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ADNOTARE

la specialitatea 554.01. Drept pe
Structura tezei: introducere, 4

din 255 de titluri, 158 de 

Cuvintele-cheie: poluare, poluarea apei,
de mediu, pericol, echilibru ecologic.

Domeniul de studiu: lucrarea 
probleme din Partea a dreptului 

Scopul tezei: ii profunde a cadrului juridic 

identifica a

formularea unor propuneri de lege ferenda amelioreze
domeniu.

Obiectivele tezei: analiza juridico-
subiective ale -

poluare a apei de lege ferenda ntribuie la 

: caracterul 
în RM consacrat

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

rea celor mai controversate
infrac -legislative de 

care 

are a apei, fapt ce va contribui la excluderea 

corecte 
, , în 

vederea pentru poluarea apei.
în 

realizate s- ,

neajunsuri, , organelor de drept, 
legiuitorului rului 
normativ în domeniu.

: scopul aplic în procesul de 

precum 
lor de drept.
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ANNOTATION
Bo caneanu Marcel, ,,Criminal liability for water pollution”, PhD’s thesis in law at the 
specialty 554.01 – Criminal law and enforcement 
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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LISTA ABREVIERILOR

alin. – alineat

an. – anul

art. – articol

lit. –

nr. –

pct. – punct

p. –

sec. – secol

–

Cap. – Capitol

CP – Codul penal

CP RM – Codul penal

CP FR –

C.Civ. – Codul civil

C.Contr. –

CPP –

CSJ – Curtea de 

CSI – Comunitatea statelor independente

CtEDO – Omului

CE – Consiliul Europei

HG RM –

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

RM – Republica Moldova

RSSM –

RSSU –

URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

UE –
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INTRODUCERE

disperat în ultimele decenii pe

înainte

principal car ii pe Terra este 

întruchipat de – tuturor 

proceselor ce-

rit la integritatea unor noi 

–

uri mult mai represive pentru contracararea

u.

Pe cale de i

fapt care s-a

întâmplat în an. 2002, i ecologice în care se 

a apei (art. 229 CP RM).

oportune pentru acele timpuri, legiuitorul 

moldovean nu s-

un considerarea unor valori

nivel declarativ, prin textul art. 2 alin. (1) al CP RM,

persoana, mediul -

nilor contra mediului, inclusiv celei de la art. 229 CP RM, un caracter material, 

considerându-

-

specificul materiei , efectul scontat al 

din nefericire, nu s-a produs nici

azi, i asta 

-

- ,
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faptelor de poluarea apei 

a

Din nefericire -

în

i iunea de poluarea la art. 229 CP RM nu a constituit obiectul de cercetare a 

a calitatea apei. Cu atât mai mult, nici 

legiuitorul nu s- le

evolueze ,

de reco

aspectelor discutabile cu referire la aplicabilitatea 

limitelor juridico-penale ale -

practice privind aplicarea area cu succes a respectivei norme de drept. Anume aceste 

- probleme prin 

Scopul profunde a

cadrului juridic incriminator al , în analiza area

a normei 229 CP RM, în identific rea problemelor cu care se 

precum i optimizarea, 

formularea unor propuneri de lege ferenda amelioreze c

domeniu.

Pentru atingerea scopului propus, :

, pe segmentul analizei

de poluarea apei;



10 
 

analiza 

;

de 

poluare a apei;

analiza juridico- mentelor constitutiv-

tehnico-legislative 

mecanismului de incriminare a faptelor de poluare a apei;

di

a apei, precum ;

-

de lege ferenda acestei

studiului

aspectului comparativ între diferite materiale poluarea 

apei cifice pentru 

); utilizarea acestei metode va

ob inerea unor concluzii, o viziune de mediu, în special cea de 

poluarea apei);

poluarea apei) (u

.

. abordarea multi , în 

s-a cadrului juridic incriminator

a i introducerii în CP

litatea apei. Rezultatele inovatoare 

formularea unui cadru juridico-penal absolut nou de 

RM

le

se mai i prin:
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formularea unui nou text a apei cu luarea în considerare 

a e or i regulilor actuale impuse prin ia de mediu, fapt care permite o

uniformizare a sensului acesteia, asigurându-se astfel o conexiune cu alte materii 

extrapenale, 

fundamentarea necesit

normei de la art. 229 CP RM;

a introduce în CP RM, la Cap. VIII 

2151 –

Contaminarea apei potabile;

completarea art. 21 al CP RM cu un nou alin. (32)

persoanelor juridice;

introducerea 

incri rea apei.

unui 

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

i aplicarea 

normei penale .

corecte 

,

poluare generate de fenomenul 

- supra i

de poluarea apei va 

contribui la unificarea terminologiei materiei de mediu cu cea a dreptului penal.

. În plan teoretico-conceptual, 

au fost cercetate doar tan totalmente de 

bazele conceptuale ale ulterioarelor studii în materia 

229 CP RM. Prin urmare, st
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doctrinei 

Valoarea aplicativ a tezei este determinat de originalitatea ideilor or

doctrinare cu ocazia analizei juridico- poluarea

apei. În acest sens, c eco vor 

utilitate în activitatea 

, iar pentru legislatorul RM, va reprezenta în 

ex în domeniu. Rezultatele 

Pentru 

orice nivel, i

an

Aprobarea rezultatelor. st 

materializate în cadrul a 8

constituind rezultatul , au fost prezentate în cadrul mai multor .

Sumarul compartimentelor tezei. Prezenta lucrare se compune din compartimente cum 

-cheie.

Introducerea –

identificate

Capitolul 1, intitulat „ domeniul pentru 

a apei

poluare a apei, studiu

gradului de r

Ca

rii penale pentru poluarea apei 

este unul foarte mic.
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Capitolul 2, intitulat „O a apei

a apei nu înainte de a clarifica unele aspecte 

definitor de poluarea apei, f

de dreptul penal. A doua 

a apei, 

a

Capitolul 3, intitulat „Latura obie a apei”, se impune în

clarificarea -se a 

argumenta necesitatea dezicerii de conceptul actual al iunii de poluarea apei. 

la a apei 

conexe

unei noi RM care 

Capitolul 4, intitulat „Elemente constitutiv-subiective a

apei”, a

analiza juridico-

constitutiv- a apei. 

sunt realizate în mod sum

evi
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1. ANALIZ

I EA DE POLUAREA APEI

1.1. cadrului normativ incriminator al de poluarea apei

pentru 

u drept 

obiectiv principal protejarea componentelor de mediu afectate prin degradarea

- cii

[30, p. 34].

Una din componentele abiotice ale mediului, care adesea are de suferit în urma tuturor 

, prin

omul, o

[142, p. 161]

context

Într- nalt industrializate, ci în 

acee -

O

, Într-

- ” [144, p. 10].

de 

de

acestora a început a se ext

calitate, printre ele, într- -

componente ale mediului: apa, solul, aerul atmosferic, culturile silvice sau resursele subsolului.
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cu elucidarea caracterului evolutiv al normelor în domeniul 

cercetat, în cazul nostru al pro

de 

Considerând-

-temporar la teritoriul RM, ci în mod necesar la nivel 

-se cont de e

st 

i alte 

componente ale mediului nu au beneficiat de prot

apei, inclusiv a normelor i la nivel 

1998.

norme cu caracter penal care, într- , evoluând i afirmându-se în timp, au format 

or 

de degradare a mediului, înse

[30, 

p. 35].

[76, p. 381] din 

-au format într-

-

regimului juridic al terenurilor asupra celui al apei. Ulterior, în timpul principatului (27 î.e.n. -

flumen publicum) prin raportare la cursurile de 

flumina terrentia

pare pertinent într-un regim hidrografic de tip mediteranean. Mai târziu, dincolo de 



16 
 

-

„interdicta”, care presupunea ni a 

revenirea la statu-quo-ante.

Alte interdicta 

de normele vizate s-

-

[142, p. 161]

sporit de nocivitate a lor

combatere a acestei „b urmare, deja începând cu sec. al XIV-lea, 

mediu, în principal a 

resurselor o

carpato-danubiano- erea

în sec. al XIV- -avea 

de la confiscarea obiectelor personale (a securi

[85, p. 55] aceste legi nu erau îndreptate nemijlocit spre 

protejare i

ce stabilesc pedepse corporale sau pedeapsa cu moartea, în mod indirect prin limitarea accesului 

mediu acvatic sau depindeau vital de acesta [177, p. 15].
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Deci în vechiul drept românesc sunt identificate primele legiuiri scrise în domeniul apelor: 

,, ” ,,Îndreptarea legii” (1652) a lui 

[76, p. 381] rin a 

al XIX-lea, mai exact la 30 octombrie 1869, pe timpul domniei lui Cuza 

[84, p. 282; 91].

Aproximativ în acee

se

resiv pentru 

an. 1734.

agricole [142, p. 164].

[82, p. 262; 250, p. 10], din punct de vedere istoric, normele 

el, ca 

al XIX-lea, o serie de acte 

an. 1879, au 

ale mediului ac

pe la an. 1762 

-

pse 

corporale sau arest. În an.

teritoriul

[225, p. 19].

Cu câteva decenii mai târziu, începând cu an. 1858, tribunalele penale franceze au început 

[82, p. 262].
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acele perioade, indiferent de forma de guvernare, 

olidare a cadrului legislativ 

pericolului ce-

Anume

determinat

,

-un fel 

sau altul, a fost sesizat mai 

azul SUA,

resurselor naturale extrem de necesare atingerii obiectivelor descrise.

poluare

an. 1972 cu 

an. an.

an.

1972 cu pr

From Ships Act), Legea din an. (Safe Drinking Water 

[194, p. 124].

[87, p. 71]

periculoase este cvasiunanim

adi pentru a opera transferul axiologic 

-
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tualei RM, ne vom referi 

nem

i teritoriul Basarabiei de atunci 

începe a se aplica pe [30, p. 35].

specialitate [221, p. 12]

e în a al XIX-lea, fapt 

care a determinat elaborarea în subsidiar a peste 300 de 

resurselor naturale [214, p. 3-4]

normelor impuse prin legile respective, urmau

m spuneam mai devreme, normele cu caracter penal ce aveau drept 

an. an. 1826 ce

de-a lungul cursului râurilor.

Ordinului din an. an. 1885 a constituit o rea

-a lungul 

[229, p. 19]. Respectiv, norma imediat 

decesul persoanei.
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Ulterior acestei perioade, iar mai concret la data de 22 martie 1903, în Rusia a fost adoptat 

un act legislativ, similar unui Cod penal

art. 220 al actului ce nu 

de

de ruble. De asemenea, art.

sau canale acolo unde se interzicea sau nu era 

[225, p. 21].

inutul normei de la art. 220 a

printre altele, 

u

an. , a pus pe prim-plan chestiuni de 

normelor juridico-

legislativ a început a fi construit de la început, iar în rândul n -au mai 

-penale cu privire la

nimic, considerându-se aceste categorii de resurse ca

aplicabilitate deja pe teritoriul Basarabiei, codurile penale ale RFSSR (Republica 

) din an. an. 1926, de asemenea,

[225, p. 23].

1918 s-a aplicat 

prevederile CP al României din an. 

an. an. 1918 asupra Basarabiei a fost extins CP din Vechiul 

- Elaborarea 
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acestuia a început în an. an. 1936. Codul respectiv a 

intrat în vigoare în an. 1936 [12, p. 11]. Paralel, în acee

Legea regimului apelor, care decla

[76, p. 382]

gos a apelor, revenim la CP al României din an. 1865 care în acele timpuri incrimina un 

- ontra 

particularului”, Cap. ”.

capitol, acela care destruge sau va 

pedepsi cu înc

ul a cauzat leziuni corporale grave unei persoane, pedeapsa va fi doi ani 

închisoare, ia unei persoane, pedeapsa va fi recluziunea [50].

al României care s- o

an. an. 

-le prin 

în considerarea caracterului economic sau privativ de libertate. Spectrul larg al agravantelor 

semnarea la 14 septembrie 1940 a Decretului Sovietului Suprem al URSS privind 

aplicar U pe teritoriul RSSM, aici devin aplicabile deja prevederile 

CP al RSSU din an. 1927.

