
14 DECEMBRIE 2018

d) retrogradarea în funcţie cu o 
treaptă pe un termen de până la 6 luni; 

e) retrogradare cu un grad special pe 
un termen de până la 1 an; 

f) suspendarea dreptului de a fi 
promovat în funcţie pe o perioadă de 2 
ani;

g) suspendarea dreptului de a fi 
avansat în trepte de salarizare pe o peri-
oadă de până la 1 an;

h) destituire din funcție.”
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RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI MEDIULUI
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REZUMAT
În materia dreptului mediului, în contextul apariţiei crizei ecologice, începând 

cu deceniul al patrulea al secolului al XX –lea, se conturează debutul unui proces 
de conştientizare a oportunităţii ocrotirii mediului înconjurător. În plan juridic, 
reacţiile nu au întărziat să apară. Dreptul stabileşte regulile de conduită în dome-
niul mediului, dar şi sancţiunile care pot interveni în situaţiile în care aceste reguli 
se încalcă prin săvârşirea de fapte dăunătoare mediului.
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SUMMARY
In the field of environmental law, in the context of the ecological crisis, star-

ting with the fourth decade of the 20th century, the onset of a process of aware-
ness of the opportunity of protecting the environment.In legal terms, reactions 
have not been delayed.The law establishes rules of conduct in the field of the 
environment, but also the sanctions that may occur in situations where these rules 
are violated by committing acts harmful to the environment.
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Introducere. Degradarea mediu-
lui înconjurător constituie astăzi 

una din marile probleme ale omenirii. 
Mediul este afectat atât de consecinţele 
subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării 
excesive. În ţara noastră, protecţia me-
diului reprezintă o problemă de interes 
naţional, constituind o obligaţie a au-
torităţilor, administraţiei publice cen-
trale şi locale, precum şi a tuturor per-
soanelor fizice şi juridice. Nevoia de 
exploatare, dar şi de protecţie a com-
ponentelor mediului natural (mediul 
geografic, factori fiziologici, biologici, 
demografici) au determinat adoptarea 
unui complex de norme juridice spe-
cifice fiecărui stat. În legislaţia dreptu-
lui comunitar au fost adoptate norme 
juridice privind protecţia mediului 
înconjurător, controlul circulaţiei pes-
te frontiere a deşeurilor periculoase, 
utilizarea raţională a resurselor umane, 
protecţia speciilor rare de floră şi fau-
nă, etc. Referitor la noţiunea de ,,me-
diu’’ în viziunea Comunităţii Europene 
acesta este definit ca fiind ansamblul 
elementelor care, în complexitatea re-
laţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul 
şi condiţia de viaţă a omului. În lite-
ratura de specialitate mediul este vă-
zut ca un ansamblu de factori(naturali 
sau creaţi prin activităţi umane) care 
acţionează asupra condiţiilor de viaţă 
şi existenţă ale omului. În dreptul in-

tern definiţia legală a mediului a fost 
dată în articolul 1 pct.41 al Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului. Întâlnită în 
toate ramurile dreptului, noţiunea de 
răspundere juridică sugerează ideea de 
sancţiune. Fiind o categorie istorica, 
răspunderea istorică este o instituţie 
vie care s-a format şi a evoluat odată 
cu societatea umană. În dreptul mediu-
lui înconjurător, răspunderea juridică a 
devenit, sub impactul revoluţiei tehni-
co-ştiinţifice, o ,,zonă fierbinte’’ datori-
tă situaţiei ecologice mondiale afectată 
grav de consecinţele industrializării şi 
automatizării, a exploatării neraţiona-
le a resurselor naturale, precum şi alţi 
factori [18].

Este recunoscut faptul că în dome-
niul protecţiei mediului şi al conser-
vării naturii, rolul cel mai important 
le revine mijloacelor preventive de 
tip civil sau administrativ, care sunt 
guvernate de principiul intervenţiei 
minime, în timp ce cele de drept pe-
nal au un rol subsidiar. Evoluţia spec-
taculoasă a dreptului mediului încon-
jurător sub presiunea crizei ecologice 
generalizate, pe de o parte, şi preocu-
pările statelor puternic industrializate 
de a proteja mediul, pe de altă parte, 
au pus în evidenţă insuficienţa şi in-
eficacitatea normelor de recomandare 
pentru protecţia mediului, precum şi a 
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formelor de răspundere civilă şi con-
travenţională.

