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INFRACȚIUNI LA REGIMUL SILVIC DIN ROMÂNIA 
 

Petru HLIPCĂ 26 

 
 Abstract. Tăierile ilegale ale unor suprafețe foarte mari de păduri din 

Româna au obligat autoritățile să implementeze măsuri de prevenire, printre 

care, incriminarea unor fapte, înăsprirea pedepselor și măsurilor penale. 

Abstract. The illegal cutting of very large areas of forests in Romania 

has forced the authorities to implement preventive measures, including the 

criminalization of certain facts, the tightening of penalties and criminal 

measures. 

 

Infracțiuni privind fondul pentru mediu 

Infracțiunile prevăzute la art. 49 din Ordonanța nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu  

Actul normativ menționat a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 

1193 din 20 Decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin legea 

numărul 105/ 2006 pentru aprobarea O. U. G nr. 196/2005 privind fondul 

pentru mediu. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului se structurează pe șase capitole după 

cum urmează: 

Capitolul I Dispoziții generale 

Capitolul II Administrarea Fondului pentru mediu 

Capitolul III Veniturile Fondului pentru mediu 

Capitolul IV Destinația Fondului pentru mediu 

Capitolul V Sancțiuni 

Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale 

Infracțiunile sunt prevăzute la art. 49 din actul normativ menționat. 

 
26 dr., lector univ.  Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov, România 
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Potrivit art. 49 alin. 1 constituie infracțiuni faptele menționate mai jos și 

se pedepsește după cum urmează: 

a) cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă de la 10.000.000 lei 

la 50.000.000 lei pentru un elaborarea de către titular a activităților care 

constituie surse fixe importante de emisie a planurilor pentru situații de urgență 

care stabilesc măsurile aplicabile în interiorul amplasamentului și pentru ne 

solicitarea amplasării de către autoritățile competente pentru măsurile stabilite 

a se aplica în asupra a amplasamentului. 

b) cu închisoare de la un an la cinci ani pentru oprirea în caz de pericol 

Major sau iminentă funcționării instalațiilor care constituie sursă de pericol ca 

cu impact asupra calității aerului și pentru neanuntarea autorităților 

competente. 

(2) dacă fapta prevăzută la litera b a pus în pericol sănătatea sau 

integritatea corporală a unui număr mare de persoane, dacă a avut vreau una 

dintre urmările menționate la articolul 182 din Codul Penal (articolul 194 din 

noul cod penal) ori dacă a cauzat o pagubă materială importantă pedeapsa este 

închisoarea de la 5 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care 

sa produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagubei importante 

economiei naționale pedeapsa este închisoarea de la șapte ani la 20 de ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(3) abrogat. 

Art. 50 - infracțiunile prevăzute la articolul 49 se constată de către 

personalul imputernicit din cadrul autorităților publice centrale competente și 

din unitățile teritoriale ale acestora precum și din cadrul autorităților publice 

legale conform atribuțiilor stabilite prin lege. Actele de constatare se trimit 

organului de urmărire penală competent (articolul 50 este reprodus astfel Cum 



272 
 

a fost modificat prin articolul unic punctul 5 alineatul 1 din Legea numărul 655 

din 2001). 

Prezenta subordonată de Urgență se completează cu prevederile 

Ordonanței de Urgență numărul 2 din 2001 privind Regimul juridic al 

contravențiilor - aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 

180/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

Infracțiuni privind protecția mediului 

 Infracțiunile prevăzute la art. 98 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecția mediului 

Ordonanța sus-menționată a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 

din 30 decembrie 2005 - rectificată Monitorul Oficial nr. 88 din 31. 01.2006 

aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 265/2006 pentru aprobarea 

Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului (monitorul 

Oficial nr. 586 din 6. 07.2006) 

Art. 98 - constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 

la un an sau cu amendă penală de la 30.000 RON la 60.000 RON defecte dacă 

au fost de natură să pună în pericol viața sănătatea umană, animală sau 

vegetală: 

1) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile 

protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice; 

2) poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, 

funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și 

neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau 

autorizației/autorizației integrate de mediu. 

(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani sau cu amendă penală de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte, 

dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau 
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vegetală (partea introductivă a alin. 2, de la art. 98 este reprodusă astfel cum a 

fost modificat prin art. 1 pct. 56 din Legea 265/2006). 

