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Actualitatea temei.
pe

are de 
de starea 

degrada – .

ridice 

–

a

i
fapt care s-a

întâmplat în an. 2002, i ecologice în care se 

Cu toate acestea, p ,
din nefericire, nu s-

- -am 
, în timp ce 

cercetare.
pentru poluarea apei au avut-

Printre ace
Macari, 
Trofimov, P. Zamfir etc. (Republica Moldova); A. Boroi, V. Dobrinoiu, M. I. Rusu
Lupan, C. Manta, D. Marinescu, M. Gorunescu, (România); I.V. Popov, A.A. Romanov, A.Iu. 
Filanenco, R.A.O. Gurbanov, E.V. Ovcearenco, L.I. Broslavschii ( ) etc. 
acestor autori -
studiile întreprinse anterior î

-penale complexe la 
aces

special a apelor.
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Scopul tezei co
în 

în identificarea a problemelor cu care se 

formularea unor propuneri de lege ferenda amelioreze
domeniu. 

obiecti :

deosebirilor în raport cu modelul de 

poluare a apei;
analiza juridico- -

-

dintr
a apei, precum

-
de lege ferenda 

. Întrun atingerea obiectivelor 

de mediu, în special cea de 

.

pentru poluarea apei. -

-

cadrului incriminator în materie.
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,

În plan teoretico-conceptual, 

doctrinei 

ia analizei juridico-

dreptului

or preocupate de supravegherea 

Rezu constau în: analiza juridico-

RM; identificarea tehnico-

form
– Contaminarea apei 

–
- normei de la 

de lege ferenda 
acesteia.

Implementarea rezultatelor 
tizarea e un în 

,
masteranzi, doctoranzi; în 
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; în 
superior; în procesul de elaborare a normelor 

de drept dar organelor de drept.

- cu genericul ,,Probleme actuale 

2013; -
-

–
comportamentului legal contemporan”, -4 noiembrie 2017).

La tema tezei de doctorat au fost publicate 8 
Teza de doctorat are un volum total de 158

c : 4
ri; bibliografie din 255

spunderii; CV-ul autorului.
Cuvintele-cheie:

mediu, daun de mediu, pericol, echilibru ecologic.

Introducerea
aplicative a rezult Tot în acest compartiment sunt identificate 

În capitolul 1, intitulat: domeniul pentru 
a apei”,

poluare a apei, studiu

perfectarea cadrului incriminator în domeniu. 
1.1.

de poluarea apei” ne impunem
considerând-

-
temporar la ter -

tul tezei

de
normele vizate s-

tru 
-am referit 



7 
 

[9, p. 35].
din acele timpuri,

Începând cu an. ta de 24.04.1961 a CP al RSSM, 
faptele penale contra resurselor acvatice sunt pedepsite în temeiul art. 235 „Impurificarea 

ului” în Cap. al XI-lea din respectiva Lege. Potrivit normei 
impurificarea râ

im
oamenilor – se pede [17].

ntel
4 noiembrie 
prin Dreptul penal

de poluarea mediului. Faptul dat impune a recurge la 

se mai id [23, p. 13-14].
A

apreciere c . 2002 
un capitol aparte în CP RM

a apei 
(art. 229 CP RM).

În subiectul 1.2., cu titlul: „Gradul de 
” se

constatându-

Trecând peste acestea, am decis 
- -ar fi 

nii de 
poluare Oricât ar fi de ban a apei nu a 
constituit obiectul de cercetare a nici unei teze de doctorat din din an.

ul art. 229 CP RM. Cu atât mai mult, nu

ii penale pentru 
poluarea apei.
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în pofida acestui fapt, amintim

n materie de drept al mediului.
[3, 5], I. Macari [37],

Al. Borodac, V. Berliba [4], X. Ulianovschi [56; 57], [13; 15; 16], care au 
-

de poluare

O

luc [51; 52; 53; 54].
Printr-

la adresa mediului autorul G. Ardelean, care [1, 55]
scoate în 

prin l [49] în materie 

[58, 59] sale a mecanismului
Subiectul 1.3. este consacrat „Analizei doctrine

ea de poluarea apei” p , i conceptele ce au 
altor state în materia i

a apei. Pentru început, am demarat

ce a inspirat 

art. 229 CP RM.