Răspunderea penală pentru în-
călcarea normelor privind protecţia 
mediului înconjurător se înscrie în 
principiile răspunderii infracţiona-
le, specificul angajării ei cu privire 
la protecţia mediului fiind determi-
nat de anturajul obiectului ocrotit de 
lege şi al cărui atingere este adusă 
prin abaterea săvârşită cu vinovăţie. 
Infracţiunile cu privire la mediul în-
conjurător se pot defini ca fiind acele 
fapte periculoase, prin săvârşirea că-
rora se aduc relaţiilor sociale, a căror 
ocrotire este condiţionată de apărarea 
factorilor naturali şi artificiali ai me-
diului, atingeri care se concretizează 
din punct de vedere a consecinţelor, 
într-o pagubă adusă persoanelor fizice 
şi juridice care le administrează, pu-
nerea în pericol a sănătăţii oamenilor, 
animalelor şi plantelor sau produce-
rea de pagube economiei naţionale. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediu-
lui prevede şi sancţionează o serie de 
fapte considerate infracţiuni, dacă au 
fost de natură să pună în pericol via-
ţa ori sănătatea umană, animală sau 
vegetală pentru care pedeapsa este 
amenda sau închisoarea [18].

Cu toate acestea, în contextul pro-
fundei crize ecologice care se mani-
festă la nivel mondial, s-a considerat 
că există o insuficienţă şi o ineficaci-
tate a normelor de recomandare pen-
tru protecţia mediului şi a celorlalte 
forme de răspundere juridică. În aces-
te condiţii, răspunderea penală, ca cea 
mai severă dintre formele răspunderii 
juridice, este şi ea chemată să contri-
buie la respectarea normelor edictate 
în domeniul protecţiei mediului. Pen-
tru a contribui efectiv la protecţia me-
diului, dreptul penal trebuie nu numai 
să se adapteze şi să proporţionalizeze 
pedepsele cu prejudiciile ecologice, 
dar şi să instituie o represiune a po-
luării care să nu poată fi confundată 
cu represiunea contravenţiilor, caz în 
care se sancţionează o simplă încălca-
re a unor prescripţii administrative.

În domeniul protecţiei mediului, 
pentru atingerile aduse acestuia prin 
săvârşirea de fapte ilegale, dar şi pen-
tru daunele ecologice produse, s-a im-
pus necesitatea stabilirii răspunderii 
juridice.

Metode aplicate și materiale uti-
lizate. Cercetarea materializată în pre-
zentul studiu a fost realizată prin apli-
carea metodei construcției abstracte, 
a interpretării logice a normelor de 
drept, etc. Materialul științific folosit 
în vederea realizării prezentului stu-
diu provine din lucrări științifice, stu-
dii documentare, dar și din alte surse.

Discuții și dezbateri. Conştiinţa 
de mediu este considerată în doctrină 
ca fiind una dintre cele mai importante 
căi de realizare a cointeresării protec-
ţiei şi dezvoltării mediului. Realitatea 
confirmă însă că această conştiinţă 
ecologică sau este doar în formare la 
multe persoane, sau lipseşte, iar con-
secinţele negative asupra mediului 
sunt evidente. Din aceste motive, se 
apelează la legislaţie pentru suplini-
rea lipsei acestei conştiinţe şi pentru 
educarea oamenilor, chiar pe cale co-
ercitivă [ 6p.7-15],[ 7, p. 60-80 ].

Dreptul stabileşte regulile de con-
duită în domeniul mediului, dar şi 
sancţiunile care pot interveni în situ-
aţiile în care aceste reguli se încalcă 
prin săvârşirea de fapte dăunătoare 
mediului.