Începând cu an. data de 24.04.1961 a CP al RSSM, 

faptele penale contra resurselor acvatice sunt pedepsite în temeiul art. 235 „Impurificarea 

ut în Cap. al XI-lea din respectiva Lege. Potrivit normei 
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impurificarea râurilor, 

cauzeze d

oamenilor – se pede salarii minime [43].

–

pâ .

acesteia poate fi identificat doar un singur aspect pozitiv, anum

articol fapta de impurificare a apei cu cea de impurificare a

ecificul ei de 

nerare, de impact asupra omului etc. Cu atât mai mult, în alin. (2)

n alt capitol

anume în Cap.

,

incrimineze toate 

aparte 

în an. 1977, C

andat consacrarea în CP ,

mediului, care -un compartiment aparte [254, p. 22-23].

european în vederea 

septembrie 

1977, l CE



23 
 

mediului, s- le

regimului juridico-

a i penale 

distincte pentru persoanele juridice [87, p. 85].

De asemenea, în cadrul celui de-al VIII-lea congres de la Havana din an. 1990, prin 

-

[82, p. 262].

penal

represive in

[70, p. 13-14].

A

apreciere c 2002 

un capitol aparte în CP RM car

a apei 

(art. 229 CP RM).

1.2.

i 2002, necesitatea studiului 

orientat spre evaluarea gradului de cercetare în plan doctrinar a cadrului legislativ cu privire la 

de poluarea apei

categoria componentei vizate.

pe de 

RM [98].
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în textul anterior 

, a 

polemicii .

-

-

a apei, lipsesc 

Oricât ar fi de ban a apei nu a constituit obiectul de 

cercetare a nici unei teze de doctorat din din an.

CP RM. Cu atât mai mult, nici materiale cu 

ii penale pentru poluarea apei.

edere acestea,

-didactic -practice sau interpretativ care au 

Cu atât mai mult, studiul doctrinar al 

, în complexitatea 

sa limbaj specific materiei de mediu. 

Realizând o investigare materialelor

, în special apa), în ordine 

an. [14].

(comentarea art. 229 CP RM îi X. Ulianovschi).

de atentar

n special, 

de „impurificarea apelor”.

ntâ

or doctrinari ai RM care în acee i-au 

steneala
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[135] - inf

supra faptului

aproape 70% din fântâni sunt infectate, extenuate sau poluate cu ape uzate sau cu diferite 

poate fi id din 

precum ezultat. Potrivit acestuia, latura 

unele cazuri admite (int

putea

În cazul temei cercetate, -

este adus

[21; 14], regretatului Al. Borodac, profesor 

universitar, expert al primului comentariu la CP RM

de poluarea ap

improprii folosirii normale în scopurile în care lucrul acesta era posibil înainte de a surveni 

alterarea. Tot acesta

lui

Continuitatea

pofesorul În an. 2005 vede lumina tiparului un alt comentariu, sub coordonarea 

autor, A. Barb cu 

[15].

, care iese de sub tipar în an. 2009, avându-i ca autori pe A. 

[16]. ne a comentariului, Cap. IX al 
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poluarea apei, este supus 

analizei de marele doctrinar X. Ulianovschi. Ideile principale sunt similare celor expuse în 

laturii obiective, ne referim aici la 

ei

e

re

autori [146], ca 

e mediu prin reprimarea 

-didactic, mai recente, ale

[1], coordonat de Airapetean A. care 

plante. Ea 

-

prin care s

De studiul i -

i

cauze penale [155]. biectul juridic special al 

:

: obiectul juridic secundar îl constituie 

versitatea regnului animal sau vegetal ori resursele piscicole, 
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ut, tot

trebuie

Din an. an. 2015, într-un ritm continuu,

argumentat cu -doctrinar, se 

unea de poluarea apei, ce Stati care prin 

e [35; 37; 38] -

a apei, expunând în mod 

temei a le califica

Stati vizavi de 

specificate la art. 229 CP RM unde este unul complex: 

În cadrul a i descris într-un mod foarte clar obiectul material 

29 CP RM, într-un caracter complex, : 1) 

; 2) obiect material secundar 

cole sau corpul persoanei.

Aceste - ,

cercet la un grad net 

determinarea i caracterizarea obiectului juridi descrierea 

i nu în ultimul rând  a elementelor constitutive 

subiective.
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P RM se iden lucrarea

colectiv de autori ce s-au remarcat de-

personalitatea dl-ui X. Ulianovschi care a contribuit în mare parte la dezvoltarea unui spectru 

IX 

RM – poluarea apei.

a de mediu -

drept [179]

[181].

este

, care ,

fecte nocive sau nedorite decât în cazul în care, prin natura lor, 

cu cât

co nici 

ico-

[185] care se impune 

prin definirea fenomenului într-

negativ 

starea lor, a terenurilor aferente –

acvatice.

compartiment complex al 

de problematica 

inclusiv a celor cu caracter penal.
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concentra i încorpora î -

-o lucrare a sa [82, p. 268]

-

trinarilor din RM ce s-

prejudiciabile, inclusiv cele cu caracter penal.

general, dar cu p

[42; 88; 170; 171; 172; 173; 174; 175]. Una din 

Aici autorul se 

rii faptelor respective persoanelor juridice 

sau menajere s-a cauzat poluarea unui bazin acvatic sau au fost poluate sau a fost creat pericolul 

-a asigurat un interes al acesteia. Într-

sa [176] area ideii succesiunii 

o

Un alt autor care s- [156; 157; 159] în materie de mediu, 

persoana dl-ui V. Poleacov. Într-o lucrare a sa [158] ,,resurse 

acvatice” lor s-

fenomenelor natu
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icolului social al 

[184; 185]

sa

Printr- pentru daune 

la adresa mediului [177] care 

de mediu. 

printre primii în RM pentru fapte de 

mediului a caracterului material. 

indiciul principa

[7; 8] 

tru asemenea categorii de fapte etc. 

[2; 3; 4; 5], care în mod expres 

lor din sectorul forestier, descriind în acest context, 

e ,,daunei de mediu”, cauzele 

precum autorul chiar 

propune crearea unei subdiviziuni în cadrul MAI a unei structuri specializate în combaterea  

eficiente în materie.

1.3. Analiza doctrine ea de poluarea

apei

, i

cadrului legislativ al altor state în materia i faptelor de poluarea apei
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necesar i asupra 

.

ea legii penale, de sursa ce a inspirat 

art. 229 CP RM.

Astfel, a a apei 

vom î

ce a a apei.

Înainte de toate, se c

din an. 2009 nu mai 

incriminare a 

necesare consi a apei, pre

apelor nr. 197/1996, art. 92. 

privind abord

nu a prea interesat nici doctrinarii români, în special pe 

-

-l con

a preocupat mai mult 

doctrin

pome a apei.

profesorul E. Lu [129; 132; 133] s-a

,,prejudiciu ecologic”, a descris particularitatea dreptului la 

etc.

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

[128; 130; 

131; 134]
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care il poate genera în vi

juridico-penal de responsabilizare pentru fapte contra mediu D. Marinescu, 

[139; 140; 142; 143]

codurile penale ale statelor lumii a unui nou fascicul de norme

rea mediului constituie o prioritate a doc

viitoare.

Într- [141], autoarea avea a s -a ajuns la o 

e fapte socialmente periculoase, i

-

i a 

ii penale a faptelor de poluarea apei, dar cu 

mediului, se 

mediului [87]

- sistându-se asupra 

juridice pentru fapte de mediu.

profesorului M.

cea a dreptului mediului pe segmentul ce are 

-a

lungul a câtorva decenii, în calitatea sa de promotor al valorilor de mediu ce urmau a fi protejate 

[78; 79; 80; 

81] [74; 75; 76; 77]. Într- [82]

ale. Cu nu întârzie a-

sale asupra tacticii actuale de reglemen ncrimineze fapta de 

poluare a apei.
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- [82, p. 335-336] despre 

Codului penal (2004-2009), 

reproducerea tale quale -

-

domeniului

opean.

l respectiv nu 

pericolul social al unei 

-ne a

presupuneri României din perioada 2004-2009 încorpora în Cap. V (Crime 

a apei 

[52].

În pofida acestui fapt, unii doctrinari ai timpului respectiv [63] lor au 

caracter strict penal a acesteia. a

apei, deoarece sub denumirea de 

în lucra penalistul H.

Diaconescu

descrierea obiectului de 

l al naturii, al 

subiect nemijlocit

autor, 

calitatea apei a determinat- elementul material al 

În ultimul timp, cu o puternic apte contra 

mediului,
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doctorat [136; 145] [73; 138; 151]

Prin lucrarea sa, autorul C.

ormelor ce 

- [137], generalizând opiniile 

ul -

persoanelo

pentru 

expuneri ale autorului sunt susceptibile de interpretare, fiind din start contrazise de noi, având în

pentru 

unora care în mod sigur vor genera un dezechilibru în dauna omenirii.

e autoarea Hanciu O.M. prin lucrarea sa de doctorat

[93] în care 

-ar referi la o 

-a doua 

mediului [161].

Trecând la analiza gradului de cercetare sub aspect doct a apei 

torul tezei de doctorat A. Romanov [225]

poluare P FR. În lucrarea sa autorul 
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-

c ectului 

drului de reglementare în 

[221]

autorul rus a

fiz

Autorul rus Filanenco I., în lucrarea sa de doctorat [229]

,

poluarea apei. Tot acesta vi

a apei, de 

zona sau întinderea efectelor.

-

doctrinar rus în materia incri a apei poate fi atribuit autorului 

[201]

juridico-

autoarea Ovcearenko E.V., încumetându-

doctorat [217] penale pentru fapte de 

poluarea apei.

doctrinei ruse la capitolul cer a apei 

. care în scopul 

de de cercetare
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Japoniei, Thailandei

[195].

Evident, o asemenea abordare nici pe departe n

atâta timp

eventual

- lor la dezvoltarea cadrului 

a apei rii Vetrov N.I. 

I, care s-au manifestat în domeniul cer a apei prin 

manualul de drept penal [197] ce

poluare - e

iecte tangente celui de poluarea apei, ei descriu

calitate

corect le

Într- . [226], se pune proble

poluare ,

-

din Procur )

consta
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apei constituie un efec

- încheie aici. Autorii 

Latîpov R.M. G., într- [211], descriu actualitatea problemei 

de poluare a apei, de pe teritoriul FR,

omplexe în materie doctr a apei. Una din 

o

reprofilarea 

[194; 200]

enea fapte, 

i de incriminare, spectrul normelor incriminatorii 

interesant este descris de autorul rus Golubev S. asupra parti

federale -a adus 

uniform atunci când poluarea 

-

multidim

l mediului 

-au interesat în mod constant de problematica în 

Bogoliubov S.A. [191], Erofeev B.V. [204], Petrov S. [218], Golicencov A.K. [199], Brinciuk 

M.M. [193], Misnik G.A. [213] [224]

descrie într- a
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tru 

fapte de poluare a apei, nu vom trece cu vederea nici cadrul doctrinar al celorlalte state de pe 

i penale pentru asemenea fapte.

le autorilor italieni [232]

,

pentru asemenea s s în cazul în care pârâtul a 

s-ar 

ar putea lua în considerar

fapt ordinar.

[231]

de nu numai resursele naturale, 

. Evident, cu acest 

-se nemijlocit asupra me

poate fi respins

Atentarea la un factor de mediu

presupune ate

-

, pe 

mediu, distinct de valorile sociale, conferindu-

interes public, net superior celui personal (privat).

e

[233] care
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pentru prote

le lor economice.

[252]

ctuale lor, o constituie un punct de vedere crucial

anume e în caz de poluare

în dreptul civil. Or, interesul legal de a fi protejat u

când 

inechitate. Un singur lucru trebuie luat în 

considerar

a

.

Un alt autor brazilian [234]

sens, blocarea 

constituie un 

Doctrina 

le

le autorilor francezi [251]

material al faptei este 

unor bariere, numite „delicte-obstacole”,

anumite valori, fiind un factor mai efi

consumat.

-se 

[87, p. 110].



40 
 

i

-

pentru fapta altuia, succesiunii 

etc., riscând a 

1.4. Concluzii la Capitolul 1

are, de fapt, 

aspectul doctri e a

-

vele principale ale 

e mai departe.

l

:

1. O dezvoltare destul de l

apei pe întreg mapamondul, cauzele principale fiind:

te fi generat de asemenea fapte;

cazurile e

de amploare cu impact negativ asupra apelor;

ente 

ale mediului etc. 