privind abordarea pro
prea interesat nici doctrinarii români, în special pe 

- -l
con

a preocupat mai mult doctrinarii 

a apei. profesorul E. [35]
s-

,,prejudiciu ecologic”, a descris particularitatea dreptului la 

etc.
Tot acesta, prin intermediul unui -didactice, s-a expus de fiecare 

[34; 36]
l poate 
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juridico-penal de responsabilizare pentru fapte contra mediului, ine autoarei D.
[42; 43]

constituie o prioritate a doc
viitoare.

profesorului M.
la cea a dreptului mediului. De-a lungul a câtorva 

dec

ific [27; 28] [25; 26].
Oprindu- uneri României din perioada 

2004-2009
incrim a
396) [19]. În pofida acestui fapt, unii doctrinari ai timpului respectiv cum ar fi: H. Diaconescu 
[21; 24; 38; 40; 44; 47]

componentelor 
mediului. Prin lucrarea sa [39], autorul C.

expunerii asu

autoarea Hanciu O.M. prin lucrarea sa de doctorat
[29]

Trecând la analiza gradului de cercetare sub aspect doct a apei 

au
de doctorat A. Romanov, I. Popov, I. Filanenco, 

care 

-
doctrinar rus în materia incri a apei poate fi atribuit autor
Gurbanov R., Ovcearenko E.V., ., Vetrov ,

A., Latîpov R. M. ., S. Golubev.
-au interesat în mod constant de problematica în materie de 

Bogoliubov S. A. [62], Erofeev 
B. V. [66], Petrov S. [69], Golicencov A. K. [65], Brinciuk M. M. [63], Misnik G. A. [68],

I. [71]
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Capitolul 2, intitulat „
clarifica unele aspecte 

a

ui 2.1. intitulat: „
” necesit

recurgând la cercetarea

1961, de la 
modificarea, 

”. Ulterior, s-au
gradarea 

peisajului, stânjenirea pescuitului etc. [41, p. 164].
-

de reglementare. Spunem aceasta

textelor unor legi (de mediu sau penale). Astfel,
apelor a RM P RM ce 
incrimine a apei, nemaivorbind de alte legi speciale în domeniu
(art. 2) [33]. Prin urmare, din textul 

abile 

L
a lor

care p om.
În subiectul 2.2. cu genericul: „Obiectul ” s-a recurs la 

caracte de poluarea apei, începând cu definirea sa, iar ulterior cu 
distingerea categoriilor acestuia
normele juridico- nor raporturi numite juridico-penale [8, p. 111-112] i

mediului, prin care am definit obiectul jur a apei,
regulile ce stau la baza raportului juridic de drept al mediului.
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obiectul 
a apei ca fiind 

-sociale”.
Pornind de la caracterizarea obiectului juridic general a apei vom 

cu ocazia inc
valoare

ordinii de drept.
Cu toate acestea,

[2, p. 6]. Astfel, autoarea G. Cojanu în i
legiuitorul RM (1) art.

diversiune se aduce atingere
valoare sau la un fascicul de valori concrete [20, p. 39].

De fapt, o asemenea abordare s- obiectului nostru de studiu,
unde obiectul general al a apei ar constitui un fascicul de valori, altele 
decât cele specifice ordinii de drept, anume valori ale mediului, prin atentarea la care s-ar leza 
ordinea l. 

unanim 
obiectul generic a apei

”. 
Prin urmare, obiectul generic

factorilor abiotici,
constituind un capitol al eventualului titlu denumit în varianta propu
contra mediului natural”. 

V. Stati [16, p. 1201]

-226 CP RM
e (227-230 CP RM

RM). Mai devreme, prin an. 2005, un alt grup de 
autori [13, p. 388, 396]

obiectul juridic nemijlocit a apei,
are un caracter , fiind unul 

[50, p. 164]).
D , ar fi mai corect a-l numi obiect nemijlocit cu caracter multiplu prin 

care se aduce atingere mai multor valori de acee
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principale (apa), iar altele secundare .
de autoarea N. Beleaev, în cazu

,
[61, p. 226].

Deci (se pun în pericol), în primul rând, la 
ul natural, ca valoare de mediu ce

În al doilea rând, poluarea apei se 

acvatic poluat (art. 197 CP RM);
integritate RM 

îndeletnicirea... cu 
sau a altor mijloace d

cazul consumului apei poluate – v
– art. 157 CP RM

persoanei (în caz de deces ca urmare consumului apei poluate – l
– art. 149 CP RM).

obiectul material
-

[11, p. 132]

trebuie confundat obiectul material

-
sesizabil, existând pericolu din cauza a

integritatea bunului material. Consacratul penalist S. -o lucrare a sa [14, p. 
137]

[8, p. 
164].