Alături de calea cointeresării baza-
tă pe conştiinţa de mediu, pe conştiin-
ţa de proprietar, răspunderea juridică 
reprezintă una dintre căile importante 
şi eficiente de realizare a cointeresării 
în domeniul protecţiei şi dezvoltării 
mediului. Folosirea constrângerii ju-
ridice, a sancţionării faptelor anti-me-
diu este un mijloc necesar, alături de 
mijloacele de conştientizare, de sti-
mulare şi de amplificare a interesului 
populaţiei, în vederea ocrotirii şi dez-
voltării mediului.

Comportamentul oamenilor poate 
fi dirijat în direcţia respectării regu-
lilor de conduită impuse de dreptul 
mediului, prin instituirea unor forme 
de răspundere juridică severă.

În literatura de specialitate străină 
se apreciază că pentru starea actuală a 
mediului ar exista o responsabilitate 
colectivă ce aparţine: comunităţilor 
ştiinţifice, savanţilor, tuturor oame-
nilor care doresc progresul, deşi sunt 
conştienţi că el comportă riscuri la 
nivelul avantajelor avute tocmai din 
progresele realizate [9].

Pot fi trase la răspundere juridi-
că orice persoane fizice sau juridice 
care nu respectă legislaţia mediului. 

Persoanele care răspund juridic se pot 
afla în situaţii de agenţi poluanţi (când 
prin faptele lor poluează efectiv me-
diul) sau de agenţi nepoluanţi (când 
prin faptele lor ilicite nu poluează 
mediul propriu-zis, dar acestea sunt 
sancţionabile după normele de drep-
tul mediului).

In ceea ce privește răspunderea ju-
ridică pentru faptele poluante, aceasta 
este o răspundere specială, de dreptul 
mediului, ce presupune existenţa unui 
element special - poluarea factorilor 
de mediu, prin fapte poluante [8]. 
Poluarea mediului poate fi rezultatul 
acţiunii umane, dar şi rezultatul unor 
fenomene naturale, prin care agenţii 
poluanţi intoxică, poluează factorii de 
mediu. Poluarea factorilor de mediu 
(sol, subsol, păduri, ape, atmosferă) 
prin fapte poluante atrage răspunde-
rea juridică.

In ceea ce privește răspunderea 
juridică pentru faptele nepoluante, 
normele de dreptul mediului, regle-
mentează şi acele fapte care deşi nu 
poluează în mod direct mediul, sunt 
sancţionabile în condiţiile stipula-
te prin acestea şi atrag răspunderea 
juridică. Reglementarea – cadru în 
materie, dar şi alte reglementări spe-
ciale prevăd astfel de fapte, cum ar 
fi: schimbarea categoriei de folosinţă 
a terenurilor agricole sau forestiere 
fără aprobare; refuzul de prezentare 
autorităţilor pentru mediu a datelor 
privitoare la emisiile de poluanţi; pre-
zentarea de date sau informaţii false 
în studiile de impact asupra mediului 
etc.

In ceea ce prvește, formele răs-
punderii juridice în dreptul mediului, 
trebuie să plecăm de la ideea că răs-
punderea juridică ca formă a răspun-
derii sociale, este o categorie juridică 
specifică tuturor ramurilor de drept, 
ce sugerează ideea de sancţiune juri-
dică, deoarece intervine în cazul în-
călcării prevederilor legale şi are ca 
efect aplicarea de sancţiuni legale. În 
funcţie de specificul normei juridice 
încălcate, răspunderea juridică îmbra-
că o serie de forme concrete, cum ar 
fi: răspunderea civilă, răspunderea re-
presivă (contravenţională şi penală), 
răspunderea disciplinară.

În ţara noastră, reglementarea 
răspunderii juridice îşi are sediul în 
O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia 
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mediului. Unii autori considera ca 
sintagma mediu inconjurator consti-
tuie o formulare pleonasmica. Este 
recunoscut faptul că, în domeniul pro-
tecţiei mediului şi al conservării natu-
rii, rolul cel mai important le revine 
mijloacelor preventive de tip civil sau 
administrativ, în timp ce cele de drept 
penal au un rol subsidiar [18].

