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Cuvânt înainte 

 
 

Prezentul curs reprezintă ediția revizuită a cărții cu același titlu apărută în anul 2018. 

Modificările legislative intervenite în ultimii patru ani, ne-au determinat să revenim cu 

această ediție actualizată. Plecând de la ceea ce Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene stabilește, și    anume, că Uniunea Europeană are competența de a acționa în 

toate domeniile politicii                de mediu, fie că este vorba de poluarea aerului și a apei sau 

de gestionarea deșeuri lor și schimbările climatice, putem spune că legislația și 

politica de mediu din cadrul     Uniunii Europene reprezintă, în prezent, fundamentul 

dezvoltării unui sistem juridic  coerent, dedicat protecției mediului în toate statele 

membre. Actele normative în domeniu sunt rezultatul necesității crescânde de a 

proteja mediul natural  și antropic, care, din păcate, se află într-un continuu proces 

de degradare, din multe  puncte de vedere fiind ireversibil. Păstrând, însă, o notă 

optimistă, este evident că în ultimii 40 de ani, politicile de mediu din Europa au 

înregistrat o serie de succese notabile, iar standardele europene de protecție a mediului 

sunt printre cele mai ridicate din lume. Abordarea holistică a sectorului mediului – 

îmbinarea aspectelor ce țin de inginerie cu cele economice sau sociale – reprezintă 

una dintre soluțiile care pot ghida  mai eficient dezvoltarea durabilă a acestui domeniu. 

Este nevoie de politici publice de mediu capabile să răspundă realităților identificate 

pe teren, pentru că specialiștii din domeniul politicilor pot facilita formularea și 

implementarea la nivel public a soluțiilor indicate de științele exacte. Nu trebuie ignorat 

faptul că societatea zilelor noastre este, înainte de toate, o societate a ordinii, iar 

cunoașterea legii reprezintă nu doar un  atu, ci și o obligație a specialiștilor din celelalte 

domenii. În acest sens, am considerat oportună elaborarea prezentei ediții 

actualizate privind politicile și legislația de mediu. 

Cursul universitar „Politici și legislație de mediu” este dedicat tuturor celor 

preocupați de aspectele legislative ale protecției mediului. Astfel, ne-am gândit la stu- 

denții Facultății de Știința și Ingineria Mediului, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și 

la studenții masteranzi de la specializările de mediu ale Facultății de Agricultură,            ale 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. De asemenea, 

manualul poate fi utilizat și de cadre didactice ca suport de curs sau sursă de 

informare. Nu în ultimul rând, lucrarea de față ar putea fi o sursă de documentare 

utilă pentru oricare persoană interesată de acest domeniu atât de actual și complex al 

societății zilelor noastre. Astfel, sperăm ca acest curs universitar să vină în întâmpinarea 

nevoilor de cunoaștere ale studenților și a tuturor celorlalți cititori și să-și aducă o contribuție 

importantă în formarea viitorilor specialiști în știința și ingineria mediului.  

Scrisă într-un stil accesibil, fără însă a compromite profunzimea analizei, 

aspectele centrale ale politicii și legislației de mediu sunt discutate și analizate pe 

parcursul a opt capitole. Sunt abordate aspecte ce vizează, de exemplu, tipologia 

politicilor publice, baza legală a politicii de mediu, instrumentele politicii de mediu, 
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protecția juridică a mediului natural și artificial, răspunderea juridică în dreptul 

protecției mediului, aplicarea și controlul dreptului Uniunii Europene în materie de 

mediu, iar aspectele teoretice sunt însoțite de exemple din jurisprudența din 

domeniu. Fiecare capitol se încheie cu o sinteză a a celor mai importante părți de 

teorie studiată și cu un set de întrebări care facilitează  fixarea cunoștințelor.  

Mulțumim celor doi referenți științifici (doamnei prof. univ. dr. Carmen Valentina 

Rădulescu și domnului prof. univ. dr. Felix Arion) pentru toate sugestiile și sfaturile 

oferite.  

 

 

 
Cluj-Napoca, Autorii 

24 august 2022 
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Abrevieri 

 
 

AEM Agenția Europeană de Mediu 

AIEA Agenția Internațională pentru Energie Atomică 

Al./al. Alineat 

AM Autoritate de Management 

ANPM Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

APSA Arii de Protecție Specială Avifaunistică 

ARPM Agenția Regională pentru Protecția Mediului 

ASC Arii Speciale de Conservare 

AT Asistența Tehnică 

BAT Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Technique) 

BEI Banca Europeană de Investiții 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

BM Banca Mondială 

c. contra 

CBD Convenția privind Diversitatea Biologică 

CBO5     Consumul Biochimic de Oxigen la 5 zile 

CCO          Consumul Chimic de Oxigen 

CE Comisia Europeană 

CEE Comunitatea Economică Ecuropeană 

CEEA Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) 

CECO Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului 

CER Reduceri de emisii certificate 

CES Comitetul European de Standardizare 

CESE Comitetul Economic și Social European 

CIPD Comisia Internațională pentru Protejarea Dunării 

CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

CNSC Comisia Națională pentru Schimbări Climatice 

CNUAU Comisia Națiunilor Unite asupra Așezărilor Umane 

CoR Comitetul European al Regiunilor 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referință 

DG ECHO   Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene 

DST Drepturi Speciale de Tragere 

f.a. fără an 

JAI Justiție și Afaceri Interne 

J.Of. al UE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

M. Of. Monitorul Oficial 

OLAF Oficiul European de Luptă Antifraudă 

PE Parlamentul European 

SNMS Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență 

UCPM Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Union Civil Protection Mechanism)
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CAPITOLUL I 

Contextul național și european al protecției mediului 
 
 

1.1. Incursiune în timp: începuturile construcției europene 

Dispariția imperiilor absolutiste, primul război mondial și tratatele care au urmat, 

au consacrat divizarea continentului în unități statale după criterii etnice, rezultând 

un nou context geopolitic, caracterizat prin diversitatea condițiilor economice (Pe- 

trescu-Mag, 2007) și social-politice. Contele Kalergi în lucrarea Pan Europa, nota cu 

amărăciune: „(...) în Europa domnesc anarhia internațională, violența și dictatul celor 

tari asupra celor slabi, conflictele latente, dezbinarea economică, intriga politică (...) 

Europa privește înapoi, în loc să țintească înainte (...). În discuțiile publice, faptele re- 

centului război ocupă un spațiu mult mai larg decât preocuparea pentru prevenirea 

unei noi conflagrații. Această perpetuă orientare spre trecut este cauza principală a 

regresiei europene și a dezbinării sale” (Coudenhove-Kalergi, 1997). 

Între anii 1947-1952 o serie de inițiative urmăreau crearea unei uniuni vamale 

(FRANCITAL, FIBENEL, UNISCAN) care, însă, au eșuat. Ca urmarea divergențelor de 

gândire politica economică în domeniul forței de muncă, finanțelor, agriculturii și 

comerțului. În 1948, s-a constituit Organizația Europeană a Cooperării Economice 

(OECE) ce își propunea administrarea „Planului Marshall” 1 și elaborarea unui pro- 

gram de refacere economică care să elibereze progresiv Europa de nevoia sprijinului 

extern. Întreaga perioadă 1948-1958 s-a caracterizat printr-un proces anevoios de 

integrare care a evoluat lent, dar care s-a finalizat prin semnarea tratatului care a in- 

stituit Uniunea Economică Benelux prin care Olanda, Belgia, Luxemburg urmau să-și 

apăre în comun interesele economice. 

Ideea unificării nu este nouă în cultura europeană. De-a lungul timpului, au fost 

elaborate propuneri privind modalitatea de realizare a acestui deziderat: Europa 

atlantizată (cu state europene având politici proprii, dependente fiecare de SUA), 

Europa evoluționară (o Europă a statelor existente, în care actorii acceptă realitatea 

existentă, lăsând în seama istoriei schimbările), Europa parteneriatului (o Europă a 

statelor existente care aleg, în funcție de interesele lor, alianțe pe cont propriu), Eu- 

ropa patriilor (statele naționale dețin rolul cel mai important, excluzându-se regulile 

care afectează suveranitatea națională), Federația europeană independentă (o Euro- 

pă federală după exemplul unor „state unite”, dar independentă de supraputeri) (Pe- 

trescu-Mag, 2007). 

Integrarea economică cea mai importantă a statelor vestice o constituie Comuni- 

 
1 La începutul anului 1947, George Catlett Marshall a organizat o echipă de specialiști sub condusă  de 
George Kennan care avea sarcina de a elabora un program pentru redresarea economică a Europei. 
Astfel, a fost elaborat Planul de Refacere Europeană, cunoscut și ca Planul Marshall. 



11  

atea Europeană. Pentru Bela Balassa (2013), conceptul de integrare se raportează la un 

proces economic care constă în aplicarea unor măsuri care să conducă la eliminarea 

discriminărilor între entități economice aparținând unor state naționale diferite. 

Balassa vorbește de mai multe tipuri de integrare: integrarea comercială, integrarea 

factorilor de producție, integrarea politică și integrarea totală; integrarea totală viza 

unificarea monetară, fiscală, socială, a politicii anticiclice, înființarea unei autorități 

supranaționale ale cărei decizii să fie obligatorii pentru statele membre (Balassa, 

2013). Jan Tinbergen (1954) definește integrarea economică pe baza a două dimen- 

siuni: a) integrarea pozitivă care implică apropierea politicilor economice ale statelor 

participante și formulărea unor politici comune și b) integrarea negativă care presu- 

pune eliminarea oricăror restricții în procesul de liberalizare a comerțului între sta- 

tele membre. În accepțiunea sa, integrarea economică presupune „crearea unei struc- 

turi economice internaționale mai eficiente prin abolirea obstacolelor în funcționarea 

optimă și cu introducerea deliberată a tuturor elementelor necesare coordonării sau 

unificării” (Tinbergen, 1954). 

Prin urmare, integrarea economică este un proces care cuprinde (Dodescu, 2004): 

– un ansamblu de politici economice comune; 

– instituții comune asupra cărora statele membre transferă unele competențe de 

natură economică; 

– libertatea de mișcare a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor; 

– armonizarea legislațiilor naționale. 

 

 

La baza creării unor structuri integrative în spațiul occidental European au stat cel 

puțin două motive: cel legat de menținerea stabilității și securității militare și politice 

prin mijloace economice, și cel legat de nevoia de creștere și dezvoltare economică în- 

tr-un alt plan decât cel național (Luțaș & Câlea, 2005). Motorul procesului de integrare 

europeană a fost propunerea lui Jean Monnet, la acea vreme șef al Organizației Nați- 

onale a Planificării din Franța, și Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, ca 

producția de cărbune și oțel a Franței si Germaniei să fie administrată de un organism 

comun. În aprilie 1951, șase state (Franța, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, 

Olanda și Luxemburg) au semnat Tratatul de la Paris de constituire a primei organi- 

zații europene: Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Mai târziu, la 

25 martie 1957, se semnează la Roma de către cele șase state membre (Fig. 1) pe de o 

parte Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană (TCEE), adeseori numită 

Piața comună, iar pe de altă parte Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Ato- 

mului (EURATOM). Cele două tratate au intrat în vigoare la 5 ianuarie 1958. 

Integrarea europeană este un proces politic, juridic, economic, social și cultu- 

ral prin care se creează o legătură strânsă între statele membre ale UE și cetățeni, 

prin valori, obiective și reglementări comune. 
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Fig. 1. Semnarea Tratatului de la Roma 

Sursa: „Signing Treaty of Rome”, 2016. 

 

Obiectivul principal al TCEE era crearea treptată a unei piețe comune, prin insti- 

tuirea, mai ales a unei uniuni vamale care presupunea eliminarea barierelor vamale 

în calea circulației bunurilor și crearea unui tarif vamal extern comun. Piața comună 

presupunea și liberalizarea altor sectoare – libera circulație a persoanelor, capitalu- 

lui și serviciilor, precum și crearea politici comune în domenii strategice: agricultură, 

comerț sau transport. Ca urmare, în 1968, CEE avea deja încheiată uniunea vamală și 

avea o piață agricolă comună. În Tratatul de la Roma, agricultura deținea un loc im- 

portant. După o primă parte dedicată Principiilor CEE, se deschide o a doua, intitulată 

Fundamentele Comunității, din care primul titlu este dedicat liberei circulații a per- 

soanelor, serviciilor și capitalurilor. În momentul conceperii CEE, doar două sectoare, 

Agricultura și Transporturile, formau parte din corpul central numit Fundamentele 

Comunității (Zăpârțan, 2000). Jaime Lomo de Espinosa ne oferă explicația acestei si- 

tuații: „După mine, datorită caracterului pe care îl oferă agricultura, aceasta nu este 

doar un mijloc de subzistență, o activitate economică, ci și un mod de viață, o moda- 

litate diferită de a trăi și de a concepe relațiile interumane și economice” (Lomo de 

Espinosa, 1998). 

Construcția europeană prinde contur și esență cu fiecare nouă extindere. CEE se 

extinde geografic de mai multe ori: 1973 (Danemarca, Irlanda și Marea Britanie; în 

2020 Marea Britanie a ieșit din UE); 1981 (Grecia); 1986 (Spania și Portugalia); 1995 

(Austria, Finlanda și Suedia); 2004 (Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, 

Slovacia, Cehia, Polonia, Ungaria); 2007 (Bulgaria și România); 2013 (Croația). 

 
1.2. Despre natura juridică a Uniunii Europene 

Până la Tratatul de la Lisabona, UE prin structura sa complexă, a generat o serie de 

ambiguități: fiind dotată cu o structură pe trei piloni, nu avea personalitate juridică, 

capacitate de a se angaja pe plan extern față de terțe state, de a încheia tratate, putând 

doar să asume programe politice. S-a considerat, prin urmare, că UE este mai degrabă 
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un concept politic. Comunitățile și-au păstrat însă personalitatea juridică. Natura juri- 

dică a CE se conturase prin intermediul a două sentințe fundamentale ale Tribunalului 

de Justiție a CE din anii 1963 și 1964 (Cazul „Van Gend & Loos” și cazul “Costa c. Enel”). 

Cazul „Van Gend & Loos”. În acest litigiu, firma de transporturi Van Gend & Loos a 

introdus o acțiune în fața unui tribunal din Olanda împotriva administrației statale 

vamale ce percepuse un tarif vamal superior pentru importul unui produs chimic de 

proveniență germană. Firma a considerat această practică drept o încălcare a preve- 

derilor articolului 12 TCEE (art. 25 TCE), care interzice SM (statelor membre) introdu- 

cerea unor noi taxe vamale precum și creșterea celor deja existente pe piața comună. 

Tribunalul olandez a întrerupt cursul procesului, solicitând CEJ o interpretare juridică 

a amintitei dispoziții din TCE. În aceste circumstanțe, CEJ a emis unele considerații 

fundamentale în ceea ce privește natura juridică a CE: „Obiectivul TCE, care este acela de 

a fundamenta o piață comună, (...) presupune că acest Tratat reprezintă mai mult 

decât un simplu acord, care de altfel poate crea doar obligații reciproce între Statele 

Membre (...) această concepție este confirmată în preambulul Tratatului, care, mai mult 

decât a face referire la guverne, privește cetățenii CE. Abordarea amintită devine mai 

concretă prin crearea de organe dotate cu puteri suverane al căror exercițiu afectează 

atât Statele Membre cât și pe cetățenii lor (...).” Din aceste motive s-a concluzionat că, 

„Comunitatea reprezintă un nou sistem juridic de drept internațional, în favoarea căreia 

SM și-au limitat propria suveranitate, a cărei supuși sunt nu doar Statele Membre, ci și 

naționalii lor (...)”. (versiunea originală: “The European Economic Community constitu- 

tes a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited 

their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not 

only the Member States but also their nationals”) (Court of Justice, 1962). 

Cazul „Costa vs Enel”. În 1964, litigiul Costa vs Enel a fost pricinuit de următoare- 

le evenimente: în 1962, Italia a naționalizat consumul și furnizarea de electricitate, 

transferând instalațiile companiilor de electricitate firmei Enel. În calitate de acționar 

al societății anonime Edison Volta, afectată de această naționalizare, domnul Costa a 

considerat că fusese privat de dividende, refuzând să-și plătească consumul de lumină 

în valoare de 1926 lire italiene. În fața judecătorului din Milano, el și-a justificat atitu- 

dinea invocând faptul că legea de naționalizare viola o serie de dispoziții din TCE. În 

acest context, judecătorul italian, oprind cursul procesului, a cerut CEJ interpretarea 

juridică a unor dispoziții din TCE. CEJ a statuat: „Spre diferență de Tratatele internați- 

onale ordinare, Tratatul CE a creat un sistem juridic propriu integrat în sistemul juridic al 

Statelor Membre (...) și care se impune în mod obligatoriu organelor jurisdicționale. 

Instituind o comunitate pe o durată nedefinită, dotată cu instituții proprii, cu per- 

sonalitate, capacitate juridică, capacitate de reprezentare internațională, puteri 

derivate din limitarea competențelor sau suveranității statale, cedate Comunită- 

ții, s-a creat astfel un corp normativ aplicabil atât Statelor Membre cât și proprii- 

lor lor naționali” (Court of Justice, 1964). 
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O noutate absolută introdusă de TL (Tratatul de la Lisabona) o reprezintă art. 47 

care prevede: „Uniunea are personalitate juridică”, articol care pune capăt inter- 

pretărilor existente până în acest moment cu privire la natura juridică a Uniu- 

nii (Uniunea Europeană, 2010). Ca o consecință a dobândirii personalității juridice, 

în fiecare dintre SM, Uniunea are cea mai largă capacitate juridică recunoscută 

persoanelor juridice de către legislațiile interne. Uniunea poate, în special, să do- 

bândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și poate sta în justiție. În acest 

scop, Uniunea este reprezentată de Comisie. Cu toate acestea, Uniunea poate fi repre- 

zentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chesti- 

unile referitoare la funcționarea lor (art. 335 TFUE) (Uniunea Europeană, 2012). UE 

posedă capacitatea juridică de a încheia tratate (ius tractum), de a întreține relații și 

de a fi reprezentată în raporturile sale cu celelalte subiecte de drept internațional (ius 

legationis); obligațiile sale se opun SM care trebuie să le respecte și să le execute; în 

baza propriei sale identități, ea este unul dintre membrele comunității internaționale 

(Anghel, 2010). 

Așadar, începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea se întemeiază pe Tratatul privind 

Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, două tra- 

tate cu aceeași valoare juridică. De la aceeași dată, Uniunea se substituie Comunită- 

ții Europene și îi succedă acesteia. S-a intrat într-o nouă etapă în procesul de creare 

a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, menită să acționeze pentru 

dezvoltarea durabilă a Europei2, întemeiată pe o creștere economică echilibrată, pe o 

economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre un nivel 

înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Încă din Preambulul Tratatu- 

lui privind Uniunea Europeană, statele semnatare reafirmă dorința și importanța pro- 

movării progresului economic și social al popoarelor lor, „ținând seama de principiul 

dezvoltării durabile și în cadrul realizării pieței interne, al consolidării coeziunii și 

 
2 Prima strategie a UE pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată în anul 2001, la întâlnirea in- 
ternațională de lucru de la Gothenburg (Suedia), ca strategie pe termen lung ce concentrează 
politicile de dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social și protecția mediului și care a 
cunoscut o apreciere semnificativă în următorii ani. Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a 
stabilit, însă, în mod formal conceptul dezvoltării durabile în legislația UE. Punctul de plecare în 
formularea conceptului de dezvoltare durabilă îl constituie Raportul Comisiei Mondiale pentru  Mediu și 
Dezvoltare a ONU, cunoscut și sub numele Raportul Brundtland, care îl definește ca fiind acea 
dezvoltare care este capabilă de a satisface cerințele generației prezente, fară însă a se compromite 
șansa generațiilor viitoare de a-și satisface la rândul lor propriile necesități. La nivel            mondial, Agenda 
2030 a ONU, adoptată în 2015, reprezintă noul cadru global de dezvoltare durabilă, stabilind 17 obiective 
de dezvoltare durabilă, integrate și de Comisia Europenă în anul 2016 în Comunicarea „Next steps for a 
sustainable European future European action for sustainability” (European Commission, 2016). 

Putem concluziona că dreptului creat prin Tratat, născut din izvoare autonome 

și având o natură specifică, nu i se poate opune o normă internă, indiferent 

de natura acesteia. 
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protecției mediului, precum și să pună în aplicare politici care asigură progrese con- 

comitente în domeniul integrării economice și în celelalte domenii”. 

UE este o „societate” de state, căreia i s-au transferat o serie de funcții și sarcini, 

statele membre renunțând în favoarea Uniunii la o serie din atributele suveranității. 

Cu toate acestea, potrivit art. 346 TFUE (Uniunea Europeană, 2012): (i) niciun stat 

membru nu are obligația de a furniza informații a căror divulgare o consideră contrară 

intereselor esențiale ale siguranței sale; (ii) orice stat membru poate lua măsurile pe 

care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și 

care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război. 

 
1.3. Contextul protecției mediului în România. 

De la un fals început la măsuri concrete 

În România, la început puteam vorbi doar de o abordare utilitaristă a protecției 

mediului care însemna ocrotirea factorilor de mediu în raport cu valoarea lor econo- 

mică. Inițial, unele reglementări legale care se refereau la instituții juridice general, în 

special fiind vorba de proprietate, deși urmăreau alte scopuri, acestea fiind mai cu sea- 

mă economice, contribuiau indirect și la ocrotirea unor factori naturali. De exemplu, 

în prezent, regimul juridic special al terenurilor cu ape, pe lângă faptul că stabilește 

limita materială a exercitării dreptului de proprietate privată asupra acestor terenuri, 

reglementează și modul de apropriere și de utilizare a apei (Stoica, 2009). S-a ajuns 

ulterior la protejarea componentelor mediului prin prisma valorii lor fundamentale, 

indiferent daca sunt sau nu importante pentru supraviețuirea omului (Duțu, 2012). 

Perioada 1950-1989 este considerată ca perioada protecției „planificate” a mediului. 

Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 9 din 20 iunie 1973 a fost o regle- 

mentare-cadru a protecției mediului. Pornind de la această lege s-a creat cadru insti-

tuțional și regulile aplicabile principalilor factori naturali prin adoptarea unei serii 

de acte normative vizând protecția unor factori de mediu (apă, sol, vegetație 

forestieră). În urma adoptării legii din 1973, teritoriile ocrotite au crescut 

ajungând la 395 de rezervații cu o suprafață totală de 222.545 ha (Marinescu, 

2003). În această etapă, cadrul normativ dedicat mediului se caracteriza prin (a 

se vedea Duțu, 2012): 

– Caracterul prea general, mai cu seamă declarativ. 

– Absența unor măsuri adecvate de implementare (de natură diversă: econo- 

mică, politică, instituțional-administrativă etc.) conjugate cu politica consec- 

ventă de dezvoltare deformată. 

– Lipsa transparenței în ceea ce privește starea generală a calității mediului. 

– Preeminența absolută a factorului economic a condus la neglijarea aproape to- 

tală a dimensiunii ecologice a dezvoltării, chiar dacă din declarațiile oficiale se 

înțelegea altceva. 

– Lipsa aplicării oricăror sancțiuni. 
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După decembrie 1989, am asistat la trecerea de la o economie planificată, la una 

de piață, iar modul de abordare și de soluționare a protecției și conservării mediului 

a dobândit noi dimensiuni. Majoritatea reglementărilor aveau un caracter coercitiv și 

conjunctural (Duțu, 2012), determinat de interese de grup și obligația de a răspunde 

cerințelor internaționale în materie. În 1991, protecția mediului era considerată o 

responsabilitate publică a statului. Constituția României stabilea obligația statului 

de „refacere și ocrotire a mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului 

ecologic” (art. 134, al. 2, lit. e) (Parlamentul României, 1991). La 30 decembrie 1995 

a intrat în vigoare Legea protecției mediului nr. 137/1995 o reglementare-cadru (ab- 

rogată), completată ulterior de o serie de reglementări sectoriale (Legea fondului 

cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, Legea apelor nr. 106/1996, O.U.G. nr. 

243/2000 privind protecția atmosferei etc.). Reperul fundamental în elaborarea Le- 

gii protecției mediului nr. 137/1995 a fost Legea-model privind protecția mediului, 

elaborată sub egida Consiliului Europei (1991) (Duțu, 2012). Potrivit art. 1, obiectul 

legii era reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes public major, pe baza 

principiilor și elementelor strategice care conduceau la dezvoltarea durabilă a so- 

cietății (Parlamentul României, 1995). La baza legii stăteau principiile și elementele 

strategice prezentate în art. 3: a) principiul precauției în luarea deciziei; b) princi- 

piul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; c) principiul conservării 

biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; d) princi- 

pul „poluatorul plătește”; e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează 

nemijlocit și grav sănătatea oamenilor; f) crearea sistemului național de monitori- 

zare integrată a mediului; g) utilizarea durabilă; h) menținerea, ameliorarea calității 

mediului și reconstrucția zonelor deteriorate; i) crearea unui cadru de participare a 

organizațiilor neguvernamentale și a populației la elaborarea și aplicarea deciziilor; 

j) dezvoltarea colaborării internaționale pentru asigurarea calității mediului. În anul 

1991 a fost înființat Ministerul Mediului – autoritatea publică centrală cu competențe 

în protecția mediului. 

În procesul de preaderare a României la UE, aproximarea legislației naționale cu 

acquis-ul comunitar (acquis communautaire) de mediu, o obligație asumată prin Acor- 

dul european instituind o asociere între România și Comunitățile Europene, a avut un 

rol esențial la reformarea dreptului național al mediului. În 25 aprilie 2005 la Luxem- 

bourg, s-a semnat Tratatul care prevede aderarea României și a Bulgariei la UE. Acesta 

cuprinde condițiile aderării României și reprezintă rezultatul integral al procesului de 

negociere a celor 31 de capitole. Capitolul 22 era dedicat Protecției mediului încon- 

jurător. România a acceptat integral acquis-ul comunitar privind mediul și s-a anga- 

jat să implementeze prevederile acestuia până la data aderării, cu excepția a 11 acte 

normative comunitare vizând: controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la stațiile de distri- 

buție a benzinei; ambalajele și deșeurile de ambalaje; incinerarea deșeurilor; depo- 

zitarea deșeurilor; deșeurile de echipamente electrice și electronice; supravegherea                  și 

controlul transportului de deșeuri în, dinspre și înspre Comunitatea Europeană; 
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epurarea apelor uzate urbane (fiind cerută cea mai lungă perioadă de tranziție: până 

la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 aglomerări cu mai puțin de 10.000 l.e); calitatea 

apei destinate consumului uman; poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase 

deversate în mediul acvatic al Comunității; prevenirea și controlul integrat al poluării; 

limitarea emisiilor anumitor poluanți în atmosferă de la instalațiile mari de ardere. 

O seamă de reglementări comunitare au fost preluate automat și integral fără a 

se ține cont de existența unor reglementări naționale în materie care erau de multe 

ori mai complete și mai adecvate atingerii scopului prevăzut în legislația comunitară 

(Duțu, 2012). 
 

Protecția mediului după anul 2007. Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate 

de România în domeniul protecției mediului a fost adoptată O.U.G. nr. 195/2005 pri- 

vind protecția mediului care a fost aprobată de Legea nr. 265/2006. Analiza detaliată 

a acestei perioade se va realiza pe parcursul întregului curs. 

 

• Perioada 1950-1989 este considerată ca perioada protecției „planifi- 

cate” a mediului. 

• În cadrul negocierilor pentru aderarea României la UE, capitolul 22 era 

dedicat Protecției mediului înconjurător. 

• Prima lege dedicată protecției mediului, după evenimentele din 1989, a fost Legea 

protecției mediului nr. 137/1995. Aceasta era o reglementare-cadru al cărei reper 

fundamental în elaborare a fost Legea-model  privind protecția mediului, elaborată sub 

egida Consiliului Europei. 

• Începând cu 2009, Uniunea se întemeiază pe Tratatul privind Uniunea Europeană și pe 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, două  tratate cu aceeași valoare juridică. 

De la aceeași dată, Uniunea se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia. 

Acquisul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice care reglemen- 

tează activitatea instituțiilor UE, acțiunile și politicile sale. El înglobează: con- 

ținutul, principiile și obiectivele politice cuprinse în tratatele fondatoare și în cele 

ulterioare; legislația adoptată de instituțiile UE (directive, regulamente, decizii, opi- 

nii, recomandări); jurisprudența Curții de Justiție a UE; acorduri internaționale la 

care UE este parte. 

Verificare 

1)  

2)  

3)  

4)  
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CAPITOLUL II 

Politica de mediu 

 
 
2.1. De la conceptul de „politică”, la cel de „politică publică” 

și „politică de mediu” 

Pentru a înțelege mai bine dimensiunile politicii de mediu și relația acesteia cu ce- 

lelalte politici, sunt necesare câteva clarificări terminologice, pe care le considerăm ca 

fiind un sprijin ȋn explicarea ulterioară a mecanismelor de funcționare a întregului 

sistem politico-juridic al UE. 

În literatura de specialitate, politica este văzută ca o formă de organizare și con- 

ducere a activității globale și a relațiilor sociale, de instituire și menținere, prin inter- 

mediul puterii politice, a unei ordini interne care statornicește și legalizează puterea 

existentă la un moment dat. 

Principala sferă a politicii o constituie participarea la treburile statului, orientarea și 

determinarea formelor, sarcinilor și a conținutului activității statului (Lupan, 2001). 

Dicționarul explicativ al limbii române, definește „politica” ca fiind știința și practica 

de guvernare a unui stat; sfera de activitate social-istorică ce cuprinde relațiile, o-

rie ntările și manifestările care apar între partide, între categorii și grupuri sociale, 

în- tre popoare ș.a., în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc. 

(Academia Română, 1998). Politica înseamnă urmărirea strategică a unor obiective 

specifice, ce vor fi relevate de schimbarea comportamentală a societății de-a lungul 

unei evoluții determinate. Politica ecologică pătrunde astfel tot mai mult în aria preo- 

cupărilor economico-sociale și politice (Marinescu, 2007). 

Există o multitudine de definiții ale politicii publice în literatura de specialitate. 

Politicile publice sunt văzute ca „rețele de decizii interdependente, care se referă la 

alegerea obiectivelor, priorităților, mijloacelor, resurselor alocate și punerea lor în 

practică pentru a orienta realitatea economică și socială în direcția dorită, în vederea 

furnizării bunăstării colective” (Iațco, 2010); ca sumă a activității guvernelor, fie că 

acționează direct, fie prin interpuși (agenții guvernamentale), care are influență asu- 

pra vieții cetățenilor (Peters, 2012). Politica publică poate fi definită simplu ca fiind 

ceea ce guvernele aleg să facă sau să nu facă (Dye, 1992) sau ca „totalitatea activități- 

lor desfășurate de administrația publică centrală de specialitate în scopul soluționării 

problemelor de politici publice identificate și pentru asigurarea dezvoltărilor necesa- 



19  

re într-un anumit domeniu” (Guvernul României, 2006). Politicile publice reprezintă, 

practic, acțiuni realizate de către autorități (centrale sau locale) ca răspuns la proble- 

mele care vin dinspre societate. Cu alte cuvinte, se poate vorbi despre politici publice 

atunci când o „autoritate publică, centrală sau locală își propune, cu ajutorul unui pro- 

gram de acțiune coordonat, să modifice mediul economic, social, cultural al actorilor 

sociali” (Guvernul României/Ministerul Administrației și Internelor, 2015). 

Evident că o definiție universal acceptată, nu există, dar ne putem referi la câteva 

elemente carateristice politicilor publice (după Birkland, 2015): 

– Sunt un răspuns la probleme care necesită o atenție specială. 

– Sunt făcute în interesul publicului. 

– Sunt direcționate către un obiectiv concret care presupune soluționarea pro- 

blemei identificate. 

– Sunt realizate de către guverne, chiar dacă ideea lor a venit din afara structu- 

rilor guvernamentale sau din interacțiunea actorilor neguvernamentali cu cei 

guvernamentali. 

– Sunt interpretate și implementate de către actori publici și privați care pot avea 

soluții, motivații și interpretări proprii ale acestor politici. 

– Politicile sunt ceea ce guvernele decid să facă sau să nu facă. 

Sensurile în care termenul de „politici publice” este folosit sunt multiple. Adrian 

Miroiu (2001) după o traducere din Hogwood și Gunn (1984) menționeză că terme- 

nul „politică publică” poate fi utilizat sub mai multe accepțiuni, de exemplu: politicile 

ca etichete ale unor domenii de activitate (politici sociale, politici fiscale; politicile ca 

propuneri specifice (de exemplu, politica unui Guvern de a sprijini reconversia profe- 

sionala pentru anumite categorii de populație); politicile ca decizii ale guvernului (de 

exemplu, politica Guvernului în domeniul taxării anumitor servicii de mediu); politicile 

ca programe ce sunt privite, de regulă, ca mijloace prin care guvernele încearcă să 

atingă                             niște scopuri mai generale (de exemplu, Programul „Casa verde”); politicile ca 

rezultate, adică ceea ce este practic obținut etc. 

 
2.2. Tipologia politicilor publice 

Politicile publice pot fi caracterizate în funcție de criterii, putându-se discuta des- 

pre mai multe tipuri de astfel de politici. Facem precizarea că în domeniul protecției 

mediului întâlnim mai ales politici regulatorii și redistributive. Politicile publice sub- 

stantive conferă în mod direct beneficiarilor avantaje și dezavantaje, beneficii și cos- 

turi și ele se referă la ceea ce face guvernul în mod direct (de exemplu, în materie de 

protecția mediului) (Guvernul României/Ministerul Administrației și Internelor, 2015; 

Stewart Jr, Hedge, & Lester, 2007). Politicile publice procedurale fac referire la actorii 

și procedurile prin care un obiectiv este realizat. În aceste cazuri, guvernul stabilește 

cine, cum și când urmează să facă ceva. Politicile procedurale includ legile ce creează 
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organisme administrative, care stabilesc competențele lor, controlul guvernamental, 

parlamentar sau juridic asupra operațiunilor lor. Politicile publice distributive implică 

utilizarea fondurilor publice în favoarea comunităților și activităților economice. Po- 

liticile publice reglementare restricționează ori limitează comportamentul indivizilor 

sau grupurilor. Ele presupun adoptarea de norme autoritare (de exemplu privind po- 

luarea mediului, consumul de tutun, alcool, protecția angajaților) care afectează com- 

portamentul destinatarilor. În cadrul acestor tipuri de politici, libertățile individuale 

ale destinatarilor politicilor sunt limitate, interesele lor sunt transformate prin lege 

(Ripley & Franklin, 1984). Politicile redistributive se caracterizează prin acțiuni care 

intenționează să modifice alocarea bunăstării, proprietatea, drepturile personale și ci- 

vile (Profiroiu & Iorga, 2009). Ele sunt mai greu de adoptat pentru că presupun realo- 

carea de resurse financiare, de drepturi și, nu în ultimul rând, de putere de la cei ce au 

la cei ce nu au. Cei ce dețin atât puterea economică, cât și politică dispun de suficiente 

mijloace pentru a limita acest tip de politici publice. Politicile pot fi și politici materiale 

și simbolice. Primele oferă beneficiarilor resurse tangibile sau dezavantajează net pe 

cei afectați. Politicile simbolice nu au niciun impact din punct de vedere material, nu 

conferă nici avantaje, nici dezavantaje. Ele ating valori cum ar fi pacea, justiția socială. 

