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 În prezentul articol ne propunem să analizăm evoluţia integrării răspunderii juridico-penale pentru poluarea 
apei în dreptul internaţional. Vom încerca să arătăm cum a fost integrată această răspundere atât la nivel interna-
ţional, regional şi cu unele referinţe locale. Se constată, că integrarea răspunderii juridico-penale pentru poluarea 
apei în dreptul internaţional a ajuns la o treaptă de dezvoltare înaintată dar cu caracter de criză.

În același timp, analiza actelor normative privind problema combaterii poluării apei arată că interacțiunea 
statelor în această direcție poartă adesea doar un caracter declarativ. Puține convenții, tratate și acorduri 
internaționale prevăd careva măsuri de răspundere. De regulă, în ele nu se stabilesc sancțiuni specifice/concrete 
pentru încălcarea standardelor/normelor de mediu, adesea măsurile de răspundere poartă un caracter de natură 
civilă.

Fără stabilirea măsurilor internaționale de răspundere penală pentru poluarea apei, eforturile întreprinse în 
domeniul asigurării securităţii ecologice pot fi insuficiente, iar acordurile încheiate – declarative.

Problema elaborării/dezvoltării standardelor internaționale comune privind politica de mediu, inclusiv a răs-
punderii penale internaționale pentru poluarea apei, este în prezent una acută.

cuvinte-cheie: răspundere juridico-penală, poluarea apei, drept internaţional, securitate ecologică, protecţia 
mediului.

INCLUDING LEGAL-CRIMINAL LIABILITY FOR WATER POLLUTION IN INTERNATIONAL 
LAW

In this article we aim to analyze the evolution of the integration of legal and criminal liability for water pol-
lution in international law. We will try to show how this responsibility has been integrated both internationally, 
regionally and with some local references. It is noted that the integration of legal and criminal liability for water 
pollution in international law has reached an advanced stage of development but with a crisis character.

At the same time, the analysis of normative acts on the issue of combating water pollution shows that the 
interaction of states in this direction is often only declarative. Few international conventions, treaties and agree-
ments provide for any liability measures. Usually, they do not establish specific / concrete sanctions for violating 
environmental standards / norms, often the liability measures are of a civil nature.

Without the establishment of international criminal liability measures for water pollution, efforts in the field of 
environmental security may be insufficient and agreements concluded - declaratory.

The issue of developing / developing common international standards on environmental policy, including inter-
national criminal liability for water pollution, is currently an acute one.

Keywords: legal-criminal liability, water pollution, international law, ecological security, environmental pro-
tection.

INCLUsION DE LA REsPONsABILITÉ JURIDIQUE-CRIMINELLE POUR LA POLLUTION DE 
L’EAU DANs LE DROIT INTERNATIONAL

Dans cet article, nous visons à analyser l'évolution de l'intégration de la responsabilité juridique et pénale 
pour pollution de l'eau dans le droit international. Nous essaierons de montrer comment cette responsabilité a été 
intégrée aux références internationales, régionales et locales. Il est à noter que l'intégration de la responsabilité 
juridique et pénale pour la pollution de l'eau dans le droit international a atteint un stade avancé de développement 
mais avec un caractère de crise.

Dans le même temps, l'analyse des actes normatifs sur la question de la lutte contre la pollution de l'eau montre 
que l'interaction des États dans ce sens n'est souvent que déclarative. Peu de conventions, traités et accords inter-
nationaux prévoient des mesures de responsabilité. Habituellement, ils n'établissent pas de sanctions spécifiques 
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/ concrètes en cas de violation des règles / normes environnementales, souvent les mesures de responsabilité sont 
de nature civile.

Sans la mise en place de mesures internationales de responsabilité pénale pour la pollution de l'eau, les efforts 
déployés dans le domaine de la sécurité environnementale risquent d'être insuffisants et les accords conclus - dé-
claratoires.