Legea nr.137/1995 republicată, 
stabileşte în art. 82 doar trei forme 
fundamentale ale răspunderii juridice 
ce intervine ca urmare a încălcării pre-
vederilor sale, respectiv: răspunderea 
civilă, contravenţională sau penală. 
Din categoria instrumentelor juridice 
de protecţie şi conservare a mediului, 
mijloacele de drept penal sunt cele 
mai severe [13].

Răspunderea penală, alături de ce-
lelalte forme ale răspunderii juridice 
specifice dreptului mediului este un 
mijloc represiv important pentru pro-
tecţia şi dezvoltarea mediului.   Prin 
implicarea legii penale în protecţia 
mediului, se urmăreşte realizarea în 
primul rând a uneia dintre funcţiile 
sale fundamentale, respectiv funcţia 
preventivă (prevenţia generală şi pre-
venţia specială).

Comportamentele inconvenabile 
din punct de vedere social-economic 
sunt reglementate şi incriminate atât 
prin norme de incriminare-cadru, cât 
şi prin norme de incriminare specia-
le.

În dreptul naţional, prima regle-
mentare cadru în materia protecţiei 
mediului a fost Legea privind protec-
ţia mediului înconjurător [10]. Toto-
dată, Constituţia României consacră 
obligaţia statului de a reface şi ocro-
ti mediul înconjurător, de a menţine 
echilibrul ecologic şi de a crea con-
diţile optime pentru creşterea calităţii 
vieţii[3]. Pe tărâm legislativ, un pas 
important în direcţia conturării unui 
sistem de răspundere menit să asigu-
re repararea integrală, eficientă şi, pe 
cât posibil, în natură a prejudiciilor 
cauzate mediului, s-a realizat prin Le-
gea privind protecţia mediului [13] şi 
ulterior prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului privind protecţia mediu-
lui [18], aprobată ulterior cu modifi-
cări [14], reglementări determinate de 
exigenţa respectării angajamentelor 
asumate de România în scopul inte-
grării depline în Uniunea Europeană. 

Aderarea României la Uniunea 
Europeană în anul 2007 a impus 
transpunerea în legislaţia autohtonă 
a Directivei Consiliului şi Parlamen-
tului European privind răspunderea 
de mediu cu referire la prevenirea şi 
repararea prejudiciului asupra me-
diului [5].Transpunerea dispoziţiilor 
comunitare s-a realizat prin textele 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
privind răspunderea de mediu cu re-
ferire la prevenirea şi repararea preju-
diciului asupra mediului [17].

Legea nr.137/1995 republicată, 
stabileşte în art.82 doar trei forme 
fundamentale ale răspunderii juridice 
ce intervine ca urmare a încălcării pre-
vederilor sale, respectiv: răspunderea 
civilă, contravenţională sau penală. 
Din categoria instrumentelor juridice 
de protecţie şi conservare a mediului, 
mijloacele de drept penal sunt cele 
mai severe[13].

Răspunderea penală, alături de ce-
lelalte forme ale răspunderii juridice 
specifice dreptului mediului este un 
mijloc represiv important pentru pro-
tecţia şi dezvoltarea mediului.   Prin 
implicarea legii penale în protecţia 
mediului, se urmăreşte realizarea în 
primul rând a uneia din funcţiile sale 
fundamentale, respectiv funcţia pre-
ventivă (prevenţia generală şi preven-
ţia specială).

Conform dispzițiilor art. 82 din 
Legea nr.137/1995 privind protecția 
mediului încălcarea prevederilor pre-
zentei legi atrage răspunderea civilă, 
contravențională sau penală. Con-
form art 85 din legea specială, sunt 
incriminate ca infracțiuni următoarele 
fapte care se pedepsesc cu pedeapsa 
închisorii de la 3 luni la un an sau cu 
amendă de la 250.000 lei la 1.500.000 
lei, dacă acestea au fost de natură să 
pună în pericol viața ori sănătatea 
umană, animală sau vegetală:  arde-
rea miriștilor, stufului, tufărișurilor și 
vegetației ierboase din ariile proteja-
te și de pe terenurile supuse refacerii 
ecologice; defrișarea vegetației lem-
noase din afara fondului forestier, si-
tuată pe terenuri cu pante foarte mari 
sau la limita superioară a vegetației 
forestiere; provocarea de poluare ac-
cidentală, datorită nesupravegherii 
executării lucrărilor noi, funcționării 
instalațiilor, echipamentelor tehno-
logice și de tratare și neutralizare, 

menționate în prevederile acordului 
și/sau autorizației de mediu; provo-
carea de poluare prin evacuarea, cu 
știință, în apă, în atmosferă sau pe sol, 
a unor deșeuri sau substanțe pericu-
loase [13].