 
2.3. Definirea documentelor de politici publice 

Hotărârea nr. 870 din 28 iunie 2006 ne spune că în practică și în legislație există 

diferite tipuri de documente de politici publice, însă nu există nicio legătură ierarhică 

clară între acestea (Guvernul României, 2006). Se precizează, de asemenea că, siste- 

mul de formulare a politicilor publice cuprinde diferite documente de politici publice, 

precum și, într-un sens mai larg, acte normative. Aceste documente pot avea diferite 

obiective și niveluri de generalitate. Strategiile, programele, propunerile de politici 

publice, planurile, memorandumurile și notele informative sunt documente de politici 

publice folosite în practică. 

În cele ce urmează, oferim definițiile acestor documente conform Hotărârii nr. 

870/2006. Strategia este un document de politici publice pe termen mediu și lung 

care definește, în principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de 

politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte. 

Planul este un document destinat asigurării implementării politicilor. Planul poate fi 

întocmit numai după ce strategia sau propunerea de politici publice a cărei imple- 

mentare o detaliază a fost adoptată. O propunere de politici publice poate genera unul 

sau mai multe acte normative și reprezintă un document de politici publice destinat 

rezolvării unor probleme de politici publice specific, în cazul în care există mai multe 

variante posibile de rezolvare sau dacă este necesar un acord conceptual privind fon- 

dul reglementării normative (Guvernul României, 2006). 
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2.4. Este politica de mediu o politică publică?  
Avem nevoie de o politică de mediu?  Ce trebuie să includă definiția politicii  
de mediu? 

Revoluția Industrială, izvorul ideologiilor politice moderne, a permis pentru prima 

dată după mulți ani, ȋmbunătățirea condițiilor de viață văzută prin prisma abundenței 

materiale. În timp, această bunăstare a devenit tot mai amenințătoare pentru mediul 

natural, periclitând până și existența umană (Baradat, 2012). Prin însăși natura sa, me- 

diul transcende politicul, juridicul și granițele trasate de oameni (Comisia Europeană, 

2015). Se recomandă ca, pentru a crește șansele ca o problemă să fie percepută ca o  

problemă de politică publică, să se prezinte numărul de persoane afectate raportate la 

o arie geografică (amploarea problemei), numărul de persoane care sunt preocupate de 

rezolvarea problemei (intensitatea problemei) și durata de când a apărut aceasta și 

modul în care a evoluat în timp (Gerston, 2014). Definiția sectorului public se face pe 

câteva dimensiuni care pot evolua diferit: deciziile instituțiilor și organizațiilor guver- 

namentale, alocările guvernamentale (consumul, investițiile), angajările de forță de 

muncă guvernamentale, fiind cunoscut faptul că statul este, în societățile moderne, cel 

mai mare angajator sau proprietatea publică. 

Legat de forma de proprietate, sectorul public se caracterizează prin două elemen- 

te: dimensiunea care diferă de la un stat la altul și intensitatea se referă la amploarea 

acțiunilor statului în domeniu. Urmărirea strategică a unor obiective specifice ce țin 

de mediu se reflectă și în actele normative care au ca obiect de reglementare diverse 

aspecte care țin de protecția mediului. Devine astfel de necontestat că măsura politică 

și reglementare juridică merg mână în mână, fiind inseparabile. De altfel, Legea nr. 

24 din 2000 stabilește că „activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de 

implementare a politicilor publice”, iar legislația este punctul de sprijin pentru punerea în 

practică a politicilor de mediu. 

Politica de mediu acoperă o gamă variată de aspecte, de la poluarea sonoră la pre- 

venirea generării deșeurilor, la poluarea datorată mijloacelor de transport, la polu- 

area radioactivă, la rețeaua europeană destinată abordării dezastrelor mediului sau 

protecția fondului forestier, și lista poate continua. Concepută ca formă a politicii ge- 

nerale a statului, politica de mediu are sarcina de a stabili strategiile, obiectivele și pri- 

oritățile, metodele și mijloacele implicate în „acțiunile desfășurate pe plan național în 

scopul prevenirii și combaterii poluării, a conservării dezvoltării durabile a mediului” 

(Dogaru, f.a.). Potrivit profesorului Ernest Lupan (2009), „politica de mediu apare ca o 

formă de orientare și organizare a activității complexe de protecție a mediului, che- 

mată să stabilească strategiile, metodele și mijloacele utilizate în acțiunile desfășurate 

pe plan național și internațional pentru prevenirea și combaterea poluării, pentru îm- 

bunătățirea condițiilor de mediu”. Trebuie să ne uităm și la obiectul de reglementare 

al dreptului mediului. Obiectul de reglementare este reprezentat de o categorie dis- 

tinctă de relații sociale, complexe și variate, ce se formează în legătură cu activitatea 
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de protecție și de dezvoltare a mediului. Statul intervine în mod autoritar și direct 

în reglementarea juridică a raporturilor sociale de mediu, intervenție legitimată prin 

faptul că protecția și dezvoltarea mediului reprezintă o problemă de interes național. 

O.U.G. nr. 195/2005 se deschide cu precizarea că „obiectul prezentei ordonanțe de 

urgență îl constituie reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes pu- 

blic major, pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea 

durabilă a societății” (art. 1). 

 

 

În elaborarea politicii din sectorul mediului, în conformitate cu art. 191, al. 3 TFUE 

(ex-articolul 174 TCE) UE trebuie să ia în considerare: datele științifice și tehnice dis- 

ponibile; condițiile mediului din diverse regiuni ale UE; avantajele și costurile care pot 

rezulta din acțiune sau din inacțiune; dezvoltarea economică și socială a Uniunii în 

ansamblul său și dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale. 

Procesul de formulare a politicii de mediu traversează câțiva pași prezentați în 

detaliu de Moreno Molina (2006) și Negrei (2004), pe care îi prezentăm în cele ce 

urmează: 

(a) Identificarea și delimitarea problemei de mediu: trebuie luate în calcul con- 

dițiile științifico-tehnice, pentru că, de foarte multe ori, o astfel de problemă nu 

se detectează decât în momentul în care dispunem de date științifico-tehnice 

suficiente. 

(b) Evaluarea politicii de mediu. 

(c) Identificarea alternativelor: între diversele alternative (a acționa sau nu, 

când și în ce mod etc.) trebuie alese cele în concordanță cu principiile politi- 

cii de mediu (de exemplu, în conformitate cu principiul precauției, integrării). 

Această etapă se realizează ținând cont de formularea priorităților în legătură 

cu problemele de mediu. 

Așadar, politica de mediu a unui stat se referă la totalitatea priorităților și obiec- 

tivelor de mediu, a metodelor, măsurilor și instrumentelor de atingere ale 

acestora, sistem direcționat către asigurarea utilizării durabile a resurselor 

naturale, prevenirea, reducerea sau atenuarea degradării calității mediului. 

Care sunt elementele de bază ale definiției? 

– Reprezintă un sistem unitar, compus din metode, măsuri și instrumente 

pentru atingerea obiectivelor și priorităților stabilite. 

– Componentele politicii de mediu interacționează între ele, fapt ce determi- 

nă considerarea ei drept un sistem integru. 

– Este orientată nu numai spre conservarea mediului, ci și spre utilizarea du- 

rabilă a resurselor naturale, prevenirea, reducerea sau atenuarea degra- 

dării mediului. 
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(d) Elaborarea unui document preliminar care cuprinde propuneri ale puterii 

publice competente. 

(e) Dialogul, negocierile, tranzacțiile dintre actorii implicați (stakeholders) în 

procesul de formulare a politicii. 

(f) Forma definitivă a politicii care se poate cristaliza în rezultate cu caracter 

normativ (regulamente, directive, decizii) sau nu (declarații de principii, pro- 

grame de acțiune etc.). 

Practic, în afara acestui proces analitic (care privește rezolvarea unei probleme), 

elaborarea politicii publice de mediu presupune și un proces politic în care, de cele 

mai multe ori, se urmăresc interesele proprii grupului politic care controlează acest 

proces. Există trei etape principale în procesul de realizare a politicilor publice, iar 

politica de mediu nu face excepție, acestea fiind: elaborarea, implementarea (aici rolul 

administrației este esențial) și evaluarea (când se analizează dacă activitățile și mij- 

loacele identificate au condus la realizarea scopurilor stabilite) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Realizarea politicilor publice 

Sursa: adaptat după Guvernul României/Ministerul Administrației 

şi Internelor, 2015; Patton, Sawicki, & Clark, 2015. 

 
2.5. Despre competențe 

TL stabilește mai clar decât până acum limitele atribuțiilor UE. Din punct de vedere 

juridic, competențele sunt drepturi conferite de tratatele fondatoare și cele ul- 

terioare acestora UE și SM de a exercita anumite atribuții. Încă din prima parte a 

Titlului I din TFUE competențele sunt clasificate în trei categorii: exclusive, partajate 

și de susținere (Tabelul 1). 

1. Identificarea problemei de mediu 

6. Monitorizarea și evaluarea 

politicii publice de mediu 

2. Stabilirea agendei 

de politică publică de mediu 

5. Implementarea 

politicii publice de mediu 

3. Formularea cadrului 

de politică publică de mediu 

4. Adoptarea 

politicii publice de mediu 
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Tabelul 1. Tipuri de competențe 

Competenţe exclusive 

(art. 3 din TFUE) 

 

Competenţe partajate 

(art. 4 din TFUE) 

 

Competenţe de a sprijini, 

coordona sau  completa 

acţiunile SM (art. 6 din 

TFUE) 

 

Doar UE este competentă să 
acționeze 

Atât SM, cât și UE pot 
adopta acte obligatorii din 
punct de vedere juridic în 

domeniile avizate. 

Actele europene din aceste 
domenii nu pot implica 
armonizarea legislației 

naționale. 

Sursa: adaptat după Comisia Europeană, 2017a. 

 

Competența UE este exclusivă în următoarele domenii: uniunea vamală, stabilirea 

normelor privind concurența necesară funcționării pieței interne, politica monetară 

pentru țările din zona euro, politica comercială comună sau conservarea resurselor 

biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul (deși ca regulă gene- 

rală, politica comună privind pescuitul intră în competențele partajate). Potrivit art. 

3 din TFUE, acestea sunt domenii în care numai UE poate să legifereze (să elaboreze 

și să adopte acte normative). Țările UE pot să facă acest lucru numai în cazul în care 

sunt abilitate de UE pentru punerea în aplicare a acestor acte. Cu titlu excepțional, 

CJUE a admis intervenția normativă a SM în aceste materii, în cazul în care o asemenea 

intervenție era permisă anterior de către UE sau dacă era vorba de măsuri provizorii 

destinate a acoperi lacune normative unionale și care aveau o finalitate limitată, atâta 

timp cât nu presupuneau adoptarea de noi politici. 

Avem și competențe partajate între UE și SM (comune) (articolul 4 din TFUE), în ca- 

drul cărora atât UE, cât și SM pot legifera. În cadrul acestor domenii care intră sub inci- 

dența competențelor partajate se numără: protecția mediului; piața internă; politica 

socială, dar numai pentru aspectele definite în mod specific în tratat; coeziunea eco- 

nomică, socială și teritorială (politica regională); agricultura și pescuitul (cu excepția 

conservării resurselor biologice ale mării); protecția consumatorului; transporturile; 

energia; cercetarea, dezvoltarea tehnologică. 

În cadrul competențelor de sprijinire (articolul 6 din TFUE), UE nu poate interveni 

decât pentru a sprijini, coordona sau completa acțiunea țărilor UE. Competențele de 

sprijinire sunt legate de următoarele domenii politice (exemple): cultura; turismul; 

educația, formarea profesională, tineretul și sportul; protecția civilă; cooperarea ad- 

ministrativă. 

 
2.6. Despre principii 

Principiile generale ale dreptului european s-au născut în urma interpretării 

legislației europene, în special a tratatelor, de către Curtea de Justiție. Ele pot fi de- 

finite ca fiind idei care stau la baza legislației și care orientează elaborarea și 

realizarea (aplicarea) dreptului. Din această definiție pot fi extrase două funcții 
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principale ale acestor principii: 

(i) Orientează activitatea legiuitorului (deci au un rol constructiv) încă din mo- 

mentul conceperii normei juridice care trebuie să asigure promovarea unei conduite 

umane conformă principiilor dreptului. 

(ii) Au rol și în aplicarea dreptului, ele fiind considerate spiritul legii, spirit în care să 

trebuie fie administrată litera legii. 

 În exercitarea competențelor de mediu un rol hotărâtor îl au câteva principii: 

principiul reprezentării intereselor, cel al atribuirii, al subsidiarității și al 

proporționalității.  Principiul reprezentării intereselor este unul dintre principiile 

de bază în exercitarea competențelor. Fiecare instituție este reprezentanta unui 

interes specific și acționează în conformitate cu dispozițiile tratatelor pentru 

apărarea acestuia.       De exemplu, Consiliul de Miniștri reprezintă interesul SM, 

Comisia Europeană repre zintă interesul comun, Parlamentul European reprezintă 

interesul cetățenilor, Curtea de Justiție a Uniunii Europene asigură respectarea 

ordinii de drept. Acestui principiu i se adaugă cel al principiului echilibrului 

instituțional conform căruia fiecare instituție europeană își exercită propriile 

competențe cu respectarea competențelor limitate și exclusive ale celorlalte 

instituții (Cucerescu, 2013). 

Potrivit principiului atribuirii, UE acționează numai în limitele competențelor 

care i-au fost atribuite de SM prin tratate pentru realizarea obiectivelor, iar orice com- 

petență care nu a fost atribuită Uniunii, aparține SM. Principiul subsidiarității a fost 

consacrat în mod oficial de Tratatul de la Maastricht (1993), deși Actul Unic European 

(1987) introdusese deja criteriul subsidiarității în politicile care vizau diverse aspecte 

în materie de mediu, însă fără a-l numi ca atare, în mod explicit. Tratatul de la Amster- 

dam a anexat la Tratatul CE un „Protocol privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității” (în prezent îl avem sub forma Protocolului nr. 2). Aplicat în ca- 

drul Uniunii Europene, principiul subsidiarității servește drept criteriu ce reglemen- 

tează exercitarea competențelor neexclusive ale Uniunii. 

UE nu intervine conform principiului subsidiarității decât dacă și în măsura în care 

obiectivele acțiunii respective nu pot fi realizate într-un mod satisfăcător de către SM 

și, având în vedere dimensiunea sau efectele acțiunii, aceasta ar fi mai bine realizată la 

nivel unional. Principiul are la baza ideea conform căreia competențele trebuie exerci- 

tate la un nivel cât mai aproape de cetățeni. Așadar, am putea spune că acest principiu 

al subsidiarității îl înglobează și pe cel al proximității, foarte des invocat în materia 

gestionării deșeurilor. Din definiția de mai sus, rezultă caracteristicile principale ale 

acestui principiu al subsidiarității care reglementează exercitarea competențelor: 

– Limitează intervenția UE atunci când problema poate fi satisfăcător rezolvată 

de către SM; 

– Implică o acțiune a UE atunci când aceasta este necesară datorită dimensiunilor  

problemelor sau incapacități SM de a o trata în mod eficient. 
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Pentru a determina dacă acest principiu este respectat, trebuie să luăm în conside- 

rare următoarele linii directoare, stabilite și în Protocolul Tratatului de la Amsterdam: 

acțiunea trebuie să prezinte aspecte transnaționale, care nu pot fi soluționate în mod 

satisfăcător de către SM; acțiunile individuale ale SM sau absența intervenției UE ar 

intra în conflict cu dispozițiile TCE (acum TFUE) sau ar aduce prejudicii semnificative 

intereselor SM; acțiunea UE ar aduce beneficii clare în comparație cu rezultatele deri- 

vate din intervenția SM. Raportat la protecția mediului, principiul impune ca măsurile 

de protecție a mediului să fie luate la „nivel adecvat”, ținând seama de nivelul de polu- 

are, acțiunile necesare și zona geografică ce trebuie protejată. 

Rolul principiului subsidiarității a cunoscut recunoaștere deosebită în ultimii ani, 

astfel că potrivit procedurii de „alerta timpurie” ex ante, în termen de opt săptămâni 

de la data transmiterii unui propuneri de act normativ, orice parlament național sau 

orice cameră a unui parlament național poate adresa un aviz motivat președinților 

Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei în care să expună motivele pen- 

tru care consideră că proiectul nu respectă principiul subsidiarității. Respectarea 

principiului subsidiarității poate fi verificată și după adoptarea actului legislativ, în 

cadrul unei proceduri de control jurisdicțional la CJUE. În plus, în cadrul a două hotă- 

râri (cauza C-84/94 și C-233/94), Curtea a precizat faptul că respectarea principiului 

subsidiarității se numără printre condițiile incluse în motivare a actelor comunitare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 296 din TFUE. 

Cel puțin în Europa, principiul proporționalității își are originea în dreptul ad- 

ministrativ german de după primul Război Mondial. Prin recurgerea la acest principiu 

se urmărea realizarea unui echilibru între apărarea drepturilor cetățenilor și interese- 

lor fundamentale ale statului prosper. Acest concept juridic a fost consacrat de Curtea 

Europeană de Justiție pentru prima dată, în 1956, în cauza C-8/55 Federation Char- 

bonniere de Belgique c. High Authority. Din 1970, principiul proporționalității a înce- 

put să fie invocat în mod constant de Curtea Europeană de Justiție, ceea ce l-a calificat 

drept unul dintre cele mai importante principii generale de drept european. Potrivit 

principiului proporționalității, orice măsură luată trebuie să fie adecvată, necesară și 

corespunzătoare scopului urmărit, iar potrivit art. 3 TFUE „În virtutea principiului pro- 

porționalității, conținutul și forma acțiunii Uniunii nu depășește ceea ce este necesar 

în vederea atingerii obiectivelor tratatelor”. Practic, acest principiu reglementează 

modul și intensitatea acțiunilor UE. Ori de câte ori, se recurge la principiul propor- 

ționalității trebuie avute în vedere trei direcții de acțiune: 

(a) O justă și echitabilă evaluare a faptelor; 

(b) Echilibrare adecvată a tuturor intereselor implicate; 

(c) Selectare coerentă a mijloacelor și mecanismelor care urmează a fi utilizate 

atingerea obiectivului urmărit. 

Principiile dreptului mediului. Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adopta- 

rea unei serii de măsuri minime de protecție a mediului, ce aveau în vedere limitarea 

poluării, urmând ca în anii ’90 să treacă printr-un proces de orizontalizare și să se 

axeze pe identificarea cauzelor acestora, precum și pe nevoia evidentă de a lua ati- 
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tudine în vederea instituirii responsabilității financiare pentru daunele cauzate me- 

diului. Apariția principiilor în politica de mediu a Comunității s-a produs în cadrul 

procesului de elaborare a PAM I (Program de Acțiune pentru Mediu) (1973-1977), la 

inițiativa delegației germane, care a propus un set de 10 astfel de principii. Pornind de la 

definiția lui Victor Zlătescu (1996) care vede principiile de drept ca cerințe obiective ale 

societății în procesul creării dreptului și realizării dreptului, fiind produsul observației 

nevoilor societății, și ajungând la ceea ce Daniela Marinescu (2003) consideră că 

trebuie să includă principiile dreptului mediului: „principiile dreptului mediului sunt 

acele reguli esențiale, de maximă aplicabilitate, care stau la baza ramurii de drept”, am 

formulat următoarea definiție a principiilor politicii de mediu – elemente de bază 

ale conținutului normelor juridice de mediu, orientând reglementările juridice și 

aplicarea dreptului în această ramură. În măsura în care sunt cunoscute, recu- 

noscute de către autoritatea legiuitoare și consacrate de ea, principiile dreptului dau 

sistemului de drept validitate și stabilitate (Botnariuc & Vădineanu, 1982). 

Această evoluție conduce la delimitarea următoarelor principii care acționează pe 

plan intern: 

Protecția mediului trebuie să constituie un element central al politicii economice și 

sociale a statului. 

Principiul „Poluatorul plătește”: are în vedere suportarea, de către poluator, a chel- 

tuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite de autoritățile publice. 

Acest principiu a fost recomandat de Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dez- 

voltare Economică (OCDE) pentru prima dată în mai 1972, dar a cunoscut o creștere a 

acceptării ca principiu internațional pentru protecția mediului. Principiul a fost expli- 

cit adoptat în Declarația de la Rio, Principiul 16: „Autoritățile naționale trebuie să facă 

eforturi pentru a promova internalizarea costurilor pentru protecția mediului și uti- 

lizarea instrumentelor economice, luând în considerare abordarea conform căreia, în 

principiu, poluatorul trebuie să suporte costul poluării, cu preocuparea cuvenită pen- 

tru interesul public și fără a distorsiona comerțul și investițiile internaționale”. Primul 

program de acțiune a Comunităților Europene în materie de mediu făcea referire la 

acest principiu, încorporându-l în art. 130R, al. 2 TCEE (introdus de AUE). În prezent 

îl regăsim în art. 191, al. 2 din TFUE: „Politica Uniunii în domeniul mediului urmăreș- 

te un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele 

regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și acțiunii preventive 

(Petrescu-Mag & Petrescu-Mag, 2013), pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, 

a daunelor provocate mediului și pe principiul poluatorul plătește”. Principiul a fost 

introdus în Carta Albă a răspunderii pentru mediu din anul 2000. 

Principiul compensării prejudiciului: Potrivit Declarației de la Stockholm, Principiul 

21 „Statele au... responsabilitatea de a asigura că activitățile desfășurate în jurisdicția 

sau sub controlul lor nu provoacă pagube mediului din alte state sau unor zone aflate în 

afara limitelor jurisdicției naționale”. Nu există încă un consens la nivel internațional 

asupra detaliilor privind momentul și modalitatea de plată a compensării, ci doar 

prevederi cu caracter general. În acest sens, Declarația de la Rio, la Principiul 13 con- 



28  

sideră necesar ca statele să-și elaboreze legi naționale privind răspunderea și com- 

pensarea victimelor poluării și a altor pagube aduse mediului. De asemenea, statele 

trebuie să coopereze cu o mai mare promptitudine și determinare pentru a elabora 

legi internaționale suplimentare referitoare la răspunderea și compensarea efectelor 

nefavorabile produse prin prejudicii aduse mediului, ca rezultat al activităților desfă- 

șurate în cadrul propriei jurisdicții sau sub propriul control, dar în zone aflate în afara 

jurisdicției naționale. 

Principiul acțiunii preventive: se bazează pe regula generală că „este mai bine să 

previi decât să combați”. Declarația de la Stockholm, la Principiul 6, statuează că tre- 

buie stopate evacuările de substanțe toxice sau de alte substanțe și eliberările de căl- 

dură, în atare cantități sau concentrații, care pot produce depășirea capacității me- 

diului de a le face inofensive, pentru a asigura că ecosistemele nu vor fi supuse unor 

pagube ireversibile severe. Art. 191, al. 2 din TFUE menționează că politica de mediu 

din cadrul comunității se va baza, printre altele „pe principiul precauției și al acțiunii 

preventive”. O mențiune trebuie totuși făcută: în timp ce principiul acțiunii preventi- 

ve a însoțit politica de mediu încă din momentul „nașterii legale” (vechiul art. 130R 

TCEE, introdus de AUE), acela al precauției a fost adăugat mai târziu, la Maastricht 

(Petrescu-Mag & Petrescu-Mag, 2013). 

Principiul precauției: prevede luarea de măsuri de precauție atunci când o activita- 

te amenință să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă o relație cauză-efect 

nu este deplin dovedită științific. Principiul precauției este unul dintre cele mai gene- 

rale principii de protecție a mediului, care vizează evitarea pagubelor aduse mediului și 

realizarea dezvoltării durabile. Declarația de la Rio, la Principiul 15, subliniază că 

„... În cazurile în care există pericolul producerii unor pagube severe sau ireversibile, 

nu se va utiliza ca argument lipsa certitudinii științifice integrale, pentru a amâna apli- 

carea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor, în vederea prevenirii producerii 

degradării mediului”. Principiul se regăsește în art. 191, al. 2 din Tratatul privind func- 

ționarea Uniunii Europene, fiind introdus de TUE. 

Principiul protecției ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a UE să urmă- 

rească atingerea unui nivel înalt de protecție. Regăsim acest principiu, tot în art. 191, al. 

2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: „Politica Uniunii în domeniul 

mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situați- 

ilor din diferitele regiuni ale Uniunii... ”. 

Principiul integrării: recomandă ca cerințele de protecție a mediului să fie prezente 

în definirea și implementarea altor politici ale UE. AUE a introdus câteva mențiuni re- 

feritoare la acest principiu în art. 130R, după care a fost eliminat de TA, conferindu-i-se 

o bază legală de sine stătătoare în art. 6 TCE, iar după 2009 îl regăsim în art. 11 TFUE: 

„Cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare 

a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”. 

Principiul proximității: are drept scop încurajarea comunităților locale în asumarea 

responsabilității pentru eliminarea deșeurilor și poluării produse. 

Principiul exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata resursele sale 
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naturale, în așa fel încât să nu aducă prejudicii altor state. Acest principiu se desprinde 

din Declarația de la Stockholm din 1972. Exploatarea resurselor naturale în 

concordanță cu interesul național reprezintă și o obligație a statului român, ea fiind 

stipulată în art. 134, lit. d din Constituție. 

Pe plan extern se aplică o serie de principii: 

Principiul sic utere tuo, repectiv obligația statelor de a asigura că activitățile des- 

fășurate în limitele jurisdicțiilor lor naționale nu cauzează daune mediului altor state 

(inițial, principiul a fost aplicat în dreptul fiscal). Art. 3 din Actul Final de la Helsinki 

din 1975 stabilește că fiecare dintre statele semnatare, în conformitate cu principiile 

dreptului internațional, trebuie să se asigure că activitățile desfășurate pe teritoriul 

lor nu cauzează degradarea mediului într-un alt stat membru sau în regiuni situate 

dincolo de limitele jurisdicției sale naționale. 

Principiul bunei vecinătăți: Constituția României a integrat acest principiu în art. 

10: România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, re- 

lații de bună vecinătate, întemeiate pe principiile și pe celelalte norme general admise 

de dreptul internațional”. 

Principiul notificării și consultării: acest principiu are încă valoare de recomandare. 

Statelor li se recomandă să recurgă la schimbul de informații sau la consultări bilate- 

rale ori de câte ori activitățile dintr-un stat ar putea avea efecte dăunătoare în una sau 

mai multe țări (Planul de Acțiune al Conferinței de la Stockholm din 1972). În cadrul 

acestui principiu sunt incluse o serie de alte obligații cu caracter specific, care vizează: 

schimbul de informații; necesitatea notificării și consultării cu statele potențial afec- 

tate; cerința coordonării la nivel internațional a activităților de cercetare. Principiul 

19 din Declarația de la Rio stabilește: „Statele trebuie să furnizeze din timp statelor 

potențial afectate, notificări preliminare și relevante, privind activitățile care pot avea 

un impact transfrontalier nefavorabil asupra mediului...”. 

Principiul informării și cooperării internaționale: a fost conturat la Stockholm în 

1972, unde în art. 24 se prevedea: „Chestiunile internaționale cu privire la protecția 

și ameliorarea mediului ar trebui să fie abordate într-un spirit de cooperare de către 

toate țările mari sau mici pe picior de egalitate...”. Statele au de asemenea obligația de 

a se informa în situații critice. 

Principiul accesului egal la procedurile administrative și judiciare: conform princi- 

piului accesului egal, persoanelor (fizice și/sau juridice) afectate dintr-un stat, trebuie 

să li se confere același acces la remediere și reparare, care este furnizat părților afecta- 

te din statele în care sunt localizate activitățile poluatoare (Ionescu, 2004). Principiul se 

extinde și asupra problemelor de răspundere juridică și compensare. Un exemplu             în 

acest sens, îl constituie Convenția de la Helsinki privind efectele transfrontaliere ale 

accidentelor industriale, art. 9: „Statele părți... trebuie să garanteze persoanelor fizice 

sau juridice care sunt sau pot fi afectate în mod nefavorabil de efectele transfrontalie- 

re ale unui accident produs pe teritoriul unuia dintre Statele părți, accesul la procedu- 

rile administrative și judiciare, inclusiv a posibilităților de a iniția o acțiune legală (un 
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proces) și de a face recurs împotriva unei decizii care le afectează drepturile, similare 

cu cele disponibile persoanelor (fizice sau juridice) aflate în propria jurisdicție”. 

Bineînțeles, că acestor principii li se adaugă și unele din principiile, deja amintite, 

care acționeză pe plan intern: principiul prevenirii, principiul poluatorul plătește etc. 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 29 

iunie 2006 (modificată și completată prin O.U.G. nr. 114/2007 și O.U.G. nr. 164/2008), 

la art. 3, enumeră principiile și elementele strategice care stau la baza acestei ordo- 

nanțe: principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale; prin- 

cipiul precauției în luarea deciziei; principiul acțiunii preventive; principiul reținerii 

poluanților la sursă; principiul „poluatorul plătește”; principiul conservării biodiver- 

sității și a ecositemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea durabilă a 

resurselor naturale; informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum 

și accesul la justiție în probleme de mediu; dezvoltarea colaborării internaționale pen- 

tru protecția mediului. Art. 4 stabilește modalitățile de implementare a principiilor și 

obiectivelor strategice. De exemplu, prevenirea și controlul integrat al poluării trebuie 

să se realizeze prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activități cu 

impact seminificativ asupra mediului. Evoluția principiilor aplicabile politicii de mediu 

la nivelul UE a fost determinată de o serie de factori (Pascariu, 2008): 

• Trecerea de la abordarea ex-post la abordarea ex-ante; 

• Orientarea către acordarea de prioritate principiilor de prevenție și precauție, 

principiului „poluatorul plătește” (la modă în primii ani de aplicare a politicii 

europene de mediu) revenindu-i mai ales rolul de responsabilizare decât cel de 

asigurare a protecției mediului; 

• Trecerea de la o abordare sectorială la o abordare orizontală (subordonarea ela- 

borării tuturor politicilor europene considerentelor de mediu); 

• Includerea protecției mediului în categoria obiectivelor strategice; 

• Creșterea rolului indivizilor, atât în calitate de producători, cât și în calitate de 

consumatori, prin implicarea în actele decizionale, orientarea către modifica- 

rea atitudinilor, educație, responsabilizare socială; 

• Creșterea dimensiunii externe, ca urmare a conștientizării necesității acțiunii la 

nivel global în rezolvarea problemelor de mediu. 

 
2.7. Baza legală a politicii de mediu 

Pentru că politica de mediu stă la baza formării și dezvoltării legislației de protec- 

ție a mediului dar, în același timp, se fundamentează și pe o solidă bază juridică, prin 

care se stabilesc și se reglementează obiective și direcții de dezvoltare a activității de 

protecție a mediului (Lupan 2009), considerăm importantă prezentarea bazei legale a 

politicii de mediu din cadrul UE. 

Baza legală este constituită de articolele 191-193 din Tratatul privind funcționa- 

rea Uniunii Europene (foste art. 174-176 TCE), la care se adaugă articolele 11 și 114, 
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177, 218 TFUE. Art. 3, al. 3, din Tratatul privind Uniunea Europeană (ex-art. 2 TUE) 

stabilește: „Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea 

durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea 

prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde 

spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel 

înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului...”. Art. 21, al. 2, lit. d, f din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, aducând în discuție acțiunea pe plan extern a UE, 

precizează că aceasta „definește și desfășoară politici comune, acțiuni și acționează 

pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internați- 

onale, în scopul promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu 

a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia și participării 

la elaborarea unor măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității 

mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării 

unei dezvoltări durabile”. Articolul 191, al. 1 este cel care trasează obiectivele po- 

liticii de mediu, stabilind și scopul acesteia în al. 2 – asigurarea unui înalt nivel de 

protecție a mediului ținând cont de diversitatea situațiilor existente în diferite regiunii 

ale Uniunii. Al. 4 al aceluiași articol menționează că acordurile internaționale în care 

UE poate deveni parte, în materie de politică de mediu, vor fi negociate și încheiate în 

conformitate cu art. 218. În completarea acestuia, Articolul 192 (fost 175 TCE) iden- 

tifică procedurile legislative corespunzătoare atingerii acestui scop și modul de luare a 

deciziilor în domeniul politicii de mediu, iar articolul 193 permite SM adoptarea unor 

standarde mai stricte. 
Art. 192 stabilește următoarele proceduri legislative: 

– Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legisla- 

tivă ordinară (fosta codecizie) și după consultarea Comitetului Economic și Soci- 

al și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează 

să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191. 

– Prin derogare de la procedura de decizie, Consiliul, hotărând în unanimitate în 

conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului 

European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă: 

(a) Dispoziții în special de natură fiscală; 

(b) Măsuri privind: 

– amenajarea teritoriului; 

– administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau 

indirectă cu disponibilitatea resurselor menționate; 

– exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor; 

(c) Măsuri care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între 

diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie. 

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea 
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Parlamentului European, Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiuni- 

lor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menți- 

onate la primul paragraf. 

– Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legisla- 

tivă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului 

Regiunilor, adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se stabilesc 

obiectivele prioritare ce trebuie realizate. 

Alineatul 4 din același art. 192 menționează că „... statele membre asigură finan- 

țarea și aplicarea politicii în domeniul mediului”. Art. 177, al. 2 precizează că Fondul de 

Coeziune, contribuie financiar la realizarea de proiecte în domeniul mediului și în acela 

al rețelelor transeuropene de infrastructură a transporturilor. 

Trebuie subliniat că regula generală în adoptarea legislației referitoare la mediu 

este procedura legislativă ordinară prevăzută în art. 294 din Tratatul privind func- 

ționarea UE3. 

Regula specială este cuprinsă în art. 192, al. 2 și reprezintă adoptarea legislației de 

către Consiliu, în unanimitate, pe baza propunerii CE și după consultarea Parlamentu- 

lui European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor. 

Articolul 114 (fost 95 TCE) vine în completarea acestuia și are în vedere armoni- 

zarea legislației privitoare la sănătate, protecția mediului și protecția consumatorului în 

SM, iar o clauză de derogare permite acestora să adauge prevederi legislative nați-

onale în scopul unei mai bune protejări a mediului. În conformitate însă, cu principiul 

subsidiarității, Uniunea se va ocupa de probleme de mediu doar atunci când ar putea 

acționa mai eficient decât o pot face autoritățile naționale sau regionale. 