La question de l'élaboration / élaboration de normes internationales communes sur la politique environnemen-
tale, y compris la responsabilité pénale internationale pour la pollution de l'eau, est actuellement une question 
aiguë.

Mots-clés: responsabilité juridique et pénale, pollution de l'eau, droit international, sécurité écologique, pro-
tection de l'environnement.

ВКЛЮЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ЮРИДИЧЕСКОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ 

в данной статье мы стремимся проанализировать эволюцию интеграции в международном праве 
правовой и уголовной ответственности за загрязнение воды. Мы попытаемся показать, как эта от-
ветственность была интегрирована как на международном, региональном уровне, так и с некоторыми 
местными особенностями. отмечается, что интеграция правовой и уголовной ответственности за 
загрязнение воды в международном праве достигла продвинутой стадии развития, но носит кризисный 
характер.

в то же время, анализ нормативных актов по вопросам борьбы с загрязнением воды показывает, что 
взаимодействие государств в этом направлении зачастую носит лишь декларативный характер. некото-
рые международные конвенции, договоры и соглашения предусматривают какие-то меры ответствен-
ности. обычно они не предусматривают специальных/конкретных санкций за нарушение экологических 
стандартов/норм, часто меры ответственности носят административный характер.

Без установления мер международной уголовной ответственности за загрязнение воды усилия в об-
ласти экологической безопасности могут оказаться недостаточными, а заключенные соглашения - декла-
ративными.

в настоящее время остро стоит вопрос разработки/развития общих международных стандартов 
экологической политики, включая международную уголовную ответственность за загрязнение воды.

Ключевые слова: юридическая и уголовная ответственность, загрязнение воды, международное право, 
экологическая безопасность, охрана окружающей среды.

Introducere. Procesele de integrare ce au loc 
în diferite regiuni și pe diferite continente în-

tre țări cu diverse tradiții juridice, diferă în ritm, 
conținut și volum. O condiție obligatorie pentru 
procesele de integrare care au loc în lume este 
compatibilitatea transformării juridice, economice 
și socio-politice a statelor care se unesc.

În plus, accelerarea și aprofundarea proce-
selor de integrare ridică în fața statelor moderne 
problema necesității de a găsi un model optim de 
interacțiune juridică internațională, care permit 
să integreze în modul cel mai eficient experiența 
internațională în sistemul juridic național. Tocmai 
în domeniul reglementării relațiilor pentru asigura-
rea securității mediului este nevoie de consecvență 
și necesită coerență, dobândind un caracter pri-
mordial datorită unității proceselor și fenomenelor 
naturale și necesității elaborării unui set de măsuri 
coordonate pentru reglementarea acestora. Schim-
bările negative în mediu încurajează societatea 
internațională să acorde prioritate măsurilor care 
vizează reglementarea legală a utilizării echilibrate 

ecologic a resurselor naturale. De aceea, la etapa 
actuală de dezvoltare, căutarea unor modalități de 
coexistență armonioasă a societății și naturii vii, 
stabilirea unui echilibru între interesele econo-
mice și de mediu ale oamenilor, devine din ce în 
ce mai importantă. Având în vedere acest lucru, 
problemele de apropiere a legislației de atragere 
la răspundere juridico-penală pentru poluarea apei 
în dreptul internaţional și asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor internaționale în domeniul protecției 
mediului sunt domenii importante și relevante în 
cercetarea științifică.

Integrarea statului în Uniunea Europeană, 
Organizația Națiunilor Unite etc., desigur, necesită 
schimbări în diferite sfere ale vieții publice, politi-
ce, economice, sociale, culturale etc. Totuși, trebu-
ie să recunoaștem că dreptul este elementul central 
al mecanismului de integrare europeană. De aceea, 
elementele cheie ale integrării cu succes a RM în 
UE este atingerea unui anumit nivel de coerență 
a legislației țării noastre și a practicilor de pune-
re în aplicare a acesteia cu legislația UE. De fapt, 
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armonizarea sau modificarea legislației naționale 
care reglementează atragerea la răspundere juridi-
co-penală pentru poluarea apei în dreptul interna-
ţional are loc în așa mod, încât cerințele relevante 
ale legislației de mediu a UE să fie integrate pe 
deplin în sistemul legislativ al RM, ceea ce ne face 
să considerăm că este unul din primii pași spre in-
tegrarea RM în UE în ceea ce privește legislația 
penală.