În accepțiunea legii speciale con-
stituie infracțiuni și se pedepsesc cu 
pedeapsa închisoarii de la 6 luni la 3 
ani sau cu amendă de la 500.000 lei 
la 3.000.000 lei, dacă faptele au fost 
de natură să pună în pericol viața ori 
sănătatea umană, animală sau vege-
tală: nerespectarea restricțiilor sau 
interdicțiilor stabilite pentru protecția 
apelor și atmosferei; folosirea de mo-
meli periculoase și de mijloace electri-
ce pentru omorârea animalelor sălba-
tice și a peștilor în scopul consumului 
sau comercializării; spălarea în apele 
naturale a ambalajelor de pesticide și 
de alte substanțe periculoase, precum 
și a utilajelor cu care s-au transpor-
tat sau aplicat acestea; producerea 
de zgomote peste limitele admise, 
dacă prin aceasta se pune în pericol 
grav sănătatea umană; 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; con-
tinuarea activității după suspendarea 
acordului sau autorizației de mediu; 
nesupravegherea și neasigurarea de-
pozitelor de deșeuri și substanțe pe-
riculoase[13].

Totodată se pedepsesc cu închi-
soare de la 1 la 5 ani următoarele 
fapte incrimante ca infracțiuni: elibe-
rarea acordului și/sau autorizației de 
mediu fără documentația obligatorie 
și completă; prezentarea în studiile 
și analizele de impact a unor conclu-
zii și informații false; introducerea 
în țară a unor deșeuri sau substanțe 
periculoase în scopul depozitării și/
sau distrugerii; nesupunerea la testare 
a oricărei substanțe noi din țară sau 
străinătate; transportul sau tranzitul 
de pesticide, substanțe sau deșeuri 
periculoase fără autorizație; omisiu-
nea de a raporta prompt despre orice 
accident major; incinerarea deșeurilor 
periculoase în instalații neomologa-
te; amenajarea, fără autorizație, de 
depozite subterane sau de suprafață 
pentru deșeuri periculoase; depozita-
rea în spații subterane a deșeurilor sau 
substanțelor periculoase; fabricarea, 
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livrarea și utilizarea substanțelor peri-
culoase și a pesticidelor neautorizate; 
nerespectarea interdicțiilor în legătu-
ră cu utilizarea pe terenuri agricole de 
pesticide sau îngrășăminte chimice; 
provocarea, datorită nesupravegherii 
surselor de radiații ionizante, a con-
taminării mediului și/sau a expunerii 
populației la radiații ionizante; omi-
siunea de a raporta prompt creșterea 
peste limitele admise ale contaminării 
mediului; descărcarea apelor uzate și 
a deșeurilor de pe nave sau platforme 
plutitoare direct în apele naturale; as-
cunderea unor date sau difuzarea de 
către funcționarii publici de informații 
false în legătură cu calitatea mediu-
lui și sănătatea umană; continuarea 
activității după dispunerea încetării 
acesteia; neluarea măsurilor de limi-
tare a impactului asupra mediului a 
substanțelor sau deșeurilor periculoa-
se; aprobarea și facilitarea intrării în 
țară a deșeurilor și substanțelor pe-
riculoase. Constatarea și cercetarea 
infracțiunilor se fac din oficiu de către 
organele de urmărire penală, conform 
competenței legale[13].

Conform dispozițiilor art. 87 se pe-
depsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani: 
aplicarea necorespunzătoare sau nelu-
area măsurilor de intervenție în caz de 
accident nuclear; refuzul intervenției 
în cazul poluării accidentale a apelor 
și a zonelor de coastă; provocarea, cu 
știință, de poluare prin evacuarea sau 
scufundarea în apele naturale, direct 
sau de pe nave ori platforme plutitoa-
re, a unor substanțe sau deșeuri peri-
culoase[13]. 