În realitate, art. 191-193 constiuite baza juridică a dreptului și politicii de mediu 

 
3 Art. 294: (1) În cazul în care, în tratate, se face trimitere la procedura legislativă ordinară pentru 
adoptarea unui act, se aplică procedura de mai jos. (2) Comisia prezintă o propunere Parla mentului 
European și Consiliului. Prima lectură: (3) Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și 
o transmite Consiliului. (4) În cazul în care poziția Parlamentului European este  aprobată de Consiliu, 
actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European. (5) În cazul în 
care poziția Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziția sa în primă 
lectură și o transmite Parlamentului European. (6) Consiliul informează pe deplin Parlamentul 
asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției sale în primă lectură. Comisia informează pe 
deplin Parlamentul European cu privire la poziția sa. A doua lectură: (7) În cazul în care, în termen de 
trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European: (a) aprobă poziția Consiliului din prima 
lectură sau nu s-a pronunțat, actul respectiv se consideră adoptat cu formularea care corespunde 
poziției Consiliului; (b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din prima 
lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat; (c) propune, cu majoritatea membrilor care îl 
compun, modificări la poziția Consiliului din prima lectură, textul astfel modificat se transmite 
Consiliului și Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste modificări. (8) În cazul în care, în termen de 
trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată: (a) aprobă toate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat; (b) nu aprobă toate 
modificările, președintele Consiliului, în consens cu președintele Parlamentului European, convoacă 
comitetul de conciliere, într-un termen de șase săptămâni. (9) Consiliul hotărăște în unanimitate cu 
privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei. 
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a Uniunii (Molina, 2006). În consecință, obiectivele UE în sectorul mediului aparțin 

politicii și nu dreptului, iar principiul acțiunii preventive sau cel al poluatorul plătește 

reprezintă principii ale politicii de mediu și nu ale dreptului (art. 191, al. 2). 

Funcționând într-o altă direcție, articolul 11 (fost art. 6 TCE) promovează politica 

de mediu ca politică transversală a Uniunii Europene și subliniază astfel, nevoia de 

a integra cerințele de protecție a mediului în definirea și implementarea politicilor 

europene sectoriale: „Cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în defi- 

nirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru 

promovarea dezvoltării durabile”. Spre exemplu, în domeniul energetic, art. 194 

din TFUE stabilește că în contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din 

perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul 

energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre: să asigure funcțio- 

narea pieței energiei, siguranța aprovizionării cu energie în Uniune, promovarea efi- 

cienței energetice, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenera- 

bile etc. Unul dintre angajamentele Comisiei este acela de a realiza studii de evaluare 

a impactului, în cazul propunerilor ce pot avea grave repercusiuni asupra mediului. 

Acestora li se adaugă peste 350 de directive, regulamente și decizii adoptate, care con- 

stituie legislația orizontală și legislația sectorială în domeniul protecției mediului. 

 

 

Activitatea externă a Uniunii are la bază articolul 218 (fost 300 TCE). UE a ratificat 

majoritatea tratatelor internaționale care au un rol important în materia protecției 

mediului. Odată ce UE semnează un tratat internațional în acest sector, acesta se inte- 

grează în dreptul mediului unional, devenind obligatoriu atât pentru SM, cât și pentru 

instituțiile UE. Aceste tratate sunt ratificate atât de UE, cât și de SM, ca urmare a fap- 

tului că, în materie de mediu, ne aflăm pe terenul „competențelor partajate” (de aceea 

se numesc mixed agreements). Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 

în decembrie 2009, politica de mediu aparținea, stricto sensu, Comunității Europene și 

nu Uniunii Europene, ca urmare a faptului că aceasta din urmă nu era dotată cu per- 

sonalitate juridică, neavând în realitate competențe materiale concrete încorporate în 

Legislația orizontală cuprinde acele reglementări care vizează tot ceea ce implică 

protecția mediului, indiferent că ne referim la aer, apă, sol, biodiversitate ș.a., cum 

ar fi transparența și circulația informației, facilitarea procesului de luare a deci- 

ziei, dezvoltarea activității și implicării societății civile în protecția mediului etc. 

(de exemplu: Directiva nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informația de 

mediu, Regulamentul nr. 1210/90/CEE pentru înființarea Agenției Europene de 

Mediu). 

Spre deosebire de aceasta, legislația sectorială (sau verticală) se referă strict la 

anumite sectoare ce fac obiectul politicii de mediu și care sunt: gestionarea deșeu- 

rilor, poluarea sonoră, poluarea apei, poluarea aerului, conservarea naturii (a bio- 

diversității), protecția solului și protecția civilă. 
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diverse politici sectoriale, ci stabilea doar obiective (a se vedea art. 2 TCE). În prezent, 

însă putem vorbi de politica de mediu a Uniunii Europene. Principalii factori care au 

împiedicat mult timp, în special până la Actul Unic European (care a intrat în vigoare 

în anul 1987) dezvoltarea unei politicii efective de mediu la nivel european au fost 

(Pascariu, 2008): 

– Diferențele semnificative între standardele de mediu ale țărilor membre. 

– Limitele tratatelor și aplicarea principiului subsidiarității care nu au permis im- 

plicarea Comunității în gestionarea problemelor de mediu din țările membre, 

decât în limita necesară funcționării pieței interne. 

– Posibilitățile reduse de impact asupra legislațiilor naționale a directivelor, ca 

instrument legislativ predominant în acquis-ul de mediu, corelat cu utilizarea 

votului unanim în adoptarea legislației de mediu. 

– Lipsa unor studii privind problemele de mediu și impactul pe termen lung al 

degradării mediului, al utilizării intensive a resurselor și al reducerii biodiver- 

sității. 

– Opoziția clasică între obiectivele economice și cele de mediu. 

– Costurile ridicate ale aplicării unei politici de mediu (eco-tehnologiile, agricul- 

tura extensivă de tip durabil presupun costuri ridicate pe care unele dintre țări- 

le membre nu puteau să le suporte). 

– Nivelul scăzut al rezultatelor în domeniul cercetării de mediu și al dezvoltării 

eco-tehnologiilor. 

Obiectivele politicii de mediu. Multe domenii ale politicii mediului pot fi trata- 

te în mod eficient doar prin cooperarea tuturor părților implicate. Cu toate acestea, 

nu sunt excluse anumite obiective ce pot și trebuie să fie rezolvate la nivel regional. 

Legislația UE este o noutate absolută pe plan internațional. Este pentru prima dată 

când un sistem de legi a fost creat, putând fi promulgat și aplicat dincolo de granițele 

naționale. Țelul comun al protejării mediului în Europa este slujit de numeroase legi 

europene care se aplică mediului. Acestea sunt aplicabile în toate SM ale Uniunii Eu- 

ropene (direct prin regulamente sau indirect prin directive ce trebuie transpuse în 

legislația națională). 

Politica în domeniul mediului vizează o plajă extinsă de obiective generale, cum 

ar fi: ameliorarea calității sale, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, 

protecția sănătății publice, cooperarea la nivel internațional în vederea rezolvării pro- 

blemelor mediului cu caracter global. 

Art. 191 din Tratatul privind funcționarea UE prezintă astfel obiectivele politicii de 

mediu: Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: 

– conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; 

– ocrotirea sănătății persoanelor; 

– utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 

– promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze pro- 

blemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva 

schimbărilor climatice. 
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2.8. Programele de acțiune pentru mediu – cadrul general de implementare a 
politicii de mediu 

Politica de mediu ar trebui să fie parte integrantă a tuturor strategiilor de dezvol- 

tare economică la nivel internațional, național, regional și local. Dezvoltarea durabilă 

a societății trebuie să aibă în vedere o abordare integrată a obiectivelor politice, eco- 

nomice, sociale și de mediu la toate nivelurile. Atitudinea societății civile și a actorilor 

politici față de mediu a început să se schimbe începând cu anii ‘70, când au apărut 

reacțiile publice împotriva așa numitei „bunăstări nepăsătoare” (McCormick, 2006), 

generate de mai buna înțelegere științifică a problemelor de mediu. Această atitudine 

multinațională față de problemele de mediu este justificată de o serie de factori (Mc- 

Cormick, 2006): 

– Mare parte a problemelor de mediu (de exemplu poluarea aerului, apei) au im- 

pact transfrontalier, putând găsi o mai bună rezolvare prin conlucrare intersta- 

tală. 

– Acționând singure, statele ar putea ezita să ia măsuri de protecție a mediului, 

temându-se de costurile împovărătoare care ar putea să le submineze competi- 

tivitatea economică. Pe măsură ce statele se bazează pe schimburile dintre ele 

și pe investițiile străine, și ca urmare a înlăturării barierelor din calea acestor 

schimburi, temerile legate de pierderea avantajelor economice față de vecini 

devin mai puțin importante. 

– Beneficiile economice ale înlăturării barierelor din calea schimburilor comerci- 

ale (de exemplu a standardelor ecologice diferite) compensează costurile mă- 

surilor de protecție a mediului. 

– Asistența financiară și tehnologică din partea statelor dezvoltate pot influența 

pozitiv starea mediului din țări mai puțin dezvoltate, iar pe termen lung, se re- 

duce numărul întreprinderilor închise și mutate în țări cu standarde de mediu 

mai puțin pretențioase. 

Protecția mediului a intrat pe agenda de lucru a Comunităților în 1971, prin prima 

Comunicare a Comisiei către Consiliu cu privire la necesitatea unei politici europene 

de mediu (PEM). În 1972, la întâlnirea la vârf în cadrul Consiliului European de la Pa-

ris, șefii de state și de guverne ai țărilor membre, cu siguranță sub impulsul dat și de 

Conferința ONU pe probleme de mediu din același an, au cerut Comisiei să elaboreze 

un program de mediu și să adopte măsurile necesare implementării lui. Rezultatul 

a constat în crearea unui serviciu specializat pentru protecția mediului și adoptarea 

în 1973 a Primului Program de Acțiune pentru Mediu (PAM) pentru perioada 1973- 

1977 (Pascariu, 2008). Așadar, începând cu anii ‘70 principiile și obiectivele de mediu 

au fost prezentate și dezvoltate prin intermediul Programelor de acțiune pentru mediu 

(Institutul European din România, 2003; Prisecaru, 2004). 

Baza juridică a acestor programe se regăsește în art. 192, al. 3 din TFUE. În redac- 

tarea actuală acest articol stabilește: „Parlamentul European și Consiliul, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Eco- 



36  

nomic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de acțiune cu caracter 

general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate”. 

Astfel, documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt Programele de 

Acțiune pentru Mediu (în engleză Environmental Action Programs – EAP), primul dintre 

ele fiind adoptat de Comunitate în 1972 și fiind urmat de alte cinci. Aceste programe de 

acțiune sunt, de fapt, o combinație de programe pe termen mediu corelate printr-o 

abordare strategică și constau într-o tratare verticală a problemelor ambientale. 

Considerăm că, PAM-urile nu au forță obligatorie nici pentru particulari, nici pentru 

SM sau instituțiile UE. Doar regulamentele și deciziile sunt obligatorii pentru parti- 

culari și niciunul dintre aceste programe nu a îmbrăcat formă finală de regulament, 

doar PAM 6 a devenit decizie. De asemenea, un program de acțiune al Comunității este 

adresat în exclusivitate instituțiilor UE și nu SM. PAM-urile stabilesc obiective, princi- 

pii, orientări, planuri viitoare de acțiune care „obligă” în sensul că, întreaga activitate 

politică din cadrul Uniunii se desfășoară în cadrul scenariului stabilit de program și 

acordă atenție preferențială problemelor identificate. 

Nici PAM-urile, nici tratatele nu prevăd sancțiuni sau alte măsuri de con- 

strângere în cazul neatingerii obiectivelor stabilite (în acest sens a se vedea punc- 

tul 12 din PAM 5 „... Aceste obiective și scopuri nu constituie nicio obligație juridică, 

ci, mai degrabă reușite și rezultate determinate pe care trebuie să le urmărim de pe 

acum pentru a se ajunge ca dezvoltarea să fie durabilă” (traducerea noastră). PAM 6 

este singurul program care a îmbrăcat forma deciziei. Potrivit art. 288 TFUE „ Decizia 

este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, deci- 

zia este obligatorie numai pentru aceștia”. Decizia prin care se aprobă PAM 6 este, cu 

siguranță, atipică, pentru că nu se adresează niciunui particular și niciunui SM. Art. 

3 din amintita decizie afirmă că: „scopurile și obiectivele Programului vor încerca să 

se atingă, între altele, prin intermediul următoarelor mijloace: ... dezvoltarea unei noi 

legislații comunitare și modificarea celei existente”. Drept urmare, este clar că des- 

tinatarul imediat nu poate fi decât Comisia, care are rolul de a prezenta propuneri 

legislative corespunzătoare. Programul este în realitate un tot de obiective, declarații 

de principii, plan de lucru care se va realiza în măsura în care va fi posibil. Redactarea 

acestui ultim program abundă în timpuri verbale condiționale și viitoare „ar trebui, se 

va încerca ...” (a se vedea art. 8, al. 1 și 2). Nu există nici instrumentele juridice pentru 

a face din PAM 6 un program obligatoriu. 

Primele două programe de acțiune pentru mediu, PAM 1 (aprobat în 22 noiembrie 

1973 și extins până în 1977) și PAM 2 (din 17 mai 1977 și extins până în 1983) (DOCE 

C 139, 1977) reflectă o abordare sectorială a combaterii poluării și promovează nevo- 

ia de protecție a apei și a aerului, prin introducerea unor standarde minime de polua- 

re. Aceste două programe au inclus o abordare sectorială a combaterii poluării. 

PAM 3 (semnat în 7 februarie 1983 și extins până în 1986) (DOCE C 46, 1983) și 

PAM 4 (din 19 octombrie 1987 și extins până în 1992) (DOCE C 328, 1987) reflectă 

evoluția politicilor comunitare la acel moment și dezvoltarea „pieței interne”, astfel 

încât, obiectivele de mediu să fie corelate cu cele ale pieței. În 1987, a intrat în vigoare 
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Actul Unic European care a inclus și ideea că protecția mediului trebuie să fie o compo- 

nentă a tuturor politicilor comunitare. În plus, PAM 4 promovează abordarea integrată 

a politicii de mediu și introduce conceputul „dezvoltării durabile”. 

Al 5-lea Program de Acțiune pentru Mediu (1993 -2000) (DOCE C 138, 1993) 

numit și „Către o dezvoltare durabilă” (Towards Sustainability) a transformat dezvol- 

tarea durabilă în strategie a politicii de mediu. Această abordare apare, de altfel, în 

toate politicile UE odată cu Tratatul de la Amsterdam (1997), când este promovată ca 

politică transversală. În această perspectivă, dezvoltarea durabilă înseamnă: menține- 

rea calității generale a vieții; accesul continuu la rezervele naturale; evitarea compro- 

miterii pe termen lung a mediului; înțelegerea dezvoltării durabile ca acea dezvoltare 

ce răspunde nevoilor prezentului, fără a afecta capacitatea generațiilor viitoare de a 

răspunde propriilor lor nevoi. 

Alte elemente de noutate aduse de PAM 5: 

(a) integrarea dimensiunii de mediu în toate celelalte politici comunitare, și 

(b) schimbarea direcției politicii de mediu către o politică bazată pe consens, prin 

consultarea părților interesate în cadrul procesului de luare a deciziei, precum 

și trecerea de la o abordare bazată pe control la una bazată pe prevenire și ope- 

raționalizată prin utilizarea de instrumente economice și fiscale. 

Al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu (aprobat în iulie 2002 și extins până 

în 2012) (DOCE L 242, 2002), numit și „Alegerea noastră, viitorul nostru” este conse- 

cința procesului de evaluare globală a rezultatelor PAM 5 (realizată în anul 2000) și 

stabilește prioritățile de mediu pe parcursul prezentei decade, fiind revizuit în 2007. Au 

fost identificate, astfel, patru arii prioritare ce definesc direcțiile de acțiune ale politicii 

de mediu: 

1) Schimbarea climatică și încălzirea globală – tindea spre reducerea emisiei de 

gaze ce produc efectul de seră cu 8% față de nivelul anului 1990 (conform pro- 

tocolului de la Kyoto), până în perioada 2008-2012. Au fost stabilite constrân-

geri severe pentru producătorii industriali din UE: amenzi de 50 Euro/t în 

primul an și 100 Euro/t în al doilea an. 

2) Protecția naturii și biodiversitatea – avea ca obiectiv îndepărtarea amenințări- 

lor la adresa speciilor pe cale de dispariție și a mediilor lor de viață în Europa. 

Arealele naturale trebuiau protejate prin programul Natura 2000. 

3) Sănătatea în raport cu mediul – se urmărea asigurarea unui mediu care să nu 

aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru sănătatea umană. Pri- 

ma condiție era aplicarea legislației existente combinată cu acțiuni concrete în 

diferite sectoare individuale. 

4) Conservarea resurselor naturale și gestionarea deșeurilor – avea ca obiectiv creș- 

terea gradului de reciclare a deșeurilor și de prevenire a producerii acestora. 

Prevenirea creșterii volumului deșeurilor era parte a politicii integrate a pro- 

duselor (PIP). 

Aceste arii prioritare au fost completate de un set de măsuri ce duc la realizarea 
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obiectivelor lor și care au în vedere: 

– Aplicarea efectivă și îmbunătățirea aplicării legislației UE în materie de mediu 

în SM. 

– Continuarea integrării aspectelor de mediu în toate celelalte politici. 

– Conlucrarea strânsă cu întreprinderile și consumatorii. 

– Asigurarea accesului general la informațiile de mediu, în vederea dezvoltării 

preocupării pentru protecția acestuia. 

– Prioritățile de mediu trebuie văzute în contextul extinderii UE. 
– Accentuarea importanței reducerii poluării urbane și a utilizării adecvate a te- 

renurilor (în scopul conservării peisajelor și a mediilor naturale). 

De asemenea, PAM 6 prevedea și dezvoltarea a 7 strategii tematice: Calitatea ae- 

rului, Protecția solului, Utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile, Pro- 

tecția și conservarea mediului marin, Reciclarea și prevenirea, Mediul urban, Utiliza- 

rea durabilă a resurselor naturale. Acestea corespundeau unor aspecte importante 

ale protecției mediului, precum: protecția solului, protecția și conservarea mediului 

marin, utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile, poluarea aerului, me- 

diul urban, reciclarea deșeurilor, gestionarea și utilizarea resurselor în perspectiva 

dezvoltării durabile. Abordarea acestor strategii era una graduală, fiind structurată în 

două faze: prima, de descriere a stării de fapt și de identificare a problemelor; a doua, 

de prezentare a măsurilor propuse pentru rezolvarea acestor probleme. 

Un mare câștig adus de PAM 6 a fost adaptarea instrumentelor de mediu la prin- 

cipiile și mecanismele pieței. Acordurile Voluntare de Mediu, Eco-etichetarea, Politica 

Integrată a Produselor, Sistemul Financiar de Management și Audit al Mediului repre- 

zintă câteva exemple de reușită. După cum precizam, un aspect inovator a fost adopta- 

rea unei „politici integrate a produselor” având ca scop reducerea degradării mediului 

de către diverse produse pe parcursul ciclului lor de viață și conducând astfel la dez- 

voltarea unei piețe a produselor ecologice. 

În realitate, PAM 6 era redus ca extindere, cuprindea doar 12 articole, întinzân- 

du-se pe circa 15 pagini din Jurnalul Oficial al Comunității (din 2009 al UE). 

Al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu, intitulat „O viață bună, în limitele 

planetei noastre” a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii 

Europene în 2013 și va sta la baza politicilor de mediu până în 2020. 

Programul stabilește trei domenii prioritare în care sunt necesare acțiuni supli- 

mentare: a) capitalul natural, b) utilizarea eficientă a resurselor și emisii reduse de 

dioxid de carbon, c) sănătatea și bunăstarea oamenilor (Comisia Europeană, 2013). 

În concluzie, deși s-au înregistrat progrese în modul de concepere a politicilor de 

mediu, bilanțul implementării acestora în SM nu este întrutotul încurajator. Această 

realitate este determinată de factori cum ar fi lipsa resurselor financiare și tehnice, 

lipsa personalului specializat, eșecul părților implicate în formularea de politici de a 

admite dificultatea de a îndeplini obiectivele propuse, dar și capacitatea limitată a Co- 

misiei de a asigura respectarea legislației UE de către SM (McCormick, 2006). De ase- 
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menea, majoritatea dispozițiilor legale din UE, din domeniu, s-au concentrat asupra 

creării de politici și mai puțin pe conceperea unor mijloace concrete de implementare 

și impunere a acestor măsuri. 

Al 8-lea Program de Acțiune pentru Mediu 

În mai 2022, a intrat în vigoare cel de al 8-lea PAM [Decizia (UE) 2022/591 a 

Parlamentului și a Consiliului din 6 aprilie 2022 privind un Program general al 

Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030]. Importanța deosebită a acestuia 

rezidă din faptul că el va trasa elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind 

mediul și clima până în 2030. Art. 2, al. 2, stabilește șase obiective tematice 

prioritare, până la 31 decembrie 2030, precum și o viziune pe termen lung pentru 

2050.  

Așadar, prin cele opt PAM-uri, Uniunea a elaborat un sistem complex de legi ori- 

zontale (calitatea aerului, gestiunea deșeurilor, calitatea apei, zgomot, protecție civilă 

etc.), a trecut de la abordarea sectorială la cea integrată, a dezvoltat principii și instru- 

mente de acțiune, a dezvoltat dimensiunea externă prin cooperarea la nivel interna- 

țional. 

  

 
 

2.9. Instrumentele politicii de mediu 

Instrumentele politicii de mediu pot fi definite ca mecanisme de bază aflate la dis- 

poziția guvernelor democratice, a structurilor supranaționale, prin care se poate in- 

fluența atitudinea și comportamentul populației și a agenților economici în direcția 

favorabilă atingerii obiectivelor și a realizării scopurilor stabilite. Se poate vorbi de 

dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, tehnice și economico-financia- 

re, la care se adaugă un set de „instrumente ajutătoare” care răspund noilor tendințe 

și strategii de protecție a mediului. 

a. Instrumentele legislative creează cadrul legal al politicii UE de protecție a me- 

diului, fiind reprezentate de legislația existentă în acest domeniu, adică de directive, 

regulamente și decizii adoptate începând cu anul 1970 și care constituie acquis UE în 

materie de mediu. 

În Capitolul 2 din TFUE – Acte juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte 

dispoziții, secțiunea 1 – Acte juridice ale Uniunii, la art. 288, se precizează că în exer- 

citarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, 

recomandări și avize. 

Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data intrării lor în vi- 

Documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt Programele de Ac- 

țiune pentru Mediu (PAM). Baza juridică a acestor programe se regăsește în art. 

192, al. 3 din TFUE. Până în prezent au fost elaborate 8 PAM-uri. Al 8-lea Program de 

Acțiune pentru Mediu a fost adoptat în 2022 și va sta la baza politicilor de mediu 

până în 2030. 
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goare atât pentru statele membre, cât și pentru persoanele fizice și juridice aflate pe 

teritoriul acestora, având așadar aplicabilitate generală. Regulamentele se aplică di- 

rect pe teritoriul statelor membre, cărora le este interzis să adopte măsuri de transpu- 

nere sau orice alte măsuri care ar putea îngrădi aplicarea lor directă. 

Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele 

membre, lăsând la latitudinea acestora modalitățile de atingere a lor. În text este pre- 

cizată data până la care statele membre trebuie să adopte măsurile de adaptare la di- 

rectiva în cauză. Directivele se aplică direct pe teritoriul SM, dar numai după expirarea 

termenului de transpunere. În materia protecției mediului predomină directivele. 

Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destina- 

tarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia. 

Recomandările, rezoluțiile și avizele sunt acte fără caracter obligatoriu, jucând rolul 

de instrumente indirecte pentru apropierea legislațiilor și practicilor naționale. 

Acordurile și convențiile sunt înțelegeri în forma scrisă supuse dreptului interna- 

țional, dar încheiate fie de către UE cu state terțe, fie de către aceasta și SM cu state 

terțe, fie numai între SM, în conformitate cu competențele stabilite prin tratatele con- 

stitutive. 

b. Instrumentele tehnice asigură respectarea standardelor de calitate privind 

mediul și utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. Din categoria instrumente- 

lor tehnice amintim: 

– Standarde și limite de emisii (sunt incluse în legislația specifică și au menirea de 

a limita nivelul poluării mediului și de a identifica marii poluatori); 

– Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT, Best Available Technologies): instituții 

specializate elaborează Ghiduri BAT pentru diverse domenii industriale (ener- 

gie, metalurgie, chimie etc.) și a căror utilizare devine obligatorie; 

– Denominarea „eco” (eco-etichetarea): are rolul evidențierii produselor Uniunii 

care îndeplinesc anumite cerințe de mediu și criterii „eco” specifice, criterii sta- 

bilite și revizuite de Comitetul Uniunii Europene pentru Denominare Eco; 

– Criteriile aplicabile inspecțiilor de mediu în SM (au fost create pentru a asigu- 

ra conformitatea cu legislația de mediu a UE și aplicarea uniformă a acesteia. 

Acest lucru este posibil prin stabilirea unor criterii minime referitoare la 

organizarea, desfășurarea, urmărirea și diseminarea rezultatelor 

inspecțiilor de mediu în toate SM). 

Art. 4, al. a din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 

nr. 265 din 29 iunie 2006, cu modificări și completări, prevede ca modalitate de imple- 

mentare a obiectivelor strategice și „Prevenirea și controlul integrat al poluării prin 

utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activități cu impact semnificativ 

asupra mediului”. 

c. Instrumente economico-financiare 

Se poate vorbi de patru mijloace principale de stimulare economică ce sunt extrem 
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de utile protecției mediului. 

(a) Taxele sunt utilizate în scopul sancționării produselor/serviciilor care au un 

impact semnificativ negativ asupra mediului. 

(b) Detaxările și subvențiile sunt folosite pentru a favoriza produsele sau activită- 

țile considerate ca fiind favorabile mediului (autovehiculele electrice se bucură 

de un sistem de impozit preferențial, subvențiile atribuite celor care practică 

agricultura ecologică, a se vedea Jitea & Arion, 2015). 

(c) Sistemele de consignație au fost practicate de majoritatea SM în privința recipi- 

entelor din sticla, fiind extins și la alte materiale (PET-uri, cutii metalice). 

(d) Bursele de poluare reprezintă un sistem care a fost testat în SUA, prin Chicago 

Board of Trade (cea mai mare bursa americană de materii prime) în anii ’90, în 

privința aerului și apei. Se vând astfel creanțe de poluare. 

Există o serie de fonduri care asigură finanțarea măsurilor care vizează protecția 

mediului: 

a) Fondul de mediu: este un instrument economico-financiar destinat susținerii 

și realizării proiectelor prioritare pentru protecția mediului. Legea nr. 73/2000 pri- 

vind Fondul de mediu, republicată, cu modificările ulterioare (Legea nr. 333/8 iulie 

2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 86/2003, H.G. nr. 1989/2004 și O.U.G. nr. 196 din 

22/12/2005 privind Fondul de mediu) stabilește structura organizatorică, resursele 

financiare și scopul activităților Fondului pentru mediu. Acest fond are drept scop un 

număr limitat de investiții de mediu de interes public, acordând prioritate celor inclu- 

se în Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului. Fondul pentru mediu este 

un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt venituri publice, ce fac parte 

din bugetul general consolidat. Dintre programele finanțate din Fondul pentru mediu 

amintim Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național (Programul RABLA), 

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabi- 

lă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa 

Verde) – Persoane Fizice, Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădu- 

rirea terenurilor agricole degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă 

a pădurilor, Programul privind creșterea producției de energie din surse regenerabile. 

b) Principalele instrumente de asistență financiară pentru implementarea politi- 

cii de mediu sunt reprezentate de Fondurile Structurale și de Coeziune (numite și In- 

strumente Structurale) și programul LIFE. Programul LIFE este singurul fond UE 

gestionat direct de CE dedicat exclusiv obiectivelor de mediu și climă, urmărind să 

contribuie la tranziția către o economie circulară curată. Pentru perioada 2021-2027, 

bugetul alocat este de 5.432.000.000 euro (Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene, 2022) 

c) De asemenea, Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) are 

ca obiectiv general dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte 

esențiale, unele vizând protecția mediului. Aminitim, spre exemplu, componenta C1. 

Managementul apei, cu o alocare totală de 1.462 mil. euro, componenta C2. Păduri și 
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protecția biodiversității se răspunde acestei provocări cu un buget propus de 1.173 mil. 

euro, C3. Managementul deșeurilor, cu un buget total propus de 1.239 mil. euro 

(Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 2021). Transportul sustenabil sau 

eficiența eneergetică sunt alte componente vizate de program și se încadrează în pilonul 

Tranziția verde. 

d) Facilitatea Globală pentru Mediu (GEF numit și Fondul Global pentru Mediu): 

România a aderat la GEF în 1994, fiind un fond destinat susținerii financiare pentru 

protecția mediului la nivel global, prin constituirea unui fond special și alocarea aces- 

tuia pentru proiecte globale care au în vedere păstrarea biodiversității, schimbările 

climatice, poluanții organici persistenți, combaterea deșertificării, protejarea stratu- 

lui de ozon etc. Proiectele GEF sunt implementate prin intermediul PNUD (Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), PNUM (Programul Națiunilor Unite pentru Me- 

diu) și Banca Mondială. Proiectele trebuie să îndeplinească două criterii: să reflecte 

prioritățile naționale sau regionale și să aibă sprijinul țării/țărilor implicate; să con- 

tribuie la ameliorarea situației mediului pe plan global. 

 

 

• Competențele sunt clasificate în trei categorii: exclusive, partajate și 

de susținere. 

• Principiile generale ale dreptului european pot fi definite ca fiind idei 

care stau la baza legislației și care orientează elaborarea și realizarea 

(aplicarea) dreptului. 

• Regula generală în adoptarea legislației referitoare la mediu este procedura legislativă 

ordinară. 

• Articolul 11 TFUE promovează politica de mediu ca politică transversală a Uniunii 

Europene și subliniază astfel, nevoia de a integra cerințele de protecție a mediului în 

definirea și implementarea politicilor                    europene sectoriale. 

•  Există trei categorii de instrumente ale politicii de mediu. 

Putem vorbi despre trei categorii de instrumente: legislative, tehnice și economi- 

co-financiare, la care se adaugă un set de „instrumente ajutătoare” care răspund 

noilor tendințe și strategii de protecție a mediului. 

Verificare 

1)

 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  
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CAPITOLUL III 

Actorii instituționali și rolul lor în protecția mediului 

 
 

3.1. Actorii instituționali din cadrul Uniunii Europene 

Pentru a-și promova valorile și a-și atinge obiectivele UE a creat și dezvoltat un 

sistem instituțional unic în lume. Aceste instituții acționează în baza atribuțiilor con- 

ferite prin tratate și cooperează între ele în mod loial. Instituțiile Uniunii sunt: Parla- 

mentul European, Consiliul European, Consiliul (Consiliul de Miniștri); Comisia 

Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană, 

Curtea de Conturi. Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt 

conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute 

de acestea. Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor în calitate de organe 

consultative asistă Parlamentul European, Consiliul și Comisia în activitățile lor. 

Așa numitul „triunghi instituțional” format din Comisia Europeană, Parlamentul 

European și Consiliul de Miniștri elaborează politicile și legile care se aplică în UE. 

 

 

Organismele consultative îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic sau financiar; une- 

le sunt prevăzute prin tratate, altele sunt create de către instituțiile Uniunii în vederea 

exercitării atribuțiilor acestora din urmă. Cele stabilite prin tratate pot avea personali- 

tate juridică sau o simplă autonomie financiară. Cele create de către instituții trebuie să 

aibă fundamentul în tratate, să nu fie dotate cu putere de decizie proprie, ci cu funcții 

de execuție strict controlate, astfel încât să nu se modifice echilibrul instituțional (Pe- 

trescu-Mag, 2013). 

Parlamentul European (PE) cu sediul la Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), 

Luxemburg este instituția cu puteri legislative a UE care își alege membrii, o dată la 5 

ani.  Din februarie 2020, februarie, ca urmare a retragerii regatului Unit din UE, s-a 

schimbat numărul și distribuția mandatelor în Parlament. Astfel, PE are 705 

membri, față de 751 dinaintea retragerii Regatului Unit (în 31 ianuarie 2020). Cele 

73 de mandate care au aparținut Marii Britanii, 27 au fost redistribuite altor state 

(Fig. 3), iar 46 vor fi păstrate pentru potențiale extinderi în viitor.

În principiu, Comisia are dreptul de inițiativă legislativă – propune legi, iar 

Parlamentul și Consiliul le adoptă („Comisia propune, Parlamentul și Consi- 

liul dispun”). Comisia și statele membre aplică aceste legi, și tot Comisia asigură 

respectarea lor (de foarte multe ori împreună cu Curtea de Justiție). Curtea de Jus- 

tiție este arbitrul final în litigiile din domeniul dreptului european, iar Curtea 

de Conturi controlează modul de finanțare a activităților UE. 
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Fig. 3. Distribuția europarlamentarilor pe țări după Brexit 

Sursa: Parlamentul European, 2020a 

În vederea pregătirii ședințelor plenare, deputații se constituie în comisii perma- 

nente specializate pe anumite domenii. Există 20 de comisii parlamentare, iar o comi- 

sie cuprinde între 25 și 88 de deputați și are un președinte, un birou și un secretariat. 
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Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (Comisia ENVI) are atribu- 

ții legate de dezvoltarea durabilă, politica de mediu și măsurile de protecție a mediului 

(poluarea aerului, a solului și a apei, gestionarea deșeurilor, substanțele periculoase, 

schimbările climatice și protecția biodiversității etc.). Abordează aspecte legate de să- 

nătatea publică și siguranța alimentară, în special etichetarea și siguranța produselor 

alimentare, legislația veterinară, controalele de sănătate publică ale produselor ali- 

mentare și sistemele de producție alimentară (Parlamentul European/Comisia pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 2018).  

Parlamentul European îndeplinește trei funcții principale: 

(a) Funcția legislativă 

– Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei 

Europene. Procedura legislativă ordinară care este cea mai utilizată în adopta- 

rea legislației este aplicată într-o gamă largă de domenii, printre care și mediul. 

Astfel, implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii se ma- 

nifestă prin cooperarea acestuia cu celelalte instituții și implicarea în procedura 

legislativă ordinară. 

– Ia decizii cu privire la acordurile internaționale. 

– Ia decizii cu privire la extinderea UE. 

– Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative. 

(b) Funcția bugetară 

Prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European a obținut puteri egale de deci- 

zie cu Consiliul Uniunii Europene în privința întregului buget anual al UE. De aseme- 

nea, el are ultimul cuvânt în legătură cu acesta. 

(c) Funcția de supraveghere și control 

– De exemplu, Consiliul European și Consiliul sunt audiate de Parlamentul Euro- 

pean în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului Euro- 

pean și al Consiliului (art. 230 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Euro- 

pene (Uniunea Europeană, 2012)). 

– Parlamentul European poate constitui, la cererea unei pătrimi a membrilor 

care îl compun, o comisie temporară de anchetă pentru a examina o eventuală 

încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea drep- 

tului Uniunii. Acest lucru nu este posibil atunci când faptele pretinse sunt exa- 

minate de o instanță judecătorească și atât timp cât procedura jurisdicțională 

nu este încheiată (art. 226 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene 

(Uniunea Europeană, 2012)). 