În consecință, dezvoltarea legislației penale ce 
protejează mediul Republicii Moldova în stadiul 
actual ar trebui să aibă loc tocmai în contextul pro-
ceselor de integrare europeană.

Metodologia de cercetare utilizată. Stu-
diul efectuat a avut la bază cercetarea legislației 
naționale și internaţionale în domeniu de mediu. 
Au fost utilizate următoarele metode: juridică, sis-
temică, logică și comparativă.

Conţinutul de bază. Dezvoltarea legislației 
internaționale în domeniul mediului reprezintă un 
factor eficient în îmbunătățirea legislației penale 
naționale şi totodată protejarea diferitelor resurse 
naturale din țara noastră. Acest lucru se aplică în 
întregime protecției apelor împotriva poluării.

Comunitatea mondială a ajuns la conștiința 
că activitatea care creează o amenințare pentru 
siguranța mediului/ecologică este o crimă de di-
mensiuni fundamentale. Este suficient şi actual să 
amintim accidentele mondiale ca cel de pe plat-
forma petrolieră din Golful Mexic, accidentele de 
navigaţie ale unor tancuri petroliere (ex. Torrey 
Canyon, Amoco-Cadiz, Prestige etc.), accidentul 
de la uzina de aluminiu din Ajka, dezastrul eco-
logic de pe Tisa etc., ale căror consecințe negative 
au afectat nu numai natura teritoriilor individuale 
ale statelor, dar au afectat şi teritoriul, apele, cur-
surile apelor altor state care, prin urmare, schim-
bă clima pe întreaga planetă. Daunele cauzate de 
aceste accidente vor fi resimţite şi evaluate încă de 
generațiile viitoare.

O astfel de poluare reprezintă cea mai mare 
amenințare pentru oceane şi râuri. Prin urmare, 
problemele protecției sale sunt consacrate în mare 
parte de actele juridice internaţionale, printre care: 
Convenția privind prevenirea poluării marine cu 
petrol (Londra, 1954), Convenția pentru preveni-
rea poluării marine prin eliminarea deșeurilor și a 
altor materiale (Londra, 1972), Convenția privind 
prevenirea poluării deversărilor de la nave (Lon-
dra, MARPOL), Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată 
la Londra la 1 noiembrie 1974 care, printre altele, 

prevede: „Fiecare guvern contractant se angajea-
ză să ia toate măsurile necesare pentru a asigura 
supravegherea coastelor şi salvarea navelor aflate 
în pericol aproape de coastă”, Convenţia interna-
ţională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 
aprilie 1989 și altele.

În iunie 1972, la Conferința ONU de la Stock-
holm privind protecția Mediului, a fost adoptată 
Declarația principiilor și un plan de acțiune, care a 
dat impuls pentru continuarea activității de elabora-
re a normelor în acest domeniu. Drept consecință, a 
fost creată o organizație internațională - Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a cărui ac-
tivitate include problemele de inițiere și pregătire a 
conferințelor și acordurilor internaționale.

La Congresul al VIII-lea al ONU privind pre-
venirea criminalității și tratarea infractorilor, care 
a avut loc la Havana în 1990, a fost adoptată o 
rezoluție privind rolul dreptului penal în protecția 
naturii și a mediului. Printre măsurile îndreptate 
spre combaterea criminalității ecologice, rezoluția 
a recomandat statelor să aplice mai activ pedep-
se pentru astfel de infracțiuni, în conformitate cu 
legislația națională. În plus, i-a fost recomandat 
Secretarului General ONU să includă o astfel de 
dispoziție şi în alte acorduri internaționale recent 
încheiate în domeniul protecției mediului.