Urmare la cele afirmate, prin obiect material
ri 

-
Capitolul 3, intitulat se impune în 

clarificarea -se a 

la 
conexe.
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În subiectul 3.1. „Caracteristica uarea
apei”, fiind unul

-a lungul 
i dreptului penal, acesteia i-

Dintre toate acestea, ne-am oprit
latura obie

[22, p. 190].
l ce constituie obiectul 

ne-am expus în lurare nemijlocit asupra i (introducerea) 

sau (depozitarea, înhumarea în sol a unor obiecte sau 
.

potrivit textului actual al normei de incriminare,
activitatea de infectare impurificare a apei.
CP RM expunerea criticilor aduse legiuitorului nostru pentru 

introducere , a 
)

a apei prin introducerea pe cale în ape a 
) de orice fel se va avea în vedere: a,

p
( ) - ce). 

De asemenea, 
pericol, metodele, mijloacele prin care are 

ie 
i de 

cele dintâi fiind calificate deja drept 
de poluare

a apei omisiunea unei 

a ei, fapt ce impune a nu confunda scopul normei de la art. 31 din 
nr. 1515/1993 prin instituirea o

a locuitorilor republicii de a proteja me e [32].
a apei, acestea nu sunt 
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periculoase pentru me , starea de pericol fiind 
urma analizei indiciilor fizico – chimici

45]. sau 
materiale nu este suficient doar el

(ex. 
etc.).

devenind susceptibile de 
u produs-

[8, p. 139]
-

-

prejudiciabile în speci a apei.
Deci

-un iaz cu o

grad prejudiciabil mai redus.
, de la 

argumentelor contra caracterului material al resp
Astfel, cauzele

poluare
mediu constituie una din cele mai deosebite 

factorilor de mediu care 
- [1, p. 40].

sit poate implica, la rândul ei, alte
-

diat
Caracterul imprevizibil al prejudiciului ecologic

[1, p. 40].
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c
acordându-

Caracterul ireversibil al daunei de mediu.
Caracterul incert al daunei de mediu. 

în materie de mediu [55, p. 62].
ecologice constituie un mare regres în plan de asigurare a 

Posibile efect a
apei le statelor ce au adoptat de mult 

, pe care le 
-

sale. Câteva argumente în acest sens ar servi:
.

.

momentu

- principiul 
- principiul prevenirii riscurilor ecologice i a producerii daunelor;
- principiul 

care, 

re cauzate prin poluare).
Prin daune a

riscuri semnificative 
[16, p. 1212].

În compartimentul 3.2. intitulat: „Deli a apei de alte 
conexe” s-a inut cont de irul

i cazul

RM) sau grupuri diferite (art. 136, 
343, 278 CP RM) [10, p. 31].

Pentru delimitarea uarea apei de cea a apei potabile 
ne-am oprit a

RM prin a 
descrie realizarea laturii obiective a infr infectare,
considerând-
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Din aceste motive, poate CP 

criminalizare a faptei de 
contaminare a apei potabile, t
între acestea, nu din perspectiva re -penale, deoarece nu putem 

de poluarea apei, cu unele referiri
compone

Problema deli este una de mare 

atun ntul 
, deoarece este destul de anevoios a distinge 

tunci când 

a
considerarea 

aceasta este una 
, art. 149 C.Contr. prevede fapta de poluare a mediului (aerului atmosferic, a 

ce au cauzat prejudicii [10, p. 34].
Capitolul 4, intitulat „Elemente constitutiv-

apei”,

În compartimentul 4.1., dedicat analizei „Subiectului apei” am 
precizat 

- -
underii penale.

4.1.1. .

[64, p. 75], sau 
–

- [60, p. 74], ori mai 

[48, p. 126].
(individul) pentru a i se 
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responsabilitatea, potrivit art. 22 CP RM, aceasta
-

-

-
e de aflat în 

[18]
prevederile art. 26 alin. (1) din C.Civ.,

alin. (20) al Legii cu privire la 
845/1992 „ 

” [31].
4.1.2. . îl pot genera 

special cele cu scop 
lucrativ.

celei comerciale. Anume acestea sunt ramurile dreptului care s-au preocupat în mod constant de 

poluarea apei (3) CP RM o

responsabile penal în af

,

se poate pedepsi pe sine [30, p. 90].
constituie un alt aspect di

special ce trebuie considerat la aplicarea ii penale pentru poluarea apei.
a persoanelor juridice pentru poluarea apei în cazul în care acestea 

s- - constituie actualmente o 

-a pus bine la punct 

p
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schiva de la 

oane fizice pentru
[46, p. 27].