– Orice persoană fizică sau juridică având reședința/cetățenia sau sediul într-un 

stat membru al UE are dreptul de a adresa Parlamentului, fie individual sau în 

asociere cu alți cetățeni, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de 

activitate ale Uniunii și care îl privește în mod direct (art. 227 din Tratatul pri- 

vind Funcționarea Uniunii Europene (Uniunea Europeană, 2012)). 

– De asemenea, PE poate fi sesizat printr-o moțiune de cenzură privind activi- 

tatea Comisiei. Dacă moțiunea se adoptă cu o majoritate de două treimi din 
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voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun PE, membrii 

Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezen- 

tant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate trebuie să demi- 

sioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei (art. 234, din Tratatul 

privind Funcționarea Uniunii Europene (Uniunea Europeană, 2012)). 

Consiliul European are sediul la Bruxelles și, deși a fost înființat în anul 1974, de- 

vine instituție a UE abia în 2009. Consiliul European este compus din șefii de stat sau de 

guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate partici- 

pă la lucrările Consiliului European (“Versiune consolidată a Tratatului privind Uniu- 

nea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,” 2016). Se pre- 

zintă sub formă unor summit-uri, prezidate de un președinte permanent (ales pentru 

o perioadă de doi ani și jumătate). Este instituția care stabilește orientarea generală și 

prioritățile politice ale UE și tratează chestiuni complexe care nu pot fi soluționate la 

niveluri mai joase de cooperare interguvernamentală. 

Consiliul de Miniștri (Consiliul, Consiliul UE) are sediul la Bruxelles și fiecare stat 

membru al UE deține președinția prin rotație, pe o perioadă de 6 luni. Consiliul este 

compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuter- 

nicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul 

de vot (art. 16, (“Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a 

Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,” 2016)). Consiliul Afaceri Genera- 

le asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta urmărește 

aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului 

European și cu Comisia. 

Consiliul se reunește cu o compoziție diferită în funcție de tema abordată, la convo- 

carea președintelui său, a unuia dintre membrii săi ori a Comisiei. Consiliul Miniștrilor 

Mediului este parte a Consiliului Uniunii Europene și se întâlnește de câteva ori pe an, 

în scopul coordonării politicilor de mediu ale SM. Statutul de coordonator și decident 

este însoțit și de rolul principal pe care îl joacă în stabilirea bugetelor, precum și de 

atribuțiile deținute în formularea obiectivelor ce stau la baza conturării politicilor în 

materie de mediu (Wallace, Wallace, & Pollack, 2005) 

Ce face Consiliul de Miniștri? 

– Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă 

(adoptă legislația împreună cu PE, pe baza propunerilor Comisiei) și bugetară 

(adoptă bugetul anual al UE, în colaborare cu PE). 

– Coordonează politicile țărilor UE (art. 16, al. 1 (Uniunea Europeană, 2010)). 

– Elaborează politica externă și de securitate a UE, pe baza direcțiilor trasate 

de Consiliului European. 

– Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale. 

– Stabilește regimul lingvistic al instituțiilor Uniunii (limbile oficiale și de lucru 

ale instituțiilor UE sunt în număr de 24). 
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Mențiune: A nu se confunda cele trei instituții: Consiliul de Miniștri, Consiliul Eu- 

ropean, Consiliul Europei. Consiliul Europei este o instituție care nu face parte din UE. 

Comisia Europeană (CE) cu sediul la Bruxelles, este organul executiv al UE și are 

un caracter supranațional. Principiul colegialității în adoptarea deciziilor Comisiei 

este văzut drept o garanție a eficacității activității Comisiei. Acest principiu presupune 

că hotărârile sunt luate printr-o decizie colectivă, iar membrii Comisiei sunt respon- 

sabili în comun de măsurile adoptate. 

„Colegiul” celor 27 de comisari coordonează activitățile CE. Colegiul comisarilor 

este desemnat o dată la 5 ani. La nivelul CE există o serie de structuri care asigură 

îndeplinirea obiectivelor stabilite: departamente de politici (direcții generale – DG), 

departamente de servicii și agenții executive. DG sunt responsabile pentru diferitele 

arii politice. Ele elaborează, implementează și gestionează politicile, reglementările și 

programele de finanțare ale UE. Departamentele de servicii se ocupă de anumite as- 

pecte administrative, iar agențiile executive gestionează programele instituite de către 

Comisie. Direcția Generală Mediu (DG ENV), înființată în 1981, elaborează și pune  în 

aplicare politicile Comisiei în materie de mediu. Practic, rolul său este de a iniția noi 

acte legislative în domeniu și de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi imple- 

mentate de statele membre (Petrescu-Mag 2013). DG ENV poate demara acțiunile le- 

gale care implică procedura de încălcare a dispozițiilor tratatelor. De asemenea, poate 

sprijini actori naționali în inițiativele de aliniere la standardele de protecție a mediului 

stabilite la nivelul Uniunii (Wallace et al., 2005). Direcția Generală Politici Climatice 

(DG CLIMA) se ocupă de politicile Comisiei în materie de schimbări climatice. 

Funcțiile îndeplinite de Comisiei sunt: 

1) Funcția de supraveghere legislativă sau funcția de „gardian al tratatelor” 

prin care veghează împreună cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene la res- 

pectarea, interpretarea și aplicarea corectă a legislației UE. 

2) Funcția de inițiativă legislativă prin care Comisia are dreptul să formule- 

ze propuneri, recomandări și avize pe linie legislativă, inițiază dezvoltarea le- 

gislației UE. Astfel, Tratatul menționează că actele legislative ale Uniunii pot fi 

adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele 

prevăd altfel (art. 17, al. 2, (“Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea 

Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene”, 2016)). 

3) Comisia deține competențele executive care presupun aplicarea legislației, 

aplicarea și coordonarea programelor și a politicilor Uniunii Europene, gestio- 

narea bugetului anual al Uniunii și a Fondurilor Structurale. 

4) Comisia asigură reprezentarea internă și internațională a Uniunii Europene, 

negociind acordurile internaționale între Uniunea Europeană și alte țări. 

5) Comisia are putere generală de prevenire și informare. Statele membre au 

obligația de a transmite Comisiei toate normele promulgate în vederea îndepli- 

nirii obligațiilor stabilite în cadrul lelgislației UE. Pe această cale, Comisia poate 

afla despre existența/absența normelor interne, detectând în acest mod neres- 

pectarea (lipsa transpunerii, depășirea termenului stabilit, incorecta transpu- 
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nere) dreptului UE și recurgând în final la procedura de încălcare a dreptului UE 

reglementată în art. 258-260 (“Versiune consolidată a Tratatului privind Uniu- 

nea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene”, 2016). 

Institutul pentru Mediu și Sustenabilitate este unul dintre cele șapte institute care 

formează Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Center). 

Institutul, cu centrul în Italia, urmărește să ofere sprijin tehnic și științific în cadrul 

procesului de elaborare și implementare a politicilor de mediu din UE. Printre realiză- 

rile științifice importante ale institutului se numără: Monitorizarea biomasei marine 

și a productivității; Atlas al solului; Teledetecția productivității vegetației; Monitoriza- 

rea secetei, evaluarea și prognoza etc. (European Commission, 2014) . 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu sediul în Luxemburg are câte un 

judecător din fiecare țară a UE și 11 avocați generali. CJUE reunește Curtea de Justi- 

ție propriu-zisă, Tribunalul și tribunale specializate. Judecătorii și avocații generali ai 

Curții de Justiție, sunt aleși dintre personalități care oferă garanții de independență și 

care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte func- 

ții jurisdicționale. Mandatul este de șase ani, iar la fiecare trei ani are loc o înlocuire 

parțială a judecătorilor și avocaților generali, în condițiile prevăzute de Statutul Curții 

de Justiție a Uniunii Europene (art. 253 (“Versiune consolidată a Tratatului privind 

Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene”, 2016)). 

Tribunalul are competența să judece căile de atac formulate împotriva deciziilor 

tribunalelor specializate, iar deciziile pronunțate de Tribunal pot face, în mod excep- 

țional, obiectul unei reexaminări de către Curtea de Justiție, dacă există un risc serios 

pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii (art. 256, al. 2 (“Versiune consolidată 

a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene”, 2016)). Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, creat în 2004, 

putea judeca litigiile dintre instituțiile UE și personalul lor, atunci când acestea nu 

se încadrau în sfera de competență a unei instanțe naționale. La 1 septembrie 2016, 

Tribunalul Funcției Publice a fost dizolvat și integrat în Tribunal, prin Regulamentul 

2016/1192 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016. 

Tribunalele specializate pot lua ființă pe lângă Tribunal, la inițiativa PE și a Consi- 

liului. Aceste tribunale pot să aibă competența de a judeca în primă instanță anumite 

categorii de acțiuni în materii speciale (Petrescu-Mag 2013). 

Pe scurt, funcțiile CJUE se rezumă la: controlul aplicării dreptului UE; proteja- 

rea statelor membre, a cetățenilor și a persoanelor juridice de eventualele abu- 

zuri în derularea procesului integraționist; interpretarea și dezvoltarea dreptu- 

lui UE (Petrescu-Mag 2013). 

CJUE hotărăște în conformitate cu tratatele: 

(a) cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de per- 

soane fizice sau juridice; 

(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire 

la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de institu- 
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ții (art. 19 (Uniunea Europeană, 2010)). 

Curtea Europeană de Conturi (CEC), numită și „gardianul finanțelor UE” are se- 

diul la Luxemburg și a luat ființă în anul 1977. Curtea de Conturi are 27 de membri, 

câte unul din fiecare stat membru, numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului 

European, pentru un mandat de șase ani. Curtea de Conturi verifică legalitatea contu- 

rilor de venituri și cheltuieli din UE și supraveghează gestiunea financiară sănătoasă a 

bugetului UE. În cazul în care auditorii descoperă fraude sau nereguli, aceștia sesizea- 

ză Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) care este un departament al Comisiei 

Europene. 

În noiembrie 2015, Curtea de Conturi Europeană a adoptat o strategie privind 

adoptarea în cadrul instituției a unui management de mediu de înaltă calitate, prin 

care se angajează să introducă măsuri în vederea reducerii emisiilor de dioxid de car-

bon; să includă criterii de mediu în procedurile de achiziții publice pe care le inițiază; să 

aplice cele mai bune practici în materie de gestionare a deșeurilor etc. (Curtea de 

Conturi Europeană, 2018). 

Banca Central Europeană (BCE) are sediul la Frankfurt (Germania) și gestionea- 

ză moneda euro, menține stabilitatea prețurilor și trasează politica economică și mo- 

netară a UE. BCE colaborează cu băncile centrale ale tuturor statelor membre ale UE. 

BCE împreună cu băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băn- 

cilor Centrale (SEBC). BCE dirijează cooperarea între băncile centrale din zona euro 

care formează Eurosistemul. 

BCE are o atitudine responsabilă față de mediu, iar în anul 2007, BCE a înființat un 

grup de inițiativă ecologică și a adoptat prima politică de mediu proprie. Obiectivul 

urmărit este îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și reducerea emisi- 

ilor de CO2. În acest sens, BCE a implementat un sistem de management de mediu, în 

conformitate cu Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și cu 

standardul ISO 14001 care sunt aplicabile activităților desfășurate la sediul principal 

al BCE (Banca Central Europeană, 2018). 

Banca Europeană de Investiții (BEI) cu sediul în Luxemburg oferă finanțare pen- 

tru proiecte care contribuie la dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a pieței interne 

în interesul Uniunii. Toate statele membre ale UE sunt membre ale BEI. BEI urmărește 

consolidarea potențialului UE în materie de creștere și locuri de muncă; sprijinirea 

unor acțiuni care să contracareze efectele schimbărilor climatice; promovarea poli- 

ticilor UE în afara cadrului unional. BEI este acționar majoritar al Fondului European de 

Investiții. În jur de 90% din finanțări se acordă în interiorul UE, dar aceste fonduri nu 

provin niciodată de la bugetul UE. Resursele proprii sunt furnizate de către statele 

membre, iar contribuția la capital a fiecărui stat este prevăzută la articolul 4 din Statu- 

tul BEI și este în funcție de puterea economică a fiecărui stat. De asemenea, BEI obține 

fonduri de pe piețele internaționale de capital prin emiterea de obligațiuni. 

Există trei categorii principale de produse și servicii care sunt oferite de BEI: cre- 

dite (aproape 90% din angajamentul financiar), finanțare mixtă (combină fondurile 
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acordate de BEI cu investiții adiționale) și consiliere și asistență tehnică (în vederea 

valorificării la maxim a fondurilor disponibile). Prin acordarea de împrumuturi și 

garanții, BEI nu urmărește un scop lucrativ. BEI finanțează în general o treime din 

fiecare proiect, dar asistența financiară poate ajunge la 50%. Se finanțează: 

(a) proiecte care urmăresc punerea în valoare a regiunilor mai puțin dezvoltate; 

(b) proiecte care urmăresc modernizarea sau conversia întreprinderilor care, prin 

amploarea sau natura lor, nu pot fi finanțate în întregime de statele membre; 

(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploa- 

rea sau natura lor, nu pot fi finanțate în întregime de statele membre (a se vedea 

art. 309 (Uniunea Europeană, 2010). 

În urma negocierilor din anul 2021, BEI va acorda asistența tehnică României 

pentru perioada 2021-2027. Scopul acestui sprijin vizează realizarea obiectivelor 

din cadrul Acordului de Parteneriat sau creşterea absorbţiei fondurilor europene 

(Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, 2021). BEI a susținut, din 

2019, în România, investiții în valoare de 865 mil. euro (aproximativ 0,4 % din PIB-

ul României), fiind vizate domenii precum industria, educația, energia, serviciile și 

sprijinirea investițiilor din firmele mai mici (Ministerul Finanțelor, f.a.). 

 
3.2. Organisme consultative 

Comitetul Economic și Social (CES) a fost înființat în 1957 prin Tratatul de la 

Roma și este un organ consultativ și funcționează ca o platformă pentru consultare și 

dialog între reprezentanții diferitelor sectoare ale societății civile și include reprezen- 

tanți ai angajatorilor, sindicatele și diferite grupuri profesionale, actori în domeniul 

protecției mediului, organizațiilor de tineret, asociații ale femeilor. CESE este constituit 

din trei grupuri: Grupul I – „Angajatori”, Grupul II – „Lucrători” și Grupul III – „Ac- 

tivități diverse”. 

CESE are sediul la Bruxelles și este format din 329 de membri din 27 de state mem- 

bre ale UE. La fiecare doi ani și jumătate, membrii CESE aleg un președinte și doi vice- 

președinți (responsabili cu comunicarea, respectiv bugetul) odată la doi ani și jumătate. 

CESE a creat trei observatoare specializate pentru: piața unică, piața forței de muncă și 

dezvoltare durabilă, plus un grup de coordonare a acțiunilor de sprijinire a Strategiei 

Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă (Comitetul Economic și Social Euro- 

pean, 2015). Observatorul dezvoltării durabile (ODD) este singurul organism din 

cadrul instituțiilor UE care se dedică exclusiv promovării politicilor în materie de 

durabilitate în toate sectoarele de activitate. ODD pledează pentru o Europă care să 

reprezinte un exemplu la nivel mondial și care să poată pune în aplicare Agenda 2030 

a ONU – „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 

(adoptată în 2015). Nu în ultimul rând, trebuie menționate și cele șase secțiuni din ca- 

drul CESE care vizează diferite aspecte ale activității UE (Comitetul Economic și Social 

European, 2018): 

– Uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială – ECO. 
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– Piața unică, producție și consum – INT. 

– Transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională – TEN. 

– Relații externe – REX. 

– Agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului – NAT. 

– Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie – SOC. 

Înființat în anul 1994, Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un orga- 

nism consultativ și cuprinde 329 de reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la 

nivel local și regional. CoR își desfășoară activitatea în șase comisii care au competențe 

în următoarele domenii: Ocuparea forței de muncă, formare profesională, coeziune 

economică și socială, politica socială, sănătate; Educație și cultură; Mediu, schimbări 

climatice, energie; Transport și rețele transeuropene; Protecție civilă și servicii de 

interes general (Comitetul European al Regiunilor, 2018). Activitatea CoR reflectă trei 

principii de bază ale activității UE (Institutul European din România, 2003): 

(i) Principiul subsidiarității: UE nu trebuie să își asume sarcini care ar putea fi mai 

ușor rezolvate la nivelul administrațiilor naționale, locale sau regionale. 

(ii) Principiul proximității: toate nivelurile de guvernare trebuie să aibă drept scop 

apropierea de cetățeni, printr-o organizare corespunzătoare a activității lor. 

(iii) Principiul parteneriatului: colaborarea și implicarea în procesul de decizie a 

autorităților de la nivel european, național, regional și local, în vederea realiză- 

rii unei guvernări europene solide. 

Agenția Europeană de Mediu (AEM) este agenție a UE, are sediul la Copenhaga 

(Danemarca) și a fost creată în 1990. Din noiembrie 2001 România este membră a 

Agenției Europene de Mediu. 

AEM reprezintă una dintre cele mai importante surse de informații atât pentru 

părțile implicate în dezvoltarea, adoptarea, implementarea și evaluarea politicii de 

mediu, cât și pentru publicul larg. Programul AEM este structurat pe patru teme prin- 

cipale: informare pentru punerea în aplicare a politicilor; furnizarea de sprijin pentru 

elaborarea cadrelor strategice ale UE și îndeplinirea obiectivelor sale; adoptarea unei 

viziuni globale, trans-sectoriale și pe termen lung, pentru a sprijini programul de ac- 

țiune pentru mediu al UE; crearea și utilizarea în comun a cunoștințelor; crearea și 

dezvoltarea de rețele de persoane și sisteme de informații îmbunătățirea continuă a 

eficienței și eficacității (Agenția Europeană de Mediu, 2018). AEM conduce și rețeaua de 

observare a mediului Eionetcare include peste 1000 de experți și 350 de instituții 

naționale. 

 
3.3. Actorii instituționali europeni din afara Uniunii Europene 

Consiliul Europei este compus din 46 de state membre (România este membră 

din 1993) și este prima organizație inter-guvernamentală europeană postbelică care 

promovează drepturile și libertățile fundamentale ale omului și valorile democratice. 

Banca de dezvoltare socială în Europa, înființată în anul 1956 în cadrul unui acord al 



52  

Consiliului Europei, asigură finanțarea unor proiecte sociale în trei domenii prin- 

cipale: consolidarea integrării sociale, dezvoltarea capitalului uman și gestionarea 

responsabilă a mediului. Pentru acest din urmă caz, se finanțează acțiuni preventive 

și de acordare a asistenței regiunilor afectate de calamitățile naturale, reabilitarea in- 

frastructurii de alimentare cu apă potabilă, tratarea apelor reziduale și a deșeurilor 

solide. 

În 1962, sub egida Consiliului, a fost creat Comitetul european pentru salvarea na- 

turii și a resurselor naturale. Între 1968 și 1974, Consiliul s-a preocupat de diverse 

aspecte vizând poluarea aerului și a apelor continentale. Dintre cele mai importante do- 

cumente elaborate de Consiliul Europei în anii ‘60 și ‘70 se numără: Carta apei (1968), 

Declarația privind principiile referitoare la lupta împotriva poluării aerului (1968), 

Carta solurilor (1972). În 1993, sub umbrela Consiliului Europei, s-a semnat Convenția 

privind răspunderea civilă pentru daune rezultate din activități periculoase pentru 

mediu (Petrescu-Mag, 2013). 

În domeniul mediului, al dezvoltării durabile și al amenajării teritoriului, Consiliul 

Europei a pus și pune la dispoziția statelor membre mai multe instrumente: 

– În 1995, în cadrul conferinței ministeriale „Un mediu pentru Europa” a fost de- 

finită pentru păstrarea și ameliorarea diversității biologice și peisagistice din 

Europa. 

– Convenția de la Berna (semnată în 1979, în vigoare din 1982) privind conserva- 

rea vieții sălbatice și a mediului natural are ca obiectiv protejarea speciilor de 

animale sau vegetale rare sau amenințate, precum și mediile naturale. 

– Convenția europeană a peisajului (semnată în anul 2000, în vigoare din 2004) 

stabilește măsuri de protejare, gestionare și proiectare a peisajelor din Europa în 

contextul dezvoltării durabile. 

– În martie 1987 a fost încheiat un Acord parțial în materie de prevenire, protec- 

ție și organizare a ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore 

(Acord „EUR-OPA riscuri majore”). 

– Convenția-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivită- 

ților și autorităților teritoriale (1980) și cele două Protocoale Adiționale recu- 

nosc dreptul autorităților locale și regionale la cooperare dincolo de frontiere 

în domeniile serviciilor publice și protecția mediului. 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o orga- 

nizație internațională care își are originile în 1948, în Organizația pentru Cooperare 

Economică Europeană creată pentru administrarea Planului Marshall pentru recon- 

strucția Europei. În 1961 s-a reorganizat luând numele Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică. Prin Recomandarea adoptată de Consiliul OCDE (C(74)224) la 

14 noiembrie 1974 privind proclamarea principiilor referitoare la poluarea trans- 

frontalieră, s-a precizat: „înțelegem prin poluare, introducerea de către om, direct sau 

indirect, de substanțe ori de energie în mediu, care antrenează consecințe prejudici- 

abile care pot să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice și 
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sistemelor ecologice, să aducă atingere argumentelor, ori să împiedice alte utilizări 

legitime ale mediului”. Un alt principiu la afirmare căruia OCDE și-a adus contribuția a 

fost cel al egalității de acces al rezidenților străini la procedurile administrative și judi- 

ciare ale statului unde se situează originea deteriorării mediului, potrivit căruia dacă 

activitățile desfășurate în limitele jurisdicției ori sub controlul unui stat deteriorează ori 

riscă să deterioreze mediul unui alt stat, rezidenții acestuia din urmă care sunt ori riscă 

să fie afectați trebuie să poată să acceadă la procedurile administrative și judiciare ale 

statului unde se situează originea deteriorării mediului în aceleași condiții ca rezidenții 

acestui ultim stat (Duțu, 1998a). Un rol de pionierat a avut OCDE și în privința 

deșeurilor toxice și periculoase. Prin Recomandarea C(83)180) de la 1 februarie 1984 a 

fost definit deșeul. În ultimii ani, prioritatea organizației a reprezentat-o eliminarea 

deșeurilor radioactive. În acest sens, OCDE a pus la punct un mecanism multilateral de 

consultare și supraveghere privind imersiunea deșeurilor radioactive în mare. 

 

 

3.4. Organizații regionale, organizații globale interguvernamentale 

și organizații neguvernamentale 

Sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU), fondată în 1945, are 194 de state 

membre și este cea mai importantă organizație internațională din lume. România este 

stat membru ONU din 14 decembrie 1995. Sediul principal al ONU se află la New York, 

alte două sedii majore se află la Geneva și la Viena. Limbile oficiale ale ONU sunt arabă, 

chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. 

Din punct de vedere organizatoric, Sistemul ONU este format din șase organe 

principale: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social, 

Consiliul de Tutelă, Curtea Internațională de Justiție, Secretariatul, precum și agențiile 

specializate, programele și fondurile de dezvoltare. Principala sursă de finanțare a bu- 

getului ONU este contribuția statelor membre, nivelul acesteia fiind evaluat de către 

Adunarea Generală pe baza recomandărilor Comitetului pentru Contribuții. 

Dintre structurile ONU, un rol esențial în crearea și dezvoltarea dreptului interna- 

țional al mediului o are Adunarea Generală. Aceasta a adoptat diverse rezoluții, pro- 

grame, declarații care au constribuit la conturarea și dezvoltarea principiilor juridice 

privind protecția și conservarea mediului. 

Principalul organism al ONU creat în vederea protecției mediului, este Programul 

Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) care a fost înființat imediat după Conferința 

Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern ai SM ale UE și din 

președintele Comisiei Europene. Definește politica Uniunii Europene. Consiliul 

Uniunii Europene (Consiliul), cunoscut și sub denumirea de Consiliul de Miniștri 

este alcătuit din miniștrii guvernelor tuturor SM. Consiliul Europei nu face parte 

din sistemul instituțional al UE, a fost înființat în 1949 și unele dintre realizările 

sale cele mai importante este Convenția Europenă pentru Drepturile Omului și înfi- 

ințarea Curții Europene a Drepturilor Omului. 
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Națiunilor Unite pentru Mediul Uman, de la Stockholm în anul 1972. Ca direcții de 

acțiune se numără: evaluarea globală, regională și națională a condițiilor de mediu și a 

tendințelor; elaborarea acordurilor internaționale și a instrumentelor de mediu nați- 

onale; fortificarea instituțiilor cu scopul administrării raționale a mediului; integrarea 

dezvoltării economice cu protecția mediului; facilitarea transferului de cunoștințe și 

tehnologii pentru dezvoltarea durabilă; încurajarea creării parteneriatelor și menta- 

lităților noi în cadrul societății civile și sectorul privat (United Nations Environment 

Programme, 2018). Ca urmare a Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvol- 

tare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992 a fost înființată în anul 1993 Comisia pen- 

tru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (CSD). Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) este o rețea de dezvoltare globală a ONU care urmărește dezvolta- 

rea și conectarea statelor prin accesul la cunoștințe, experiențe și resurse menite să 

ofere oamenilor o viață mai bună. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință 

și Cultură (UNESCO) a aprobat până acum un număr de 311 rezervații ale biosferei, 

dintre care 127 sunt în Europa. În România au fost declarate până acum trei rezervații 

ale biosferei, și anume: Parcul Național Retezat (10 ianuarie 1980), Pietrosul Rodnei (10 

ianuarie 1980), Delta Dunării (1 septembrie 1990). Agenția Internațională pentru 

Energie Atomică (AIEA) cu sediul la Viena, a fost creată prin Conferința de la New York 

din 26 octombrie 1956 și este for mondial inter-guvernamental pentru cooperarea 

științifică și tehnică în domeniul nuclear. AIEA stabilește reguli privind transportul 

materialelor radioactive și emite norme de securitate nucleară. Ca urmare a acciden- 

tului de la Cernobîl din 1986, sub egida AIEA, au fost adoptate două documente inter- 

naționale: Convenția privind notificarea rapidă a unui accident nuclear și Convenția 

cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică. 

Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) reprezintă cele mai active forme 

prin care societatea civilă își poate exprima interesul pentru protecția mediului. Ter- 

menul de ONG datează din anul înființării Națiunilor Unite (1949), iar primele astfel 

de organizații apar în lumea occidentală. Dintre organizațiile nonguvernamentale mai 

importante amintim: Uniunea Internațională pentru Protecția Naturii (1948), Sierra 

Club (1972), Coaliția ONG-urilor Africane (1976), Rețeaua Lumii a Treia (1985), Gre- 

enpeace International, Friends of the Earth International, World Wide Fund for Na- 

ture etc. (Petrescu-Mag, 2013). Printre obiectivele de mediu urmărite de ONG-uri se 

numără: educația cetățenilor prin programe de sensibilizare în domeniul mediului, 

identificarea și analiza unor situații, oferirea de expertiză în domeniul mediului, oferi- 

rea de sprijin pentru apărătorii mediului (Agarwal, 2008). 

Organizații regionale cuprind un grup de state care sunt stabilite în baza unor 

acorduri multilaterale. Membrii acestui grup urmăresc obiective comune legate de 

protecția factorilor de mediu din regiunea respectivă (Mirjafari & Ebrahimi, 2016). 

Una dintre aceste organizații regionale este HELCOM (Helsinki Commission) care în- 

cearcă să protejeze mediul marin al Mării Baltice împotriva tuturor surselor de po- 

luare, prin intermediul cooperării interguvernamentale dintre Danemarca, Estonia, 
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Finlanda, Germania, Lituania, Letonia, Polonia, Rusia, Suedia și UE. 

Organizația Statelor Americane (OSA) a luat ființă în 1948. OSA are în prezent 35 

de state membre, iar sediul acesteia se află la Washington. Organizația a acordat statu- 

tul de observator permanent unui număr de 69 de state, precum și Uniunii Europene. 

Potrivit site-ului organizației, OSA este cea mai veche organizație regională din lume, 

originile sale mergând până la prima Conferință Internațională a Statelor Americane, 

care a avut loc la Washington, în perioada octombrie 1889 – aprilie 1890 și care a 

aprobat înființarea Uniunii Internaționale a Republicilor Americane. În materia pro- 

tecției mediului a elaborat și implementat proiecte pentru valorificarea apelor conti- 

nentale, cu sprijinul PNUE. 

Uniunea Africană (UA) (53 de state membre) este o organizație interguvernamen- 

tală regională, înființată în anul 2002, care i-a succedat Organizației Unității Africa- 

ne (OUA fondată în 1963). Sediul Uniunii Africane este la Addis Abeba, în Etiopia. În 

1963 a fost înființat, în Tanzania, Colegiul African pentru Management în domeniul 

conservării vieții sălbatice, iar în 1968 a fost adoptat Tratatul asupra Protecției Vieții 

Sălbatice din Africa. Atenția asupra protecției mediului s-a intensificat odată cu creș- 

terea preocupărilor pentru dezvoltare. Printre prioritățile Uniunii se numără: seceta 

și deșertificarea, despăduririle și degradarea solurilor, așezările umane, salubritatea 

mediului, sănătatea și aprovizionarea cu apă, poluarea masivă și conservarea resurse- 

lor naturale, educația ecologică. 

 
3.5. Actorii instituționali din România 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor reprezintă autoritatea de stat, de 

sinteză, coordonare  și control care realizează politica națională în domeniul mediului. 

Domeniile de competență ale ministerului cuprind gestionarea deșeurilor, controlul 

poluării industriale, calitatea aerului și zgomotul ambiental, managementul apelor, 

schimbările climatice, gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, 

managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversității, infrastructură de 

mediu etc.  

Agenția Națională pentru Protecția Mediului este o instituție aflată în subordi- 

nea Ministerului Mediului și are competențe în implementarea politicilor și a legisla- 

ției din domeniul protecției mediului. 

Garda Națională de Mediu este o agenție guvernamentală din subordinea Minis- 

terului Mediului care are atribuții de a controla activitățile cu impact asupra mediului și 

aplică sancțiuni prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. 

La 29 martie 1879 prin înalt decret, Societatea Academică Română este declarată 

institut național cu denumirea Academia Română. Este cel mai înalt for științific și 

cultural al României, reunind personalități marcante din țară și din străinătate din 

toate domeniile științei, artei și literaturii. Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă 

(a fost creat în anul 1997, sub egida Academiei Române, ca agenție a PNUD); din 2001 

s-a transformat într-o fundație independentă. 



56  

Administrația Fondului pentru Mediu este un organ de specialitate al adminis- 

trației publice centrale, cu personalitate juridică care se află sub coordonarea Minis- 

terului Mediului, Apelor și Pădurilor și asigură suportul financiar pentru realizarea 

proiectelor și programelor pentru protecția mediului. Administrația răspunde de 

gestionarea Fondului de Mediu. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Mi- 

nisterul Energiei, Ministerul Sănătății prin atribuțiile și obiectivele urmărite au un 

rol esențial în protecția mediului. 

Acțiunile acestor instituții care acționează la nivel național sunt susținute și o serie 

de autorități locale implicate în protecția mediului. Consiliul local are atribuții privind 

dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, aprobă strategiile privind dez- 

voltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale sau apro- 

bă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității adminis- 

trativ-teritoriale. Serviciile de Gospodărire și Protecție a Mediului/Compartimentele 

de Protecția Mediului de la nivelul primăriilor stabilesc și propun Consiliului Local 

măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității 

vieții, urmărește prevenirea și limitarea impactului asupra mediului pe care substan- 

țele și deșeurile de orice natura îl pot avea, anunță autoritățile teritoriale pentru pro- 

tecția mediului despre activitățile neconforme cu dispozițiile legale, dezvoltă sistemul 

integrat de gestionare a deșeurilor municipale-colectare-transport-depozitare etc. 

 

• Comisia are dreptul de inițiativă legislativă – propune legi, iar Parla- 

mentul și Consiliul le adoptă („Comisia propune, Parlamentul și Con- 

siliul dispun”). Comisia și statele membre aplică aceste legi, și tot Co- 

misia asigură respectarea lor (de foarte multe ori împreună cu Curtea 

de Justiție). 

• Curtea de Justiție este arbitrul final în litigiile din domeniul dreptului 

european. 

• Curtea de Conturi controlează modul de finanțare a activităților UE. 

 

Verificare 

1)  

2)  

3) Care sunt atribuții principalului organism al ONU creat în vederea 

protecției mediului (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu – 

UNEP)? 
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CAPITOLUL IV 

Delimitarea competențelor între Uniunea Europeană 

și statele membre în materie de mediu 

 
 
 

1.1. Cele șase reguli de bază aplicabile în delimitarea competențelor 

După cum s-a prezentat în capitolul II, protecția mediului intră în categoria com- 

petențelor partajate. Repartizarea competențelor între instituțiile europene și statele 

membre are la bază următoarele șase reguli de bază (Moreno Molina, 2006): 

1) UE adoptă propriile decizii politice, programe, norme în domeniul mediului (mai 

ales directive). 

2) Statele membre transpun directivele și aplică direct regulamentele, fiind respon- 

sabile de executarea, aplicarea și respectarea dreptului mediului (la nivel națio- 

nal). 

3) Statele membre, în afara faptului că urmează liniile directoare impuse de insti- 

tuțiile Uniunii, conservă competențe pentru a reglementa chestiuni care nu au 

fost rezolvate sau care nu au fost puse în discuția instituțiilor UE. Un astfel de caz 

este cel privind protecția solului. Chiar dacă la nivelul UE propunerea de direc- 

tiva dedicată special protecției solurilor a eșuat, la nivel național există o serie de 

acte normative care vizează protecția solului (Legea nr. 18/1991, O.U.G nr. 

195/2005, H.G. nr. 1403/2007, H.G. nr. 1408/2007, Legea nr. 246/2020 privind 

utilizarea, conservarea și protecția solului). 

4) Potrivit art. 191, al. 4 din TFUE, statele membre pot negocia și încheia tratate in- 

ternaționale în domeniul mediului cu alte state sau organizații internaționale (în 

măsura compatibilității acestor tratate cu obligațiile SM asumate ca membru al 

Uniunii). 

5) Statele membre pot acționa dincolo de ceea ce stabilește dreptul Uniunii, adop- 

tând norme mai stricte în domeniul protecției mediului, care, bineînțeles, trebu- 

ie să fie compatibile cu cele existente la nivel unional, trebuind a fi notificate 

Comisiei în vederea analizării (art. 193 TFUE). Astfel de măsuri nu vor putea 

fi o formă mascată de restrângere a comerțului sau o discriminare arbitrară a 

bunurilor și serviciilor altui SM. 