În 1992, la Rio de Janeiro, a avut loc Conferința 
ONU privind Mediul și dezvoltarea, care a adop-
tat Declarația privind mediul și dezvoltarea. În ca-
drul acestei conferințe, pentru prima oară a apărut 
ideea creării în cadrul sistemului organelor ONU 
a unui Tribunal Internațional de Mediu. În opinia 
avocaților de mediu, o astfel de instanță “... este 
capabilă să contribuie la o soluţionare echitabilă, 
corectă și ecologică a disputelor de mediu” [4, 
p.148]. Activitatea acestui tribunal ar trebui să fie 
sub forma unui arbitraj internațional, la care părțile 
în litigiu ar trebui să execute de bună voie deciziile 
instanței. Prin forță și autoritate impunerea pedep-
selor, instanța nu este investită. 

Din păcate, ideea de a crea o astfel de instanță nu 
a fost susținută și implementată în cadrul ONU.

În legătură cu dezvoltarea activă a dreptului 
internațional în domeniul protecției mediului, a de-
venit necesar să se rezume aceste norme. În 1995, 
reprezentanții Comisiei internaționale pentru drep-
tul mediului din cadrul Uniunii Internaționale pen-
tru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale 
(UICN - fondată în 1948) și Consiliul Internațional 
pentru Dreptul Mediului (CIPSM) au încercat să 
codifice standardele/normele internaționale de me-
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diu. Rezultatul activității lor a fost proiectul Pac-
tului internațional privind mediul și dezvoltarea, 
care a fost apreciat înalt la Congresul ONU privind 
dreptul internațional public.

La Congresul al IX-lea al ONU privind preve-
nirea crimelor și tratamentul delicventelor infrac-
torilor, care a avut loc în 1995 la Cairo (29 aprilie 
– 8 mai), s-a subliniat faptul că crimele de mediu 
cu caracter transnațional prin pericolul lor se află 
pe unul dintre primele locuri printre alte crime. În 
legătură cu aceasta, dreptul penal are un rol im-
portant în exercitarea funcțiilor sale de protecție 
a mediului înconjurător de către comunitatea 
internațională.

Următorul pas în dezvoltarea cooperării 
internaționale în domeniul protecției apelor a fost 
semnarea, la 4 noiembrie 1998, la Strasbourg a 
Convenției cu privire la protecția mediului încon-
jurător prin intermediul dreptului penal (STE nr. 
172), adoptată pentru a urmări o politică armoniza-
tă în domeniul dreptului penal care vizează, printre 
altele, protecţia mediului și poluarea apei. În con-
textul creşterii nivelului de integrare a dreptului 
internațional, inclusiv în domeniul dreptului penal, 
această Convenție are o importanță deosebită, se 
bazează pe rezolvarea problemelor legate de regle-
mentarea răspunderii penale pentru diferite tipuri 
de poluare a mediului.

Trebuie remarcat faptul că printre principiile 
juridice-interstatale a protecției mediului la nivel 
internațional, responsabilitatea internațională pen-
tru protejarea sa ocupă unul dintre cele mai impor-
tante locuri. În conformitate cu aceasta, referinţele 
de stat la legile și reglementările naționale pentru a 
justifica daunele aduse mediului sunt inacceptabi-
le. Nu sunt permise nici referinţele la necunoaşte-
rea normelor dreptului internaţional sau interpreta-
rea și aplicarea lor greșită.

În același timp, analiza actelor normative pri-
vind problema combaterii poluării apei arată că 
interacțiunea statelor în această direcție poartă ade-
sea doar un caracter declarativ. Puține convenții, 
tratate și acorduri internaționale prevăd careva mă-
suri de răspundere. De regulă, în ele nu se stabi-
lesc sancțiuni specifice/concrete pentru încălcarea 
standardelor/normelor de mediu, adesea măsurile 
de răspundere poartă un caracter de natură civilă.