4.2. „Latura subie a
apei” î

c ,

RM -a de semn 
obligatoriu al laturii su

[12, p. 235].

le sale
ul diferit de pericol social al 

I

sau cele de rezultat (daune)
prin care a fost 

a apei 
-

la alte valori decât apa. Ea este (cale) pentru 
cat

poluare (2) lit. m)
CP RM în cazul în care a dus la decesul persoanei.

. , sunt identificate opinii potrivit

[67, p. 42]
deci

cazul nostru
fa la infrac ca de exemplu 

etc. Cu toate acestea,
dorindu-

drept urmare
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[6, p. 487-488].
.

[7, p. 291] a apei este 
i cu

Într- a apei 
(modificarea caracteristicilor apei) -a

dorit- (poluarea)

[70, p. 61].

în urma 

1. Analiza

2.

3.
la art. 229 CP RM.

4. Interpretarea multi
prejudiciabile incriminate la art. 229 CP RM.

5. Examinarea 
6. Cercetarea i s

legate de interpretarea laturii subi iunii de poluarea apei.
7. Formularea ale ii de poluarea 

apei.
8. art. 229 CP RM de unele 

9. lor de ordin tehnico-juridic 
de lege ferenda

În urma
poluarea apei tragem concluzii generale:

1. Studii multidimensionale privitoare -au 

le
RM

2. -

resurselor piscicole,
persoanei

acvatice este unul difuz, 
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.
3. RM (art. 60 alin. (1) lit. b), art. 76, art. 

126 CP RM) sunt inaplicabile, altfel spus, incompatibile în încercarea de a le corela cu norma de 
la art. 229 CP RM

ace

(2) CP RM 
timp cât aceasta are în vedere aprecierea caracterului considerabil doar î

u cât
ocrotite de le

4. Strategia semnelor laturii obie
poluarea apei loc de interpretare, favorizând astfel 

a
5.

decesul persoanei eat), respectiv 

6.

con -se astfel principiul 
democratismului.

7. Legisl nu prevede o 
natural, ci a celei din sistemele de 

valori decât cele de mediu
statelor europene.

,
i, fapt ce va 

,
doar

a fi aplicate. punere juridico- a
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întreprinse în cadrul acestei tezei venim cu un spectru larg de , în scopul 
legii penale:

În plan conceptual
1. i de structurare a CP RM 

umanismului,
redenumirea Cap. a face 

construit uni la regimul juridic al 

abiotice, antropice).
În plan legislativ
1. CP RM prezentat 

în textul ce
Art.229 Poluarea apei

(1) Introducerea în ape, 
lor

de 
.

(2) tal sau animal se
sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, 

de

(3) ,
sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, 

de 

(4)
nchisoare de la 5 la 9 ani,

de 
2. Introducerea în CP RM, Cap.

Articolul2151. Contaminarea apei potabile
(1)

ar nilor, 
animalelor sau plantelor de 

de 
(2) Acee

de sau închisoare pe 
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un termen de la 3 la 5 ani, 
la 5000 de 

(3)
cu 

închisoare de la 4 la 7 ani, 
la 6000 de 

(4)
5 la 9 ani,

de 
3. Excluderea lit. b) din art. 228 CP RM, poluarea apelor subterane, creând pericol pentru 

CP RM 

orice fel depozitarea, înhumarea...).

cele subterane.
4. Completarea art. 21 al CP RM cu un nou alin. 32 orice 

principii”.
5 RM a unui nou alin. 33 cu textul: „succesorii 

persoanele juridice în limita patrimoniului succedat”.
6. Pentru a eficientiza 

art. 57 CP RM drept 
c
poluarea apei, altele decât cele ce presupun repararea prejudiciului. Unele din ele s-ar referi la: 
crearea unui obiectiv acvatic similar celui poluat sau care a generat epuizarea apei din cauza 

crearea 
unui alte componente a
Deci alin. (1) al art. 57 din CP RM „sau a întreprins alte 

”.
7. De introdus un nou articol în C.Contr. sub nr. 109 intitulat ,,Poluarea apei” cu 

text:
Art. 109 Poluarea apei

ar se

1 C.Contr.
8. exclus sintagma ,,poluarea 

acestora”.
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9. Alin. (3) art. 10 exclus, deoarece fapta 

apelor.
10. Excluderea alin. (5) 

constituie, la fel, o poluare a apei.
exclus , sintagma ,,a bazinelor acvatice 

”.
13.

modificarea textului de la art. 17 din Legea RM 
apelor râ „Persoanele culpabile de 

ele 13-
.