Totodată, Codul penal actual re-
glementează mai multe infracțiuni 
ecologice. În Capitolul III intitulat 
,,Nerespectarea regimului armelor, 
munițiilor, materialelor nucleare și 
al materiilor explozive” sunt regle-
mentate infracțiunile privind neres-
pectarea regimului materialelor nu-
cleare sau al altor materii radioactive 
și nerespectarea regimului materiilor 
explozive, iar în Capitolul V intitulat 
,,Infracțini contra siguranței publice” 
sunt incriminate ca infracțiuni, infec-
tarea apei și traficul de produse sau 
substanțe toxice[1]. 

Conform art. 345 alin. (1) Cod 
penal constituie infracțiunea de ne-
respectare a regimului materialelor 
nucleare sau al altor materii radio-

active primirea, deţinerea, folosirea, 
cedarea, modificarea, înstrăinarea, 
dispersarea, expunerea, producţia, 
procesarea, manipularea, depozita-
rea intermediară, importul, exportul 
ori depozitarea finală, transportul sau 
deturnarea materialelor nucleare ori 
a altor materii radioactive, precum şi 
orice operaţie privind circulaţia aces-
tora, fără drept și se pedepsesc cu în-
chisoare de la 3 la 10 ani şi interzice-
rea exercitării unor drepturi. Conform 
art. 345 alin (2) constituie infracțiune 
sustragerea materialelor nucleare sau 
a altor materii radioactive și se pedep-
seşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 
Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi 
(2) au pus în pericol alte persoane sau 
bunuri, au produs vătămarea corpora-
lă a uneia ori a mai multor persoane, 
pedeapsa este închisoarea de la 7 la 
15 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. În cazul în care faptele pre-
văzute la alin. (1) şi (2) au avut ca ur-
mare moartea uneia sau a mai multor 
persoane, pedeapsa este închisoarea 
de la 10 la 20 de ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. Dacă faptele 
prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) au fost 
săvârşite din culpă, limitele speciale 
ale pedepsei se reduc la jumătate[1].

Potrivit dispozițiilor art. 346 Cod 
penal, constituie infracțiunea de ne-
respectare a regimului materiilor ex-
plozive, producerea, experimentarea, 
prelucrarea, deţinerea, transportul ori 
folosirea materiilor explozive sau ori-
ce alte operaţiuni privind circulaţia 
acestora, fără drept, care se pedepsesc 
cu închisoarea de la 2 la 7 ani, dar și 
sustragerea materiilor explozive care 
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 
10 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. Când aceste fapte privesc o 
cantitate mai mare de 1 kg echivalent 
trotil sau când cantitatea explozivă 
este însoţită de materiale de iniţiere, 
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 
12 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. În cazul în care toate aceste 
fapte au avut ca urmare moartea une-
ia sau mai multor persoane, pedeapsa 
este închisoarea de la 10 la 20 de ani 
şi interzicerea exercitării unor drep-
turi[1].

Codul penal incriminează prin 
dispozițiile art. 359 traficul de produ-
se sau substanţe toxice care constă în 

producerea, deţinerea, precum şi orice 
operaţiune privind circulaţia produse-
lor ori substanţelor toxice, cultivarea 
în scop de prelucrare a plantelor care 
conţin astfel de substanţe ori experi-
mentarea produselor sau substanţelor 
toxice, fără drept și se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzi-
cerea exercitării unor drepturi [1].

Prin dispozițiile art. 356 Codul pe-
nal consacră infracțiunea de infectare 
a apei care constă în infectarea prin 
orice mijloace a surselor sau rețelelor 
de apă, dacă apa devine dăunătoare 
sănătății oamenilor, animalelor sau 
plantelor și se pedepsește cu închi-
soare de la unu la 5 ani. Dacă fapta 
este săvârșită din culpă, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau 
amendă[1].

Analiza legislației penale în 
această materie evidențiază caracterul 
parțial al ocrotirii penale a relațiilor 
sociale privind protecția mediului, 
aceste incriminări vizând valori soci-
ale, care nu fac parte din sistemul me-
diului înconjurător [16,p. 678-679]. 