1. Prin evocarea cu știință în apă în atmosferă sau pe sol a unor deseuri 

sau substanțe periculoase; 

2. Aspectare restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru Protecția apei și 

a Stării prevăzute de actele normative în vigoare; 

3. Folosirea de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru 

omorârea animalelor sălbatice și a peștilor în scopul consumului sau al 

comercializării; 

4. Prin producerea de zgomote peste limitele admise dacă prin aceasta se 

pune în pericol grav sănătatea umană; 

5. Nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânat și pescuit ale unor 

specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție 

integrală potrivit reglementarilor specifice; 

6. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau 

autorizației integrate de mediu; 

7. Nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe 

periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor 

chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri 

protejate; 

8. Prezentarea în lucrările privind evaluarea de mediu, evaluarea 

impactului asupra mediului, bilanțului de mediu sau a raportului de 

amplasament a unor concluzii și informații false; 

9. Producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și 

utilizarea unor substanțe și preparate periculoase fără respectarea prevederilor 

actelor normative în vigoare și introducerea pe teritoriul României a deșeurilor 

de orice natură în scopul eliminării acestora; 
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10. Importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise 

sau restricționate; 

11. Transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase, cu 

încălcarea prevederilor legale în vigoare; 

12. Omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către 

persoane ce au în atribuții această obligație; 

13. Producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și 

a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate 

comercializării; 

14. Desfășurarea de către persoane juridice de activități cu organisme 

modificate genetic sau produse ale acestora, fără a solicita și obține acordul de 

import/export și/sau autoritățile prevăzute de reglementările specifice; 

Art. 15 - abrogat (pct. 15 de la alin. 2 al art. 98 a fost abrogat prin art. 1 

pct. 57 din Legea nr. 265/2006).  

(3) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

1. nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de 

produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte chimice. 

2. provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante, a 

contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante, 

omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării 

mediului; 

3. descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme 

plutitoare direct în apele naturale; 
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(4) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 

ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

1. continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării 

acestei activități; 

2. neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor 

periculoase care au devenit deșeuri; 

3. refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor 

de coastă; 

4. refuzul controlului la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor 

și preparatelor periculoase sau introducerea în țară a culturilor de 

microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul 

eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

5.aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor de intervenție în caz 

de accident nuclear; 

6. provocarea, cu știință, de poluare, prin evacuarea sau scufundarea în 

apele naturale, direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a unor substanțe 

ori deșeuri periculoase. 

În situația când infracțiunile sunt pedepsite conform alin. 3 și 4 au pus în 

pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au 

avut vreuna dintre urmăririle actuale văzute la art. 182 din Codul Penal anterior 

(art. 194 din noul cod penal) cauzat o pagubă materială importantă, cere asta 

este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi iar în cazul în 

care sa produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagubei importante 

economiei naționale pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani și 

interzicerea unor drepturi. 
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Art. 99 (1) Constatarea și cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de 

către organele de urmărire penală, conform competențelor legale. 

(2) Descoperirea și stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, 

de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisiei Naționale pentru 

Controlul Activităților Nucleare, jandarmi și personalul împuternicit din cadrul 

Ministerului Apărării Naționale, a săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile 

prevăzute la art. 98, se aduce de îndată la cunoștința organului de urmărire 

penală competent potrivit legii de procedură penală. 

Potrivit art. 105 la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

Urgență se abrogă: 

a) Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului; republicată în 

Monitorul Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000 cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) orice alte dispoziții contrare.  

 

Infracțiuni la regimul privind unele măuri pentru ameliorarea prin 

împădurire a terenurilor degradate 

Infracțiuni prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 

– publicată în M. Of. Nr. 313 din 27 august 1998 

Ordonanța menționată a fost modificată și completată prin legea nr. 

107/1999 (M. Of. nr. 304 din 29 iunie 1999) pentru aprobarea O. G. nr. 

81/1998. 

În cuprinsul actului normativ sunt cuprinse mai multe capitole, în 

capitolul IV reglementate faptele ce constituie infracțiuni și contravenții. 

Art. 15 - împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a 

exercitării programelor de împădurire aprobat a constitui infracțiune și se 
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pedepsește conform legii (art. 15 a fost o reprodus astfel cum a fost republicat 

prin art. 1 pct. 17 din Legea nr. 107/1999). 

Art.151 - distrugerea plantațiilor silvice înființate în perimetrele de 

ameliorare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 

ani (art. 151 a fost introdus prin art. 1 pct. 18 din Legea nr. 107/1999). 

Din analiza textului reglementat de art. 15 rezultă că aceasta nu a fost 

înzestrat cu sancțiuni proprii, făcând trimitere la prevederile legii, considerăm 

noi la art. 253 din Codul penal care pedepsește infracțiunea de distrugere. 
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