Pentru a depăși declarativitatea, în opinia noas-
tră, este necesar să continuăm activitatea la nivel 
internațional în ceea ce priveşte codificarea princi-
piilor dreptului internațional în materie de mediu, 
asupra criminalizării juridice internaționale a in-

cidentelor periculoase privind siguranţa mediului. 
Considerăm că este rezonabil să ridicăm problema 
creării unui Tribunal internațional de mediu. În 
cadrul său ar trebui să fie prevăzută organizarea 
unei Curţi Internaționale de Criminalitate pentru 
Mediu, a cărei jurisdicție ar include problema răs-
punderii penale pentru infracțiunile internaționale 
în domeniul protecției mediului.

Protecția internațională a apelor împotriva po-
luării, inclusiv prin mijloace de drept penal, este 
relevantă și la nivel regional.

Uniunea Europeană a fost mereu preocupată de 
crearea unui regim cât mai complet şi unitar în ce 
priveşte protecţia mediului, reglementările adop-
tate având la bază principiul potrivit căruia polu-
atorul plăteşte. Organismele competente ale UE 
sunt preocupate, de mai mult timp, de adoptarea 
unui regim cât mai complet şi uniform în domeniul 
prevenirii şi reparării pagubelor de mediu. Astfel, 
în cadrul UE au fost adoptate o serie de documen-
te internaționale, printre care: Rezoluția Comite-
tului european pentru probleme penale ,,privind 
contribuția dreptului penal la protecția mediului 
din 1978”, Convenția Consiliului Europei privind 
protecția mediului prin mijloace de drept penal din 
4 noiembrie 1998.

La 9 februarie 2000, Comisia Europeană a 
adoptat „Cartea albă privind responsabilitatea de 
mediu”, ca rezultat al preocupărilor ce datau încă 
din 14 mai 1993, când Comisia a adoptat „Cartea 
verde”, în care s-a prevăzut declanşarea reglemen-
tărilor specifice. Documentul susţine necesitatea 
unei intervenţii comune în materie, pentru a asi-
gura coerenţa politicilor şi dreptului comunitar şi 
pentru a garanta concurenţa, ameliorând funcţio-
narea pieţei interne. 

În anul 2003 în cadrul UE a avut loc Conferința 
“Crime de mediu în Europa. Regulamente, norme, 
sancțiuni”, unde au fost identificate domenii prio-
ritare de combatere a criminalității ecologice ca:

- necesitatea unei codificări ulterioare a norme-
lor/legislației de mediu;

- elaborarea unor reglementări eficiente la nive-
lul Uniunii Europene;

- aducerea uniformă în cadrul UE a standartelor 
de atragere la răspundere penală şi mărimea sanc-
ţiunilor impuse;

- crearea unor organisme internationale supli-
mentare pentru combaterea criminalității ecologi-
ce.

La 21 aprilie 2004 a fost adoptată Directiva 
2004/35/CE privind prevenirea şi repararea dau-
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nelor aduse mediului, care vizează stabilirea unui 
cadru comun de reglementare a răspunderii pentru 
faptele care dăunează mediului, fondată pe prin-
cipiul poluatorul plăteşte, cât şi pentru prevenirea 
daunelor ecologice la un cost rezonabil pentru so-
cietate. La 19 noiembrie 2008 a fost adoptată Di-
rectiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului, privind protecţia mediului prin in-
termediul dreptului penal - primul act normativ al 
Uniunii Europene vizând dreptul penal al mediu-
lui, care constituie cadrul comun pentru anumite 
măsuri de natură penală, menite să asigure o pro-
tecţie mai eficace a mediului.

Aceste acte au consacrat obligația statelor părți 
de a stabili în legislațiile naționale răspunderea pe-
nală a persoanelor juridice.