6) Nu în ultimul rând, instituțiile UE controlează și supraveghează executarea drep- 

tului unional din partea autorităților naționale. 
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Distribuirea competențelor în materia mediului între UE și SM are la bază două 

principii: 

(i) Competențele normative sunt exercitate de UE și de către SM, întrucât 

este vorba de competențe partajate. Competențele UE în domeniul pro- 

tecției mediului au un caracter normativ, dezvoltându-se mai ales prin 

intermediul directivelor. 

(ii) Executarea și finanțarea măsurilor din cadrul politicii de mediu cores- 

punde, cu unele excepții, SM. 

 
1.2. Competența statelor în executarea legislației Uniunii 

În principiu, revine SM obligația de a executa dreptul ce emană de la Uniunea Euro- 

peană. Acest lucru se întâmplă și în cazul protecției mediului, unde TFUE, la art. 192, 

al. 4 subliniază că „Fără a aduce atingere anumitor măsuri adoptate de Uniune, statele 

membre asigură finanțarea și aplicarea politicii în domeniul mediului”. Expresia „fără 

aduce atingere anumitor măsuri adoptate de Uniune”, se referă la posibilitatea ca re- 

gulamentele, care, după cum știm, se aplică în mod direct în SM, să conțină anumite 

obligații adresate instituțiilor unionale și, în particular, Comisiei pentru ca acestea să 

adopte măsuri specifice în vederea garantării aplicării lor (Cutanda, 2012). Un astfel 

de exemplu, în materia care ne interesează este Regulamentul nr. 1980/2000 al PE și 

al Consiliului referitor la sistemul unional revizuit de acordare a etichetei ecologice. 

Acesta atribuie instituțiilor Uniunii competența pentru stabilirea produselor care intră 

sub incidența regulamentului și pentru identificarea îndeplinirii criteriilor ecologice în 

vederea acordării etichetei. Chiar și în aceste cazuri, intervenția SM în aplicarea 

regulamentelor este foarte importantă, având în vedere că, UE este lipsită de resursele 

materiale și umane necesare pentru a duce la bun sfârșit o asemenea activitate. 

Executarea dreptului unional al mediului revine SM indiferent că este vorba de 

directive sau de regulamente, cu mențiunea că în primul caz executarea prezintă un 

dublu aspect (Cutanda, 2012): 

I. Directivele fiind norme care fixează doar obiective obligatorii, nefiind direct 

aplicabile (decât după expirarea perioadei de transpunere), este necesară, în 

primul rând, o executare denumită „formală” (transpunere). Aceasta constă în 

adoptarea sau în modificarea dispozițiilor legale naționale necesare pentru a 

armoniza ordinea juridică internă cu normele Uniunii. Transpunerea nu este 

necesară în cazul regulamentelor care sunt direct aplicabile în SM, deși în ca- 

zuri excepționale, avându-se în vedere anumite situații particulare, SM pot ad- 

opta norme cu scopul de a facilita aplicarea lor. 

II. Executarea presupune în plus, fie că avem de-a face cu directive, fie cu regula- 

mente, adoptarea de către SM a unor măsuri administrative necesare pentru re- 

alizarea obligațiilor ce derivă din aceste norme unionale. Acest proces îl putem 
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numi executarea „practică” (implementare sau aplicare practică a directivelor, a 

se vedea Comisia Comunității Europene, 1998). 

Obligația pe care SM o au de a pune în aplicare dreptul unional are la bază princi- 

piul „autonomiei instituționale”. El a fost consacrat în jurisprudența CJUE și stabilește 

că în aplicarea dreptului UE „fiecare SM este liber să repartizeze, după cum crede de 

cuviință, competențele în plan intern și să aplice directivele prin intermediul măsu- 

rilor adoptate de către autoritățile regionale sau locale” (Sentința din 25 mai 1982, 

Comisia c. Țările de Jos, cazul nr. 96/81 și 97/81). Tot CJUE a stabilit că „o astfel de 

repartizare a competențelor nu absolvă statul de obligația de a garanta că dispozițiile 

directivei sunt aplicate corespunzător în dreptul național” (Sentința din 14 ianuarie 

1988, Comisia c. Regatul Belgiei, cazuri acvirate 227, 228, 229 și 230/1985). În acest fel, 

în statele federale competența pentru adoptarea normelor de mediu poate fi des- 

centralizată, dar în orice caz, statul va fi responsabil în fața UE de orice nerespectare 

a dreptului unional. Acest lucru presupune existența la nivel intern a unor mecanis- 

me eficace de cooperare între diferitele niveluri politice în vederea asigurării aplicării 

efective a dreptului mediului din cadrul UE. 

 

 

Acțiunile UE sunt complementare, cu rol, pe de o parte de asigurare a cadrului 

european de armonizare-coordonare a politicilor naționale și, pe de altă parte, de sus- 

ținere a politicilor statelor membre și de potențare a impactului acestora (Pascariu, 

2008). 

 
1.3. Funcția de control asupra modului de punere în aplicarea 

a dreptului Uniunii, exercitată de Comisie 

Prin această funcție a Comisiei, cunoscută și sub numele de „gardian al tratatelor”, 

aceasta veghează la respectarea tratatelor UE, asigură aplicarea lor, precum și a mă- 

surilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea 

dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Comisia dispune de câteva mijloace pentru a afla dacă se aplică și cum se aplică o 

anumită normă a UE în SM. În primul rând, există planurile de implementare: majo- 

ritatea directivelor referitoare la mediu impun SM obligația de a elabora documente, 

rapoarte cu date exacte, analize, valori maxime a emisiilor și a calității mediului, refe- 

ritoare la directiva în cauză. Pe baza acestor informații, Comisia va stabili dacă SM a 

În concluzie, mediul nu intră în competențele exclusive ale Uniunii, ci în cele 

partajate între UE și SM. Drept urmare, competența UE coexistă cu diversele poli- 

tici naționale din acest sector. Cu toate acestea, politica unională prevalează asu- 

pra celor naționale, dar politicile naționale pot reglementa aspecte în afara 

celor reglementate la nivelul Uniunii, dar niciodată împotriva lor. 
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implementat în mod efectiv normele de mediu. Directiva nr. 91/692, din 23 decembrie 

1991, DOCE L 377, din 31.12.1991, a uniformizat modelele rapoartelor, precum și ter- 

menul de prezentare a acestora. Abrogarea Directivei 91/692/CEE (Decizia (UE) 

2018/853) este considerată ca una dintre primele acțiuni anunțate în contextul 

verificării adecvării referitoare la monitorizarea și raportarea în materie de mediu. 

Comunicare Comisiei din 2016 recunoaște în mod oficial caducitatea a 11 decizii de 

punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 91/692/CEE care sunt încă în vigoare 

(Comisia Europeană, 2016). Amintim câteva dintre acestea: Decizia 2002/605/CE a 

Comisiei din 17 iulie 2002 privind chestionarul referitor la Directiva 96/82/CE a 

Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe 

periculoase, Decizia 98/184/ CE a Comisiei din 25 februarie 1998 privind un chestionar 

pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în 

aplicare a Directivei 94/67/CE a Consiliului privind incinerarea deșeurilor periculoase, 

Decizia 95/337/CE a Comisiei din 25 iulie 1995 de modificare a Deciziei 92/446/CEE 

din 27 iulie 1992 privind chestionarele referitoare la directivele din domeniul apelor. 

Numeroase directive impun SM să elaboreze planuri, programe (de gestionare a 

deșeurilor, în materia calității aerului etc.) care devin instrumente absolut necesare 

pentru atingerea obiectivelor stabilite în directivă. Aceste planuri trebuie, bineînțeles, 

trimise Comisiei, iar lipsa lor poate fi interpretată ca un semn al aplicării incorecte a 

dispozițiilor directivei. O altă modalitatate de supraveghere este controlul in situ (la 

sursa de contaminare). În cazuri excepționale, funcționari ai Comisiei vizitează insta- 

lațiile, locurile care se confruntă cu grave probleme de mediu. Întrebările adresate 

PE, reprezintă o altă cale de a lua cunoștință de încălcări ale dreptului UE. Astfel, PE 

în momentul în care află pe diverse căi (petiții ale cetățenilor europeni sau în cadrul 

desfășurării propriilor activități) despre o eventuală violare a normelor Uniunii, in- 

formează Comisia. Nu în ultimul rând, se află plângerile și denunțurile cetățenilor sau 

ale ONG-urilor. Aceste plângeri pe probleme de mediu au crescut simțitor în ultimii 

ani. Să nu uităm că, particularii nu au legitimitate procesuală activă pentru a introduce 

în fața CJUE acțiuni împotriva SM care nu respectă dispozițiile UE. Comisia are în 

exclusivitate această legitimitate, împreună cu SM. Comisia Europeană are putere 

discreționară de a iniția procedura în caz de violare a dispozițiilor tratatului 

prevăzută în art. 258-260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(Petrescu & Gosztony, 2003): 

Art. 258 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene-versiunea consoli- 

dată (ex-articolul 226 TCE) stabilește: „În cazul în care Comisia consideră că un stat 

membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta 

emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză posi- 

bilitatea de a-și prezenta observațiile. În cazul în care statul în cauză nu se conformează  

acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene”. 
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Procedura poate fi introdusă de Comisie, ca urmare a unei sesizări din partea unui 

particular, fapt pentru care s-a și publicat un formular tip. Particularii nu pot denunța 

o eventuala abținere a Comisiei de a interveni, neavând dreptul de a introduce o ac- 

țiune pentru nerespectarea de către un stat a obligațiilor stabilite în tratate. Revine 

Comisiei rolul de a aprecia oportunitatea unei intervenții contra unui stat, specificând 

dispozițiile pe care le consideră violate, având posibilitatea de a stabili momentul in- 

troducerii acțiunii. 

Avizul motivat trebuie să cuprindă o expunere detaliată și coerentă a motivelor pe 

care Comisia le consideră hotărâtoare pentru a iniția respectiva procedură. Modifică- 

rile legislative introduse de stat, după expirarea termenului stabilit în aviz, nu pot fi 

luate în considerare. În materia responsabilității statelor pentru prejudiciile cauzate 

particularilor ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce le reveneau din Tratate, sunt 

fundamentale sentințele CJUE în cauzele Francovich și Bonifaci (19 noiembrie 1991), 

Factorame III (5 martie 1996) (Petrescu & Gosztony, 2003). Avându-se în vedere gra- 

vitatea unei astfel de acuzații, s-a stabilit o procedură preliminară. În această fază se 

oferă posibilitatea statului în cauză de a-și prezenta motivațiile cu privire la acuzațiile 

aduse. Dacă în această etapă prealabilă nu se elucidează chestiunea în cauză, Comisia  

sau un stat membru pot sesiza CJUE. Art. 259 (ex-articolul 227 TCE) „Oricare dintre 

statele membre poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care con- 

sideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 

tratatelor. Înainte ca un stat membru să introducă împotriva unui alt stat membru o 

acțiune întemeiată pe o pretinsă încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul tratate- 

lor, acesta trebuie să sesizeze Comisia. Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit 

posibilitatea statelor în cauză să își prezinte în contradictoriu observațiile scrise și 

orale. În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei luni de la introduce- 

rea cererii, absența avizului nu împiedică sesizarea Curții”. 

Instituțiile UE, SM pot introduce o acțiune în constatarea neîndeplinirii de către state 

a obligațiilor ce decurg din tratatele constitutive. În practică, aceasta initiațivă co- 

respunde Comisiei. CJUE examinează cazul, stabilind dacă într-adevăr este vorba de 

o violare a Tratatelor. În caz afirmativ, statul este obligat să remedieze respectiva de- 

ficiență. În cazul neexecutării hotărârii CJUE, Comisia are posibilitatea de a cere, ca 

urmare a unei a doua hotărâri, plata unei sume forfetare sau a unor penalități cu titlu 

cominatoriu de către SM care a încălcat tratatele sau nu a executat sentința. 

Art. 260 (ex-articolul 228 TCE) stabilește clar că „(1) În cazul în care Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene constată că un stat membru a încălcat oricare dintre obli- 

gațiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat să ia măsurile pe care le 

impune executarea hotărârii Curții. (2) În cazul în care consideră că statul membru în 

cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia poate 

sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observa- 

țiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu 
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pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat 

situației. În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a respectat 

hotărârea sa, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalități 

cu titlu cominatoriu. Această procedură nu aduce atingere articolului 259. (3) În cazul 

în care sesizează Curtea printr-o acțiune în temeiul articolului 258, considerând că 

statul respectiv nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere 

a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate 

indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalității 

cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de statul respectiv și pe care îl consideră 

adecvat situației. În cazul în care constată neîndeplinirea obligației, Curtea poate im- 

pune statului membru respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu titlu 

cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie. Obligația de plată intră în vigoare la 

data stabilită de Curte prin hotărârea sa”. Aceste sume se stabilesc luând în 

considerarea o serie de circumstanțe existente în fiecare caz: 

• Gravitatea infracțiunii (coeficientul fluctuează între 1-20) 

O încălcare privind neexecutarea unei hotărâri este întotdeauna serioasă. Însă, 

pentru nevoile specifice de stabilire a cuantumului sancțiunii pecuniare, Comisia va 

ține cont, de asemenea, de doi parametri în strânsă legătură cu încălcarea de bază care 

a dat naștere hotărârii pentru neexecutare, și anume importanța normelor UE încălcate  

și impactul încălcării asupra intereselor generale și particulare. Pentru a evalua impor- 

tanța prevederilor încălcate, Comisia va ține seama de natura și întinderea acestora, 

de rangul lor în ierarhia normelor. 

În general, încălcările cu privire la drepturile fundamentale și la cele patru libertăți 

fundamentale consacrate de tratat ar trebui să fie considerate ca fiind grave și să facă 

obiectul unei sancțiuni pecuniare adaptate. În plus, atunci când este cazul, este ne- 

cesar să se țină cont de faptul că hotărârea Curții căreia statul membru a omis să i se 

conformeze face parte dintr-o jurisprudență stabilită (de exemplu, când o hotărâre de 

neexecutare urmează unei hotărâri similare în cadrul unei proceduri care presupune 

pronunțarea unei hotărâri preliminare). 

Claritatea (sau caracterul ambiguu sau obscur) al normei încălcate poate repre- 

zenta un factor determinant. Efectele încălcărilor asupra intereselor generale sau 

particulare trebuie măsurate de la caz la caz. Următoarele elemente pot fi oferite ca 

exemplu: pierderea de resurse proprii pentru UE, impactul încălcării asupra modului de 

funcționare al Uniunii, daune grave sau ireparabile cauzate sănătății umane sau mediu- 

lui, orice posibil avantaj financiar pe care statul membru îl câștigă prin nerespectarea 

hotărârii Curții, faptul că încălcarea este izolată sau constituie un caz de recidivă (de 

exemplu, întârzierea repetată în transpunerea directivelor într-un anumit sector) etc. 

• Durata infracțiunii 

Curtea de Justiție a confirmat că durata încălcării trebuie luată în considerare atât 

pentru plata penalităților cu titlu cominatoriu, cât și pentru suma forfetară, având în 

vedere scopul specific al fiecărui tip de sancțiune. 
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• Capacitatea economică a SM vinovat, care se determină în funcție de anumiți  

factori ca PIB, numărul de voturi în Consiliu. 

În acest caz, fiecare stat are un coeficient „propriu” („n”). Factorul special „n” și 

suma forfetară minimă (în EUR) pentru cele 27 de state membre ale UE sunt prezentate 

în Anexa I și II din Comunicarea Comisei Europene (2019). De exemplu, România 

are un factor special „n” de 0,62, cel mai mare fiind al Germaniei: 4,60. Suma 

forfetară minimă pentru România este de 1 592 euro, iar pentru Germania de 11 

812 euro. Comisia determină factorul „n” utilizând media dintre cei doi factori PIB-

ul și numărul de reprezentanți în Parlamentul European. Potrivit Comisei Europene 

(2019), sumele forfetare standard care sunt utilizate pentru calcularea plăților 

zilnice ale penalităților cu titlu cominatoriu și a plăților forfetare sunt, așadar, 

ajustate după cum urmează: suma forfetară standard aferentă plăților zilnice ale 

penalităților cu titlu cominatoriu: 690 EUR×4,5 = 3 105 EUR; suma forfetară 

standard aferentă plăților forfetare: 230 EUR × 4,5 = 1 035 EUR. 

Decizia finală privind aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 258-260 revine Curții 

de Justiție, care are competență deplină în acest domeniu. Cu toate acestea, Comisia, în 

calitatea sa de „gardian al tratatelor”, joacă un rol determinant în măsura în care îi re- 

vine inițierea procedurii prevăzute la articolul 260 și, în cazul în care este necesar, se- 

sizarea Curții de Justiție în sensul unei cereri de aplicare a unei sume forfetare și/sau 

a unor penalități cu titlu cominatoriu cu o valoare determinată. 

Comisia, din motive de transparență, comunică criteriile pe care intenționează să 

le aplice pentru a indica Curții valoarea sancțiunilor financiare pe care le consideră 

adecvate circumstanțelor fiecărui caz. Atât alegerea criteriilor, cât și modul în care 

sunt aplicate trebuie să fie determinate de necesitatea asigurării unei aplicări eficiente 

a dreptului Uniunii. Sancțiunile propuse de către Comisie Curții de Justiție trebuie                           să 

fie previzibile pentru statele membre și trebuie să fie calculate după o metodă care 

respectă atât principiul proporționalității, cât și principiul egalității de tratament între 

statele membre. Este, de asemenea, important să existe o metodă clară și uniformă, 

deoarece Comisia trebuie să justifice în fața Curții modalitatea în care a stabilit suma 

propusă. Consecințe specifice privind principiul proporționalității au rezultat din ju- 

risprudența CJUE. În cauzele C-387/97 (Comisia c. Grecia) și C-278/01 (Comisia c. 

Spania), Curtea a afirmat că plata unor penalități cu titlu cominatoriu ar trebui să fie 

adaptată circumstanțelor și proporțională atât cu încălcarea constatată, cât și cu capa- 

citatea de plată a statului membru în cauză. Comisia examinează cu atenție, în fiecare 

caz, cum să țină seama cel mai bine de aceste principii atunci când pune la punct sis- 

temul de sancțiune pe care îl propune Curții. În primul rând, în cauzele care implică 

încălcări multiple și în care Comisia estimează că există temeiuri clare și obiective, 

care permit recurgerea la evaluarea distinctă a acestor încălcări fără a compromite 

scopul procedurii articolului 260, Comisia va propune o sancțiune distinctă pentru 

fiecare încălcare, fără ca această distincție să ducă la o creștere a volumului global al 

sancțiunilor propuse în raport cu practica anterioară. Această abordare presupune, 

mai degrabă, că volumul total al sancțiunilor se va reduce, în raport cu încetarea fie- 
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cărei încălcări. 

În al doilea rând, pot exista situații de încălcare, precum cele din cauza C-278/01 

(Comisia c. Spania), în legătură cu normele privind calitatea apei pentru scăldat prevă- 

zute de Directiva nr. 76/160/CEE, context în care Curtea a observat „că este extrem de 

dificil pentru statele membre să ajungă la o implementare completă a directivei” și „că 

este de așteptat ca statul membru pârât să reușească să crească gradul de implemen- 

tare a directivei fără a reuși s-o implementeze în totalitate pe termen scurt.” În acele 

circumstanțe, Curtea a declarat: „o sancțiune care nu ar ține cont de progresele even- 

tuale realizate de statul membru în executarea obligațiilor sale nu ar fi nici adaptată 

circumstanțelor, nici proporțională cu neexecutarea constatată”. 

În al treilea rând, cauzele C-278/01 (Comisia c. Spania) și C-304/02 (Comisia c. 

Franța) ilustrează faptul că s-ar putea dovedi necesară adaptarea calendarului de re- 

ferință folosit pentru evaluarea continuării nerespectării după cea de a doua hotărâ- 

re și pentru a determina când este exigibilă plata penalităților cu titlu cominatoriu. 

În cazul în care gradul de executare nu poate fi apreciat decât la intervale regulate de 

timp, este necesară evitarea unei situații în care penalitățile ar continua să se acumu- 

leze în perioadele de timp în care încălcarea a încetat de fapt, dar încetarea nu a fost 

constatată. În timp ce Comisia va continua, în mod normal, să propună penalități pe 

zi, va sugera în consecință, în cazurile adecvate, aplicarea unor termene de referin- 

ță diferite, de exemplu de șase luni sau un an. Termenele de referință adecvate vor 

depinde de metoda de evaluare a respectării astfel cum este prevăzut în legislația în 

domeniu. 

În al patrulea rând, în circumstanțe speciale, se poate justifica, de asemenea, pre- 

vederea unei suspendări a plății unei penalități cu titlu cominatoriu. De exemplu, în 

anumite cazuri de aplicare incorectă, este previzibil ca statul membru să poată afirma, 

la un moment dat, că toate măsurile necesare au fost luate. Se va impune atunci o pe- 

rioadă de timp pentru verificarea eficienței acestor măsuri, în cooperare între statul 

membru și Comisie. În plus, în cazuri excepționale, un stat membru poate să fi luat 

deja toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii, dar trebuie să se scurgă un 

anumit timp, în mod inevitabil, înainte ca rezultatele să fie atinse. În astfel de ca zuri, 

poate fi necesar să definească Curtea, în hotărârea sa în temeiul articolului 260, 

condițiile unei suspendări, inclusiv posibilitatea pentru Comisie de a efectua verifi- 

cările necesare pentru a determina dacă, condițiile pentru începerea și terminarea 

suspendării sunt îndeplinite. Comisia poate, în cazul în care este adecvat, să facă pro- 

puneri Curții cu privire la acest aspect. 

Din punct de vedere al eficacității sancțiunii, este important să se stabilească sume 

corespunzătoare pentru a asigura caracterul descurajator al acestora. Impunerea unor 

sancțiuni pur simbolice ar lipsi acest instrument, complementar procedurii privind 

încălcarea dreptului UE, de efectul său util și s-ar abate de la obiectivul final al acestei 

proceduri care este asigurarea aplicării depline a dreptului comunitar. O să amintim 

în cele ce urmează primele hotărâri ale CJUE prin care au fost stabilite penalități cu 

titlu cominatoriu. 
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În sentința din 4 iulie 2000 (cauza C-387/97, Rec. I-369) CEJ (din 2009 a devenit 

CJUE) a condamnat Grecia la plata către Comisie a sumei de 20.000 euro pentru fi- 

ecare zi de întârziere pentru neexecutarea măsurilor stabilite în sentința Comisia c. 

Grecia din 7 aprilie 1992 (cazul C-45/91, prima sentință). În acestă sentință din 1992, 

Grecia a fost găsită vinovată de nerespectarea dreptului comunitar prin neadoptarea 

măsurilor materiale necesare punerii în aplicare a două directive privind tratamentul 

reziduurilor, prin negarantarea gestionării deșeurilor și deșeurilor toxice și periculoa- 

se și prin neelaborarea planurilor și programelor de gestionare a deșeurilor în muni- 

cipiul Chania (insula Creta). CJUE a considerat că fapta părții elene este „deosebit de 

gravă” și de o „durată considerabilă” (trecuseră mai bine de opt ani de la pronunțarea 

sentinței neexecutate), considerând că aplicarea amenzii este „mijlocul cel mai potrivit 

pentru a garanta aplicarea uniformă și efectivă a dreptului comunitar” și pentru ca 

Grecia „să-și ducă la îndeplinire obligațiile”, ceea ce s-a și întâmplat. 

Spania a fost cel de al doilea stat condamnat, prin sentința CJUE, din 25 noiem- 

brie 2003 (cauza C-278/01), la plata unor penalități cominatorii. Spania a fost găsită 

vinovată de nerespectarea dispozițiilor Directivei privind calitatea apelor pentru îm- 

băiere (Directiva nr. 76/160/CEE). În acest caz, CJUE a declarat că Spania nu a pus în 

practică măsurile necesare în vederea executării sentinței din 12 februarie 1998, prin 

care Regatul Spaniei era condamnat de neîndeplinirea obligațiilor care îi reveneau din 

amintita directivă, și anume neadoptarea dispozițiilor necesare astfel încât, calitatea 

apelor de îmbăiere interioare de pe teritoriul spaniol să se încadreze în limitele stabi- 

lite de directivă. CJUE a stabilit că această neconformare este semnificativă, punând în 

pericol sănătatea umană și prejudiciind mediul, iar aplicarea unor penalități cu titlu 

cominatoriu ar determina Spania să remedieze într-un timp cât mai scurt situația. Ast- 

fel, a fost obligată la plata a 624150 euro pe an. Suma respectivă urma să se plătească 

anual și nu pentru fiecare zi de întârziere, întrucât CJUE a considerat că evaluarea 

calității apelor se face cu o periodicitate anuală, astfel că neîndeplinirea obligațiilor 

se putea constata doar anual. În anul 2005, în ciuda faptului că evaluările realizate nu 

demonstrau remedierea situației, Comisia a hotărât să nu încaseze penalitățile, justi- 

ficându-și decizia prin faptul că Spania îndeplinea cerințele directivei pentru cel puțin 

95% din apele interioare de îmbăiere. 

Pe lângă posibilitatea ca SM să răspundă în fața Comisiei, există alte două căi (Cu- 

tanda, 2012), alternative sau complementare procedurii de încălcare a dispozițiilor 

tratatelor, ce sunt destinate a garanta respectarea de către state a legislației Uniunii: 

(a) Responsabilitatea internă a SM față de particulari, pentru prejudiciile su- 

ferite ca urmare a nerespectării de către statul membru a dreptului UE. 

Această responsabilitate a fost consacrată în jurisprudența CJUE începând cu 

sențința Francovich și Bonifaci din 19 noiembrie 1991 (alte sentințe care re- 

iterează responsabilitatea internă a SM: sentința Brasserie du Pêcheur și Fac- 

torame din 5 martie 1996, sentința British Telecommunications din 26 martie 

1996). CJUE a considerat că pentru a se putea invoca responsabilitatea statului 
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trebuie îndeplinite simultan trei condiții: 

(i) norma juridică încălcată trebuie să confere drepturi pentru particulari; 

(ii) trebuie să fie vorba de o încălcare clară; 

(iii) să existe o legătură de cauzalitate directă între încălcarea obligației ce reve- 

nea statului și prejudiciul suferit de particular. 

(b) Efectul direct al directivelor după expirarea perioadei de transpunere. 

Jurisprudența UE a statuat că lipsa transpunerii directivei, după expirarea ter- 

menului stabilit, permite particularilor să invoce dispozițiile acesteia împotriva 

statului. În sentința Becker din 19 ianuarie 1982 s-a stabilit: „... când dispozi- 

țiile unei directive sunt, din punctul de vedere al conținutului necondiționate, 

suficient de precise, pot fi invocate – în lipsa măsurilor de executare care ar fi 

trebuit luate în termenul stabilit – împotriva oricăror dispoziții naționale con- 

trare directivei sau dacă sunt de natură a stabili drepturi pe care particularii 

le pot invoca împotriva statului”. O dispoziție este necondiționată, după cum 

precizează CJUE în sentința Comitato di Coordinamento per Difensa de la Cava 

din 23 februarie 1994, când nu este supusă niciunei condiții și nici executarea 

sau efectele sale nu sunt subordonate adoptării vreunui act de către instituțiile 

comunitare sau de către SM”. 

În urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă, anu- 

al, începând cu 1984, un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului unional 

în anul precedent. Conform unui raport al Comisiei Europene (2017c), publicat în 2017, 

pentru anul 2016, Comisia a înregistrat 3 783 de plângeri noi în 2016. Cele trei state 

membre împotriva cărora au fost înaintate cele mai multe plângeri au fost Italia (76 

de plângeri au vizat aspect de mediu), Spania și Franța. În ma terie de mediu, Comisia 

a emis un aviz motivat împotriva unui stat membru pentru transpunerea 

neconformă a Directivei privind accesul publicului la informațiile des pre mediu, iar 

într-un alt caz cu privire la gestionarea deșeurilor, Comisia a inițiat un dialog bilateral 

cu statele membre în cauză; în privința gestionării deșeurilor, infrastructurii de 

tratare a apelor reziduale și respectării valorilor-limită pentru calitatea  aerului au 

fost semnalate deficiențe semnificative (Comisia Europeană, 2017c). 
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• Directivele sunt norme care fixează doar obiective obligatorii, nefiind 

direct aplicabile (decât după expirarea perioadei de transpunere), 

este necesară, în primul rând, o executare denumită „formală” (tran- 

spunere). 

• Transpunerea constă în adoptarea sau în modificarea dispozițiilor legale naționale 

necesare pentru a armoniza ordinea juridică internă                           cu normele Uniunii. 

• Transpunerea nu este necesară în cazul regulamentelor care sunt direct aplicabile în SM, 

deși în cazuri excepționale, avându-se în vedere anumite situații particulare, SM pot 

adopta norme cu scopul de a facilita aplicarea lor. 

• Comisiei veghează la respectarea tratatelor UE, asigură aplicarea lor, precum și a 

măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea 

dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Există patru tipuri principale de încălcări ale dreptului UE: 

(a) Necomunicarea măsurilor de transpunere: un stat membru nu comunică la timp 

Comisiei măsurile de transpunere a unei directive. 

(b) Neconformitatea/nerespectarea obligațiilor: Comisia consideră că legislația unui 

stat membru nu este conformă cu cerințele din directivele UE. 

(c) Încălcarea tratatelor, a dreptului derivat: Comisia consideră că legislația unui 

stat membru nu este conformă cu cerințele tratatelor, regulamentelor și decizii- 

lor UE. 

(d) Aplicarea incorectă/necorespunzătoare: legislația Uniunii nu este aplicată corect 

sau nu este aplicată deloc de către autoritățile naționale (Comisia Europeană, 

2017c). 

Verificare 

1)  

2)  

3)  
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CAPITOLUL V 

Dreptul protecției mediului din cadrul Uniunii Europene 

 

 
5.1. Dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional, dreptul intern 

Dreptul Uniunii Europene este constituit dintr-un tot de reguli care determină or- 

ganizarea, competențele și funcționarea Uniunii. A fost CJUE care a declarat că acest 

drept reprezintă un sistem juridic propriu, diferit atât de cel național cât și de cel in- 

ternațional. Dreptul UE se diferențiază de sistemul juridic internațional în două puncte 

esențiale (Petrescu, 2004): 

• Sistemul juridic internațional se bazează fundamental pe ideea cooperării, în 

timp ce al doilea sistem are la baza procesul de integrare. 

• Dreptul internațional este esențialmente un drept convențional. Dreptul UE, 

deși are la origine tratatele fondatoare, a evoluat prin intermediul instituțiilor 

create prin tratate, acestea dispunând de o adevarată putere normativă, gene- 

ratoare de așa numitul drept derivat. 

Pe de altă parte, dreptul Uniunii se distinge și de dreptul intern al SM. În acest sens, 

autonomia dreptului unional în relație cu dreptul intern, este rezultatul transferului 

de competențe consimțit de SM în favoarea instituțiilor UE. 

Caracteristicile dreptului unional 

În jurisprudența CJUE se consideră drept principale caracteristici ale dreptului UE: 

i) Supremația 

Potrivit supremației, norma unională are întâietate asupra oricărei norme națio- 

nale (supremația trebuie asigurată de jurisdicțiile naționale așa cum se deduce din 

hotărârea CJUE din 9 martie 1978 (Simmenttal) „fiecare judecător competent într-o 

materie determinată, are obligația de a aplica integral dreptul comunitar, protejând 

drepturile pe care acesta le conferă particularilor, lăsând fără aplicare orice dispoziție 

legală națională anterioară sau posterioară care este contrară normei comunitare”). 

ii) Aplicabilitatea directă 

În conformitate cu acest principiu ,,dreptul UE face parte în mod automat din drep- 

tul intern al SM; respectivele norme de drept conțin dispoziții direct aplicabile subiec- 

ților de drept din SM. 

iii) Efectul direct 

Se referă la posibilitatea unei norme unionale de a fi invocată de persoane de drept 

privat, atunci când conține drepturi și obligații pentru aceștia (începând cu hotărârea 

din 5 februarie 1963, Van Gend en Loos, efectul direct apare ca un principiu potrivit că- 

ruia, oricare subiect de drept al SM poate invoca în fața instanțelor naționale anumite 

norme ale dreptului unional). În concluzie, se oferă posibilitatea persoanelor de drept 
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privat de a invoca în fața instanțelor naționale o dispoziție conținută într-o normă 

a dreptului UE, putându-se invoca responsabilitatea SM în cazul încălcării dreptului 

Uniunii. 

 

 

5.1.1. Dreptul protecției mediului 

Constituirea și dezvoltarea unei noi ramuri de drept, dreptul mediului a fost deter- 

minată de necesitatea reglementării din punct de vedere juridic a relațiilor om-natură, 

în vederea asigurării calității vieții și a promovării protecției, conservării și dezvoltării 

durabile a resurselor naturale. 

• Michel Prieur arată că mediul este expresia interacțiunii și a relațiilor dintre vie- 

țuitoare, dintre acestea și mediul lor, astfel încât dreptul mediului dobândește 

atât un caracter orizontal, acoperind sectoarele clasice ale dreptului (privat, pu- 

blic și internațional), cât și un caracter de interacțiune care penetrează toate sec- 

toarele dreptului pentru a introduce ideea de înconjurător (Prieur et al., 2016). 

• Mircea Duțu definește dreptul mediului ca fiind ansamblul regulilor și institu- 

țiilor stabilite în vederea protecției, conservării și ameliorării mediului, conform 

obiectivelor de dezvoltare durabilă a societății (Duțu, 1998b). 

• Așadar, dreptul mediului este constituit din „ansamblul complex al normelor ju- 

ridice care reglementează relațiile ce se stabilesc între oameni privind atitudi- 

nea lor față de mediu – ca element vital și suport al vieții – în procesul folosirii 

în scopuri economice, sociale și culturale a componentelor sale – naturale și 

artificiale – precum și relațiile legate de protecția, conservarea și dezvoltarea 

lor durabilă” (Marinescu, 2007). 

• Vorbim de o ramură de drept aparte care prezintă trăsături comune, prin care 

se reglementează o categorie distinctă de relații sociale născute în contextul 

prevenirii poluării, refacerii mediului poluat, dezvoltării condițiilor de mediu, 

sancționării faptelor de poluare și de încălcare a normelor dreptului mediului 

(Lupan, 2001). 

După cum se poate observa, pentru desemnarea acestei ramuri de drept s-au folo- 

sit și se folosesc diverse denumiri: „dreptul mediului”, „drept ambiental”, „drept eco- 

logic”, „dreptul protecției mediului”. După cum subliniază Ernest Lupan (2009), având 

în vedere că normele acestei ramuri de drept urmăresc protecția mediului natural și 

artificial, cea mai potrivită denumire a acestei ramuri ar fi dreptul protecției mediului. 