La nivel aplicativ
1.

, fapta
om

aprecieze starea, sau mai bine-
p Ordinul Ministerului 

nr. 163 din 07.07.2003 cu privire la aprobarea 
„Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului încon
apelor” (anexa1). 

formarea 

instituirea ,
ngent restrâns de 

moderniza

elaborarea anual a .

1. Prin cu cea 
de mediu, se armoniz calificarea faptelor ce 

Concomitent, termenii noi spec

2. Vor fi excluse erorile
art. 229 CP RM, precum apei în raport cu 

conexe.



24 
 

229 CP RM 
ce va

- M.
practica 

dreptului penal.
5. Vor avea 

229 CP RM la alte norme, sau viceversa; 
se vor reduce cheltuielile generate de eventualel la CtEDO,

În continuare

1. -
229 CP RM;

2. de mediu exe, în 
special de poluare a factorilor biotici;

3.
poluarea apei

4.

5. Evaluarea impactului 229 CP RM 

6.

BIBLIOGRAFIE

1. Ardelean G. Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma 

-45.

2.

poluarea apei. -10.

3.

835 p.

4. Cartier juridic, 2005. 656 p.

5. Adnotat cu 

jurisprud

6.

penal al Republicii Moldova.

, Issue 2/2017, p. 467-498.



25 
 

7.

p.

8. Borodac A

516 p.

9. Bo caneanu M. 

-38.

10.

i -35.

11.

p.

12.

2012. 328 p.

13.

p.

14.

675 p.

15.

2011. 1062 p.

16.

17. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la 24.03.1961. În: 

18. Codul civil al Republicii Moldova. Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.

19. Codul penal al României. Nr. 301 din 28 iunie 2004. În: Monitorul Oficial al României, 29 

iunie 2004, nr. 575 (abrogat).

20. Cojanu G. R

176 

p.

21.

624 p.

22.

23. : Lumina Lex, 2003, 534 p.

24.

Universitatis George Bacovia. Juridica - Volume 5. Issue 1/2016 



26 
 

http://www.ugb.ro/Juridica/Issue9RO/7.%20Raspunderea%20juridica%20pentru%20daune%20e

cologice.Durac%20Gheorghe.RO.pdf (vizitat la 28.06.2017).

25. -

26.

27.

Române, 2014, nr. 6, p 16-36.

28.

În: Pandectele Române, 2014, nr. 8, p. 17-30.

29. statelor pentru daunele de mediu 

transfrontaliere.

30. Iacob M. 

2015, nr.11, p. 89-94.

31.

03.01.1992. Publicat: 28.02.1994 în Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.2.

32.

Publicat: 01.10.1993 în Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.10.

33.

3.08.1995 în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.43.

34.

35.

77-89.

36. Lupan E. Tratat de dreptul prot

37.

509 p.

38.

p.

39.

-128.

40. Manta C. The leagislation of the northern countries regarding the environment protection. 

Anals of „C -156.

41.

42. -

781 p.



27 
 

43. Mar -

Universul juridic, 2010. 759 p.

44.

Craiova, 2014. http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Temp/Rezumate/NEMES_ro%20(1).pdf

(vizitat 11.11.2017).

45. Nr. 163 din 

07.07.2003 cu privire la aprobarea "Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului 

În Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 03.10.2003, nr. 208.

46.

92 p. 

https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Liability-of-Legal-Persons-RO.pdf (vizitat 

02.08.2017).

47.

http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/218/Paraschiv%20Daniel.pdf?sequence=1&

isAllowed=y (vizitat 06.08.2017).

48.

2012. 508 p.

49. eptului de proprietate asupra resurselor acvatice. În: Analele 

-212.

50.

51. rima contra mediului perspectiva conferirii caracterului 

2002, nr.1/2002, p. 36-39.

52. Analele 

, Seria Drept privat, 2003, nr.2/2003, p. 94-99.

53.

privat, 2003, nr.3/2003, p. 4-8;

54.

a MAI, Seria Drept privat, 2004, nr.4, p. 41-48.

55. Trof

56.

-9.



28 
 

57.

-19.

58.

176 p.

59.

60.

. 808 c.

61. 4

62.

448 c.

63.

1998. 688 c.

64.

. 784 c.

65.