2.

-lea, atunci când 

majoritatea guvernelor 
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i târziu 

a apei.

3. sec. al XX-lea

aptele de poluare a apei -

toate statele lumii, acest lucru nu se

4. Actualmente, al unor state, în special, al R

procesul identifi

cu privire la incriminarea faptelor de poluare a apei, atât de 

lui de reglementare în domeniu.

5. M poluarea apei este unul defect, 

c

stare.

6. În Germania, Brazilia, Ungaria, 

Cehia, România etc.)

poluare a apei se

par
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2. O A APEI

2.1.

-

impune tot mai insistent în ultima perioa

care se anume cauza 

a fi identificat prin an. 2002, atunci 

când s- CP RM i a luat în „custodia” sa

-

la

comun

reglementar etc.,

prevaleze în formarea conceptului juridico- rimul rând, a mediului, apoi a 

ocazia prote valorilor generate de acesta. În mod evident, 

ea

lor contra conduitelor umane ilicite

a serviciul altor 

ta timp cât ele sunt responsabile de a 

formula, reglementa i transpune 

în care categor se recurge la a

indica dreptului penal 

prescrise de ele. Prin urmare, dreptul penal este lor stabilite de 

-a rândul lor s-au format

inându-se cont de legile naturii, sunt obiective, in

- -incriminator punând 

, tot
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Prin urmare, drept

util doar pentru reprimarea conduitelor ilicite la adresa persoanei, dar 

Astfel s-a întâmplat în an. 2002 

- -

un nou obiect de protejare, multe norme din

RM sunt inaplicabile docu la integritatea componentelor de mediu 

reia dreptul penal are în calitate de obiect de 

sabile procesului de cercetare pe

mai departe,

la calitatea apei

fapte contra mediului.

Deci

un aspect [82, p. 69].

o defini

- acel moment (în an. 2002), 

[45] ,, ”. Cu toate 

apelor, care la acel moment defineau 

calitativ pentru timpurile de atunci, nu au fost luate în

provizorie de estimare a prejudiciului cauzat [99], definea 

poluarea apei ca fiind modificarea propriet biologice), în urma 

cu cele

improprie pentru utilizare. e are în vedere simpla 

ale, 

anumite riscuri, pericole

este o poluare în sens penal, ci în 
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nii civile repararea prejudiciului ecologic. Or, 

poluarea

[110] în domeniu, adopt

1995. Or u

cee

poluare a apei [171, p. 127], iar deja din an. (art. 2) [119], fenomen 

Cu atât mai mult, în per RM, un alt act normativ [148] a

de poluare a apei chiar în sens penal, prin a o distinge de alte fapte, referindu-se la întrunirea 

,

RM 

iunii, prin poluarea

(urma)

(urma)

admisibile ale apei receptoare corespunde prevederilor tabelului nr.1 din anexe la ,

ca dezastru 

ecologic.

drept risc

unui -i

-

nu 

constituie o poluare.

-

în vedere. Ori, nu se mai s a apei

strategiile de dezvoltare durabil a apelor de pe 

teritoriul RM?.

le

o consolidare a 
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ui de pericol 

generat, prec

ex. 

sau cu nerespectarea etc.).

Reve

reformularea p

profana, a infecta, a

mediu (factori de mediu: etc.). Or, atu

le decât 

Toate ac ,

su

În pofida faptului c ântul poluare vine din latinescul polluero, -ere

[134, p. 7] 

mediul.

mediul

poluarea constituie, în primul rând, opera omu

ative ale acesteia.
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eritor specii, 

etc.), dar care sunt fenomene natural-

poluant poluator. Doar cel din 

prin act

, poluantul poate fi atât de 

când poluator poate fi considerat

din persp efecte care de multe ori sunt co

1961, Co

ele devin mai 

Ulterior, s-au

gradarea peisajului, stânjenirea pescuitului etc [141, p. 

164]. Oprindu-

la a le enumera pe unele sau altele, care au modificat doar 

poluarea apei doar 

s

a componentei acvatice.

a apei

de pericol pen chiar în stare 
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- omului . Deci

în nici un fel de daunele aduse mediului sau omului, nefiind necesare pentru a o califica. 

mediului sau persoanei, 1982 în 

ct” a 

ui [177, p. 56].

efecte nocive asupra

[146, p. 143].

Din 

-

de reglementare. Spunem aceasta pe

între doct

faptele de poluare 

mult decât atât a uniformiza viziunea asupra 

a RM 

229 CP RM a apei, 

nemaivorbind de alte legi speciale în domeniu (art. 2) [110]

introducerea

s

pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de 
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ecosistemele acvatice, care duc la deteriorarea bunurilor materiale

P RM [44], art. 229 infectare

subterane c ale 

le regnului animal sau vegetal, resurselor 

piscicole, silviculturii persoanei.

ierii 

între modul de definire a 

– a de poluare

aceasta rezumându-

[126], poluarea apei 

ecosistemelor acvatice sau celor terestre dependente de cele acvatice, care poate conduce la 

evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de 

s

r a Româ ce

zare cu cea 

a CE: nr. 2000/60/CE din 23 octo

[65]
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-se deja din an. -didactic [103,

p. 74] ,

materiale cu caracter didactic 

[185, p. 157]

iunea de poluare a apei drept 

–

sau limitate special de actele normative acvatice. Un alt autor [21, p. 290] 

folosirii normale 

apelor a României din an. 1974 (art. 10, alin. (2)) [124]

din anexa nr. 1 a Legii apelor a României din an. 1996 [126]

terarea.

sau om. 

2006, a

cele care pot prezenta un pericol în viitor, -

anexa nr. 1 la Legea apelor a României, cu textul citat mai sus. Calitatea definirii respective este 

[169, p. 24], chia

acee

poluare a

(la pct. 27) [100] ai veche, 

elor din Europa.

poluare m



50 
 

RM, fiind 

i”, a

formulat textul 

actualei norme uarea apei este 

acee -

acele i pedepse.

-

echivalentul daunei de mediu. Poluarea constituie un dezechilibru, o s

precede. De aceea ea (poluare

prevenirii daunei. 

cum afirma autorul român M. într-o lucrare a sa din an. 1996 [74, p. 120],

.

Într- [61, p. 87], echilibrul ecologic 

. Or

[129, p. 163], e ruperea

pericol.
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într- a se va modifica culoarea

anumite poluare

(dezechilibru ecologic). Aceasta fiind pa

natural, dar care deschide drept -o. 

orga

deja [7, p. 40].

care 

ste 

-a procedat la 

formularea textului actual al art. 229 CP RM

impurificarea), al l surselor de la care provin 

l categoriilor de obiecte la care se 

Or

-le astfel pe 

toate celelalte.

CP RM

le 

[122] î orice 

aceasta 

,

a nu va putea fi inclus în cât legea cere expres ca 

surselor de la care acestea provi ), creându- poluarea 
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- ,

lor a RM [119]

e (direct sau indirect), metodele (prin 

introducerea) sau în detalii categoria obiectelor de atentare .

Drept urmare la cele 

în materie de mediu a feno

feritor domenii de 

incriminare.

Deci cu orice 

mijloace,

, poate prezenta pericol pentru mediu .

În acest context, „risc ecologic” 

trebuie în unele 

acte legislative [115] , iar DEX-ul [165]

riscul ca fiind o posibilitate de a ajunge într-o primejdie (pericol posibil)

ca primejdie [154]. Deci riscul ecologic nu este un pericol ecologic, ci probabilitatea, 

eventualitatea acestuia.

e mai 

necesare a fi întrunite pentru

-

mediu sau om. S- ormei c a

apei din CP al Germaniei

,

,

la 5 ani. 

l

De fapt

1969, autoarea N. Kuzn -o lucrare

a sa [210, p. 117] 
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a

Deci, 

nare a faptei penale de poluarea

apei,

sensul 

umane, a lor care p om.

2.2. Obiectul 

D -

alta [221, p. 37]

precum [22, p. 113]. Urmând aceste considerente, 

poluare

Deci [22, p. 108; 33, p. 130] [209, p. 151; 215, p. 4; 219, p. 62; 

221, p. 40; 222, p. 8] de specialitate [26, p. 22; 72, p. 12; 166, p. 12; 167,

p. 12], se expun unanim 

obiectul

fiind determina

ultimelor. Conform opiniei autorului român V. Dongoroz [71, p. 7]

valorile sociale [72, p. 12; 

166, p.12]

dreptul penal a lua sub 

[215, p. 65]
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nu

[22, p. 113].

a apei, atunci 

când ne punem acee

riului iaz) ce-

da

celorlalte cazuri, când bunu i proprietarul este un bun material, 

corpul persoanei

uge, 

,

nici un interes public, iar în al doilea rând,

bunului ui

în calitate de atribut al dreptului

-se în limitele 

a bunului ar contraveni intereselor 

publice [6, p. 28] re exemplu, în 

cazul solului, apelor etc.), avându-

, în acest caz

-

domeniu (art. 5) [119] apa este un bun al domeniului public.

-

– -a atentat la 

rin atentarea la bunul de mediu propriu în mod inevitabil se 

a
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omului. Aceste elalte, iar una 

dintre ele este

– [40, p. 110; 186, p. 200; 187,

p. 255]. Anume ultima ,

conferindu-

ea

(ploi acide) 

subterane (poluarea apei subterane), respectiv contaminarea

ându-

Deci aceste categorii de bunuri în mod inevitabil contribuie la conductibilitatea efectelor 

De aceea actualme

[49] sau penal [44] plasat, public 

[56], unde în art. 46 alin. (5) dreptul de proprietate 

proprietarului.

de poluarea apei, începând cu definirea sa, iar ulterior cu distingerea categoriilor ce-l

juridico- juridico-penale [22, p. 111-112]

,

prin care vom defini obiectul jur a apei,

stau la baza raportului juridic de drept al mediului.

Potrivit unei opinii [128, p. 153] unanim recunoscute de doctrina în materie de mediu, 
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de 

putem defini o a apei ca fiind 

-sociale”.

Deci

eglementarea

[72, p. 37; 166, p. 12], ocrotirea unei valori sociale, prin 

juridic, sau obiectul propriu-

[33, p. 

150]

detaliat în textul de mai jos.

, identificându- e specificul 

nici e -se exclusiv formulei propuse. Astfel se fac

a apei este susceptibi -

2.2.1.Obiectul juridic

Pornind de la caracterizarea obiectului juridic general a apei vom 

valoare
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Cu toate acestea,

[10, p. 6]. Astfel, autoarea G. Cojanu în lucrarea sa de doctorat m

i legiuitorul RM (1) art.

valoare sau la un fascicul de valori concrete [54, p. 39].

De fapt, o asemenea abordare s- obiectului nostru de studiu,

unde obiectul gen 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 D

juridico-

parte -zisele valori universale a s-a recurs la un 

dur criticat. Acel 2002,

RM în vigoare. Potrivit acestora [170, p. 39],

a RM în art. 4 (principiul umanismului)

în mod prioritar, persoana

.

, formând într-o finalitate o 

ordine de drept. Acest fapt, reiese chiar din art. 2 alin. (1) CP RM -

securitatea omenirii, precu

unanim 

obiectul generic a apei

”. 
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de

-

o parte a mediului natural, pe când mediul este absolut 

antropice), u al ramurii „Dreptul 

mediului”.

a

apei este definit în literatura de specialitate [21, p. 272] drept 

conservare a mediului calitativ favorabil pentru 

Prin urmare, obiectul generic

factorilor abiotici,

constituind un capitol al eventualului titlu :

ritatea 

-

, fapt 

acee Cu atât mai 

[38, p. 

1201]

persoanelor fizice 

-

226 CP RM e (227-230 CP

RM RM). Mai 

devreme, prin an. 2005, un alt grup de autori [35, p. 388, 396]

nefiind 
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des

generic distinct de cel al altor componente ale mediului, chestiunea de omogenitate a acestora 

[22, p. 115] 

[33, p. 152] 

-

apelor).

obiectul juridic nemijlocit a

are un caracter , fiind unul 

[166, p. 164]).

a apei se 

special cu caracter 

complex.

ul juridic 

[166, p. 161; 167, p. 284],

alternativ [24, p. 118], facultativ sau suplimentar [22, p. 116]

obiectul special principal

preven secundar 

[38, p. 1262].