Conceptul de dreptul mediului bazat pe legislația mediului este mult mai larg decât 

dreptul protecției mediului ,,care se rezumă doar la legislația care reglementează re- 

lațiile sociale de protecție a mediului, căutând să urmărească funcționarea sistemelor 

Dreptul Uniunii Europene este constituit dintr-un tot de reguli care determină 

organizarea, competențele și funcționarea Uniunii. A fost CJUE care a declarat că 

acest drept reprezintă un sistem juridic propriu, diferit atât de cel național 

cât și de cel internațional. 
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protejate în complexitatea lor, dar fără să se refere și la alte aspecte ale existenței me- 

diului, la regimul său în general” (Lupan, 2009). Același autor definește dreptul protec- 

ției mediului ca fiind acea ramură care înmănunchează normele juridice ce reglemen- 

tează relațiile sociale dintre subiectele de drept în legăură cu protecția și dezvoltarea 

durabilă a mediului (Lupan, 2009). 

Caracterul interdisciplinar al acestei ramuri de drept, îi determină pe unii autori să 

considere că dreptul protecției mediului nu aparține exclusiv dreptului public (Lupan, 

2001). Totuși, se consideră că dreptul protecției mediului face parte din dreptul public, 

întreaga activitate de protecție a mediului fiind realizată de persoane și organe compe- 

tente în vederea ocrotirii unui interes public major (și numai în cadrul acestuia a unui 

interes privat), care determină caracterul imperativ al normelor juridice care regle- 

mentează tot ceea ce presupune protecția, conservarea și dezvoltarea durabilă a me- 

diului în ansamblul său. De asemenea, persoanele fizice/juridice se află într-un raport 

de subordonare față de autoritățile publice. Această subordonare nu se confundă cu 

cea existentă în dreptul administrativ, pentru că în primul caz, scopul fiecărei persoane 

este îmbunătățirea calității mediului, scop comun pentru societate (Marinescu, 2007). 

După cum precizam anterior, dreptul protecției mediului are un caracter inter- 

disciplinar, utilizând o serie de principii din alte ramuri de drept: civil, administrativ, 

dreptul agrar etc. Dreptul protecției mediului se apropie cel mai mult de dreptul admi- 

nistrativ datorită, în principiu, rolului statului în acest sector. Spre deosebire de drep- 

tul administrativ, în dreptul protecției mediului nu întotdeauna una dintre părți este 

un organ al administrației de stat. Dreptul mediului unional și dreptul administrativ 

intern reprezintă două ramuri care sunt „condamnate” să coabiteze, dat fiind faptul 

că primul nu poate fi transpus în viața reală, în afara contextului general oferit de cel 

de al doilea. 

 Aplicarea și executarea dreptului Uniunii este responsabilitatea SM, este 

competența structurilor politice și administrative naționale, în acord cu repartizarea 

internă a puterilor. Dintre activitățile administrației naționale în domeniul aplicării/ 

executării dreptului unional al mediului menționăm: aplicarea/executarea imediată și 

obligatorie a regulamentelor, transpunerea în termenul stabilit a directivelor, comuni- 

carea către Comisie a normelor interne stabilite pentru transpunerea directivelor, apli- 

carea și executarea efectivă a obiectivelor, obligațiilor asumate prin directivă, stabilirea 

de programe, planuri, organisme specifice pentru aplicarea efectivă a directivei, trimi-

terea de informații cu privire la aplicarea reală a diverselor directive de mediu, în con- 

dițiile stabilite de acestea. Interferențele dintre dreptul protecției mediului și cel civil 

se regăsesc în materia exercitării dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor 

sale asupra factorilor de mediu. Răspunderea pentru daune aduse mediului are ca 

fundament răspunderea civilă delictuală, regulile din dreptul civil se aplică ori de câte 

ori în dreptul protecției mediului nu se găsesc norme specifice și dacă, bineînțeles nu 

contravin principiilor specifice ramurii de drept. Dintre deosebiri menționăm faptul 

că, conținutul raportului juridic civil este stabilit prin voința părților, iar raportul de 

dreptul protecției mediului este determinat prin lege.  
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În raportul de drept civil subiectul pasiv este de cele mai multe ori nedeterminat, în 

dreptul mediului este determinat prin stabilirea obligației de „a face” sau „a nu face” 

ceva în materia protecției mediului. 

 
5.1.1.1. Raportul juridic de dreptul protecției mediului, obiectul, subiectele 

Raportul juridic de drept poate fi definit ca o relație socială, cu caracter volițional, 

fiind stabilit în limitele normelor juridice și garantat prin forța coercitivă a statului. 

Raportul juridic de dreptul protecției mediului constă în relația socială care ia naștere 

între persoane în legătură cu prevenirea, combaterea poluării, protecția, conservarea 

și dezvoltarea durabilă a mediului, relații care sunt reglementate de normele dreptului 

protecției mediului. 

Raportul de drept al mediului pe lângă trăsăturile comune raporturilor juridice, 

prezintă câteva elemente proprii (Marinescu, 2007; Lupan, 2009): 

– La naștere între persoane numai în legătură cu protecția, conservarea și dez- 

voltarea mediului. 

– Pot fi subiect activ/pasiv al raportului juridic de drept al mediului atât statul, 

prin organele sale, cât și alte persoane juridice și fizice. 

– Subiectele raportului juridic se află pe poziție de subordonare. 

– Raporturile de dreptul mediului se nasc, în general, prin voința statului expri- 

mată prin lege, fără manifestarea de voință făcută în acest sens de către su- 

biectele de drept. Cu titlu de excepție, uneori, aceste raporturi juridice pot lua 

naștere și prin voința participanților combinat cu voința statului. 

– Normele acestei ramuri dau naștere la drepturi subiective și obligații corelative 

pentru toate persoanele fizice și juridice subiecte ale acestor raporturi juridice. 

Prin obiect al dreptului, se înțeleg relațiile sociale la care participă subiectele de 

drept în condițiile legii. Obiectul dreptului protecției mediului este reprezentat de rela- 

țiile sociale privind activitatea de protecție a mediului și de dezvoltarea durabilă, for- 

mate, în condițiile legii, între subiectele dreptului protecției mediului (Lupan, 2009). 

Subiectele raportului de dreptul protecției mediului: atât subiectul pasiv, cât și cel 

activ poate fi alcătuit dintr-o singură sau mai multe persoane, din care una este o auto- 

ritate de mediu (Marinescu, 2007; Lupan, 2009).  

Există situații în care ambele subiec-te sunt autorități competente pentru 

protecția mediului, alteori un subiect aparține sistemului autorității competente 

pentru protecția mediului, iar celălalt subiect este o persoană fizică sau juridică 

din afara sistemului respectiv. 

 
5.1.1.2. Izvoarele dreptului protecției mediului 

Izvoarele dreptului protecției mediului reprezintă forme specifice de exprimare 

a normelor juridice care reglementează relații sociale de protecție a mediului și care 

sunt reguli de conduită generale și impersonale, de aplicabilitate repetată ce privesc 
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comportamentul persoanelor participante, ca părți la raporturile de protecția mediu- 

lui (Lupan, 2009). Izvoarele dreptului protecției mediului la nivel național constau în: 

Constituție, coduri, legi, hotărâri și ordonanțe de guvern, ordine ale miniștrilor, acte 

ale autorităților publice, tratate și convenții internaționale. 

Izvoarele dreptului UE: Există o serie de opinii cu privire la clasificarea acestor iz- 

voare. Etienne Cerexhe și Van Boxstael (1992) vorbesc de izvoarele obligatorii (trata- 

te, dreptul derivat, actele convenționale și principiile generale), izvoarele neobligato- 

rii, izvoarele sui generis și izvoarele complementare. Carlos Molina de Pozo urmărește 

schema lui Cerexhe et al. privind izvoarele dreptului unional: izvoare obligatorii, ne- 

obligatorii, acte sui generis și complementare (Molina del Pozo, 1997). Drept urmare 

ne vom referi la: 

a. Izvoare obligatorii: dreptul originar, dreptul derivat, acte convenționale, prin- 

cipiile generale ale dreptului unional, jurisprudența CJUE. 

a.1) Dreptul originar este constituit din cele trei Tratate fondatoare, precum și din 

alte Tratate care le-au modificat și completat (de exemplu, tratatele prin care au de- 

venit valide diferitele extinderi ale Comunității (Marea Britanie, Irlanda, Danemar- 

ca, Grecia, Portugalia, Spania, Finlanda, Austria, Suedia etc.), Actul Unic European, 

Tratatul Uniunii Europene, care au adus modificări substanțiale Tratatelor originare, 

Tratatul de la Lisabona). 

Tratatele originare = Tratatele fondatoare 

Comunitățile Europene au avut la bază trei tratate fondatoare: Tratatul de la Paris 

din 18 aprilie 1951 (a intrat în vigoare la 18 aprilie 1952), care a instituit Comunitatea 

Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), Tratatele de la Roma din 25 martie 1957 

care au creat Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice (EURATOM sau CEEA) și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 

Esența politicii promovate prin TCEEA se referea la folosirea produselor nucleare 

doar în scopurile stabilite de Comunitate, toate acestea în vederea menținerii stabili- 

tății și păcii. EURATOM avea ca obiectiv realizarea Pieței Comune în domeniul nuclear. 

Nu trebuie să uităm că proprietatea industriilor atomice se preconiza să rămână cu 

caracter național. Tratat CEEA a fost un tratat mixt (pe de o parte un tratat-lege, iar pe 

de altă parte un tratat-cadru). 

Semnarea TCEE a marcat sfârșitul etapelor premergătoare integrării și începutul 

extinderii și consolidării în trei etape succesive: Uniune vamală, Uniune economică și 

Uniune politică. 

Tratatul CECO a fost un tratat-lege, adică cuprindea dispoziții materiale, ce formau 

un tot complet și coerent. În alte cuvinte, modalitățile de integrare a industriilor de 

cărbune și oțel se regăseau direct în tratat. Acesta a fost încheiat pentru o perioadă 

de 50 de ani, astfel că, din 2002 nu mai vorbim despre CECO ca despre o comunitate 

funcțională. Este un tratat-cadru, adică fixează obiectivele, în timp ce modalitățile de 

realizare a acestora trebuie precizate prin acte concrete ale instituțiilor comunitare. 

Este vorba de un tratat redactat în termeni ampli. Tratatul CEE a devenit ulterior Tra- 
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tatul CE, iar din 2009 a intrat în vigoare Tratatul de funcționare a Uniunii Europene 

care a eliminat structura pe piloni, în consecință nu mai există Comunități. 

Nota caracteristică a primilor ani de integrare este absența totală din tratate a dis- 

pozițiilor referitoare la mediu. CEE s-a confruntat cu o gravă problemă, care deriva din 

tratatul constitutiv: nu era dotată cu competențe în domeniul luării deciziilor sau în 

cel al aprobării de norme în materia mediului. Această situație împiedica, în principiu, 

adoptarea de către CEE a măsurilor care se impuneau în acest sector; Comunitatea pu- 

tea să-și exercite competențele și inițiativa legislativă doar în acele domenii stabilite 

expres în Tratat (art. 5 TCE). Astfel, orice normă aprobată de instituțiile comunitare 

care se afla în afara competențelor, putea fi anulată de Curtea de Justiție. În aceste con- 

diții, CEE a utilizat ca bază juridică „alternativă” art. 100 TCEE (art. 95 TCE, azi art. 114 

TFUE) și art. 235 TCEE (art. 308 TCE, azi art. 352 TFUE). Art. 100 TCEE atribuia CEE 

competențe pentru a armoniza dispozițiile naționale care împiedicau libera circulație 

a mărfurilor. Drept urmare, Comunitatea putea fixa orice tip de caracteristici tehnice 

pentru oricare produs prin intermediul directivelor. 

Nașterea și dezvoltarea unor norme de mediu în Comunitate a devenit inevitabilă, 

întrucât se urmărea realizarea unei autentice piețe interne în care să se respecte liber- 

tatea de circulație a mărfurilor, fără bariere tarifare de natură ecologică și fără norme 

legale ambientale neuniforme care să distorsioneze concurența. Pe de altă parte, art. 

235 TCEE reprezenta baza legală pentru așa numita competență „implicită”. Această 

„bombă” (Molina, 2006) în materia repartizării competențelor între instituțiile comu- 

nitare și cele naționale avea la bază amintitul text legal: „Când o acțiune a Comunită- 

ții este necesară pentru a obține, în vederea funcționării pieței comune, unul dintre 

obiectivele Comunității, fără ca prezentul tratat să fi prevăzut acțiunile necesare în 

acest sens, Consiliul, în unanimitate, pe baza propunerii Comisiei și după prealabila 

consultare a Parlamentului European, va adopta dispozițiile necesare” (traducerea 

noastră). În prezent, art. 352, al.1 TFUE este redactat astfel: „În cazul în care o acțiune 

a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge 

unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile 

necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și 

după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. La data 

la care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedu- 

ră legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după 

aprobarea Parlamentului European”. Pentru a putea apela la art. 235 TCEE și astfel 

pentru a uza de competențe de care în mod real Comunitatea nu dispunea, trebuiau 

îndeplinite câteva condiții (a se consulta în acest sens și (Molina, 2006)): 

– Comunitatea europeană trebuie să urmărească unul dintre obiectivele stabilite 

în Tratat. 

– O acțiune determinată trebuie să rezulte ca fiind necesară pentru atingerea ace- 

lui obiectiv. 

– Tratatul să nu stabilească competența expresă pentru adoptarea acelei acțiuni 

sau măsuri. 
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Tratatele fondatore au fost modificate și completate de-a lungul anilor printr-o se- 

rie de tratate. Actul Unic European a fost negociat în cadrul Conferinței Interguverna- 

mentale desfășurată în perioada 9 septembrie 1985-17 februarie 1986 și a intrat în 

vigoare la 1 iulie 1987. 

Actul Unic European a introdus următoarele elemente de noutate: 

– Modificări în procesul decizional: cu excepția sectorului social și fiscal, toate 

deciziile referitoare la libera circulație și realizarea pieței interne vor fi luate cu 

votul majoritar în Consiliu. 

– Crește rolul Comisiei și spațiul de acțiune al acesteia. 

– Realizarea unui spațiu economic fără frontiere până la 31 decembrie 1992. 

– Noi domenii de competență: în materie monetară, mediu, cercetare și dezvolta- 

re, politică socială și de coeziune economică și socială. 

Principala noutate privind mediul este atribuirea în mod expres de respon- 

sabiltăți și competente în favoarea CEE. Trebuie să precizăm, că, în acel moment 

nu se menționa termenul de politică, ci doar cel de acțiune. În realitate, art. 25 AUE a 

introdus în TCEE un nou titlu, VII, care cuprindea trei noi articole: 130R, 130S și 130T. 

Aici se stabileau liniile directoare, principiile și obiectivele „acțiunii Comunității în do- 

meniul mediului”, precum și procedura de luare a deciziilor și modul de intervenție a 

statelor membre. În aceeași direcție, AUE a introdus o scurtă declarație anexă privi- 

toare la interpretarea alineatelor 1 și 5 din art. 130R. 
 

 

Tratatul de la Maastricht (numit și Tratatul asupra Uniunii Europene – TUE) a fost 

semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht și a intrat în vigoare un an mai târziu. Tra-

tatul de la Maastricht a constituit cea de-a doua revizuire fundamentală. Ca urmare a 

acestui tratat putem vorbi de nașterea Uniunii Europeane, iar o altă modificare majoră a 

fost cea referitoare la CEE. Astfel, Comunitatea Economică Europeană devine Comu- 

nitatea Europeană. Tratatul asupra Uniunii Europene prevedea: 

– O cetățenie unională – toți cetățenii statelor membre sunt cetățeni ai UE. 

– O Uniune politică. 
– O Uniune economică și monetară (UEM): 

» Uniunea economică: direcțiile politicii economice ale statelor membre și ale 
Comunităților vor fi adoptate de Consiliul de Miniștri, care, în același timp, 
va supraveghea evoluția economiei în fiecare stat membru și în Comunități. 

» Uniunea monetară: de la începutul fazei finale a UEM (cel mai târziu la 1 
ianuarie 1999), comunitățile vor avea o singură politică monetară. Va exis- 

ta, de asemenea, un singur etalon monetar și o nouă instituție: Banca Cen- 

trală Europeană, care va forma, împreună cu băncile centrale ale statelor 

Începând cu AUE, Comunitatea a dispus de baza juridică expresă și de legitimitate 

incontestabilă în vederea adoptării de măsuri în materia protecției mediului. Ca ur- 

mare și a acestor modificări, în anii ulteriori a fost posibilă aprobarea PAM 4 (1987- 

1992). 
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membre, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). TUE a consacrat și 

construcția UE pe trei „piloni”: primul, comunitar, cuprindea Comunitățile 

Europene, al doilea, Politica Externă și de Securitate Comună și al treilea, 

Justiție și Afaceri Interne (a se vedea capitolul I, pct. 1.1). 

Art. B din TUE a stabilit că Uniunea are printre obiective „promovarea echilibrată 

și durabilă a progresului economic și social”. Până în acest moment, se vorbea doar de 

„dezvoltarea armonioasă a activităților economice”. 

 

 

TUE a dat o nouă numerotare articolelor 130R, 130S și 130T din TCE, acestea de- 

venind art. 174, 175 și 176 din TCE (azi art. 191-193 TFUE). În plus, au intervenit și 

câteva schimbări legate de conținutul articolelor menționate. 

• Creștea numărul obiectivelor politicii de mediu (art. 174, al. 1). 

• Se stabilea ca procedură de luare a deciziilor cooperarea (art. 175, al. 1, înainte 

procedura era unanimitatea, ex-art. 130S TCEE). 

• Era legiferat principiul „subsidiarității” (art. 130R, al. 4 TCEE), care până în acel 

moment nu se aplica în domeniul mediului, devenind nici mai mult nici mai 

puțin, principiu general al Comunității, în ansamblul său (art. 5 TCE). 

• Se introducea în noul art. 174, al. 2 TCE principiul integrării exigențelor de me- 

diu în restul politicilor Comunității. 

Tratatul de la Amsterdam a fost semnat la 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare la 

1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam a amendat Tratatul de la Maastricht, fără însă 

a-l înlocui. Scopul lui inițial a fost de a asigura capacitatea de acțiune a UE și după ex- 

tinderea spre est. Reformarea profundă a UE a eșuat însă, făcând necesare alte măsuri 

(Nisa, Constituția Europei, Tratatul de Reformă). 

Tratatul de la Amsterdam îl modifică și îl completează pe cel de la Maastricht, în 

special în anumite puncte: locul cuvenit muncii și drepturilor cetățenilor; eliminarea 

ultimelor obstacole din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor, fiecare stat 

membru fiind nevoit să colaboreze mai strâns în cadrul Europolului; posibilitatea 

acordată UE de a-și face mai bine auzită vocea în cadrul instanțelor internaționale; 

crearea unor instituții sau proceduri capabile să asigure buna funcționare a unei Uni- 

uni extinse. 

În domeniul mediului, schimbările sunt minime. S-a modificat sediul politicii de 

mediu care trece în art. 3, al. 1 din TCE, s-a generalizat procedura codeciziei și pentru 

adoptarea măsurilor de mediu, iar Comitetul Regiunilor participa (cu câteva excepții) la  

procesul de luare a deciziilor. Articolul referitor la integrarea cerințelor de mediu a fost  

inclus în art. 6 TCE. 

Tratatul de la Nisa a fost semnat în februarie 2001 și a intrat în vigoare la 1 fe- 

TUE a modificat vechiul art. 3 TCEE care enumera politicile Comunității, atri- 

buind CE „o nouă politică în domeniul mediului”. Dacă în AUE se putea vorbi 

doar de acțiuni în acest sector, acum apare termenul de politică. 
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bruarie 2003. Este un tratat care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

tratatele de instituire a Comunităților Europene precum și anumite acte conexe. 

Schimbările instituționale prevăzute în Tratatul de la Nisa au avut loc abia începând 

cu 20044. 

Odată cu Tratatul de la Nisa a fost elaborată o „Declarație asupra viitorului Uniunii 

Europene”, prin care se lansa o dezbatere generală asupra dezvoltării viitoare a Uniu- 

nii și care implica atât SM, cât și statele candidate. Aspectele avute în vedere de aceas- 

tă declarație au fost: delimitarea responsabilităților între UE și SM, statutul „Cartei 

drepturilor fundamentale a UE”, simplificarea tratatelor și rolul parlamentelor națio- 

nale în cadrul instituțional al UE. Art. 37 din această cartă dispune „politicile Uniunii 

vor include și garanta, în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, un alt nivel 

de protecție și îmbunătățirea calității mediului”. Din păcate, carta nu a fost aprobată ca 

parte constitutivă a tratatelor, neavând un caracter obligatoriu. 

Constituția Europei: pe 18 iulie 2003, proiectul final al tratatului constituțional, 

Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, a fost publicat în Praesidiumul 

Convenției pentru Viitorul Europei. Textul a fost semnat de către reprezentanți ai SM 

pe 29 octombrie 2004, și a fost supus procesului de ratificare de către SM până când, 

în 2005, votanții francezi (29 mai) și olandezi (1 iunie) l-au respins în cursul referen- 

dumurilor. Eșecul înregistrat de constituție în aceste două țări a făcut ca și alte state să 

amâne sau să oprească procedura de ratificare.  

Dacă ar fi fost ratificat, Tratatul ar fi intrat în vigoare pe 1 noiembrie 2006. 

Constituția era împărțită în patru secțiuni: Prima                  secțiune definea Uniunea Europeană, 

valorile, obiectivele, prerogativele, procedurile și instituțiile sale. A doua parte 

cuprindea Carta Drepturilor Fundamentale, a treia            descria politicile și modul de 

funcționare al Uniunii Europene, iar a patra secțiune îngloba prevederile finale, 

inclusiv procedurile de adoptare și revizuire a Constituției.  

Fostul cancelar german, Angela Merkel, în cadrul summit-ului din iunie 2007 al 

Consiliului European, a afirmat că dorește relansarea proiectului constituțional. 

Cancelarul german spera ca tratatul constituțional să fie adoptat până în anul 2009. 

La Lisabona a avut loc în data de 18 octombrie 2007, summit-ul Uniunii Europene, 

unde liderii statelor membre au ajuns la un compromis asupra unui nou Tratat de 

 
4 Cele mai importante modificări se refereau la următoarele aspecte: deciziile se iau prin întrunirea 
majorității calificate (se renunță la unanimitate), se introducea majoritatea dublă, care cere, pe lângă 
majoritatea calificată, majoritatea statelor membre (pe principiul că fiecare stat ar avea  un vot). Această 
formulă trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2005, însă data a fost modificată prin Tratatul de 
aderare din 2003 pentru 1 noiembrie 2004. Alte reguli stabilite la Nisa (IER, 2003) se referă la: 
extinderea procedurii codeciziei la noi chestiuni, ce privesc de exemplu, măsuri specifice de sprijin 
industrial, acțiuni de coeziune desfășurate în afara Fondurilor               Structurale, de acordarea de vize și de 
azil; revizuirea sistemului de cooperare, prin realizarea  următoarelor modificări: numărul minim de 
SM necesare pentru propunerea unei clauze întărite de cooperare („cooperări strânse”) este opt, ceea 
ce înseamnă că după a cincea extindere nu va          reprezenta majoritatea SM; introducerea posibilității 
de stabilire a unei „cooperări strânse” în             domeniul PESC, în scopul implementării de acțiuni sau poziții 
comune (dar exceptând chestiunile cu implicații militare sau care țin de problema securității); 
înființarea „Eurojust” în domeniul cooperării judiciare pe probleme de criminalitate. 
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Reformă. Punctul principal de pe agenda summit-ului l-a constituit Tratatul de Re- 

formă care va înlocui Constituția Europeană – Tratatul de la Lisabona. Tratatul de 

la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tra- 

tatului de instituire a Comunității Europene (300 de pagini) modifică Tratatul pri- 

vind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității Europene. Este ultimul 

dintr-o serie de tratate care actualizează și consolidează temeiul juridic al UE. Tratatul 

de la Lisabona a fost semnat de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la 13 

decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. 

Cele mai importante prevederi ale tratatului sunt următoarele: 

– Uniunea Europeană va avea personalitate juridică (art. 47 din versiunea con- 

solidată a Tratatului privind Uniunea Europeană 2010, p. 41). Comunitatea Eu- 

ropeană și Uniunea Europeană au avut statute diferite și nu utilizau aceleași 

reguli de luarea a deciziilor. Tratatul de la Lisabona pune capăt acestui sistem 

dual și Uniunea Europeană dobândește personalitate juridică proprie. 

– Tratatul prevede o nouă inițiativă legislativă a cetățenilor, prin care, cu un mili- 

on de semnături, putem cere Comisiei Europene să înainteze noi propuneri de 

politici5. 

– Pentru a îmbunătăți informațiile privind modul în care UE ia decizii, Consiliul de 

Miniștri va trebui acum să se reunească în ședințe publice atunci când analizează și 

votează proiecte de legi. 

– Tratatul extinde numărul de domenii în care Parlamentul European ia decizii în co- 

mun cu Consiliul de Miniștri. Aceasta înseamnă că membrii PE pe care îi alegem în 

mod direct vor avea un rol mai însemnat în procesul legislativ și în ceea ce privește 

bugetul UE. 

– Funcția de președinte al Consiliului European va fi transformată într-una perma- 

nentă de „Președinte al Uniunii”, cu un mandat de 2 ani și jumătate. 

– Va fi creată o nouă funcție de Înalt Reprezentant pentru Politica Externă și de Se- 

curitate/vicepreședinte al Comisiei pentru a promova acțiunea Uniunii pe scena 

internațională și pentru a putea apăra mai bine interesele și valorile sale peste ho- 

tare. 

– Președintele Comisiei va fi „ales” de Parlamentul European, la propunerea Consi- 

liului European. 

– Contrar dispozițiilor din Tratatul de la Nisa, Comisia va continua să fie formată din 

câte un comisar din fiecare stat membru. 

– Votul cu majoritate calificată este forma decizională utilizată pentru multe dintre 

deciziile Consiliului de Miniștri. În baza Tratatului, acesta este extins pentru un 

mare număr de noi domenii, iar modul în care funcționează este redefinit. Începând 

 
5 Așadar, potrivit art. 11, al. 4 din versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană „La 
inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state 
membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere 
corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act                   juridic al Uniunii, 
în vederea aplicării tratatelor”. 
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din 2014, deciziile Consiliului vor avea nevoie de sprijinul a 55% din statele mem- 

bre, reprezentând cel puțin 65% din populația europeană. Acest sistem se numește 

„dublă majoritate”. Vor fi necesare cel puțin 4 țări pentru a forma o minoritate de 

blocare. Sistemul plasează țările cu o populație mai puțin numeroasă pe picior de 

egalitate cu statele membre mai mari. În anumite domenii, deciziile vor continua să 

necesite o aprobare unanimă. Acestea includ fiscalitatea și apărarea. 

– Codecizia este termenul care desemnează puterea Parlamentului European de a le- 

gifera în comun și în mod egal cu Consiliul de Miniștri. Tratatul de la Lisabona aduce 

termenul de codecizie în uzul general. Prin Tratatul de la Lisabona, procedura prin 

care Parlamentul European decide în comun cu Consiliul va fi numită „procedura 

legislativă ordinară”. 

– Tratatul extinde rolul UE, incluzând operațiunile de dezarmare, consiliere și asis- 

tență militară și contribuirea la refacerea stabilității în urma conflictelor. De ase- 

menea, creează posibilitatea unei cooperări consolidate între statele membre care 

doresc să colaboreze mai strâns în sfera apărării. Tratatul introduce o clauză de 

solidaritate (cu caracter voluntar) atunci când un stat membru este victima unui 

atac terorist sau a unui dezastru natural sau de origine umană. 

– Tratatul acordă prioritate obiectivului UE de a promova dezvoltarea durabilă în 

Europa, pe baza unui înalt nivel de protecție și ameliorare a stării mediului. 

Tratatul promite să promoveze, la nivel internațional, măsuri de soluționare a 

problemelor de mediu regionale și globale, în special schimbările climatice. Prin 

consolidarea rolului UE în domeniul schimbărilor climatice, Europa continuă să 

conducă lupta împotriva încălzirii globale. 

– Tratatul de la Lisabona recunoaște drepturile, libertățile și principiile expuse în 

Carta drepturilor fundamentale (2000), care dobândește acum caracter obligatoriu. 

a.2) Dreptul derivat se individualizează în funcție de fiecare Tratat fundamental: 

decizii generale, recomandări și decizii individuale în cadrul TCECO, regulamente, di- 

rective, decizii în cadrul TCE (TFUE) și TCEEA. 

Este vorba de un tot de norme juridice, care în baza Tratatelor originare, sunt emi- 

se de instituțiile înzestrate cu competența de a le emite. Tocmai conținutul Tratatelor 

este acela care oferă posibilitatea Consiliului, Comisiei, PE împreună cu Consiliul, de a 

elabora dispoziții pertinente pentru a obține succesul integrării SM. 

Regulamentele: 

– Au un scop general, sunt obligatorii în toate elementele, având aplicabilitate 

imediată în fiecare stat membru. 

– Regulamentele pot, inclusiv, să modifice conținutul normelor în vigoare în siste- 

mul juridic național, datorită faptului că, niciodată o normă de caracter intern, nu 

poate contrazice conținutul unei dispoziții unionale (supremația dreptului UE). 

Odată ce este notificată statelor destinatare, se deschide un termen vari abil, 

pentru stabilirea la nivel intern a măsurilor necesare în vederea aplicării 

actului normativ al Uniunii. 
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Caracteristicile regulamentului: 

– Este o normă abstractă, nefiind aplicabilă unor destinatari individualizați; se 

adresează unei categorii abstracte, văzute ca un tot. 

– Este obligatorie în toate elementele sale. 

– Este direct aplicabilă, nu necesită intervenția autorităților naționale pentru a o 

transpune în sistemul juridic. 

– Regulamentul este generator de drepturi individuale. 

– Are validitate erga omnes. 

Regulamentul este un act care se aplică simultan, de plin drept, în fiecare SM, răs- 

punzând unei duble idei de unitate și rapiditate (exemple de regulamente cu incidență 

în domeniul protecției mediului: Regulamentul (UE) 2016/2029 al Comisiei din 10 

noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului pri-

vind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea; 

Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 

2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008). 

Efectele regulamentului: 

(i) Regulamentul se impune de drept în fața propriilor norme emanate de parla- 

mentele sau guvernele naționale. 

(ii) Statele membre nu pot subordona intrarea în vigoare a unui regulament dic- 

tării de măsuri naționale pentru implementarea respectivului regulament, cu 

excepția cazului când propriul regulament prevede acest lucu. 

(iii) În anumite cazuri, se lasă SM posibilitatea de a interpreta regulamentul, cu uni- 

cul scop de a se facilita implementarea la nivel național. 

(iv) Nicio dispoziție națională (nici chiar constituțională) nu poate fi invocată de SM 

în contra intrării în vigoare a regulamentului. 

Directivele 

În Tratatele de la Roma s-a statuat că, atât Consiliul cât și Comisia, cu scopul de a 

duce la bun sfârșit misiunile încredințate și avându-se în vedere dispozițiile tratatelor, 

pot adopta directive6 care obligă statele destinatare în privința rezultatului ce trebuie 

urmărit. Cu toate acestea, se lasă autorităților naționale posibilitatea alegerii formei și 

măsurilor necesare pentru obținerea obiectivului urmărit7. 

 
6 Termenul de directivă a constituit o noutate a TCEE și TCEEA, până atunci norma echivalentă în 
TCECA era denumită recomandare. 
7 Spre deosebire de regulament, directiva trebuie să fie notificată destinatarilor. Din acest moment  al 
notificării directiva are efect juridic. SM care este obligat să transpună directiva în dreptul național,  în 
majoritatea cazurilor nu poate face altceva decât să copieze respectivul text și să-l publice în Monitorul 
Oficial. O altă transformare se datorează CEJ (CJUE). Deși, ca regulă generală stabilită  în Tratate, 
directivele nu au aplicabilitate directă, CJUE a recunoscut anumitelor directive, în di verse sentințe 
(sentința nr. 9/70, 6 octombrie 1970, Franz Grand, sentința nr. 41/74, 4 decembrie 1974, Van Duyn, 
sentința nr. 21/78, 8 mai 1980), efectul și aplicabilitatea directă. Ca limită maximă, s-a acceptat să se 
recunoască că aplicabilitatea directă a unei directive nu poate avea decât un caracter excepțional și doar 
în cazul în care SM nu a luat măsurile de transpunere necesare sau               cele adoptate nu sunt conforme 
dispozițiilor directivei. 
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Caracteristicile directivelor: 

– Sunt acte susceptibile de a avea un caracter general. Impun obligații doar pentru 

destinatarii lor, care pot fi: unul sau mai multe SM. 

– Sunt acte care se limitează să fixeze obiectivul. Alegerea metodelor și formei de 

 a-l obține rămâne la latitudinea fiecărui stat. 

– Sunt acte obligatorii, în privința obiectivului urmărit. În cazul neîndeplinirii se 

poate introduce o acțiune în fața CJUE, conform procedurii prevăzute în art. 258 

TFUE. 

– În anumite cazuri, pot emana drepturi individuale în favoarea subiecților de 

drept ai SM, adică în anumite condiții pot fi invocate, cerându-se aplicarea di- 

rectă în fața jurisdicțiilor naționale. 

În privința directivelor trebuie făcute anumite precizări: în anumite cazuri, directi- 

va poate fi contrară legislației naționale existente. În acest caz se așteaptă intervenția 

autorităților naționale competente pentru a emite un act normativ intern în conformi- 

tate cu directiva în discuție. 

Decizia este obligatorie în toate elementele sale și nu lasă nicio marjă de apreciere 

destinatarului. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai 

pentru aceștia. CJUE a stabilit că anumite decizii adresate statelor pot crea drepturi 

individuale în beneficiul subiecților de drept ai statelor în cauză. Particularii pot invo- 

ca direct în fața instanțelor naționale deciziile Uniunii, în măsura în care acestea sunt  

clare și precise, nefiind necesară intervenția vreunei autorități naționale pentru a le 

readapta la sistemul juridic național, în vederea aplicării. În materia mediului, putem 

întâlni astfel de decizii când se ratifică tratate internaționale, pentru aprobarea PAM 

(a se vedea PAM 6, singurul care a luat forma unei decizii), se utilizează decizii ale Co- 

misiei pentru a dezvolta elementele materiale și procedurale a diverselor instrumente 

ale politicii de mediu (exemple: Decizia de punere in aplicare (UE) nr.2015/2337 a 

Comisiei din 11.12.2015 privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, 

pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, pentru substanțele reglementate în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliu- 

lui privind substanțele care diminuează stratul de ozon; Decizia nr. 175/2017 privind 

stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice 

de cazare) 

a.3) Actele convenționale se materializează în patru tipuri: 
1) Convențiile încheiate de SM în vederea aplicării dispozițiilor Tratatelor. Există 

o polemică privind apartenența acestei grupe la dreptul UE. Autori ca E. Cerexhe, C. 