În cadrul Comunității Statelor Independente, 
există, de asemenea, un proces de legiferare activă 
în domeniul protecției mediului, inclusiv asigura-
rea siguranței ecologice a apelor. Astfel, în 1992, la 
Moscova, a fost semnat un acord între țările fostei 
URSS privind cooperarea în domeniul protecției 
mediului și dezvoltarea standardelor/normelor de 
mediu în domeniul managementului de utilizare a 
resurselor naturale inclusiv apa.

La 17 februarie 1996, Adunarea Interparlamen-
tară a statelor membre ale CSI a adoptat la cea de-a 
şaptea şedinţă plenară “Modelul codului penal - ac-
tul legislativ este recomandat pentru Comunitatea 
statelor independente” [3]. După cum observăm în 
art. 222 al modelului codului penal specificat mai 
sus este dedicat răspunderii pentru poluarea apei. 
În conformitate cu această normă, răspunderea pe-
nală este impusă pentru poluarea, contaminarea, 
înfundarea, epuizarea apelor de suprafață sau sub-
terane, sursele de alimentare cu apă potabilă sau 
alte schimbări în proprietățile lor naturale, dacă 
aceste acţiuni au fost provocate intenționat sau din 
imprudenţă, provocând daune semnificative asupra 
faunei sau florei, resurselor piscicole, silviculturii 
sau agriculturii. Poluarea apelor este considerată o 
infracțiune moderată (mai puţin gravă) pe terito-
riul țărilor CSI.

Analizând legislația străină la majoritatea sta-
telor membre ale CSI am observat că majoritatea 
au urmat recomandările din Codul penal, drept ur-
mare, în codurile penale ale acestor țări normele 
privind răspunderea penală pentru poluarea apei 
sunt aproape de conținut și de terminologia uti-
lizată, cu unele excepţii. În acest context, nici R. 
Moldova ca stat membru a CSI nu a făcut excepţie 
şi a introdus în codul penal din 2002 în capit.IX In-

fracţiuni Ecologice, infracţiunea de poluarea apei 
la art.229 [1], în esenţă fiind asemănător după text 
cu conţinutul infracţiunii de poluarea apei a altor 
state membre a CSI.

R. Moldova are relații internaționale speciale în 
domeniul protecției apei şi la nivel local cu ţările 
vecine Ucraina şi România. Acest lucru se datorea-
ză lungimii mari a frontierei comune cu aceste ţări, 
care sunt traversate de două râuri Nistru și Prut şi 
afluenții săi. Dezvoltarea activă a industriei UE, 
României şi Ucrainei a făcut să crească semnifi-
cativ încărcătura antropogenă inclusiv şi la hotarul 
cu R. Moldova. În același timp, din punct de ve-
dere geografic, s-a dovedit că deseori consecințele 
negative ale poluării Nistrului și a afluenților săi 
admise în Ucraina, poluării Prutului și a afluenților 
săi admise în România se manifestă de-a lungul 
râurilor pe teritoriul R. Moldova.

Ținând cont de cele menționate mai sus, gu-
vernele R. Moldova și Ucrainei, R. Moldova şi 
României se străduie în permanenţă să organizeze 
activități comune, să semneze acorduri bilaterale 
în domeniul protecției transfrontaliere a râurilor 
Nistru şi Prut. Printre acestea se numără:

- Acordul între Ministerul Mediului şi Amena-
jării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din Româ-
nia şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale 
al Ucrainei privind cooperarea în zona formată din 
ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutu-
lui de Jos (5 iunie 2000, Bucureşti);

- Acordul între Guvernele României şi Republi-
cii Moldova privind cooperarea în domeniul pro-
tecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescu-
itului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca 
– Costeşti (01 august 2003, Stânca - Costeşti);

- Acordul dintre Guvernele Republicii Moldo-
va şi României privind cooperare pentru protecția 
și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării 
(28 iunie 2010, Chişinău);

- Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind gesti-
onarea în comun a apelor transfrontaliere (23 no-
iembrie 2003, Chişinău);

- Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cola-
borarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării dura-
bile a bazinului râului Nistru (29 noiembrie 2012, 
Roma) [2].