D , ar fi mai corect a-l numi obiect nemijlocit cu caracter multiplu prin 

care se aduce atingere mai multor valori de acee

principale (apa), iar altele secundare .

de autoarea N. Beleaev,

,

[190, p. 226].

indiferent de f -
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l a apei, 

urile agricole etc.).

,

a

pericol.

e în pericol multiple valori, sau a 

ile survenite 

-o, 

i- biectul 

a apei, toate fiind importante, cu obiect 

multiplu a apei, 

celelalte categorii de valo

[35, p. 401], obiectul special al 

-a spus, prin 

r

În al doilea rând,

contaminare

de cel al 
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oluarea apei cu cea de infectare a apei din 

CP al Românei, prima ge

În al treilea rând, la , valorilor la care s-a

-se [22, p. 116] 

obiecte juridice nemijlocite.

distincte. 

Deci (se pun în pericol), în primul rând, la 

ul natural, ca valoare de mediu ce

În al doilea rând, poluare

acvatic poluat (art. 197 CP RM);

integritate RM 

îndeletnicirea cu 

a altor mijloace d

n cazul consumului apei poluate-v

– art. 157 CP RM

persoanei (în caz de deces ca urmare consumului apei poluate – l

– art. 149 CP RM).

ocit al 

a apei nu trebuie confundate cu obiectul nemi

la art. 343 CP RM-diversiune, deoarece ac

le enumerate mai sus.

e obiectivul acvatic aceasta nu va fi califica cât nu 

2.2.2.Obiectul material

obiectul material

-
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[33, p. 132]

î

trebuie confundat obiectul material

bun. Chiar - at, dar 

sesizabil, existând pericolu

integritatea bunului material. Consacratul penalist S. -o lucrare a sa [36, p. 

137]

material al inf

primejdiei de a cauza o 

[22, p. 

164].

Astfel,

pericol (primejdia) de a fi afectat în viitor. Spunem aceasta pentru a con

(securitate, demnitate, ordine, etc.)? Cum se face dar -

sustrage un bun mobil (art. 192 CP RM- sustragerii bunurilor 

altei persoane din buzunare... a unei 

valori materiale similare

ale a dreptului de posesie 

r la orice 

etc.), ci numai la acelea la care 

consta sau se exprima într-o entitat [29, p. 150]. 

Î

[147] (apa fiind o entitate 

ntr-
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ecologice au un obiect material sau imaterial [38, p. 1204].

Astfel de poluare

urilor agricole, resurselor piscicole, 

–

Urmare la cele afirmate, prin obiect material

nec

-

ctului material al 

,

material) în zona juridicului (obiectul i

confundat obiectul juridic al iunii cu obiectul ei material.

Anume uale din ultimul 

timp, ne impun

este strict lucrul, bunul 

sau, altfel spus, la 

m

,

nemaivorbind de 

de punere în valoare a unor bunuri de orice fel, inclusiv cele nemateriale.

inf 1980, consid

[247, p. 146]. Tot autorul Hermann Blei
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-

-

unii autori [36, p. 138],

în majoritatea cazurilor -

valori corporale (în cazul furtul [36, p. 

141]

-

, iar lipsirea de aceasta 

potrivit doctrinei [82, p. 93-94] [127] de mediu constituie o categorie a bunurilor 

doar de 

obiectele lumii materiale corpus

mentul corpus, ci atribuie calitate de 

[36, p. 150].

ale omului”

[91, p. 521].

Deci, potrivit art. 285 C.Civ., bunurile sunt toate lucrurile susceptibile apropierii 

drepturile patrimoniale [47]

care constituie obiectul 

a

bunului 

proprietate (care este un drept patrimonial) al acestuia atâta timp



65 
 

considerat în continuare proprietarul bunului, ci dreptul de posesie asupra lui ce constituie doar 

cazul în care s-ar afla în m

tatea de a valorifica 

în domeniul piscicol, nu po [29, p. 152].

Deci n a apei, 

obiectului material pe lân

nsiderarea obiectului material.

i valorile materiale 

doar la a considera rezultatul material al faptei 

prejudiciabile (sustragerea, distrugerea, limitarea circuitului civil al bunurilor), iar în al doilea 

omului, ci lipsirea persoanei de anumitor avantaje, inclusiv financiare, în 

cazul în care nu avea loc poluarea sau cheltuielile suportate

cu caracter penal. Prin u

valorii 

bunurilor materiale, precum ni o 

care se 
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economic, patrimonial, ,

nepatrimonial, spiritual chiar.

Fundamentarea unei asemenea 

lorilor de 

-bun-

[29, p. 154].

Deci, dup cum s-

material sau cel nematerial, care constituie o valoare economico-

ccesului la 

[36, p. 141],

Între 

bunurile lumii materiale, Rupt 

[36, p. 143].

constitutiv [147].

sociale?

i

s-

[87, p. 104] obiectul material a va consta, de fiecare 

materializarea valorii sau a uneia dintre valorile sociale 

numeroase tipuri de bunuri 

deopotriv orporale.



67 
 

(insesizabile) pot constitui obiectul material al in în materia de mediu 

- urilor

unui sistem de -a introdus în dreptul român o 

: cotele de emisie de GES [82, p. 94], acestea fiind nu altceva decât 

[6, p. 26],

exercitarea unor astfel de drepturi fiind

,

aerian este un bun [20, p. 36].

intelect, în spiritul l se constituie atât din drepturi personal 

[118]

1851 CP RM) nu se aduc prejudicii de ordin material acestuia. Or, art. 180 din CP FR prevede 

element material

de avertizare în raport cu marca de produs sau denumirea de origine a produsului, care nu este 

etc.),

cu dreptul patrimonial asupra ei suportul care face 

, fapta se va c cât s-a

-

at CP RM 
1 CP RM. Prin urmare, obs dreptului de proprietate 

corporal.

Deci
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beneficiarul acestui drept, a fost privat

emaivorbind de proprietate 

obiect material

e (onoare, cinste, demnitate) nu pot constitui ob

zurilor prin echivalent 

dreptul penal le asigu

. Nu tot 

timpul obiectele lumii materiale constituie valori materiale. Am spus obiectele lumii materiale 

având în vedere corpul uman,

, chia ai sunt considerate 

lucruri, nemaivorbind de bunuri.

e considerat în general bun, 

ne

v nu poate constitui nici obiect al dreptului de proprietate.

eu nu sunt proprietarul 

corpului meu din momentul ce corpul meu sunt eu” [13, p. 63].

- m

aceasta). În caz contrar nu ar fi fost posibil a fi luate sub p [29, p. 

156].
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autorul rus Novosiolov G.P.,

argumente în sprijinul afirm este format întotdeauna din oameni,

e lor materiale sau 

nemateriale c [208, p. 133].

2.3. Concluzii la Capitolul 2

1. N

CP RM 

similare.

2.

alta a mediului.

3. , nu tre

i

chimice, fizice sau b

.

4. Prin poluarea apei în sens penal 

lor

.

5. O u la care se 

considerente obiective:

proprie, în afara valorilor sociale (în cazul deterior etc.), atunci în 

-

infractor;

i în 
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infractori atâta timp , ci doar celor „naturale”. Pe cale de 

a u rin care s-a

(1) lit. g) 

din Codul penal-

;

pentru 

, atunci bunurile de mediu (apa, solul, 

aerul

6. În doctrina i de 

avea obiectul ei generic distinct de cel al altor componente ale mediului, chestiunea de 

7. Obiectul nemijl a apei este multiplu atâta timp cât prin 

.
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CAPITOLUL 3. LATURA OBIE A APEI

3.1. Caracteristica uarea apei

iune

-

a acesteia.

Fiind unul ,

-a lungul 

i dreptului penal, acesteia i-

i fizice care

periculoase va

[24, p. 125]

a apei este mai 

[22, p. 128; 166, p. 187],

printr-

iile sociale ocrotite de lege.

latura obie

[64, p. 190].

Într- -penale de incriminare a unei fapte sau alta 

are ca puncte de reper toate semnele laturii obiective, fiind obligatorii în considerarea faptei

penale.
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e de legiuitor în 

oate exista nici o 

Acum

[166, p. 188]

,

metodele, 

[64, p. 195], atunci când 

i cazul 

atribui un caracter formal. F

, este altceva pe lân

celelalte s din prejudiciabilitatea 

faptei 

rejudiciabile) atunci când 

[68, p. 159]. Evident, o asemenea abordare este 

or formale nu e

-au materializat în daune, 

dar constituie un pericol social subî atâta timp cât pun 

(urmare), fie cauzarea –
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produce –

prejudiciile aduse mediului au în vedere at

producere a unor daune [149].

a apei, 

„fapta [24, p. 22] în 

ai domeniului [36, p. 15-16] 

ct sociale proprii doar omului.

-

valor

prejudiciabile, celelalte semne 

unii de poluarea apei, nu înainte de a prezenta textul actual al normei de 

RM, se c a apei, 

ori subterane cu ape uzate sau cu alte 

resurselor piscico

persoanei.

nutul diferitor legi cu caracter general sau special, de 

guvern

Deci -cadru [108] c

al acvatic al RM-apele subterane cu biocenozele 
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b) 

prot

 

 

1515/1993 (î

ea-

au 

generat un risc iminent de daune sau chiar înse

printr-

a RM [119]. Prin urmare, în baza prevederilor de la art. 21 alin. 

(2) lit. b) utilizatorii d

. (1) -

- terenurile din care 

- -un corp d

interzise.

neexecutarea s

P RM. Tot 

[110]
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a

RM.

Acee [94; 95; 96; 97] ce

acestor

asupra conexiunii dintre norme care, de fapt, 

textul normei penale (art. 229 CP

RM)

le regnului animal sau vegetal etc. Tot aici

semnelor facultative ce sunt indispensabile desc

,

a apei 

în compartimentul anterior,

laturii obiect

specialitate [22, p. 126]: , comise într-un anumit timp, loc, 

prin anumite metode sau cu anumite mijloace prejudiciabile ale 

l ce constituie obiectul 

ne vom expune nemijlocit asupra 

pe cale:

sau (depozitarea, înhumarea 

.

caracterizarea semnelor laturii obiec a apei începân

potrivit textului actual al normei de incriminare,

activitatea de infectare impurificare a apei. Citân

CP RM
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t al mediului.

ult specific domeniului 

explicativ al limbii române [82, p. 272] 

Deci

contamina),

-

ns invers. Prin urmare, 

am putea s- Evident 

Vedem deci -

atât 

i de mediu, care constituie rezultatul introducerii unor polu

eni ar exprima 

ar rezulta CP RM area (infectarea) 

apei....”. Or, termenul de poluare i

, sol, aer

special ales pentr

-

RM.

Referindu- nul de infectare ar descrie acee

stare de alterare a apei, dar nu a celei ce are calitate de , ci a celei scoase din 

circuitul natural, altfel spus, din mediul natural, constituind un ,

ele de alimen
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-

poluarea apei contaminare a apei

de valori, ce

art. 185 CP [249], Slovenia art. 336 CP [239], România art. 356 CP [243])

[1] de un grup de autori care,

(art. 229 CP RM), definesc sub un alt aspect infectarea apei, referindu-se special la infectarea 

-

apei de indiferent de metoda, 

juridico-

–

avea calitatea

rezervoare, iar potrivit DEX, prin dezinfectare se distrugerea germenilor patogeni din 

afara organismului, pentru a împiedica orice contaminare sau a distruge microorganismele 

[62].

De asemenea, prin expresia „...
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mai multor

cate

-ar 

„impurificarea” pare a fi 

luarea. De 

fapt, despre o util „impurificare a apelor” în calitate de sinonim cu 

cel de „poluare” în a descrie acee s

2003 [173, p. 95]

atât aspectul filologic al problemei sesizate este cel mai important, 

poluare a apei (infectarea impurificare a apelor sau subterane cu ape uzate

sau cu alte ale întreprinderilor,...).