Molina del Pozo (Molina del Pozo, 1997) au stabilit câteva argumente în favoarea și 

în contra acestei includeri. Argumente pro: aceste convenții își au izvorul primar în 

tratatele europene; existența unei legături strânse între aceste convenții și anumite 

obiective ale UE; acordurile deja încheiate sunt pregătite și semnate în sânul Consi- 

liului, adică de o instituție unională, modalitățile de intrare în vigoare, funcționare, 

revizuire sunt operate în cadrul instituțiilor UE. Argumente contra: forța obligatorie 

a acestor convenții se regăsește în faptul că sunt semnate de reprezentanții statelor 
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membre, iar ratificarea este dusă la bun sfârșit de către autoritățile naționale compe- 

tente, nefiind acesta cazul dreptului derivat, care are ca bază un act al instituțiiilor UE; 

izvoarele de drept unional au fost enumerate cu caracter limitativ în art. 288 TFUE; 

apartenența la dreptul unional implică posibilitatea de a se adresa CJUE, prin inter- 

mediul procedurii de interpretare (art. 267 TFUE). Interpretarea acestor convenții nu 

poate fi supusă CJUE. 

S-a considerat că motivele invocate în favoarea apartenenței acestei categorii la 

dreptul unional sunt mai importante. Există numeroase dispoziții ale tratatelor care 

conferă SM posibilitatea de a încheia convenții între ele. Acestea au ca scop soluționa- 

rea diverselor probleme legate în mod direct de funcționarea UE. 

2) Convențiile încheiate de SM, neprevăzute în Tratate, dar al căror obiect apare în 

strânsă legatură cu executarea acestora. Este vorba de convenții internaționale la care 

s-au asociat autoritățile UE, în privința elaborării, intrării în vigoare și funcționării lor. 

3) Deciziile reprezentanților guvernelor din fiecare SM reuniți în sânul Consiliu- 

lui. Fără necesitatea de a fi supuse ratificării, SM ajung să încheie acorduri autentice, 

urmând o formulă relativ simplificată. Respectivele acorduri iau forma unor decizii 

a reprezentanților guvernelor SM reuniți în sânul Consiliului de Miniștri. Este vorba 

de acorduri internaționale încheiate după o procedură particulară. Aceste modalități 

specifice presupun o participare a instituțiilor UE atât în elaborare, cât și în executa- 

rea respectivelor acorduri. Miniștrii adoptă aceste decizii în calitate de reprezentanți 

ai propriilor guverne și nu ca membri ai Consiliului. Argumentul decisiv pentru a con- 

sidera aceste acte ca parte a dreptului convențional unional se regăsește în conținu- 

tul art. 3 al Actului de Aderarea a Portugaliei și Spaniei, care stabilește că noile state 

membre vor adera, ca urmare a Actului semnat, a deciziilor și acordurilor adoptate de 

reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în sânul Consiliului. 

4) Acorduri încheiate de Comunitatea Europeană cu terțe state. Sunt multiple pre- 

vederile UE care se referă la competența externă a Uniunii de a încheia acorduri cu 

terțe țări și cu organizații internaționale. UE prin intermediul acestor convenții își sta- 

bilește relațiile externe, în virtutea competeței atribuite de CJUE. Aceste convenții și 

acorduri reprezintă o parte integrantă a organizării juridice a UE, fapt stabilit de CJUE. 

O problemă distinctă care se ridică este aceea de a se stabili dacă aceste acorduri sunt 

susceptibile de a produce efecte directe, adică dacă cetățenii UE pot invoca dispoziții 

cuprinse în astfel de acorduri. CJUE a exclus într-un prim moment această posibilitate, 

după care s-a manifestat în mod afirmativ, când s-a pronunțat asupra art. 2, al. 1 al 

Convenției de la Yoaunde, Camerun (sentința nr. 87/75, 5 februarie, 1976). 

a.4) În cadrul izvoarelor obligatorii au fost incluse și: principiile generale ale drep- 

tului UE, jurisprudența CJUE. Dintre principiile generale amintim: principiul proporți- 

onalității, al preferinței comunitare din cadrul schimburilor internaționale, cel al ne- 

discriminării pe motiv de naționalitate, principiul echilibrului instituțional în cadrul 

repartiției de competențe.  

 Legat de jurisprudența CJUE, precizăm că doctrina expri mată de CJUE, în 

hotărârile sale, este lipsită de obligativitate formală, posedând doar  o obligativitate 
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morală în ceea ce privește modul de interpretare al dreptului Uniunii. CJUE a 

recunoscut drept aplicabile în sistemul juridic unional, principiile generale de drept, 

adică norme cu un înalt grad de generalitate acceptate de sistemele juridice ale 

națiunilor civilizate. Cerexhe et al. (1992) fac diferență între două grupuri de principii 

generale de drept: principiile generale de drept, comune statelor membre (exemplul 

principiului îmbogățirii fără justă cauză) și principiile generale de drept universal 

recunoscute și acceptate în oricare dintre statele civilizate (exemplul principiului 

bunei-credințe). 

Jurisprudența CJUE reprezintă un izvor esențial de drept, datorită faptului că în 

numeroase ocazii, această instituție, prin intermediul hotărârilor sale, completează și 

dă precizie dispozițiilor din tratatele fondatoare. Prin intermediul altor funcții specifi- 

ce asigură respectarea tratatelor amintite. CJUE își manifestă opiniile privind diverse 

teme uzând de posibilitatea de a emite avize. 

b. Izvoare neobligatorii care sunt reprezentate de o serie de acte emanate de la 

Consiliu, Comisie, care pot prezenta un caracter general sau individual. Este vorba de 

avize și recomandări. Recomandările nu au caracter obligatoriu, nefiind susceptibile 

de a da naștere unei acțiuni în fața CJUE, nerespectarea lor nu constituie o violare a 

tratatelor. Ele sunt un instrument de acțiune indirectă, care are drept obiectiv armo- 

nizarea legislațiilor, diferențiindu-se de directive doar prin absența caracterului obli- 

gatoriu (exemplu, Recomandarea Comisiei din 20 decembrie 1974 privind protecția 

patrimoniului arhitectonic și natural). Avizele exprimă opiniile exprimate în Consiliu 

sau Comisie, neavând caracter obligatoriu pentru destinatarii săi, care pot fi statele 

membre sau particularii (persoanele fizice/juridice). Nu pot genera o acțiune în fața 

CJUE. 

c. Acte sui generis unde întâlnim atât i) acte obligatorii (regulamente de regim 

intern, decizii fără destinatar), cât și ii) acte neobligatorii (rezoluții, rapoarte, declara- 

ții, programe de acțiune). În ambele cazuri este vorba de dispoziții cu natura juridică 

imprecisă, care constituie o parte importantă din acquis-ul UE. 

i) Actele obligatorii: Regulamente de regim intern sunt acte care, în ciuda denumirii, 

nu au nimic de a face cu dispoziițile de drept derivat care formează parte din cadrul 

izvoarelor obligatorii. Este vorba de regulamente de regim intern, prevăzute în tratate 

privind organizarea și funcționarea diverselor instituții ale UE. Nu prezintă un carac- 

ter general, destinatarii fiind chiar instituțiile UE care le adoptă. Deciziile nu prezintă 

nicio legătură cu deciziile analizate anterior. Aceste decizii nu au destinatari, recur- 

gerea la acest tip de acte este utilizată de instituțiile UE cu scopul de a duce la bun 

sfârșit anumite obiective cu caracter funcțional, fiind instrumentul utilizat de instituții 

pentru a crea organisme subsidiare. 

ii) Actele neobligatorii se configurează ca noi compromisuri politice. În ele se defi- 

nesc obiectivele, care ulterior se vor traduce în măsuri concrete. Rezoluțiile, declara- 

țiile, deliberările, programele de acțiune, rapoartele sunt manifestări de intenție prin 

care se exprimă voința politică a UE, constituind simple documente preparatorii a 

ceea ce in viitor vor fi acte obligatorii. 
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d. Izvoare complementare: în această categorie intră dreptul supletoriu consti- 

tuit din dreptul internațional public și dreptul național al statelor membre, cutuma, 

doctrina autorilor. Aceste izvoare au ca finaliatate completarea blocului juridic care 

orientează organizarea și funcționarea UE. 

(i) Dreptul supletoriu: Dreptul UE nu reprezintă un sistem juridic finalizat. Când 

dreptul unional este lacunar, în diferite ocazii se apelează la două sisteme juri- 

dice care au stat la baza construcției UE: dreptul internațional public și dreptul 

intern al statelor membre. 

(ii) Cutuma este aproape inexistentă în CE. O mare parte a doctrinei nici măcar nu 

o menționează printre izvoarele de drept ale UE. Viața relativ scurtă a UE nu 

permite să se vorbească de o adevărată cutumă. 

(iii) Doctrina științifică: cărți, tratate, toate publicațiile cu caracter științific. 
 
 
 

• Dreptul Uniunii Europene este constituit dintr-un tot de reguli care 

determină organizarea, competențele și funcționarea Uniunii. A fost 

CJUE care a declarat că acest drept reprezintă un sistem juridic pro- 

priu, diferit atât de cel național cât și de cel internațional. 

• Directivele obligă statele destinatare în privința rezultatului ce trebu- 

ie urmărit. Cu toate acestea, se lasă autorităților naționale posibilita- 

tea alegerii formei și măsurilor necesare pentru obținerea obiectivu- 

lui urmărit. 

Verificare 

1)  

2) Care este tratatul care consacră în mod oficial protecția mediului 

ca  politică? 

3)  
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CAPITOLUL VI 

Răspunderea juridică în dreptul protecției mediului 

 
 

Termenul „răspundere” este unul polisemic, iar răspunderea nu aparține în mod 

exclusiv domeniului dreptului, deși tradițional i se atribuie; filosofia sau teologia cu- 

prind diverse definiții ale noțiunii de răspundere (Verdeș, 2011). 

Definim răspunderea juridică ca un complex de drepturi și obligații conexe, care 

potrivit legii, se naște ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și care constituie cadrul de 

realizare a constrângerii de stat prin aplicarea sancțiunilor juridice în scopul asigurării 

stabilității raporturilor sociale (Pop, 1998). Definită astfel, răspunderea juridică nu se 

reduce la noțiunea de sancțiune juridică. Aplicarea sancțiunilor juridice este doar o 

consecință finală a antrenării răspunderii juridice. Bineînțeles că, răspunderea este 

consacrată legislativ în cadrul diferitelor ramuri de drept: civil, penal, administrativ etc. 

Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de drept al mediului diferă, în 

principiu, în funcție de gradul de periculozitate socială a faptei săvârșite, putân-     

du-se vorbi de răspundere penală sau contravențională (Lupan, 2001). 
 

 

6.1. Răspunderea penală 

Pentru ca fapta săvârșită să poată fi considerată infracțiune trebuie să aibă un grad 

de pericol social ridicat, astfel încât să prezinte o serioasă amenințare față de interesele 

societății, să fie săvârșită cu vinovăție și să fie prevăzută de legea penală. În consecință, 

nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social și care este săvârșită cu 

vinovăție, ci mai trebuie ca această faptă să fie considerată infracțiune și să fie sancți- 

onată ca atare. La nivel național răspunderea penală (în cazul încălcării normelor de 

mediu) este reglementată atât prin actul normativ cadru O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protecția mediului (art. 98), cât și prin legi speciale. De exemplu, art. 98 din O.U.G. nr. 

195/2005 ne spune că: „(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 

3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) 

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

umană, animală sau vegetală: 1. arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și 

vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii 

ecologice; 2. poluarea ac cidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor 

noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și 

Răspunderea juridică este un complex de drepturi și obligații conexe, care 

potrivit legii, se naște ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și care constitu- 

ie cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea sancțiunilor juri- 

dice în scopul asigurării stabilității raporturilor sociale (Pop, 1998). 

Răspunderea juridică nu se reduce la noțiunea de sancțiune juridică. 
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neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau 

autorizației/autorizației integrate de mediu. ” 

La nivelul Uniunii, Comisia a adoptat, în 2001, o propunere de directivă privind 

protecția mediului prin intermediul dreptului penal. În 2003, Consiliul a adoptat deci- 

zia-cadru nr. 2003/80/JAI bazat pe dispozițiile Tratatului UE privind cooperarea între 

SM în materie penală, decizie anulată în 2005 de către Tribunalul de Justiție, deoarece 

baza legală nu fusese corectă. În februarie 2007, Comisia a adoptat o nouă propunere 

care s-a finalizat un an mai târziu.  

Așadar, în anul 2008, a fost publicată Directiva nr. 2008/99/CE a PE și a 

Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, ca o 

consecință a nevoii de a răspunde adecvat, la nivel unional, la  numărul crescând al 

infracțiunilor împotriva mediului care se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor 

statelor în care acestea sunt comise. SM erau obligate să asigure intrarea în vigoare a 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative, necesare                    pentru a se conforma 

prezentei directive, înainte de 26 decembrie 2010. 

Potrivit art. 1 din directivă, este necesar să se stabilească măsuri de natură penală 

pentru a asigura o protecție mai eficace a mediului. Directiva obligă statele membre să 

prevadă în legislația lor națională sancțiuni penale pentru încălcări grave ale dispo- 

zițiilor din dreptul UE privind protecția mediului.  

Având în vedere că prezenta directivă prevede standarde minime, statele membre 

pot adopta sau menține măsuri mai stricte de protecție eficientă a mediului prin 

intermediul dreptului penal. Art. 3 este cel care stabilește faptele considerate 

infracțiuni, indiferent că sunt săvârșite cu intenție sau din culpă gravă: 

(a) Deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii sau de radi- 

ații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil să provoace 

decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității 

aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor. 

(b) Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv con- 

trolul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare și 

inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau intermediari (gestionarea de- 

șeurilor), care provocă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea 

gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului 

sau calității apei ori animalelor sau plantelor. 

(c) Transportul de deșeuri, în cazul în care respectiva activitate intră în domeniul de 

aplicare a articolului 2, alineatul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferuri- 

le de deșeuri și se efectuează într-o cantitate care nu poate fi neglijată, fie că se 

realizează printr-un singur transport, fie prin mai multe transporturi aparent 

legate între ele. 

(d) Exploatarea unei uzine în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care 

sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate periculoase și care, în ex- 
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teriorul uzinei, provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea 

gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului 

sau calității apei ori animalelor sau plantelor. 

(e) Producția, procesarea, manipularea, folosirea, deținerea, depozitarea, trans- 

portul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare sau de alte 

substanțe radioactive periculoase, care provoacă sau este probabil să provoace 

decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune calității aerului, ca- 

lității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor. 

(f) Uciderea, distrugerea, posesia sau obținerea de specimene din speciile de faună 

sau floră sălbatică protejate, cu excepția cazurilor în care fapta afectează o can- 

titate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării 

de conservare a speciilor. 

(g) Comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate sau 

cu părți ori derivate ale acestora, cu excepția cazurilor în care actul afectează 

o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra 

stării de conservare a speciilor. 

(h) Orice act care provoacă deteriorarea semnificativă a unui habitat din cadrul 

unui sit protejat. 

(i) Producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe 

care epuizează stratul de ozon. 

În anul 2011, a fost adoptată Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancțio- 

narea unor fapte privind degradarea mediului (republicată în 2014). Actul normativ 

completează legislația internă privind protecția mediului, asigurând alinierea la stan- 

dardele europene în materie și îndeplinirea obligațiilor României ca stat membru al 

Uniunii Europene, stabilind, în acest sens, măsuri de natură penală. De exemplu, po- 

trivit art. 3, colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv 

supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, 

cât și acțiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încăl- 

carea dispozițiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a 

unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracțiune și 

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Infracțiunile cuprinse în Legea privind 

protecția mediului prin intermediul dreptului penal se alătură celor deja existente în 

diferite reglementări speciale, dintre care și Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea 

în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, O.U.G. nr. 

78/2000 privind regimul deșeurilor, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, Legea nr. 107/1996 (Legea apelor), precum și în 

Codul penal. 
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6.2. Răspunderea contravențională 
Răspunderea contravențională este acea formă a răspunderii juridice care constă 

în aplicarea unor sancțiuni contravenționale persoanelor vinovate de comiterea unor 

fapte încadrate de legiuitor în categoria contravențiilor. Contravenția este o faptă care  

prezintă pericol social mai redus decât infracțiunea și care este săvârșită cu vinovă- 

ție. Contravenția este definită în art. 1 din O.U.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 

180/2002 (modificată prin Legea nr. 293/2009): constituie contravenție fapta săvârși- 

tă cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului  

sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau 

al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al 

Municipiului București.  

Potrivit art. 5, sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. 

Sancțiunile contravenționale principale sunt: avertismentul, amenda contravențională, 

prestarea unei activități în folosul comunității, iar sancțiunile contravenționale 

complementare cuprind: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din 

contravenții, suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a 

autorizației de exercitare a unei activități, închiderea unității, blocarea contului bancar, 

suspendarea activității agentului economic, retragerea licenței sau a avizului pentru 

anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv, 

desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.  

Răspunderea contravențională este reglementată atât prin actul normativ cadru 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului (art. 96), cât și prin legi speciale 

privind protecția diferi telor elemente ale mediului sau în reglementări cuprinse în 

acte normative al căror obiect îl constituie alte raporturi juridice decât cele de 

protecție a mediului, dar care  privesc tangențial și aceste din urmă raporturi. 

 
6.3. Răspunderea civilă 

Noțiunea de răspundere civilă nu este definită ca atare de legea română, fiind 

consfințite doar principiile răspunderii civile, sub cele două forme ale sale, delictuală 

și contractuală; în materie civilă (obligații contractuale, obligații delictuale), obligația 

de reparație este de esența noțiunii fundamentale de răspundere civilă (Tița-Nico- 

lescu, 2016). 

Răspunderea civilă delictuală este forma cea mai des întâlnită în materie de mediu. 

Pentru o înțelegere completă menționăm că răspunderea civilă delictuală este obli-

gația unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia printr-o faptă ilicită extra- 

contractuală sau, după caz, prejudiciul pentru care este chemată să răspundă.  

Cealaltă formă a răspunderii civile, răspunderea contractuală, este îndatorirea 

debitorului  unei obligații născută printr-un contract de a repara prejudiciul cauzat 

creditorului  său prin faptul neexecutării lato sensu a prestației datorate. În 

stabilirea regimului                    răspunderii pentru prejudicii cauzate mediului, în majoritatea 

legislațiilor, s-a pornit tot de la răspunderea civilă delictuală. Codul civil 
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(www.coduri.cjo.ro/codul-civil/),  Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul V (Despre delicte 

și cvasi-delicte), reprezintă cadrul general de reglementare al răspunderii civile 

delictuale. Art. 998 C. civ ne spune că „Orice faptă a omului, care cauzează altuia 

prejudiciu, obligă pe aceia din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara.” 

Pentru a putea vorbi despre răspunderea civilă delictuală de drept comun este 

obligatoriu să ne raportăm la patru elemente constitutive: 

1) Fapta cauzatoare de prejudicii. 

2) Existența unui prejudiciu (care poate fi material sau moral). 

3) Legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu. 

4) Vinovăția persoanei responsabile de producerea faptei. 

Cu alte cuvinte, răspunderea civilă are la bază, ca regulă generală, vinovăția făp- 

tuitorului. Ca atare, persoana vătămată trebuie să dovedească în fața instanței de 

judecată vinovăția persoanei responsabile de producerea prejudiciului. În aplicarea 

răspunderii civile delictuale subiective, nu se făcea distincție între prejudiciul cauzat 

persoanei și prejudiciul cauzat mediului. 

În cadrul răspunderii pentru prejudicii cauzate mediului s-a constatat că este foar- 

te greu de stabilit și dovedit vinovăția persoanei responsabile, întrucât activitatea desfă- 

șurată de aceasta este o activitate legală, utilă din punct de vedere social.  

În acest sens, a fost necesară dezvoltarea principiului „poluatorul plătește”, conform 

căruia persoana care desfășoară o activitate care cauzează prejudicii asupra mediului 

are obligația de a repara prejudiciul cauzat. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de 

răspunderea civilă delictuală de drept comun, răspunderea pentru prejudicii cauzate 

mediului se bazează, ca regulă generală, pe risc și anume riscul pe care activitatea sa îl 

reprezintă pentru mediu. Așadar, persoana care desfășoară o activitate care produce 

un prejudiciu asupra mediului răspunde indiferent de vinovăția sa, adică indiferent 

dacă a acționat cu intenție sau culpă. 

Art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și com- 

pletările ulterioare, ridică la rang de principiu caracterul obiectiv al răspunderii pen- 

tru prejudicii aduse mediului. Art. 95 stabilește că: 

„(1) Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, indepen- 

dent de culpă. În cazul pluralității autorilor, răspunderea este solidară (a se vedea spe- 

ța Decizia nr. 1255/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția I civilă, secțiunea 

Anexe). 

(2) În mod excepțional, răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cau- 

zate speciilor protejate și habitatelor naturale, conform reglementărilor specifice. 

(3) Prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului se realizează conform pre- 

vederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice”. 

În aceste condiții elementele sale constitutive sunt: 

– o faptă cauzatoare de prejudicii; 

– existența unui prejudiciu; 

– legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu. 

http://www.coduri.cjo.ro/codul-civil/)
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Așadar, regula generală în cadrul răspunderii pentru prejudicii aduse mediului 

este cea a caracterul obiectiv al răspunderii. Cu toate acestea, prin derogare de la 

principiul răspunderii obiective, O.U.G nr. 195/2005, art. 95, al. 2 precizează: „În mod 

excepțional, răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor 

protejate si habitatelor naturale, conform reglementarilor specifice”, fiind astfel tran- 

spuse prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la 

prevenirea și remedierea prejudiciului cauzat mediului, în speță a prejudiciilor aduse 

componentelor biodiversității biologice și habitatelor naturale; în aceste cazuri, recla- 

mantul este obligat să dovedească că i s-a cauzat un prejudiciu real, direct și personal, 

culpa autorului faptei, precum și raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu (Ma- 

rinescu, 2009). 

 
6.3.1. Reglementări cu caracter special în dreptul mediului 

privind răspunderea civilă delictuală 

Răspunderea civilă în domeniul daunelor nucleare. În țara noastră, răspun- 

derea pentru daunele nucleare a fost reglementată pentru prima dată de Legea nr. 

61/1974 cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear care stabilea mă- 

suri, atribuții și obligații pentru prevenirea accidentelor nucleare, iar în cazul produ- 

cerii acestora, pentru limitarea consecințelor. 

Legea nr. 703/2001 (modificată și completată prin Legea nr. 470/2004 și Legea nr. 

115/2007) privind răspunderea civilă pentru daune nucleare reglementează regimul 

juridic general al răspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activități- 

le de utilizare a energiei nucleare în scopuri pașnice. 

Prin această lege s-au preluat principiile instituite prin Convenția de la Viena pri- 

vind răspunderea civilă pentru daune nucleare, convenție la care România a aderat 

prin Legea nr. 106/1992, precum și principiile Protocolului de amendare a Convenției 

de la Viena, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997 și ratificat de România prin Legea 

nr. 203/1998. Răspunderea civilă pentru daune nucleare reglementată prin Legea nr. 

703/2001 beneficiază de un regim juridic propriu, cu importante particularități, în 

doctrină (Marinescu, 2007; Lupan, 2009; Oroian & Petrescu-Mag, 2011) afirmându-se 

că ne găsim în prezența unei ipoteze speciale de răspundere civilă delictuală. 

Caracterul special al acestei răspunderi rezultă din următoarele elemente: 
✓ Este o răspundere care se angajează numai pentru daunele nucleare, așa cum sunt 

acestea definite la art. 3, lit. d din Legea nr. 703/20018. 

 
8 Convenția de la Viena precizează la art. 1, lit. k, că prin daună nucleară se înțelege „decesul sau 
vătămarea corporală a unei persoane, precum și orice deteriorare a bunurilor, care provin sau  rezultă 
din proprietățile radioactive ori dintr-o combinare a acestor proprietăți și a proprietăților toxice, 
explozive sau a altor proprietăți periculoase ale unui combustibil nuclear, ale produselor  sau deșeurilor 
radioactive care se află într-o instalație nucleară ori ale materialelor nucleare care provin dintr-o 
instalație nucleară, sunt produse în această instalație ori sunt transmise la aceasta, orice altă pierdere sau 
daună astfel provocate în cazul și în măsura în care prevede legea tribunalului competent, dacă legea 
statului pe teritoriul căruia se află instalația prevede orice dăunare a persoanei, orice pierdere sau 
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✓ Daunele nucleare trebuie să se dovedească că au fost cauzate de un accident nuclear, 

după cum acesta este definit la art. 3, lit. 1 din Legea nr. 703/2001: „accident 

nuclear înseamnă orice fapt sau orice succesiune de fapte având aceeași origine, care 

cauzează o daună nucleară, iar cu privire la măsurile preventive, creează o amenințare 

grava și iminentă de producere a unei astfel de daune”. În sensul Convenției, prin acci- 

dent nuclear se înțelege „orice fapt sau succesiune de fapte care având aceeași origine, 

cauzează o daună nucleară”. 

✓   Operatorul unei instalații nucleare este ținut să răspundă exclusiv pentru orice 

daună nucleară, dacă s-a dovedit a fi provocată de un accident nuclear survenit la insta- 

lația sa, ori implicând un material nuclear care provine din aceasta instalație sau este 

trimis către ea9. 

✓  Răspunderea pentru daunele nucleare este o răspundere obiectivă. Potrivit art. 4, 

alin.1 din lege, răspunderea pentru daunele nucleare este de natură obiectivă, adi- 

că fără culpă, de plin drept. Fundamentul acestei răspunderi rezidă din obligația 

de garanție pe care o are operatorul, care este titularul autorizației pentru 

desfășurarea activității nucleare. 

✓ Sistemul de despăgubire este reglementat la art. 8 din lege. De exemplu, la al. 1 se 

menționează că răspunderea operatorului este limitată pentru fiecare accident 

nuclear la cel puțin echivalentul în lei a 300 milioane DST (DST – Drepturi Speciale de 

Tragere sunt moneda virtuală a Fondului Monetar Internațional, conceput ca înlocui- 

tor al standardului aurului și se utilizează ca: etalon monetar, instrument de rezervă, 

mijloc de plată pentru anumite operațiuni între FMI și membrii săi, mijloc de procu- 

rare de monede naționale convertibile. Valoarea sa se calculează în funcție de dolarul 

american (44%), euro (34%), yenul japonez (11%), lira sterlină britanică (11%), con- 

 
dăunare a bunurilor, care provin ori rezultă din orice radiație ionizantă emisă de orice altă sursă de 
radiații, aflată într-o instalație nucleară”. 
9 În cazul unui accident nuclear survenit în timpul transportului de materiale nucleare, răspun derea 
civilă pentru daune nucleare revine în întregime transportatorului, care va fi considerat                       operator. În 
cazul în care o daună nucleară antrenează răspunderea mai multor operatori, ei răspund pentru 
daună solidar și integral, în măsura în care este imposibil să se determine cu certitudine care este 
partea din daune imputabilă fiecăruia. Când mai multe instalații nucleare aparținând aceluiași operator 
sunt implicate într-un accident nuclear, acest operator este răspunzător pentru fiecare instalație nucleară 
implicată. Dacă operatorul face dovada că dauna nucleară a rezultat, în totalitate sau în parte, dintr-o 
neglijență gravă a persoanei care a suferit-o ori că acea         persoana a acționat sau a omis să acționeze, cu 
intenția de a cauza o daună, instanța competentă poate să îl exonereze pe operator, în totalitate sau în 
parte, de obligația reparării daunei suferite de această persoană. Operatorul este exonerat de 
răspundere dacă acesta face dovada că dauna  nucleară este rezultatul direct al unor acte de conflict 
armat, război civil, insurecție sau ostilitate. Când o daună nucleară și o daună nenucleară sunt cauzate 
de un accident nuclear sau, conjugat, de un accident nuclear și de unul sau mai multe evenimente diferite, 
dauna nenucleară, în măsura în care nu poate fi separată cu certitudine de cea nucleară, este 
considerată în sensul prezentei  legi ca o daună nucleară cauzată de accidentul nuclear. Operatorul 
nu răspunde pentru dauna nucleară cauzată instalației nucleare propriu-zise, oricărei alte instalații 
nucleare, inclusiv aflate în construcție, situată pe amplasamentul instalației propriu-zise, și nici pentru 
bunurile aflate pe amplasamentul acestei instalații nucleare, care sunt ori trebuie să fie utilizate în raport 
cu ea. Persoana fizică care a cauzat o daună nucleară printr-o acțiune sau omisiune săvârșită cu intenția 
de a cauza o daună nucleară și pentru care operatorul nu este răspunzător, răspunde pentru dauna  
nucleară produsă (Legea nr. 73/2001). 
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form cotațiilor de la bursa londoneză). 

✓ Acțiunea în despăgubire este prescriptibilă: dreptul la despăgubire împotriva 

operatorului se prescrie dacă o acțiune nu este intentată în decurs de: 30 de ani de 

la data producerii accidentului nuclear, dacă acțiunea este legată de deces sau rănire; 

10 ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă acțiunea este legată de 

celelalte daune. Dreptul la despăgubire împotriva operatorului se stinge dacă o 

acțiune nu este intentată pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care victima 

daunei nucleare a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna și identitatea 

operatorului responsabil de ea, fără ca termenele de prescripție să fie depășite. 

Răspunderea producătorilor pentru pagubele cauzate de produsele defectu- 

oase sau periculoase. Răspunderea pentru produsele defectuoase sau periculoase 

constituie o nouă formă de răspundere civilă cu conținut specific, de natură obiectivă, 

care are la bază riscul de activitate, potrivit căruia cel care pune în circulație un pro- 

dus defectuos sau periculos trebuie să aibă obligația de a repara paguba pricinuită 

de extinderea propriei activități prin întrebuințarea produsului respectiv (Jugastru, 

2005; Oroian & Petrescu-Mag, 2011). La nivelul Uniunii, problema răspunderii pro- 

ducătorului pentru produse defectuoase este reglementată prin Directiva nr. 85/374/ 

EEC, modificată și completată prin Directiva nr. 1999/34/CE, directivă transpusă la 

nivel național prin adoptarea O.G. nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor 

pentru pagubele generate de produsele defectuoase. Neatingându-și scopul pentru 

care fusese emisă, ordonanța menționată a fost abrogată, impunându-se reglemen- 

tarea acestei probleme prin intermediul unui nou act normativ, care a modificat OG 

nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, respectiv Legea nr. 240/2004 privind 

răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, repu- 

blicată în 2008. 

Legea nr. 240/2004 (cu modificări) reglementează raporturile juridice dintre 

producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în 

circulație, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum și 

dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor. Potrivit art. 2 din lege, poate fi 

considerat producător, și în consecință răspunzător pentru prejudiciul actual și 

pentru cel viitor, cauzat de defectul produsului: fabricantul produsului finit al unei 

materii prime sau părți componente ale produsului; orice persoană care se prezintă ca 

producător, prin faptul că își înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv; 

orice altă persoană, care importă un produs în România în vederea vânzării, 

închirierii, cumpărării sau altei        forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de 

comercializare în cadrul societății, este considerată producător al acestuia și răspunde 

în aceeași măsură ca și producătorul; orice altă persoană, care importă un produs din 

UE în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul 

activității proprii de comercializare în cadrul societății, este considerată producător al 

acestuia și răspunde în aceeași măsură ca și producătorul; dacă producătorul unui 

produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept 

producător, dacă el nu comunică  consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp 
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rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat 

produsul; această dispoziție este  valabilă și pentru un produs importat, în cazul în 

care produsul nu indică identitatea  importatorului, chiar dacă este precizat numele 

producătorului. 

Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată tre- 

buie să facă dovada pagubei, a defectului și a raportului de cauzalitate dintre defect 

și pagubă. Art. 7 din lege enumeră situațiile în care producătorul poate fi exonerat de 

răspundere (de exemplu, când defectul care a generat paguba nu a existat la data la 

care produsul a fost pus în circulație sau a apărut ulterior punerii în circulație a pro- 

dusului, din cauze neimputabile lui). Dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor se 

prescrie în 3 ani de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștin- 

ță de existența pagubei, a defectului și a identității producătorului, iar acțiunea pentru 

repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care 

producătorul a pus produsul respectiv în circulație. 

Acțiunea pentru repararea pagubelor produse este de competența instanței de ju- 

decată în a cărei raza teritorială s-a produs paguba, se află sediul sau, după caz, domi- 

ciliul pârâtului. 

Sintetizând, regulile derogatorii de la dreptul comun se concretizează în: 

– producătorul este răspunzător atât pentru prejudiciul actual, cât și pentru cel 

viitor cauzat de produsul defect; 

– răspunderea producătorului nu este limitată în situația în care paguba este de- 

terminată, cumulativ, de defectul produsului și de acțiunea sau omisiunea unei 

terțe persoane; 

– dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund soli- 

dar; 

– este indiferent dacă produsele respective sunt sau nu periculoase, pentru că s-a 

constatat că și produsele considerate nepericuloase pot produce, în anumite 

condiții, rezultate păgubitoare; este vorba, deci, de orice produs față de care 

consumatorul a avut încredere și l-a cumpărat (Marinescu, 2007). 

 

6.4. Răspunderea juridică față de mediu cu privire la prevenirea 

și repararea prejudiciului. Referiri la O.U.G. nr. 68/2007 

Necesitatea adoptării O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu re- 

ferire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului (aprobată prin Le- 

gea nr.19/2008, modificată prin O.U.G. nr. 15/2009 pentru modificarea și O.U.G. nr. 

68/2007, O.U.G. nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, Legea 

nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Le- 

gea nr. 249/2013 pentru modificarea O.U.G. nr. 68/2007, Legea nr. 165/2016 privind 

siguranța operațiunilor petroliere offshore) a fost determinată de factori cum ar fi: 

– Stabilirea unui cadru legislativ unitar în acest domeniu, care impune transpune- 

rea integrală și implementarea Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunde- 
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rea de mediu referitoare la prevenirea și repararea prejudiciului cauzat mediu- 

lui (termenul limită de transpunere a directivei a fost 30 aprilie 2007, aceasta a 

fost modificată prin Directiva nr. 2006/21/CE din 15 martie 2006 cu privire 

la gestionarea reziduurilor din industria extractivă, care trebuia transpusă 

de SM până cel mai târziu 1 mai 2008, prin Directiva nr. 2009/31/CE a Parla- 

mentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geo- 

logică a dioxidului de carbon și prin Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 28 iunie 2013 privind siguranța operațiunilor 

petroliere și gaziere offshore). 

– Completarea cadrului legal existent cu un act normativ care să asigure o regle- 

mentare unitară și distinctă a prejudiciului de mediu. 

– Vidul legislativ în domeniul răspunderii de mediu care avea consecințe grave, 

prin faptul că nu exista un cadru legal prin care operatorii să fie obligați să ad- 

opte măsuri și să pună în aplicare practici pentru a minimiza riscurile de daune 

sau să ia măsurile de reparare necesare în cazul producerii prejudiciului. 

– De asemenea, transpunerea corectă a acestei directive impune adoptarea de 

acte normative subsecvente prin care să fie definite formele de garanție financi- 

ară, inclusiv pentru cazurile de insolvență și măsurile pentru dezvoltarea ofer- 

tei de instrumente financiare privind răspunderea în domeniul mediului, care 

să permită operatorilor utilizarea acestora în scopul garantării obligațiilor ce le 

revin conform O.U.G. nr. 68/2007. 

