ani din momen-
tul săvârșirii infracțiunii (chiar dacă am presupune că această infracțiune este calificată 
drept infracțiune excepțional de gravă, cu toate că prin incidența articolului 16 al Codului 
penal, această infracțiune se consideră infracțiune mai puțin gravă, unde deja peste 5 ani 
fapta va fi prescrisă din punct de vedere penal. 

În acest sens considerăm, că infracțiunilor și contravențiilor de mediu trebuie să li se 
confere caracter calificativ în ața fel, încât componențele să devină componențe formale. 
În ce privește termenul de prescripție, considerăm, că ar fi cazul ca aceste infracțiuni, să fie 
încadrate în categoria infracțiunilor imprescriptibile. 

În ceea ce privește al doilea aspect și anume, ce ține de caracterul obiectiv al răspunderii 
pentru cauzarea de daune mediului, considerăm că odată ce legiuitorul a acceptat răspunde-
rea obiectivă în răspunderea reparatorie, la fel poate fi acceptată și în ce privește răspunderea 
pentru infracțiuni și contravenții. 

Această răspundere va avea la bază principiul răspunderii penale și contravenționale fără 
considerarea vinovăției, în orice formă a sa. 

Pentru început, însă până la trecerea definitivă la răspunderea penală și contravențională 
obiectivă pentru daunele de mediu, considerăm că ar fi îndreptățit să operăm un procedeu 
procesual, și anume aplicarea principiului «prezumției vinovăției» în procesul de cercetare a 
infracțiunilor și contravențiilor. Aceasta ar oferi un platou bun pentru pregătirea populației 
în ce privește importanța problemei.
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Considerăm, că conferirea caracterului obiectiv răspunderii penale și contravenționale 
pentru daune aduse mediului, adică fără considerarea vinovăției, ar constitui o posibilitate 
reală de a micșora considerabil nu doar cazurile de săvârșire a faptelor cauzatoare de daune 
de mediu, ci și o realizare efectivă a principiului inevitabilității răspunderii pentru săvârșirea 
infracțiunii. 

Printre altele, lege privind plata pentru poluare [3] se întemeiază în mare parte pe prin-
cipiul răspunderii fără culpă, plata pentru poluare fiind percepută fără a fi comisă fapta, 
respectiv fără existența unei vinovății.

Aceasta s-ar fundamenta pe ideea, că interesele lezate prin cauzarea de daune mediului 
sunt apreciate la un nivel deosebit de înalt în ierarhia valorilor sociale, ce are echivalent 
însăși existența umană. Cu adevărat, o asemenea valoare, cum este existența omului pe Pă-
mânt, cere corespunzător aplicarea celor mai efective și mai extreme măsuri. În caz contrar, 
generațiile următoare nu ne vor ierta pasivitatea și inacțiunea noastră, chiar dacă aceasta 
se fundamentează pe supremația unor valori sociale, care de altfel tot noi le-am inventat, și 
care sunt mai minuscule față de însăși condiția existenței umane. 

În concluzie, limitându-ne doar la aceste momente, dar care evident nu formează lista 
exhaustivă a problemelor și soluțiilor existente, am dori să mai menționez încă o dată despre 
principalele direcții asupra cărora urmează a fi îndreptată atenția, și anume:

a)  sporirea atenţiei către acest domeniu asigurării protecţiei mediului pe plan guverna-
mental;

b) crearea unor subdiviziuni specializate în cadrul Ministerului de Interne, care ar
c) duce activitatea de preîntâmpinare și depistare a încălcărilor de acest gen
d) atenţionarea asupra unei instruiri juridico-ecologice în toate instituţiile de învăţă-

mânt;
e) de mărit spectrul de probleme consulting privind drepturile ecologice ale cetăţenilor 

și persoanelor juridice și posibilităţile acestora de a le apăra prin elaborarea diferitor îndru-
mări metodice, lucrări cu caracter publicistic etc.

f) conferirea caracterului obiectiv al răspunderii pentru cauzarea de daune mediului și 
implementarea în prima etapă a principiului prezumţiei vinovăţiei ca principiu procesual 
și de drept material pentru atragerea la răspundere pentru cauzarea prejudiciului mediului. 
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