Astfel, descrier ), precum 

n acee

considerarea 

a apei

i de mediu. Tot astfel, nu pare a fi 

în materie 

poate c m de 

introducere , a 

)

tehnologii
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manifes

directe i cele indirecte, fiind considerate în 

loace de realizare, inclusiv 

, un asemenea 

stil de expunere asu

[22, p. 132].

a apei prin introducerea pe cale în ape a 

) de orice fel se va avea în vedere: a,

prin care poate avea 

( ) - ce). 

sunt definite de alte norme speciale în fiind 

metodicii provizorii de estimare a 

[99], prin deversare orice 

nimer

Prin introducere pe cale

vedere: depozitarea, înhumarea

sau scurgere 

a unor subs

În acest context, am 

în ape ( )

sau subterane), având în vedere prin aceasta 

toate apele, inclusiv 

apele. În acest caz, textul de la art. 228 lit. b) CP RM, poluarea apelor subterane, creând pericol 

va dubla norma de la art. 229 CP RM 

a depozitarea, înhumarea...).

ctive a 

a apei vor
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l

, metodele, mijloacele prin care are loc introducerea 

corect în unele studii de specialitate [14, p. 479] 

-o alterare, schimbare a compo etod

re corpul 

reziduuri toxice.

Deci mijloace

[60]

categorie de semne facultative ale laturii obiective,

i.

de 

semne facultative ale laturii obiective, nu înainte de a prezenta criticile noastre referitoare la 

enu

(art. 229 CP RM).

Astfel, în spiritul actualei norme de incrim a apei, infectarea 

sau impurificare c ale întreprinderilor, 

cerea în ape a unor 

obiecte, bunuri, materii, altele decât cele ce constituie ape uzate i ,

ui sac cu 

pesticide, atâta timp cât el nu poat

i penale 

pentru asemenea fapte?
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De aceea

pe i

c

, de poluant, iar potrivit actelor normative în domeniu [148]

orice materie

e pe altele care, de asemenea, pot duce la 

rmei de incriminare, autorul se 

ind

constituie 

de

incriminare (art. 229 CP RM

Astfel,

constau în deversarea sau introducerea

activitatea cu impact negativ asupra med i

, mai bine-zis, sistem de supraveghere. Or, 

descentralizate de canalizar aceste ape pot afecta serios calitatea 

ter etc., cât i în domeniul

Din toate aceste 

legiuitorului nostru la a se referi în textul normei de incriminare a faptei de poluare a apei la 

î

etc.).
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ie 

i de 

dintâi fiind calificate deja drept 

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 [108].

virtutea unei 

Astfel, în temeiul art. 21 alin. (2)

[119]:

Tot astfel, potrivit art. 28 alin. (2)

b) prevenirea 

[110], care sunt de mare 

i penale pentru asemenea fapte.

Deci, în cazul în care neîndeplinirea m -i revin a condus la poluarea apei, fapta se 

a apei prin 

pers RM 

lichidare a consec

i

nr. 1515/1993 [108]
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.

Prin urmare, ina

RM în cazul în care prin aceasta 

s-a , generând un risc la adresa mediului sau persoanei.

iuni de poluare a apei

(art. 50, lit. b)), inclusiv [123]

altor norme penale, cum ar fi art. 329 CP RM neîndeplinirea sau îndeplinirea 

mari

juridice.

CP RM 

concurs cu cea de la art. 329 CP RM. Drept exemplu, amintim decizia CSJ [60]

RM RM ,

corect

.M. „Sud-

de 

pompe, apele reziduale s-

ntitate de 47

800 lei, în total 1 077 800 lei.  

corect RM,

i

lor industriale, 
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e etc.), contaminându-le. Cu toate acestea, la 

lipsa pentru

[177, p. 115].

a apei, acestea nu sunt 

ru me . Or, pentru atribuirea 

sau materiale nu este suficient doar el

atâta timp

modificarea acesteia în viitor ori 

(ex. 

sau pescuit etc.).

devenind susceptibile de clasificare, iar 

u produs-

[22, p. 139]

-rezu

-

prejudiciabile în speci a apei.

momen [22, p. 139]

un prejudiciu concret (patrimonial sau extrapatrimonial) aflându-se în faza de pericol de a se 

transforma în asemenea daune, dobândind deja statutul de pericol social.

[192, p. 98; 209, p. 98].
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Deci

lor (ex. -un iaz cu o

prezin grad prejudiciabil mai redus.

Revenind la analiza textului de la art. 229 CP RM, pentru a identifica categoria de 

prejudiciabile cu caracter material contravine în totalitate 

evenire

decât pe responsabilizare, inclusiv cu caracter penal, acea

, pericol iminent de 

,

de daune. ea de daune 

de

un dezechilibru

se poate reechilibra

ne considerabile 

mediului. Deci ltele decât cele poluatorii. 

Spre exemplu, de

Extragerea ex -un obiectiv acvatic pentru irigare, fapt care a determinat secarea 

lirea apei unui râu în scopul 

e a unei hidrocentrale. Drept exemplu elocvent, în acest sens, poate servi cazul 

-
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urmar

are este 

iuni, 

nemaivorbind de daune. deja constituie o conse

pericol, dovada e

f

etc.

Or, p

Pericolul

180, p. 13

emenea 

pericol, îl constituie înaltul grad de probabilitate a 

-ar fi existat. Acest 

aluare a pericolului conform metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului 
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a

râului Bâc. Apa din acesta este într- încât deja de aproape un deceniu nu mai 

-

CP RM pentru a 

acestuia, nu va afecta direct

nemai

Din aceste considerente, deoarece este deosebit de dif

mult timp înainte, 

mai interesa efectul

mediului

puncte ale globului.

[221, p. 64],

[220, p. 60-61].

ce 

(1) lit. a) din Legea 

privind plata pentru poluarea mediului [112], plata pentru 

Deci

a apei 
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principalelor d

argumentelor contra

În primul rând, 

statistice despre calitatea apei în RM

-

a

, considerente care nu 

au fost luate în calcul de legiuitorul nostru la elaborarea normei de la art. 229 CP RM.

a

atât mai mult, a daunelor considerabile, ar fi:

constituie una din cele mai deosebite 

izolarea efectelor în locul în care s- [5, p. 

40].

În cazul -un râu sau mare

acestora, diluare altfel spus, în câteva ore 

-se în mod repetat pot genera un dezechilibru 

este [221, p. 64] care 

urma

poate implica, la rândul ei, alte :

-
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mai multe întreprinderi amplasate de-a lungul lui, daunele au fost localizate mai aproape de 

ultima sau în mare, nu va fi posibil de stabil

de poluare

-

Astfel, s

,

[17, p. 239]. Din aceste motive, actualmente se cere 

e în calitate de semn al laturii 

-

stabilirea caracterului considerabil al daunei adu a apei devine 

imposibil de aplicat n

alin. (2) CP RM -se în 

.

cazul în care, e mediu, apa constituie un bun al domeniului public, iar 

obiectivul acvatic poluat, chiar cu generarea în daune (nimicirea resurselor vegetale, regnului

[82, p. 270], -

aduse nu atât intereselor indivizilor, unor interese colective. Sunt 

de victime identificabile. Evident, aici nu poate fi apreciat caracterul considerabil al daunei în 

venitul acestuia sau alte valori, atâta timp cât prin cauzarea acestor daune se aduce o atingere 

însu dauna de mediu 

ste vorba despre evaluare? Cu atât mai mult, 

(2) CP RM prin 

a dreptului la un mediu 
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- L constituie o 

de dezechilibru în mediul 

natural este susceptibil

z contrar, survenirea daunelor considerabile este de neevitat 

atâta timp

prevenire, cheltuielile de depoluare nu pot avea loc eficient decât prin incriminarea faptei la nivel 

[46].

momentul 

Caracterul imprevizibil al prejudiciului ecologic

[5, p. 40].

ultimele decenii. 

[7, p. 127]

luarea deciziilor cu impact negativ asupra mediului, s-a afirmat de-a lungul 

us pent
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an. 

nu po

ei de mediu a RM, consacrat legislativ prin art. 6 lit. 

c) din Lege

acordându-

modificându-i-se

„acoperi”, 

-un timp mai apropiat de fapta ultimilor (au fost in

, ,

introduse de ultimii. 

În al doilea rând, f

(1) lit. b) CP RM

a

a t

, potrivit alin. (2) al normei 

avu din ziua 

, rezu

, acesta

-

poluarea apei)? Nici 

omentul 
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termenului rezonabil

a a termenului de 

ori i tragerii la 

-

sau completarea alin. 

(8) al art. 60 CP RM cu sintagma ,, ”.

Caracterul ireversibil al daunei de mediu

[76, p. 241].

de mediu, atâta timp cât majoritatea daunelor de 

e. Ba mai mult, riscul-pericolul de daune, 

degenera în daune. De 

aceea ea pentru intensificarea sau, mai bine

u.

-o lucrare de-a

sa [171, p. 40]

a

Autoarea M. Gorunescu [87, p. 277] - victimele 

-se în majoritatea 

cazurilor pentru incriminarea unor fapte de simplu pericol, întrucât acestea sunt cele care 

Caracterul incert al daunei de mediu. Pericolul iminent al daunei de mediu, fiind 

considerat în doctrina de mediu

certitudinii producerii acesteia în viitor. Acee o ul [80, p. 26] care 

e
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ar profita (ar fi în favoarea) mai ales victima

– pericole. Acest lucru este

de pericol. De acee ii români [82, p. 433], care,

referindu-se la de la exemplul dreptului penal unde se admite 

-

i unui pericol abstract 

[7, 

p. 65]

prejudiciu care nu s-

[86].

i mecanisme de reprimare 

od .

atribuirea caracterului penal al faptei de poluare a 

apei. Considerând în mod firesc normele penale autohtone în materie 

studiului în domeniul reglem a apei dup

i vom începe cu cea a României.

[11, p. 181]

la 2004 [51] în a apei. 

po

Potrivit textului acesteia, infectarea prin orice mijloace a
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Sloveniei art. 336), Turcia

art. 142-146, CP al Coreii art. 192-195, CP al Thailandei art. 237) [195, p. 53].

elaborarea CP Român din 2004 [52], în el este încorporat un nou Cap. V, intitulat:

–

ani.

de poluare a apei,

niei din ultimii ani, ne vom referi în 

Europei Centrale.

[238], Cap. XXIII –

iunea 241, orice persoa prin orice mijloace a 

:

a) periclitarea lor;

b) ;

c)

în întregime;

În temeiul art. 182 din CP al Poloniei [240]

-o fo

alin. (2) (1)

În Germania [242]
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[138, p. 152] area lui 

[221, p. 23].

[249]

identificându-

într-un singur articol (181).

Potrivit alin. (1)

aer cu 

mediului, va fi condamnat

-

CP al Cehiei [241], la art. 293,

mediului într-

,

comportament sunt necesare costuri c

la

(2)

închisoare pe un termen de la 1 an la 5 ani cel care:

a) (1) în mod repetat;

b) normele

c) de mediu;

d) lichidarea efectelor unui astfel de act impune cheltuieli mari;

e)

poluare a 
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din momentul 

re pt ce poate crea sau a creat un

-

considerabile sau nesemnificati -se cont de considerarea 

provocate mediului sau persoanei.

efectelor acestora în cazul în care s-au prod

[11, p. 184].

[245]. Conform 

au creat un pericol p Deci

fapta se consi e

la adresa persoanei.

Un regim s ucrainean în

Belarusului [228]. Astfel, potrivit art. 272 CP al Belarusulu

poluat 

apa, fie prin înfundarea apelor e

.

[227; 244]

XXVI – poluare a apei (art. 250),

lui animal ori vegetal, resurselor piscicole, 

lipsirea de drep

ani.
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Generalizând cele expuse mai sus,

[182, p. 203].

Deci, în urma analizei realizate asupra p ei legiuitorului european la atribuirea 

caracterului penal faptei de poluare a apei

I care pune accentul pe 

nilor contra mediului. Un rod deosebit de 

important în acest sens l-a avut Directiva nr. 2008/99/CE din 18 noiembrie 2008 privind 

[67]

re [57].

Directiva 

atmosferei, solului i apelor, animalelor ori vegetalelor, ori de a antrena 

[82, p. 263].