Constituţia Republicii Moldova 
statuează prin dispoziţile art. 37 şi 59 
în sensul că Statul garantează fiecărui 
cetăţean dreptul la un mediu înconju-
rător neprimejdios, din punct de ve-
dere ecologic, pentru viaţă şi sănătate, 
menţionându-se că protecţia mediului 
înconjurător constituie o obligaţie a 
fiecărui cetăţean, iar persoanele fizice 
şi juridice răspund pentru daunele pri-
cinuite sănătăţii şi avutului unei per-
soane ca urmare a unor contravenţii 
ecologice[4]. În dreptul naţional, răs-
punderea civilă pentru daune nucleare 
a fost reglementată iniţial prin Legea 
cu privire la desfăşurarea activităţi-
lor în domeniul nuclear [11]. Ulterior 
evenimentelor din 1989, răspunderea 
civilă pentru daune nucleare a fost 
consacrată, lacunar, prin dispoziţiile 
Legii privind desfăşurarea în siguran-
ţă a activităţilor nucleare [12], motiv 
pentru care a fost adoptată Legea pri-
vind răspunderea civilă pentru daune 
nucleare [15]. În materia răspunderii 
pentru daune nucleare sunt incidente 
şi dispoziţiile privind ,,Regimul ac-
tivităţilor nucleare” al Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului privind protec-
ţia mediului [18]. 

Codul penal al Republicii Mol-
dova reglementează în Capitolul IX 
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infracțiunile ecologice: încălcarea 
cerințelor securității ecologice prin 
dispozițiile art. 223, încălcarea reguli-
lor de circulație a substanțelor, materi-
alelor și deșeurilor radioactice, bacteri-
ologice sau toxice prin dispozițiile art. 
224, tăinuirea de date sau prezentarea 
intenționată de date neautentice des-
pre poluarea mediului prin dispozițiile 
art. 225, neîndeplinirea obligațiilor de 
lichidare a consecințelor încălcărilor 
ecologice prin dispozițiile art. 226, po-
luarea solului prin dispozițiile art. 227, 
încălcarea cerințelor de protecție a sub-
solului prin dispozițiile art. 228, polu-
area apei prin dispozițiile art. 229, po-
luarea aerului prin dispozițiile art.230, 
tăierea ilegală a vegetației forestiere 
prin dispozițiile art. 231, distrugerea 
sau deteriorarea masivelor forestiere 
prin dispozițiile art. 232, vînatul ile-
gal prin dispozițiile art. 233, îndelet-
nicirea ilegală a pescuitului, vânatul 
sau cu alte exploatări ale apelor prin 
dispozițiile art. 234, încălcarea regimu-
lui de administrare și protecție a fondu-
lui ariilor naturale protejate de stat prin 
dispozițiile art. 235 [2].

Analiza întregului tablou legisla-
tiv din cele două ţări ne permite să 
concluzionăm în sensul că procesul 
conturării sau configurării răspunderii 
juridice penale este supus unei conti-
nue evoluţii, din perspectiva reconfi-
gurării realităţii sociale, sub imperiul 
modificărilor legislative. Studierea 
legislaţiei în vigoare ne-a permis să 
determinăm nivelul de reglementare 
juridică a diverselor manifestări ale 
răspunderii juridice penale și să con-
turăm direcţiile de studiu. 

Concluzii. Analiza legislației pe-
nale în această materie evidențiază 
caracterul parțial al ocrotirii penale 
a relațiilor sociale privind protecția 
mediului, aceste incriminări vizând 
valori sociale care nu fac parte din 
sistemul mediului înconjurător. Răs-
punderea penală, alături de celelalte 
forme ale răspunderii juridice speci-
fice dreptului mediului este un mijloc 
represiv important pentru protecţia şi 
dezvoltarea mediului.   Prin implica-
rea legii penale în protecţia mediului, 
se urmăreşte realizarea, în primul 
rând, a uneia dintre funcţiile sale fun-
damentale, respectiv funcţia preven-
tivă (prevenţia generală şi prevenţia 
specială).
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