 În același timp, trebuie remarcat faptul că, în 
timpul implementării politicii de mediu, R. Mol-
dova se poziționează deseori ca o țară în curs de 
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dezvoltare, justificând astfel faptul neadoptării 
unor măsuri decisive pentru prevenirea poluării 
mediului şi în special al apelor. În legătură cu cele 
spuse mai sus, considerăm oportun să continuăm 
dezvoltarea relațiilor de protejare a mediului din-
tre Republica Moldova atât cu România cât şi cu 
Ucraina. În același timp, cooperarea în acest do-
meniu ar trebui să aibă loc atât în direcția elaboră-
rii normelor/legislaţiei privind protecţia mediului, 
cât și în domeniul creării normelor dreptului penal 
internațional menit să protejeze resursele de apă 
din Republica Moldova.

Fără stabilirea măsurilor internaționale de răs-
pundere penală pentru poluarea apei, eforturile 
întreprinse în domeniul asigurării securităţii eco-
logice pot fi insuficiente, iar acordurile încheiate 
– declarative.

Analiza normelor juridice internaționale în do-
meniul răspunderii penale pentru poluarea apei a 
arătat că în prezent există peste 1600 de tratate, 
acorduri, convenții internaționale multilaterale 
globale și regionale și peste 3000 de tratate bilate-
rale, dedicate integral și parțial protecției mediului 
și a apei direct din poluare.

Concluzii. În același timp, legiferarea acestor 
aspecte se dezvoltă în două direcții. Pe de o parte, 
există o codificare a legislației penale şi de mediu, 
sunt create reguli, norme care criminalizează cele 
mai periculoase manifestări ale poluării și le sta-
bilesc drept infracțiuni internationale. În această 
direcție, se încearcă crearea unui organism (tribunal) 
judiciar internațional penal în domeniul mediului, a 
cărui competență va include desfășurarea de proce-
duri privind faptele infracțiunilor internaționale de 
mediu, inclusiv împotriva poluării apei.

Pe de altă parte, există sau chiar apar norme care 
impun statelor părți la aceste acorduri obligația de 
a reforma legile penale naționale în conformitate 
cu anumite standarde internaționale.

În același timp, problema elaborării/dezvol-
tării standardelor internaționale comune privind 
politica de mediu, inclusiv a răspunderii penale 
internaționale pentru poluarea apei, este în prezent 
una acută.

În prezent, organismele internaţionale consi-
deră că fiecare stat în parte trebuie să se asigure 
ca legislația sa actuală și viitoare trebuie să res-
pecte cât mai mult posibil legislația şi dreptul 
internaţional. Legislația răspunderii civile, ad-
ministrativă, penală în materie de mediu trebuie 
luată în considerare într-un context mai larg de 
sarcini, obligații și angajamente care vizează asi-
gurarea dezvoltării durabile, a unui nivel ridicat 
de protecție, a proceselor de integrare, a punerii 
în aplicare a principiilor generale ale funcționării 
comunității internaţionale, asigurarea drepturilor 
fundamentale ale omului. În general, trebuie să 
plecăm de pe poziția că, apa nu este ceva fără de 
importanţă, apa este elmentul vieții umane care 
determină calitatea existenței și starea de sănătate 
a oamenilor, inclusiv a generațiilor viitoare.

Bibliografie

1. Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin 
legea nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74.

2. Ivanov, V. Securitatea resurselor acvatice ale 
Republicii Moldova: Riscuri şi ameninţări [citat 
08.06.2019]. Disponibil http://www.parlament.md/Lin-
kClick.aspx?fileticket=M7hx8JFy3rE%3D&tabid=23
1&language=ro-RO.

3. Modelul codului penal - actul legislativ reco-
mandat pentru Comunitatea Statelor Independen-
te [citat 08.06.2019]. Diponibil http://docs.cntd.ru/
document/901781490.

4. Колбасов,О.С. Международный экологический 
суд. In: Советское государство и право. 1991, № 9,c. 
146-152.