De

[65] e comune 

arlamentul Eu

risc 

important pentru sau prin intermediul mediului acvatic.

poluare

ei în sensul introducerii directe 

poate prezenta riscuri

ecosistemelor terestre care depind în mod direct de ecosistemele acvatice.
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[82, p. 278].

codurile lor 

penale conducându-se de caracterul formal al acestora, fiind considerate chiar din momentul 

Ungariei, Germaniei, Sloveniei, Turciei, României, fapt sesizat chiar în  

al legilor speciale etc. Drept exemplu putem aduce aici art. 84 

din Legea a României din 1995 [125] care prevedea,

caracterului formal 

în materie de mediu [177, p. 62].

ecologice materiale constituie un mare regres în plan de asigurare a 

nu se 

supun limitelor de t

ezultat al 

actului de poluare, se produc în interval de timp diferit de intervalele de timp 

unui prejudiciu (daune) ept varietate a

[82, p. 340], înc 1995 multe din 

legile 

-a consumat atunci când prin faptele incriminate s-a creat o 

-a
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materializat. De asemenea, -a

cauzat moartea.

împotriva 

[221, p. 64; 225, p. 75]

penale pentru asemenea categorii de fapte [206, p. 89].

pericolului abstract de daune are drept rezultat crearea unor bariere, numite „delicte-obstacole” 

[251, p. 283].

De asemenea, în literatura de specialitate s-a mai

[87, p. 11].

clar e mult timp pentru consacrarea 

a ilegal

forestiere etc.

daunele care ar putea surveni în viitor, printr- -temporale de 

[81, p. 18].

a

apei le statelor ce au adoptat de mult 

-

sale. Câteva argumente în acest sens ar servi:

, atâta 

În 

[33, p. 134]. Astfel,
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caracterului difuz a

prejudiciu s-a apelat la 

[255, p. 286].

Din aceste motive, despre raportul de cauzalitate

a

l

un semn obligatoriu al s în cazul 

aceasta. Potrivit Directivei 2004/35/CE [66] erea nu constituie un 

anumitor actori individuali [82, p. 160].

, cu 

pe care î

lor). B dreptului celui acuzat de a 

, atunci când va pretexta

.

periclitare a valorilor sociale protejate

r

[87, p. 113],

-a

produs în concret într- -

rezultatul anterior constatat. 

ca fiind de interes
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ulpei propriu-zise) [82, p. 179].

Este bine 

scopul legii penale [44], (art. 2 CP RM)

,

[22, p. 379]

-au

aplicarea pedepsei va fi posibil de prevenit 

survenirea acestor daune chia

,

daunei de mediu, iar s concomitent 

negat -

-

a unei daune”, de „repara

preventive”, întreprinse printr- [81,

p. 25].

pericol

:

- principiul 

- principiul 

- principiul 
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care, 

.

rmal al 

CP RM.

Deci 

agriculturii cu cele aduse regnului animal sau daunele considerabile aduse regnului animal cu 

cele mai mult cele ce au provocat decesul persoanei. Respectiv, 

decesul ei trebuie agravante la stabilirea pedepsei. Or, cum poate 

legiuitorul expl

alin. (2) CP RM constituie o 

m

inechitate atunci când cel ce a provocat moartea persoanelor prin poluarea apei poate fi 

mare a 

cu închisoare de la 2 la 6 ani.

Printre altele, une dispun de agravante în 

RM).

daunele asupra regnului animal sau 

doar la unele, considerate de noi 

Prin daune a

zabi

riscuri semnificative 

[38, p. 1212].



103 
 

Într- [35, p. 389]

se î

-

[21, p. 286]. Anume prin instituirea agravantelor la art. 229 CP RM se

persoanei de orice grad, inclusiv Codul penal 

alin. (3) al art. 229 CP RM

în 

p depoluatorii din partea însu i a 

RM,

suplimentare chiar.

Unele din ele ar consta în: crearea unui obiectiv acvatic similar celui poluat sau care a 

zone de

unor zone de agrement

timularea infractorului –

–

pericol ori a unui prejudiciu. În 

„bilet de întoarcere” spre impunitate [82, p. 254].

i. 

241 alin. (3) din CP al Ungariei [238] în c (1) lit. a), 

(2)
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pr

(1) al art. 57 CP RM, urmând a fi 

diferitor categorii de prejudicii în parte

pericolului, precum cheltuielilor 

ii, s-

a compensat valoarea daunei materiale sau, în alt mod, a reparat prejudiciul cauzat de 

supra elementelor 

constitutiv-obiecte ale a apei, propunem

CP RM 

(1) Introducerea în ape 

lor se pedeps

cu ani, 

cu a 500 la 3000

(2) ,

3 la 5 ani, 

iar persoana 

(3) ,

sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, 

(4) la alin. (1) ce a provoc

5 la 9

00 ionale.
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3.2. Deli a a

a apei care, 

RM) sau grupuri diferite (art. 136, 

343, 278 CP RM) [31, p. 31].

a apei (art. 229 CP

RM natul sau cu 

apelor (art. 234 CP RM),

cole, precum le mediului acvatic, exact 

a obiectul de atentare este unul multiplu, 

ii daunei ce 

dep

fapta de poluare a ap considerabile, iar în cazul 

RM 

u.c.

RM i cea de 

la art. 229 CP RM 

mijloace prin care s-

234 CP RM 

mijloace de nimicire
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RM

toxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice

– intoxicarea resurselor ac

poluare

acest

[16, p. 261]. De aceea [38, p. 76-77]

sau faunei în baza art. 136 CP RM este obligatoriu modul de dist

este a

RM, ci potrivit art. 136 CP RM 

ecocid absoarbe, practic, oricare dintre faptele care sunt specificate în Cap. IX din Partea 

RM 

223-

a apei poate fi

e de rezultat, fie pe timp de pace, fie [31, p. 32].

RM 

rea 

resursele acvatice, ci la securitatea

or statului, impuner

diu [82, p. 269] atunci când 

ecologic.

În acee
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rind 

un scop anume.

CP RM –

rea apei

la art. 229 CP RM

periclitarea resurselor acvatice ale acestuia.

Pentru delimitarea uarea apei de cea a apei potabile, ne 

i de la art. 229 CP RM prin a 

infectare,

considerând-

Din aceste motive, poate CP 

cu to

criminalizare a faptei de 

contamin

-penale, deoarece nu 

referiri

ce ar incrimina fapta de 

contaminare

la art. 229 CP RM cât are în vedere 

, subterane sau atmosferice).

pe fond

[164]. Or, 
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Este 1968 [51] reglementea

de infectare a apei, distinct de cea a 

[126].

aten

De-a lungul ti

pe acest segment nu s-

cuantumului art. 356, 

[53; 243].

i CP al Sloveniei [239] oluarea apei 

Acee

ul).

CP al Cehiei [241] la art. 294 incriminând fapta ce a

[113].

contaminare a apei potabile se 

aduce atingere unui interes general, precum se

RM 

-ar iden

cont de regulile în opinia 
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art. 2151 ). Or, într-un fel sau 

altul, consumul apei contamin or boli contagioase, 

deci acesta ar fi locul cel mai potrivit, credem noi.

În CP [51; 52; 53] Infectarea 

apei”. Codul penal italian apei”, iar cel al Portugaliei

[236], „Delictul de contaminare a apei” [23, p. 3-4].

proiectul 

contami

potabile 

1 cu sintagma „contaminarea apei potabile”, 

„infectarea apei”.

Deci, având în vedere cele m norma de la art. 2151

:

Articolul2151. Contaminarea apei potabile

(1) Introducerea

a ar

animalelor sau plantelor,

ale sau închisoare pâ

.

(2) Acee

isoare pe un 

termen de la 3 la 5 ani, 

.

(3)

cu 

închisoare de la 4 la 7 ani, 
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(4)

isoare de la 5 la 9 ani, 

aceste 

Într

în limita semnelor constitutiv-

contaminarea apei potabile

obiectul general

(ordinea de drept) orientate spre 

a

apei, fiind valori de mediu ce impun

prin fapta de contaminare a apei potabile 

m -

aflate în mediul natural, cee

-un rezervor).

Obiectul generic contaminare 

r

referindu- e

dispozitive special amenajate).

poluare contaminarea apei. În primul caz, victime ale infr a apei 

contaminare a apei potabile pot suferi doar animale având acces la 

sistemele publice de alimentare, evid

Obiectul juridic nemijlocit
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cialitate aproape unanim [25, p. 594; 69, p. 505; 106, 516]

contaminare a apei ar putea fi divizat în obiect special principal: 

, în acest caz obiectul 

calitatea -

contaminare a apei potabile 

considerat unul ordinar, referindu-

-zisul 

„ ”, avându-se în vedere prin surse

– conductele, uzinele de filtrare, canalele, jgheaburile etc. [23, p. 67],

[113]

e sau sistem public de alimentare cu 

Legea privind serviciul public de alimentar nr. 

303/2013 [121]). 

Astfel, potrivit art. 1 din Legea , prin sistem centralizat de 

l

-

vigoare. P se are în vedere 

sum. Acee

de sistem autonom de alimentare cu care constituie

proiectul legii privind 

calitatea apei potabile [163], fiind denumit „sistem 
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acestea nu intr /sau 

.

De altfel, cum privind serviciul public de 

canalizare [121] sistem public de 

alimen

Drep lege cu privire la calitatea apei potabile nu 

,

etc.

De aceea alitate de obiective de r

etc.

u sunt obligatorii pentru considerarea 

contaminarea apei potabile a apei, acestea se 

pericol pentru persoane, animale sau plante de 

urma consumului apei potabile contaminate.

modul de evaluare a pericolului generat prin contaminarea apei este distinct de cel al 

a prejudiciului cauzat mediului 

urma nr. 2 car

fizico-chimici -

[148].

contaminarea apei) de asemenea, un

sau plantelor a

într- sibil de stabilit. De 

pre

contaminare a apei potabile
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atului se va califica în temeiul art. 

343 CP RM sau în temeiul art. 278 CP RM 

de poluare contaminarea apei

produs indispensabil vi

environmental, ci îl 

-un 

exemplu în ac t

cererii nr. 22473/07, Odgon c. Moldovei [41].

Deci

-a întâmp

-a spart la 26 octombrie 2005, iar apele reziduale s-au 

[41]. Obs

natur a mediului, ci un produs destinat consumului uman (produs 

alimentar), extras din mediul natural c e de un alt 

tEDO a apreciat corect 
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- u extragerea lor din 

mediul natural. 

privind produsele alimentare nr. 78/2004

[115] produs alimentar este 

îmbuteliat .

elixir natural

ind a dintre 

– „Contaminarea apei potabile”. Drept 

urmare, P RM ca o 

îl constituie perpetua 

care în ultimii ani a înregistrat cele mai 

înalte cote de poluare.

Directiva nr. 2000/60/CE [65]

constituie un serviciu de interes general (pct. 15).

-al doilea argument al nostru în 

textului unei noi 

contaminarea RM.

ele stabilite de viitoarea Lege a RM 

privind calitatea apei potabile [163]

de proiect, iar potrivit art. 12, î

, . Cu atât mai mult, s-ar

lege cu privire la serviciul public de 
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[121], unde potrivit art. 38, î legii

e

Problema deli este una de mare 

atun ntul 

per , deoarece este destul de anevoios a distinge 

în special de poluarea apei determinare 

ltfel spus, ce tipuri de agresiuni la adresa 

[82, p. 260].

îi revine dreptului penal, i

se vede

RM).

[87, p. 71], pentru a contribui efectiv la 

eze 

nor 

.Contr.

fapta [49].
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Cu toate acestea, pentru a trece la delimitarea nemijl a apei de 

,

categoria de fapte penale sau administrative. Spunem aceasta

la categoria faptelor cu caracter administrativ ar constitui, în principiu, un semn delimitator 

Deci [102, p. 27; 178, p. 20; 183, p. 298-299]

[189, p. 517-518; 203, p. 56-57; 212, p. 269]

faptelor cu caracter administrativ, considerând-

n an. 2009 doctrina [83, p. 30; 89, p. 16; 90, p. 4-5],

[48]

administrativ, în acest sens chiar legea-

poate

cu caracter economic, ecologic etc., sau

neprescrise prin norme, dar atentarea la care pot genera risc social.

.Contr.

C.Contr. 

poluare a apei care a generat prejudicii, nu au fost ignorate anum

penal

,

[31, p. 33].