66. 1996. 624 c.

67. -

- . 204 c.

68.

2008. 56 c.

69. -

174 c.

70. :

, 1987. 18

71. - , 2003. 331 c.



29 
 

ADNOTARE

Structura tezei: 
din 255 de titluri, 158

Cuvintele-cheie: 

Domeniul de studiu: l
probleme din Partea special poluarea apei, cu 

Scopul tezei: ii profunde a cadrului juridic 

229 CP RM, identifica a
organele de drept la încadrarea juridic
formularea unor propuneri de lege ferenda amelioreze
domeniu.

Obiectivele tezei: analiza juridico-
-

poluare a apei de lege ferenda 

:

care pun într-
la art. 229 CP RM. Originalitate

rea celor mai controversate
infrac iunea î -legislative de 

.
unui 

i de poluare a apei, fapt ce va contribui la excluderea 

Pe

, în 
vederea

realizate s-

legiuitorului
normativ în domeniu.

: scopul în procesul de 
, doctoranzilor din cadrul institu

cu profil juridic, precum 



30 
 

a ,, ”,
–

-

255 , 158 .

:
:

:

,

,,lege 
ferenda”

-
. 22 ;

,,lege ferenda”
.

:

.

:

-
:

 



31 
 

ANNOTATION
Criminal liability for water pollution”, PhD’s thesis in law at 

the specialty 554.01 –
Thesis structure: Introduction, four chapters, general conclusions and recommendations, 

bibliography of 255 titles, 158 text base pages. The results obtained are published in 8 scientific 
papers.

Key-words: criminal offense, pollution, water pollution, pollutants, contamination, 
drinking water, environment, environmental damage, danger, ecological balance.

Field of study: the paper focuses on one of the most current and complex issues in the 
special part of criminal law: criminal accountability for water pollution, specifying that 
environmental offenses are the object of the preoccupations at the intersection of criminal law 
with environmental law.

Objectives: legal-criminal analysis of theobjective and subjective constituent elements of 
the investigated crime of the art. 229 PC RM; identifying technical-legislative deficiencies that 
determine inefectiveness of functioning mechanism of criminal accusation of water pollution
deeds and making recommendations with the title of lege ferenda that will contribute to 
improvement of the disussed standards, as well of some related provissions.

The purpose of the thesis: is to carry out a thorough investigation of the incriminating 
legal framework of the water pollution offense, the complex analysis and interpretation of the 
norm stipulated in art. 229 PC RM, revealing and solving the problems faced by law 
enforcement bodies in the legal framing of the investigated offense, as well as optimizing, 
formulating some proposals of lege ferenda (lex ferenda) for increasing the quality of 
regulations in the field.

Scientific novelty and originality of the obtained results: the novelty of the work is 
determined by the fact that changes are introduced on the issue of criminal liability for water 
pollution. Within it are proposed notions, theses, conceptions, which put in a new light some of 
the most controversial issues related to the application of the responsibility for the offense 
stipulated in art. 229 PC RM. The originality of the obtained results consists in the investigation 
of the most controversial problems of the science and practice of the criminal law referring to the 
investigated offense, while at the same time being highlited the technical-legislative deficiencies 
from which sufferes  the norm stipulated in art. 229 PC RM and the formulation of concrete 
proposals for improving the incriminating framework in the matter of.

The important scientific problem solved: lies in the legal organization of a clear 
mechanism of accusing of the water pollution deed, which will help to eliminate the difficulties, 
confusions and contradictions that have been encountered until recently in the interpretation and 
application of the concerned criminal law. In this way, is solved the issue  of right penal acussing  
and qualification  of the facts that threaten the integrity of water resources by eliminating the 
duplication of norms, the clear delimitation between different similar components, both crimes
and offences, in order to contribute to the efficiency of the criminal liability for pollution water.

Theoretical significance and applicative value of the work: the scientific research 
carried out revealed the existence of imperfections of normative origin, as well as the 
insufficiency of research activity in the field of environmental crimes. This situation prevents the 
correct application and interpretation of the stipulations of art. 229 PC RM. In order to overcome 
these deficiences, through the present paper, we present to the scientific community, to the law 
enforcement bodies, to the legislator a series of conclusions and recommendations meant to 
contribute to the improvement of the normative framework in the field.

The implementation of the scientific results: pursues the goal of their application in the 
process of training students, master students, doctoral  law students in higher education 
institutions, with any form of education, useful to develop scientific publications, as well as in 
their activity of the law enforcement bodies.
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