-

luc tEDO. Potrivit lui [59, p. 43],

dosarele contrav le

valabile pentru faptele penale.

-o atribuie în mod subiectiv legiuitorul moldovean ca ceva diferit 

de fapta p Pentru exemplu, în cauza Öztürk c. Germaniei, CtED
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drept 

atelor 

nu poate avea ca efect scoaterea unei categorii de fapte din sfera de 

aplicare a art. 6 din Ct Kadubec c. Slovaciei,

,Telfner c. Austriei Anghel c. României.

Astfel, referindu-

care au 

nind de la 

astfel încât cantitatea

. oricare

poluan i sunt periculo i respectiv om, depinde 

ora.

e

o

c

- -zise [82,

p. 277-278]. Astfel, delimitarea între

[246, p. 491].

a

apei, 

aceasta este una 

, art. 149 C.Contr. prevede fapta de poluare a mediului (aerului atmosferic, a 
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sau menajere, cu ape menajere, cu em ce au cauzat prejudicii [31, p. 34].

.Contr.

RM prejudiciului, iar 

ultima, daune considerabile.

le

RM). 

În acest caz, art. 149 C.Contr. total din text

sintagma ,, ”, iar fapta de poluarea apei 

r-un articol aparte, sub nr.

a ape

Prin urmare, art. 109 C.Contr. va fi intitulat: Poluarea apei

(1)

, se

oanei fizice, cu 

.Contr. va deveni art. 1091

alin. (1) în 

sintagma ,,poluarea acestora”.

poluare a apelor.

Alin. (5) a

constituie, la fel, o poluare a apei.

din trebuie 

exclus sintagma ,, ”.

mentul 

faptei de poluare a apei

acest gen. 

actelor normative, în compartimentul 
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vor califica 

.

A

ezultatelor 

expertizei.

l

3.3. Concluzii la Capitolul 3

realizat în compartimentul prin care ne expunem 

asupra elementelor constitutiv-obiective ale

:

1. Semnul obligatoriu a - de 

,

formal 

a apei.

2.

-

3.

metodele, mijloacele sau alte împrej

CP RM.

4. inându-

ecologice ar trebui

5. Descrierea semnelor laturii obiective a 

într- i mijloacele 
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6. Legisl precum „contaminarea 

statelor europene.

7. clar 

a apei , în genere, 

, creând serioase 

– poluarea apei.
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4. ELEMENTE CONSTITUTIV-SUBIECT
POLUAREA APEI

4.1.

biectul 

a apei constituie o necesitate de neconceput în realizarea studiului propus.

de sub

penale în r

Deci

ai ocrotirii juridico-penale [22, p. 188]. atunci când vorbim despre componentele de mediu, 

destinatari ai legii penale pot a r de conformare, precum 

nici a cum 

afirmam cu ocazia d

acesta [32, p. 185].

umane [104, p. 123-124].

natural în 

statul (art. 3 din Legea regnului animal 439/1995 [111]

ru 
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, iar în Africa se crucificau leii care ucideau 

oamenii [167, p. 168].

[22, p. 189], din punct de vedere juridico-

Prin urm

- -

underii penale.

4.1.1.

[198, p. 75]

definit-

- [188, p. 74]

complet spus,

penal [153, p. 126].

rea apei o poate avea doar omul 

-

mediului, fie casnice sau industriale.

-

a a fost 

a se exprima cu sintagmele „subiect activ al 
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- -subiect pasiv”. 

În o consider , ea ui raport 

giuitorul. Or, în art. 21 CP RM legiuitorul într-un mod indirect 

-

lit. (e) CP RM. 

n utilizarea termenului „subiect activ al 

irea faptei, deosebind-o astfel

, ul pasiv a 

-

[162, p. 102]

p

caz de 

(1) lit. g) nu mai putem numi victima subiect pasiv, atâ

Astfel, termenul unii ar intitula genul, iar cel

uitor 

pentru a se ajunge ulterior la o unanimitate în exprimare.

a

,

fizic

dul) pentru a i se 
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responsabilitatea, potrivit art. 22 CP RM, aceasta

-

-

-

procesul rezo

litate de 

[47] 

prevederile art. 26 alin. (1) din C.Civ.

alin. (20) al Legii cu privire la 

845/1992 „ 

” [107].

eprinderii individuale prin acee

[107]

l Legii privind înregistrarea de stat a 

220/2007 [116]

persoanelor fizice ,

altfel.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 1353/2000 [114], acestea au statutul juridic de 
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e se compune din membrii unei familii, iar de 

ca

,

în cazul persoanei juridice. Or

e similare celor stabilite pentru persoanele juridice? În caz contrar, în 

poate fi pedepsit d

,

c

membrilor unei familii (membri ai 

-

de facto, nu 

Deci ar trebui doar de completat nutul normei 

penale ce prevede CP RM), 

organizatorico-

e fermier) 1353/2000) [32, p. 189].
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4.1.2.

e

rit, profitul pe care î

special cele cu scop lucrativ.

n literatura de specialitate [82, p. 347]

-

penale a persoanelor juridice.

În acest context, problema a fost an. 1929 în cadrul 

mai târziu, în an. 1978, a

recomandat legiuitoru

special, pentru [22, p. 191]

cu cele ale legisl

Într-

[82, p. 347].

-

veacuri,

al XIX-lea, 

le multor 

state, fiind evita

ative de libertate 

edeapsa trebuie aplicat

[248, p. 43]. În plus, s-

etc.

Abia în sec. al XX- -
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persoanelor juridice [82, p. 345]. În -

-

-

- a

[168, p. 70-71].

pentru 

[101, p. 90] luare

Cu toate acestea, în pofid soanelor 

a

uitorul 

ui

Pe de o parte, la stabilirea 

e mai departe în parametri normali ai inând 

cont de interesul pe care î

ersoanei juridice poate avea un efect negativ, 

distinsul autor R. Cojocaru, p

limitelor de pedeap

[55, p. 59].

de 

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

55 din C.Civ.

-

 

Interesându-

C.Civ.

constituire, 

-a doua întrebare, mai 

stat. Or,

terenurilor, aplicarea pes

le

i de 

a eventualei persoane 

juridice? În acest caz,

sau chiar prin 

le

calitatea

practicare il RM), atâta timp cât nu poate fi 

, nu p

nu este automobil. Cu atât mai mult, el poate fi folosit în calitate de instrument (mijloc) la 

s
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implicarea acestuia (art. 2641, 265, 266 CP RM RM)

 

noi ale doctrinarilor domeniului 

privat.

[9, p. 49-50],

de facto

momentul 

lor,

citat 63 alin. (1) din C.Civ. „

”, Legea nr. 220/2007 [116]

deciziei de înregistrare”, 

emnarea 

actului de constituire.

legea înregistrarea persoanei 

juridice”, ceea ce înseamn

Astfel, 

.Civ.

sau Or, în calitatea 

liberalitate, împrumut neces

art. 55 C.Civ. -

distinct...

de facto
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parteneriatele etc.),

[39, p. 77] 

[33, p. 190],

e de a întreprinde 

anumite acte ,

t. 4.1.

parteneriatele, partidele chiar

legisl

le a Muntenegrului, termenul 

[150, p. 30-31].

Într- adrul parteneriatului privat [117], de asemenea 

?, iar art. 229 CP RM pentru poluarea apei persoanei juridice i se 

De asemenea, calitatea ,

.Civ., prin contract d

pierderile. a apei 
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privit individual, doar ea dispune 

u

infra

 

,

, nu dispunea de 

 

De aceea poate , de asemenea, aria persoanelor juridice 

prevede e ,

[150, p. 30-31].

Tot astfel, în CP

[87, p. 280].

CP RM

cu un nou alineat, 32 orice 
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i

”.

poluarea apei (3) CP RM o

responsabile penal în af

de drept privat vine 

C.Civ. prin art. 57- juridice de drept public, s

administrativ-

celelalte subiecte de drept. Respectiv, persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber 

doar în una

a). 

u scop lucrativ, iar prin 

(2) C.Civ.

-teritoriale). Cu atât mai mult, 

potrivit art. 179 alin. (4) C.Civ.

13 alin. (2) lit. (d (31) din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146/1994 profitul 

[109].

Aici ne punem 

ar e poluarea apei, iar ce 

ut în acel an, spre exemplu 350 000, va fi defalcat tot în bugetul de 

000 lei.
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De asemenea, în multe 

E le iile 

 În anumite 

 

persoane juridice de drept publ

comise în cadrul domeniului

[150, p. 31] ului, 

[39, 

p. 78-79]

cercului de persoane.

se poate pedepsi pe sine [101, p. 90].

de poluare

luarea

posibilitatea atingerii scopului pedepsei atunci c

statului.

constituie un alt aspect 

ii penale pentru poluarea apei.
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rsoanele juridice ale RM (art. 56 C.Civ.). Prin urmare, 

[19, p. 52], în dreptul mediului o atare clasificar

eni ai RM

[177, p. 54]. 

(5) CP RM, i

iul aerian al RM

-

este parte nu se dispune altfel. 

a

11 alin. (4) din CP RM

.

un angajat al ambasadei 

M? (evident, în afara 

cazurilor când statul ambasadei care îl ,

dar pe teritoriul ambasadei?

-

a

PP

încheiate la 18 aprilie 1961 [46]. Or mediului nu-
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l

[177, p. 53].

a persoanelor juridice pentru poluarea apei în cazul în care acestea 

s- - constituie actualmente o 

actualitate,

-a pus bine la punct 

schiva de la 

Una din aceste

sau transformare (art. 69 C.Civ.).

a

imp a, într-un fel sau altul, o i

(Cap. III din Legea nr. 149/2012 [120]), ajutând-

(art. 252 CP RM).

.Civ.

Într-

cât normele elaborate în scopul 

-

[150, p. 31].

poate fi preîntâmpinat, evitat mai binezis, doar într-un singur compartiment din toate celelalte 

a

.Civ. 

i persoanei juridice. Aici, spre exemplu, 
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în temeiul alin. (2) al normei avute în vedere, 

conformitate cu actul de transmitere.

Deci a -

[39, p. 79].

e, ceea ce în cazul persoanei 

asupra intereselor pecuniare, mai ales în materie de 

mediu.

Printre altele, potrivit art. 1071, paragraf 1, din CP al Georigiei [235]

- succesorilor legali ai acestora.

[150, p. 31], pentru c

ea

Pentru aceasta este necesar, îna CP RM 

prevedere, spre exemplu, într-un nou alineat 33 cu textul „succesorii persoanei juridice cu scop 

patrimoniului succedat”.

Spre 

exemplu, cu un 

nou alineat 31



137 
 

;

suspendarea 

rii penale;

re a capitalului social 

interzicerea încheierii actelor juridice cu orice titlu care ar diminua patrimonial 

persoanei juridice.

În 

[150, p. 27].

Într-

-

impuse de lege, acesta, de asemenea,

dreptul de a refuza executarea unui ordin. Or, potrivit alin. (2) al art. 401 CP RM, neexecutarea 

În caz contrar, în temeiul 

i

generale.

Tot astfel, în temeiul art. 21 alin. (5) CP RM

reziduale într-un obiectiv acvatic sau în sol, acesta v

prepusului (art. 1403 C.Civ. –

-

cu ultimul.

expres 

-
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[87, p. 110].

De altfel,

altuia (angajatului). Or, potrivit art. 21 alin. (3) lit. c)

În sens 

[253, p. 85]

,

joa

minister mediului pentru realizarea 

entru poluarea mediului, 

.

epozitare

prelucrare a apei menajere.

Deci i [105,

p. 59].

[87, p. 280].

Astfel, potrivit unor opinii [150, p. 28], o asemenea abordare permite tragerea la 

ursul complet al evenimentelor.

e, unde în 

art. 21 alin. (3) CP RM 



139 
 

a) fapta â persoanei

,

persoanei juridice.

Evident, ceea cu ce nu suntem de ac

-un iaz, 

-

-l avantajeze cu ceva pe 

acesta. Da, în 

e fapte ale persoanei juridice.

Autorul român L. Pop [160, p. 227-228] e pot 

fi considerate doar faptele persoanelor ce în

[177, p. 89] ,

fapte ale persoanei juridice pot fi considerate nu doar cele ce sunt realizate de organele de

zultat dintr-un act decizional.

v a apei, în 

subiectul conc

-

-

[87, p. 111].

de poluarea apei.



140 
 

ii de

-

lucrativ, a fost amenda, fapt recunoscut de toate 

-

pedepsirea corpora

[150, p. 38-39].

Dincolo de aceasta, cuantumul pedepsei pecuniare ce urma a fi stabilit pentru diferite 

a constituit cea de- -

acee ne dispune de 

profit etc.,

specialitate [230, p. 273-274] s-a apreciat

i juridice) sunt mai 

eficiente.

- re 

juridice nu vor lovi cumva în bugetul statului, 

?

-

adus teze

argumentându-

juridice [82, p. 345]

acestora, s-a recurs la aplicare lementare.

legiferare la alta, de la regiune la regiune etc. Spre exemplu, CP francez [237]

pentru persoanele juridice de cinci ori mai mare de
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persoanei fizi 20

60 000

(art. 64 alin. (3) alin. (4) din CP RM). O modalitate destul de 

al României 

[53; 243] (art. 137) care introduce sistemul zilelor- (2) al normei 

–

–

zilelor- spuneam

-139 din CP francez

complementare, multe din ele putând fi utili

publicarea deciziilor [87, p. 279].

M la compartimentul stabilirii pedepselor complementare este mai 

trei aplicate atât ca pedepse 

privarea de dreptul de a 

(1) lit. a), lit. c)). inând 

-

-au diversificat înse pt 

etc. 

componentelor de mediu afectate mai eficiente.

[82, p. 269], în planul pedepselor, nevoia 

unor dimensiuni noi, inedite, s- a

noi, ca de exemplu
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public la 

amnare.

-ar bucura d am

aplicarea acestora interesele economico- a

e mai

-

Drept urmare a celor argumentate, crede

completarea art. 63 din CP RM

c)

1 an;

d) lichi

în calitate de

4.2. Latura subie a apei

ar ,
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Latu -

[167, p. 173]

, se compune din 

etc.).

res în CP RM a de semn 

obligatoriu al laturii su

prejudiciabile ale acesteia [34, p. 235]. 

le sale

al 

aceasta la calificarea pentru 

atribuite acesteia de legiuitor în textul normei de la art. 17 CP RM

c -

-a

Prin urmare, precizarea se cere 

i

doar la calificarea 

or

[202, p. 112]

Deci

[152, p. 68]
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[207, p. 214]

tut

Cea de-

(de pericol) (de rezultat)

[216, p. 30].

a

sau cele de rezultat (daune). Spre exemplu, în scopul 

materia -a

a

RM

(art. 151, 152 CP RM) în mod sigur fapta va fi califica a apei 

Aici este ma de la alin. 

(1) a art. 229

prin care a fost atins alt scop 

-

persoanei, cu toate c

la alte valori decât apa. Ea este

fi calificat

(2) lit. m) CP RM

stabilind o 

eventualul art. 229 alin. (4)
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[16, p. 478].

În contextul

pericol, obse a apei (ca o

[21, p. 

291] c oluarea 

a

luarea în considera

temeiul art. 343 CP RM, iar în cazul în care a va fi 

(art. 229 CP RM).

[82, p. 279].

poluarea apei din 

octrina 

persoanei ?

RM – RM – omorul 
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pesticidelor în sol, depozitarea 

Sigur 

ulte

pericol pentru mediu.

Tot m

e va aplica norma de 

la eventualul alin. (2) a art. 229 CP RM, iar în cazul în care prin aceasta s-

corporale de orice oamenilor, se va aplica norma de la eventualul alin. (3) al 

art. 229 CP RM

printr-

pedeapsa pentr

. , sunt identificate opinii potrivit

[205, p. 42].

deci

cazul nostru

fa la i accidentale ca de exemplu 

etc. Cu toate acestea,

dorindu-

drept urmare

[18, p. 487-488]. În din 

n

mai blâ
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[87, p. 115].

RM

(

ne (persoana nu

).

,

caracterul 

-a dorit, respectiv nici nu le-a acceptat, crezând în mod .

Prin urmare, - de 

faptul 

e

(art. 18 CP RM).

,

(de pericol sau de rezultat) a ceea ce nu este 

corect. Din toate aceste considerente formale nu 

putem vorbi despre atât mai mult atunci când ne referim la 

a apei. Chia din 

-un moment sau altul 

-o lume a riscurilor, fapt care nu ar trebui

a

i care este cel mai restrictiv în de poluare tot timpul 

are , a dorit

gunoiul,
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latura subie

unele cazuri în mod 

[135, p. 224]. Nu în zadar unii autori,

[33, p. 204].

tot mai 

insistent l

-penale 

a faptei prejudiciabile comise este necesar ca, 

raport cu fapta 

[58, p. 61]. De aceea, atunci 

când ajung la descrierea laturii subiective, unii autori autohtoni [38, p. 1273], precum

[205, p. 42] men

. De 

acestea nu vor fi observate. Aceste semne ale laturi

[196, p. 62]

fi evitate. 

-

- -se pe sol sau în 

u cauzat p cat a

încrederii exagerate în sine 

cesteia poate 

în mod 

inevitabil 
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a

-

unic aproape în toate 

e a apelor 

reziduale

numeroase motive sau cauze, mai binezis lipsa de surse fin

corecte a sub etc. 

. Cu toate acestea, în literatura 

[21, p. 291] a apei este 

i cu

Într- a apei în sensul de compone

(modificarea caracteristicilor apei) -a

dorit- (poluarea)

[223, p. 61].

, .

ii de poluarea a

decesul din impr l [87, p. 

115]

[63,

p. 322] (5) alin. (6) al a apei din CP a României în 

punctul de vedere al laturii subiective de 
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rezultatul survenit. Potrivit altor autori, aceasta se va întâmpla în cazurile în care faptele 

int vor produce 

culpei. 

a

scopul distrugerii unor bunuri, produse, sau chiar decesul p

rea apei ce constituie o

necesar pentru realizarea scopului prestabilit. 

d i i

poluare a apei din 

-

RM

prin , aplicat cu luarea în considerare a prevederilor de la art. 19 CP RM 

infrac În cazul în care

-

urma acestui fapt persoana a decedat e poluarea apei 

eventualului art. 229 alin. (4). Anume astfel trebuie 

RM d

de grave

[18, p. 482-483].

În n

asupra semnelor facultative ale laturii subiective, vorbim aici de motivul de 

,

cauzei sau

-
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scopul ce l-

interes la 

individualizarea pedepsei. Or, în cazul în care ne referim la faptul 

poluare

identificarea

a apei, ci decesul persoanei, cauzarea unor pierderi materiale (moartea 

economice 

constituind aici doar o 

de s etc., un instrument modelat ast

unele

RM decum a a apei.

în general un semn al 

RM

pentru calificarea altor i de poluarea apei sau în unele cazuri coincide cu 

scopul acestora. Or

aprecierea gradului

-l va atribui doar sin

e
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ec

acesta s- materie de cons

de poluare

[219, p. 536]. Din 

aceste considerente ui

de poluarea [18, p. 492-493].

4.3. Concluzii la Capitolul 4

vor fi 

prezentat

1.

civile, partener

-se 

astfel principiul democratismului.

2.

a .

3.

toate actele normative de mediu sunt de aplicabil

juridice sau fizice, ce .

4.

de responsabilizare a persoanelor juridice care s-au 

.

5.

ea 

fapt ce în cazul persoanei juridice cu scop 
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n limita patrimoniului succedat.

6. Legisl

doctrina contempora

- te 

erii penale pentru fapta altuia.

7. cabile persoanelor juridice, luând în 

calcul specificul ultimelor, cu titlu de recomandare, propunem revizuirea listei acestora cu 

identificarea eve

a

8. a apei nu sunt semne obligatorii ale 

.
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în urma 

1.

2. Eluci

3.

la art. 229 CP RM.

4. Interpretarea multi

prejudiciabile incriminate la art. 229 CP RM.

5. Examinarea 

6. Cercetarea

legate de interpretarea laturii subi iunii de poluarea apei.

7. Formularea ale ii de poluarea 

apei.

8. Elucidarea 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 penale a 

2. -

resurselo

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

echitabile, 

colecti

(2) CP RM 

timp cât aceasta are în vedere aprecierea caracterului considera

ocrotite de leg

4. Strategia semnelor laturii obie

poluarea apei 

a

5.

decesul persoanei 

6.

colectivit

-se astfel principiul 

democratismului.

7. Legisl

alt 

statelor europene.
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8. irul pedepselor complementare aplicab 63 din 

CP RM,

.

,

,

a fi aplicate. - a

întreprinse în cadrul acestei teze, 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 ul juridic al 

ogia), ci mediul cu toate componentele sale (biotice, 

abiotice, antropice).

În plan legislativ

1. CP RM prezentat 

în textul ce :

Art.229 Poluarea apei

(1) Introducerea în ape, pe cale 

lor
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de 

.

(2) ate regnului vegetal sau animal

oare de la 3 la 5 ani, 

de 

(3) ,

sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, 

de

(4)

a 5 la 9

de 

2. Introducerea în CP RM, Cap.

:

Articolul2151. Contaminarea apei potabile

(1)

ar

de 

de 

(2) Acee ersoanei sau moartea animalelor se 

de au închisoare pe 

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 
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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 etc.).

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 u

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 â

apelor râ „Persoanele culpabile de 

-

.

La nivel aplicativ

1.

, fapta va constitui i

aprecieze starea, sau mai bine-

1 din Ordinul Ministerului 

nr. 163 din 07.07.2003 cu privire la aprobarea 

urma

apelor” (anexa1). 

formarea unei 

,

de mediu, bazat pe cele mai bune practici din statele membre UE, a unui contingent restrâns de 
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elaborarea anual a notelor inform .

1. cu cea 

de mediu, se armoniz la calificarea faptelor ce 

2. Vor fi excluse erorile

art. 229 CP RM, precum apei în raport cu 

le conexe.

judiciabile 229 CP RM 

ce va

- M.

diminua substan ial unele

dreptului penal.

5. Vor avea 

229 CP RM la alte norme, sau viceversa; 

se vor reduce cheltuielile generate de event la CtEDO,

inter .

În continuare

1. -

229 CP RM;

2. de mediu exe, în 

special de poluare a factorilor biotici;

3. pentru 

poluarea apei

4.

5. Evaluarea impactului amendame 229 CP RM 

6.
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Anexe

Anexa 1. Indicii fizico-
apelor

N 
d/o

Indicii i a CMA ) - DCMA= Cr/CMA
Dezastru ecologic Starea de 

risc 
ecologic

Starea 
comparativ

ecosistemelor acvatice -K=DCMA= Cr/CMA, dar în limitele:
>10 < 50 =>5 < 10 1

chimice:
1 Clasa de toxicitate 1-2 >10 >4<10 >1<4 <1

2 Clasa de toxicitate 3-4 >100 >4<100 >1<4 <1

IFS-10(Indicele formal sumar)
3 Clasa de toxicitate 1-2 >80 >3<80 >1<3 <1

4 Clasa de toxicitate 3-4 >500 >10<500 <10 <10

Indici suplimentari:
5 Miros, gust (în grade) >4 >3<4 >2<3 <2

6 de 1,0 (petrol 
Pelicula de 

ce Fâ
colorate sau pete 

7 pH-ul apei (acid) alcalin (bazic) <5,6>10 <5,6 <6,5>8,5<10 >6,5<8,5 >6,5<8,5

8
Consumul chimic de oxigen ce 

fond,mg/dm!

>20 >2<20 >1<2 <1

9 Oxigenul dizolvat, gradul de <20 >20<50 >50 >80

10 i >10 >4< 10 >1<4 <1

11 i >20 >2<20 >1<2

12 >10 >2<10 >1<2

13 3 >3 >1<3 <1

14 regional), mg/dm3
>3 >2<3 >1<2 <1

15 -CAN
>n.104 >n-20 >n.l0

16 Coeficientul de acumulare în 
- CAHB

>n.104 >n-20 >n.l0<n.20

17 CBO total >10 >2<10 >1<2 <1

18 Materii în suspensii MS >15 >2<15 >1<2 <1

19 Sporul de temperaturi s = 
DT,,a,real/ DT. admis

>1,5 >1<1,5 <1
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