Având în vedere particularitățile specifice ale răspunderii de mediu față de răs- 

punderea civilă delictuală de drept comun, a fost necesară completarea cadrului legal 

existent cu un act normativ care să asigure o reglementare unitară și distinctă a pre- 

judiciului de mediu: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răs- 

punderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra 

mediului (publicată în M. Of. nr. 446/29-06-2007, modificată prin O.U.G. nr. 15/2009). 

Directiva nr. 2004/35/CE modificată stabilește în realitate o responsabilitate de na- 

tură administrativă, și nu cu caracter civil, care însă se poate invoca simultan sau 

separat cu cea de natură civilă. Acest lucru este prevăzut atât în art. 3, al. 3 din direc- 

tivă, cât și în art. 3, al. 4 din O.U.G. nr. 68/2007 „prezenta ordonanță de urgență nu dă 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat dreptul la compensație ca o consecință 

a prejudiciului asupra mediului sau a amenințării iminente cu un astfel de prejudiciu. În 

aceste situații se aplică prevederile dreptului comun”. În susținerea acestui punct                    de 

vedere invocăm competențele atribuite Agenției Județene pentru Protecția Mediului 

(autoritate publică), (a se vedea secțiunea a 3-a, Competențe). Această responsa- 

bilitate de natură administrativă se caracterizează prin următoarele note distinctive: 

(a) Intervine ca urmare a degradării unor valori care aparțin tuturor (ape, munți, 

specii etc.). 

(b) Se „declară” în mod unilateral de un organ al administrației publice, în România 

fiind vorba, mai ales, de Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (art. 6, 
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al. 1 din O.U.G. nr. 68/2007: „Agenția Județeană pentru Protecția Mediului este 

autoritatea competentă pentru stabilirea și luarea măsurilor preventive și re- 

paratorii, precum și pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului 

asupra mediului”), un rol important îl au și comisariatele județene ale Gărzii de 

Mediu (art. 9). 

(c) Nu în ultimul rând, să aducem în discuție caracterul dreptului mediului: dreptul 

mediului face parte din dreptul public, întreaga activitate de protecție a mediu- 

lui fiind realizată de persoane și organe competente în vederea ocrotirii unui 

interes public major (și numai în cadrul acestuia a unui interes privat), care de- 

termină caracterul imperativ al normelor juridice care reglementează tot ceea ce 

presupune protecția, conservarea și dezvoltarea durabilă a mediului, în an- 

samblul său. De asemenea, persoanele fizice/juridice se află într-un raport de 

subordonare față de autoritățile publice (această subordonare nu se confundă cu 

cea existentă în dreptul administrativ, pentru că, în primul caz, scopul fiecărei 

persoane este îmbunătățirea calității mediului, scop comun pentru societate) 

(Marinescu, 2007). 

Ce înseamnă prejudiciu adus mediului? Menționăm că termenul de prejudiciu este 

folosit ca sinonim pentru daună sau pagubă. Art. 2, al. 13 din O.U.G. nr. 68/2007 defi- 

nește prejudiciul ca orice schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o 

deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni 

direct sau indirect. Prejudiciul adus mediului înseamnă (pentru detalii a se vedea art. 

2, pct. 13 din ordonanța guvernului): 

(i) prejudiciul adus speciilor și habitatelor naturale protejate; 

(ii) prejudiciul adus apei (din punct de vedere ecologic, chimic, cantitativ); 

(iii) prejudiciul adus solului. 

Domeniul de reglementare: O.U.G. nr. 68/2007 stabilește ca regulă generală regimul 

răspunderii obiective (independente de culpă) pentru prejudiciile cauzate mediului 

de anumite activități, enumerate în anexa nr. 3. Așadar, aceste activități sunt consi- 

derate ca prezentând un risc pentru mediu și sănătatea oamenilor. Prin derogare de 

la regula generală, instrumentul juridic prevede că pentru celelalte activități care nu 

sunt incluse în anexa amintită și care produc prejudicii speciilor și habitatelor natura- 

le protejate, se aplică regimul răspunderii subiective, bazate pe vinovăția poluatorului. 

Nu toate situațiile în care se produce un prejudiciu asupra mediului se declanșează 

regimul răspunderii de mediu. Există cazuri care exced cadrului de reglementare sta- 

bilit de prezentul instrument juridic (art. 4) și anume când prejudiciul adus mediului 

sau amenințarea iminentă cu un prejudiciu este cauzat de: 

– un conflict armat, ostilități, război civil sau insurecție; 

– un fenomen natural excepțional, inevitabil și insurmontabil; 

– prejudiciilor pentru care este stabilit un regim la nivel internațional, reglemen- 

tat de convențiile menționate în anexa 4; 

– activitățile al căror unic scop este de protecție împotriva dezastrelor naturale; 
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– activitățile al căror scop principal este apărarea națională sau securitatea in- 

ternațională; 

– utilizări în scopuri agricole a nămolului provenit din stațiile de epurare a apelor 

uzate urbane, tratat conform unui standard aprobat etc. 

Din punct de vedere al aplicării în timp, nu intră sub incidența O.U.G.: 

(a) prejudiciile cauzate de o emisie, un eveniment sau incident care a avut loc îna- 

inte de 30 aprilie 2007; 

(b) prejudiciile cauzate de o emisie, un eveniment sau incident care a avut loc după 

data de 30 aprilie 2007, rezultate dintr-o activitate specifică desfășurată și ter- 

minată înainte de această dată; 

(c) prejudiciile produse în urma unei emisii, unui eveniment sau unui incident, de 

la producerea cărora au trecut mai mult de 30 de ani. 

Prin această ordonanță se transpun în totalitate prevederile Directivei Parlamentu- 

lui European și a Consiliului nr. 2004/35/CE. Obiectivul directivei este stabilirea unui 

cadru comun pentru prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului la un cost 

rezonabil pentru societate, prin aplicarea principiului „poluatorul plătește”. Principiul 

„poluatorul plătește” exista în dreptul intern încă din 1995, anul publicării Legii pro- 

tecției mediului nr. 137. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

modificări și completări de Legea nr. 265/2006, modificată prin O.U.G. nr. 114/2007, a 

pus bazele elaborării și adoptării unei reglementări specifice pentru prejudicii aduse 

mediului. O.U.G. nr. 68/2007, în art. 1 stabilește „cadrul de reglementare al răspunde- 

rii de mediu, bazată pe principiul poluatorul plătește, în scopul prevenirii și reparării 

prejudiciului asupra mediului”. Conform acestui principiu, un operator a cărui activi- 

tate a cauzat prejudicii mediului sau o amenințare iminentă cu un astfel de prejudiciu, 

trebuie să răspundă din punct de vedere financiar. În consecință, operatorii trebuie 

să adopte măsuri și să pună în aplicare practici pentru a minimiza riscurile de daune 

asupra mediului, astfel încât expunerea lor la răspunderea financiară să fie redusă. 

Aplicarea principiului „poluatorul plătește” reiese din faptul că persoanele fizice sau 

juridice care au produs prejudiciul sau există amenințarea iminentă cu un prejudiciu de 

mediu au obligația de a lua măsurile necesare pentru a repara prejudiciul produs  

sau, respectiv, măsurile de prevenire a producerii prejudiciului. 

Numai în cazul în care persoana fizica sau juridică nu poate fi identificată, nu-și 

îndeplinește obligațiile de prevenire sau reparare a prejudiciului sau este exceptată de 

la răspundere, autoritatea competenta poate lua măsurile reparatorii sau preventive 

necesare (conform art. 1, al. 9 și 10 sunt măsuri preventive – orice măsuri luate ca 

răspuns la un eveniment, o acțiune sau o omisiune care a creat o amenințare iminentă 

cu un prejudiciu asupra mediului, în scopul prevenirii sau diminuării prejudiciului; 

măsuri reparatorii – orice acțiune sau ansamblu de acțiuni, inclusiv măsuri de redu- 

cere a prejudiciului sau măsuri interimare menite să refacă, să reabiliteze sau să înlo- 

cuiască resursele naturale prejudiciate și/sau serviciile deteriorate sau să furnizeze o 

alternativă echivalentă pentru aceste resurse sau servicii, în conformitate cu anexa nr.  
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2). Art. 6 stabilește că Agenția Județeană pentru Protecția Mediului este autoritatea 

competentă pentru stabilirea și luarea măsurilor preventive și reparatorii, precum și 

pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului. La stabili- 

rea măsurilor preventive Agenția Județeană se consultă cu comisariatele județene ale 

Gărzii Naționale de Mediu. În schimb, potrivit art. 9, autoritatea competentă pentru 

constatarea prejudiciului asupra mediului, a unei amenințări iminente cu un astfel de 

prejudiciu, precum și pentru identificarea operatorului responsabil este Garda Națio- 

nală de Mediu, prin comisariatele județene. 

Referitor la acțiunile preventive, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudi- 

ciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive nece- 

sare, iar în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să infor- 

meze Agenția Județeană pentru Protecția Mediului și comisariatul județean al Gărzii 

Naționale de Mediu. Măsurile preventive trebuie să fie proporționale cu amenințarea 

iminentă și să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare prin- 

cipiul precauției în luarea deciziilor. De asemenea, conform art. 13, dacă se produce 

un prejudiciu asupra mediului, operatorul informează, în maximum 2 ore de la produ- 

cere, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului și Comisariatul Județean al Gărzii 

Naționale de Mediu. Un aspect care trebuie remarcat este acela că, O.U.G. nu conduce 

la înființarea unor organisme noi, și nici la modificarea actelor constitutive ale insti- 

tuțiilor existente, însă impune creșterea atribuțiilor și responsabilităților autorităților 

pentru protecția mediului. 

Un alt aspect important îl constituie statuarea dreptului la acțiune în patrimoniu, 

anumitor persoane fizice sau juridice. În acest sens, persoanele fizice sau juridice care 

sunt afectate sau pot fi afectate de un prejudiciu asupra mediului au un interes legitim 

în luarea deciziei privind un astfel de prejudiciu sau se consideră vătămate într-un 

drept, pot informa autoritățile competente asupra existenței unei daune sau a unei 

amenințări iminente cu o daună și pot solicita acestei autorități să ia măsurile ne- 

cesare. Autoritățile competente au obligația de a informa persoana în cauză asupra 

deciziei lor de a acționa sau de a refuza să acționeze, precum și a motivelor care au stat 

la baza acestei decizii. În cazul în care persoana respectivă nu este mulțumită de deci- 

zia autorității poate solicita revizuirea administrativă și/sau judecătorească a deciziei, 

conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (modificată și completată 

prin Legea nr. 262/2007) (art. 25 al. 1, 2 din O.U.G. nr. 68/2007). 

Conform principiului „poluatorul plătește”, operatorul va suporta costurile acțiuni- 

lor preventive și reparatorii, inclusiv în situația în care aceste costuri au fost efectuate 

de Agenția Județeană pentru Protecția Mediului. 

Mai amintim că dreptul Agenției de a acționa împotriva operatorului pentru recu- 

perarea costurilor se prescrie în termen de 5 ani de la data când acele măsuri au fost 

realizate sau de la data când operatorul sau terța persoană a fost identificată. 

Nu toate formele de prejudiciu adus mediului pot fi remediate prin mijloacele me- 

canismului răspunderii. Pentru ca acest mecanism să fie eficient, este necesară înde- 
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plinirea mai multor condiții, și anume: 

1) Poluatorul(ii) să fie identificat(i). 

2) Prejudiciul trebuie să fie concret și cuantificabil. Prejudiciul trebuie să fie 

semnificativ, în acest sens Anexa nr. 1 stabilește criteriile pentru stabilirea 

caracterului semnificativ al efectelor unui prejudiciu (schimbările semnifica- 

tive negative ale stării inițiale se determină cu ajutorul datelor măsurabile, de 

exemplu: numărul de indivizi, capacitatea speciilor sau a habitatelor de a se 

reface, capacitatea de răspândire a speciilor etc.). 

3) Să existe o legătură de cauzalitate între prejudiciu și poluatorul(ii) iden- 

tificați. 

Răspunderea de mediu nu este un instrument corespunzător în cazul poluării ex- 

tinse cu caracter difuz sau a celei care a fost provocată, în mod cumulativ, de mai mulți 

poluatori (forma obișnuită de poluare), acolo unde nu este posibil a stabili legătura 

de cauzalitate între acțiunile sau lipsa acțiunilor unor persoane fizice sau juridice și 

efectele negative produse asupra mediului. 

În ciuda unor lipsuri ale O.U.G. nr. 68/2007, existența cadrului legal privind răs- 

punderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului va aduce diverse 

beneficii pe plan social și mai ales cu privire la mediu. 

Precizări: Conform anexei nr. 2 intitulată „Repararea prejudiciului asupra mediului”, 

există trei forme de reparare: 

(a) Reparare „primară”: orice măsură de remediere care readuce resursele natura- 

le prejudiciate și sau/serviciile afectate la starea inițială sau la o stare apropiată 

de aceasta. 

(b) Repararea „complementară”: orice măsură de remediere întreprinsă cu privire 

la resursele naturale și/sau serviciile pentru a compensa faptul că repararea 

primară nu a condus la refacerea completă a resurselor naturale și a serviciilor 

prejudiciate. 

(c) Reparare „compensatorie”: orice măsură de remediere întreprinsă pentru a 

compensa pierderile interimare de resurse naturale și/sau de servicii care au 

avut loc între data producerii prejudiciului și momentul în care repararea pri- 

mară își produce pe deplin efectul. 

„Pierderi interimare”: pierderi care rezultă din faptul că resursele naturale și/sau 

serviciile prejudiciate nu-și pot îndeplini funcțiile ecologice sau nu pot furniza servicii 

altor resurse naturale sau publicului până când își fac efectul măsurile primare sau 

complementare. Nu constau în măsuri financiare acordate publicului. 

Această directivă reprezintă punctul de plecare pentru stabilirea și consolidarea 

regimului juridic al UE din acest domeniu. De exemplu, în Finlanda apele interioare 

nu aparțin domeniului public, ci celui privat, iar, prin intermediul directivei, puterea 

publică benficiază de un instrument de intervenție considerabil (Molina, 2006). După 

cum precizam, Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la 

prevenirea și repararea prejudiciului cauzat mediului a fost modificată prin Directiva 
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nr. 2006/21/CE din 15 martie 2006 cu privire la gestionarea reziduurilor din industria 

extractivă și prin Directiva nr. 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului            de 

carbon. 

Directiva nr. 2006/21/CE a apărut ca urmare a nevoii de a reglementa din punct 

de vedere juridic gestionarea deșeurilor provenite din industriile extractive. Potrivit 

art. 1 din directivă, aceasta prevede măsuri, proceduri și orientări pentru prevenirea 

sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asu- 

pra apei, aerului, solului, faunei și florei și peisajelor, precum și a oricăror riscuri pen- 

tru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile extractive. 

Directivă se aplică gestionării deșeurilor rezultate din prospecțiune, extracție, tratare și 

stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, denumite „de- 

șeuri extractive”. Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive următoare- 

le (art. 2, al. 3): (a) deșeurile care sunt generate de prospectarea, extracția, tratarea 

resurselor minerale și exploatarea carierelor, care însă nu rezultă în mod direct din 

aceste operațiuni; (b) deșeuri rezultate din activități marine de prospecțiune, extracție 

și tratare a resurselor minerale; (c) injectarea apei și reinjectarea apei subterane 

pompate, astfel cum sunt definite la articolul 11, alineatul 3, litera (j), prima și a doua 

liniuță din Directiva nr. 2000/60/CE, în măsura în care sunt autorizate de articolul 

menționat. Potrivit directivei, SM au obligația de a asigura elaborarea, având în vedere 

principiul dezvoltării durabile, de către operator a unui plan de gestionare a deșeu- 

rilor pentru minimizarea, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor extractive. 

SM trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor admi- 

nistrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 mai 2008. În 

România, directiva s-a transpus prin O.U.G. nr. 15/2009 pentru modificarea și com- 

pletarea O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și 

repararea prejudiciului asupra mediului. 

Directiva nr. 2009/31/CE, prin art. 1, instituie un cadru juridic pentru stocarea 

geologică sigură din punctul de vedere al mediului a dioxidului de carbon (CO2), pen- 

tru a contribui la combaterea schimbărilor climatice. Scopul stocării geologice a CO2 

sigure din punctul de vedere al mediului este reținerea permanentă de CO2, astfel încât 

să se prevină și, atunci când acest lucru nu este posibil, să se elimine pe cât posibil 

efectele negative și orice riscuri pentru mediu și sănătatea umană. Conform art. 2, 

directiva se aplică stocării geologice a CO2 pe teritoriul SM, în zonele economice exclu- 

sive și pe platourile continentale ale acestora, în sensul Convenției Națiunilor Unite 

privind Dreptul Mării (UNCLOS, The United Nations Convention on the Law of the Sea). 

Directiva nu se aplică stocării geologice de CO2 într-o cantitate totală prevăzută de sto- 

care mai mică de 100 de kilotone, care se desfășoară în scopuri de cercetare, dezvol- 

tare sau testare de noi produse și procese. Nu este permisă stocarea de CO2 într-un 

sit de stocare cu un complex de stocare care se extinde dincolo de zonele economice 

exclusive și de pe platourile continentale ale statelor membre. Nu este permisă stoca- 

rea de CO2 în coloana de apă. 
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Statele membre își rezervă dreptul de a determina zonele de pe teritoriul lor în 

care pot fi selectate situri de stocare, în conformitate cu cerințele din prezenta direc- 

tivă. Aceasta include dreptul SM de a nu permite niciun fel de stocare în anumite părți 

sau pe întregul lor teritoriu. Directiva cuprinde dispoziții privind: autorizațiile de sto- 

care, de explorare, cerințele pentru obținerea acestora, conținutul lor, modificările, 

examinarea, actualizarea și retragerea autorizațiilor de stocare, monitorizarea, obliga- 

țiile aferente operării, închiderii și post-închiderii, colaborarea transfrontalieră, solu- 

ționarea litigiilor etc., iar art. 34 se referă la modificările aduse Directivei nr. 2004/35/ 

CE. SM pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pen- 

tru a se conforma prezentei directive până la 25 iunie 2011. O.U.G. nr. 64/2011 privind 

stocarea geologică a dioxidului de carbon este cea care transpune directiva. 

Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere 

offshore stabilește, potrivit art. 1, al. 1, cerințe minime pentru prevenirea accidentelor 

majore din cadrul operațiunilor petroliere și gaziere offshore; așadar, obiectivul aces- 

tui act normativ este acela de a reduce apariția accidentelor majore legate de operați- 

unile petroliere și gaziere offshore și limitarea consecințelor acestora, „sporind astfel 

nivelul de protecție a mediului marin și a activităților economice de coastă împotriva 

poluării, stabilind condiții minime pentru desfășurarea în siguranță a activităților de 

explorare și exploatare offshore a petrolului și gazelor, limitând posibilele perturbări cu 

privire la producția indigenă de energie a Uniunii și îmbunătățind mecanismele de 

intervenție în cazul unui accident” (a se vedea alineatul 1 din preambulul directivei). 
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• Răspunderea juridică este complexul de drepturi și obligații conexe, 

care potrivit legii, se naște ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și 

care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplica- 

rea sancțiunilor juridice în scopul asigurării stabilității raporturilor 

sociale. 

• Răspunderea penală și contravențională sunt reglementate atât prin actul normativ cadru 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cât și prin legi speciale privind protecția 

diferitelor elemente ale mediului sau în reglementări cuprinse în acte normative al căror 

obiect  îl constituie alte raporturi juridice decât cele de protecție a mediului, dar care 

privesc tangențial și aceste din urmă raporturi. 

• Spre deosebire de răspunderea civilă delictuală de drept comun, răspunderea pentru 

prejudicii cauzate mediului se bazează, ca regulă generală, pe risc și anume riscul pe 

care activitatea sa îl reprezintă pentru mediu. Așadar, persoana care desfășoară o 

activitate care produce un prejudiciu asupra mediului răspunde indiferent de vinovăția sa, 

adică indiferent dacă a acționat cu intenție sau culpă. Art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005 

ridică la rang de principiu caracterul obiectiv al răspunderii pentru prejudicii aduse 

mediului. 

• O.U.G. nr. 68/2007 stabilește în realitate o responsabilitate de natură administrativă care, 

însă se poate invoca simultan sau separat cu cea de natură civilă.

Verificare 

1)  

2) Explicați principiul caracterului obiectiv al răspunderii pentru pre- 

judicii aduse mediului, așa cum rezultă din art. 95, al. 1 din O.U.G. nr. 

195/2005. 

3)  

4) Care sunt cele mai importante directive care au impus modificarea 
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CAPITOLUL VII 

Protecția juridică a mediului natural și artificial 

 

 
Indiferent că ne referim la protecția mediului natural sau artificial, dispoziții lega- 

le de reglementare găsim atât în O.U.G. nr. 195/2005 cu modificări și completări, cât 

și în legi sectoriale sau în Constituție. Alături de cadrul legal național vom evidenția 

principalele acte normative ale Uniunii Europene, în special directive, dar și tratate 

internaționale care se referă la diverse aspecte legate de protecția mediului. 

 
7.1. Protecția mediului natural 

Protecția juridică a apei. Relația apă-om este foarte strânsă. Specialiștii apreciază 

global că 70% din consumul de apă este destinat agriculturii, 20% este utilizat în in- 

dustrie, iar 10% consumului din gospodării (Negucioiu & Petrescu, 2006). Pentru anul 

2016 raportul cerință/prelevare pentru resursele de apă este ilustrat în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Raportul cerință/prelevare pentru resursele de apă în anul 2016 
 

Sector Cerinţa de apă Prelevările de apă Gradul de utilizare 

 Valoare (mld.mc) Valoare (mld.mc) % 

Populaţie 1,12 1,05 93,80 

Industrie 4,21 4,08 96,90 

Agricultură 1,40 1,24 88,60 

Total 6,73 6,37 94,70 

Sursa: Administrația Națională Apele Române, 2017. 

În România, calitatea apelor este urmărită prin Sistemul de Monitoring Integrat al 

Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor 

Europene și care cuprinde 6 componente (subsisteme), din care 5 se referă la sursele 

naturale: ape curgătoare de suprafață; lacuri (naturale și de acumulare); ape tranzito- 

rii (fluviale și lacustre); ape costiere; ape subterane, iar ultimul, la sursele de poluare: 

ape uzate (Ministerul Mediului, 2012).  

Regimul juridic al apelor în România: Prima lege dedicată protecției apelor a fost 

adoptată în iunie 1924, Legea regimului apelor, potrivit căreia toate apele care 

produceau forță motrică, ca și cele ce puteau fi folosite în interes obștesc deveneau 

bunuri publice.  

După cel de al doilea război mondial regimul juridic al apelor a fost reglementat prin 

Legea apelor nr. 8/1974, Decretul nr. 39/1956 pentru reglementarea apelor teritoriale, 

Legea nr. 5/1989 privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității 

apelor, Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării 

teritoriale și al zonei contigue ale României etc. 
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O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului dedică Capitolul IX Protecției apelor 

și a ecosistemelor acvatice. Art. 55, menționează că protecția apelor de suprafață și 

subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea cali- 

tății și productivității biologice, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediu- lui, 

sănătății umane și bunurilor materiale, iar conservarea, protecția și îmbunătățirea 

calității apelor costiere și maritime urmărește reducerea progresivă a evacuărilor, 

emisiilor sau pierderilor de substanțe periculoase în scopul atingerii obiectivelor de 

calitate stipulate în Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării. Art. 

58 cuprinde obligațiile persoanelor fizice/juridice în acest domeniu10. 

În prezent, regimul apelor este reglementat de Legea nr. 107/1996 (cea mai 

recentă modificare s-a făcut prin Legea nr 90/2021). 

Art.1, lit.1-5 din Legea nr. 107/1996, modificată în 2010, stabilește că: 

1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, 

element indispensabil pentru viață și pentru societate, materie primă pentru ac-

tivități productive, sursa de energie și cale de transport, factor determinant în 

menținerea echilibrului ecologic. 

(11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural 

care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare (art. 80, al. 1: Apa constituie o resur- 

să naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare). 

(2) Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoașterea, protecția, punerea 

în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni de interes general. 

(3) Dreptul de folosință, cât și obligațiile corespunzătoare rezultate din protecția 

și conservarea resurselor de apă vor fi exercitate în conformitate cu prevederile pre- 

zentei legi, cu excepția apelor geotermale pentru care se vor adopta reglementări spe- 

cifice. 

(4) Apele, malurile și albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică 

care le administrează, sunt supuse dispozițiilor prezentei legi, precum și prevederilor 

din convențiile internaționale la care România este parte. 

(5) Sunt, de asemenea, supuse dispozițiilor prezentei legi lucrările care se con- 

struiesc pe ape sau care au legătură cu apele și prin care, direct ori indirect, se produc 

modificări temporare sau definitive asupra calității apelor ori regimului de curgere a 

acestora. 

(6) Conservarea, protecția și îmbunătățirea mediului acvatic, în condițiile utiliză- 

rii durabile a resurselor de apă, au la bază principiile precauției, prevenirii, evitării 

daunelor la sursă și poluatorul plătește și trebuie să țină seama de vulnerabilitatea 

ecosistemelor acvatice situate în Delta Dunării și în Marea Neagră, deoarece echilibrul 

 
10 De exemplu, să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării 
faunei acvatice și de ameliorare a calității apei, prevăzute cu termen în avizul sau autorizația de 
gospodărire a apelor, precum și în autorizația de mediu, și să monitorizeze zona de impact; să nu  
evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale și să nu arunce            de pe 
acestea niciun fel de deșeuri; să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot         produce 
impurificarea apelor de suprafață. 
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acestora este strâns influențat de calitatea apelor interioare care se varsă în acestea. 

Prevederile legii apelor au ca scop, de exemplu, conservarea, dezvoltarea și protecția 

resurselor de apă, precum și asigurarea unei curgeri libere a apelor; protecția împo- 

triva oricărei forme de poluare și de modificare a caracteristicilor resurselor de apă, 

a malurilor și albiilor sau cuvetelor acestora; refacerea calității apelor de suprafață și 

subterane; conservarea și protejarea ecosistemelor acvatice; asigurarea alimentării 

cu apă potabilă a populației și a salubrității publice; 

Proprietatea asupra apelor: Art. 136, al. 3 din Constituție stabilește că „Bogățiile de 

interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, 

de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și 

ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul 

exclusiv al proprietății publice”. Conform art. 136, al. 1 proprietatea este publică sau 

privată. Aceste bunuri pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor 

publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință 

gratuită instituțiilor de utilitate publică. În completarea textului constituțional, art. 3, 

al.1 din Legea nr. 107/1996 modificată și completată stabilește că: „Aparțin domeniu- 

lui public al statului apele de suprafață cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 

5 km și cu bazine hidrografice ce depășesc suprafața de 10 km2, malurile și cuvetele 

lacurilor, precum și apele subterane, apele maritime interioare, faleza și plaja mării, cu 

bogățiile lor naturale și potențialul energetic valorificabil, marea teritorială și fundul 

apelor maritime”. Noul Cod civil la art. 608, menționează că „(1) Proprietarul poate 

acorda orice întrebuințare izvorului ce ar exista pe fondul său, sub rezerva de a nu 

aduce atingere drepturilor dobândite de proprietarul fondului inferior. (2) Proprie- 

tarul fondului pe care se află izvorul nu poate să îi schimbe cursul dacă prin această 

schimbare ar lipsi locuitorii unei localități de apa necesară pentru satisfacerea nevo- 

ilor curente”. Art. 4 din Legea nr. 107/1996 impune ca resursele de apă, de suprafață 

și subterane sunt monopol natural de interes strategic, iar stabilirea regimului de fo- 

losire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al 

Guvernului, exercitat prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor. 

Regimul de folosire a apelor: Dreptul de folosință a apelor de suprafață sau subtera- 

ne, inclusiv a celor arteziene, se stabilește prin autorizația de gospodărire a apelor și 

se exercită potrivit prevederilor legale. Acest drept include și evacuarea, în resursele de 

apă, de ape uzate, ape din desecări ori drenaje, ape meteorice, ape de mină sau de 

zăcământ, după utilizare. Apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber, cu res- 

pectarea normelor sanitare și de protecție a calității apelor, pentru băut, adăpat, udat, 

spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, dacă pentru aceasta nu se folosesc insta- 

lații sau se folosesc instalații de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate 

exclusiv satisfacerii necesităților gospodăriilor proprii (art.9, al.2). Orice persoană fi- 

zică, pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine și apele 

interioare din afara zonelor de restricție. Utilizarea apelor subterane se face pe baza 

rezervelor determinate prin studii hidrogeologice. Art. 15 din legea apelor interzice 

poluarea în orice mod a resurselor de apă. Normele de calitate a resurselor de apă 
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legate de funcțiile apei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității 

publice centrale din domeniul apelor. 

Preocupările pentru protecția apelor a devenit o constantă la nivel european, fapt 

relevat de numărul mare al convențiilor, tratatelor și declarațiilor internaționale din 

acest sector. Amintim câteva dintre acestea: 

– Convenția asupra mării teritoriale și a zonei contigue, semnată la Geneva în 

1958. 

– Declarația Adunării Generale ONU asupra principiilor privind fundul mărilor și 

oceanelor și subsolul lor, dincolo de limitele jurisdicției naționale, 1971. 

– Convenția referitoare la prevenirea poluării marine cauzate de operațiuni de 

imersare efectuate de nave și aeronave, Oslo, 1972. 

– Convenția internațională privind prevenirea poluării de către nave, adoptată în 

cadrul Conferinței internaționale privind poluarea marină, convocată de Orga- 

nizația Maritimă Internațională la Londra, în 1973, care a fost amendată prin- 

tr-un protocol din 1978. 

– Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Montego Bay (Jamaica), 1982. 

– Convenția între Guvernul României, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul R.R.S. 

Iugoslavia, Guvernul URSS și Guvernul Republicii Ungare privind protecția ape- 

lor râului Tisa și a afluenților ei împotriva poluării, Szeged, 1986. 

– Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucu- 

rești în data de 21 aprilie 1992. 

– Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviu- 

lui Dunărea (Convenția pentru protecția fluviului Dunărea), semnată la Sofia în 

data de 29 iunie 1994. 

– Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a 

lacurilor internaționale, Helsinki, 1992. 

– Protocolul Apă și Sănătate la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor 

de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, Londra, 17 iunie 1999. 

– Declarația privind protecția apelor, semnată la București de 16 tari riverane 

Dunării și Mării Negre la 23 februarie 2007. 

Mențiuni: Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 finanțează proiecte de 

cooperare transnațională în conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene 

pentru regiunea Dunării (EUSDR). Bugetul programului de cooperare transnațională 

pentru regiunea Dunării este în valoare de 222 milioane de euro: din care 202 mili- 

oane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 19,8 

milioane de euro din Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA). 

Comisia Dunării (CD) este o organizație internațională interguvernamentală (pre- 

cursoarea Comisiei Europene a Dunării, înființată în 1856) care funcționează în con- 

formitate cu prevederile Convenției cu privire la regimul navigației pe Dunăre (sem- 

nată în august 1948, la Belgrad). În prezent, Comisia numără 11 state membre: Aus- 

tria, Bulgaria, Croația, Federația Rusă, Germania, Moldova, România, Serbia, Slovacia, 
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Ucraina și Ungaria, iar nouă state au primit statut de observator: Belgia, Cehia, Cipru, 

Franța, Grecia, Muntenegru, Macedonia, Olanda și Turcia. 

Strategia UE pentru regiunea Dunării este un proiect regional de cooperare care a 

fost promovat la nivelul UE de către România și Austria, începând cu anul 2008. Comi- 

sia Europeană fost invitată de Consiliul European din 18-19 iunie 2009 să elaboreze 

până la sfârșitul anului 2010 o „Strategie a UE pentru Regiunea Dunării”. În acest sens, 

a propus lansarea și organizarea unei consultări publice pe parcursul căreia au fost 

organizate, în toate statele riverane, conferințe, seminarii și mese rotunde. Rezultatul 

acestor consultări constă în elaborarea de către Comisie și prezentarea, în parteneriat 

cu statele riverane, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, 

precum și a unui Plan de Acțiune. 

Comisia Mării Negre: în anul 1992, șase țări (Bulgaria, Georgia, România, Rusia, 

Turcia și Ucraina) au semnat la București Convenția pentru protejarea Mării Negre 

împotriva poluării. Comisia Mării Negre este organismul responsabil de implemen- 

tarea prevederilor Convenției care este cadrul legal în baza căruia are loc cooperarea 

regională menită să reducă poluarea și să protejeze ecosistemul marin. Comisia joacă 

un rol important în promovarea colaborării dintre diferiții parteneri care activează în 

domeniul protecției Mării Negre, în mod special guvernele, organizațiile neguverna- 

mentale, dar și alte organisme și programe regionale. 

Situația existentă în Uniunea Europeană: Începând cu 1995, UE a adoptat o 

abordare integrată a managementului apelor pentru a promova o folosire durabilă 

a resurselor de apă și a asigura coerența politicii în acest domeniu (Comunicarea Co- 

misiei COM (96)59). Prin această comunicare, Comisia stabilește abordarea politicii 

privind protecția apei, stabilind următoarele obiective (Pascal et al., 2004): 

– asigurarea furnizării de apă potabilă; 

– asigurarea furnizării de apă potabilă sau nepotabilă, care să îndeplinească ce- 

rințele economice, altele decât cele necesare consumului uman; 

– protecția și conservarea mediului acvatic; 

– limitarea dezastrelor naturale (secetă, inundații). 

Această abordare a fost completată cu Directiva-cadru în privind protecția apei 

– DCA (Directiva nr. 2000/60/CE), care stabilește cadrul de protecție a apelor inte- 

rioare de suprafață, a celor de adâncime și de coastă, având ca obiective prevenirea 

și reducerea poluării, promovarea folosirii apelor durabile, protejarea mediului acva- 

tic, îmbunătățirea statutului ecosistemelor acvatice și diminuarea efectelor produse 

de secetă și inundații. O serie de directive au fost adoptate pentru introducerea unor 

standarde de calitate a apei potabile (Directiva nr. 98/83/CE), a apelor de suprafață 

(Directiva nr. 75/440/CEE) sau a unor standarde de măsurare și analiză a poluării 

apelor de suprafață (Directiva nr. 79/869/CEE). Au fost stabiliți parametrii minimi 

ai apelor destinate îmbăierii (Directiva nr. 76/160/CEE), ai apelor uzate (Directiva 

nr. 91/271/CEE), ai apelor din crescătoriile piscicole (Directivele nr. 79/923/CEE și 

78/659/CEE) și s-au limitat emisiile unor substanțe periculoase în apele de adâncime 

(Directiva nr. 80/68/CEE). Pentru reducerea poluării a fost întocmită o listă a sub- 
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stanțelor pentru care se vor lua măsuri de control al emisiilor și de stabilire a unor 

limite admisibile (Directiva nr. 2001/2455 CE). În ceea ce privește poluarea apelor 

maritime, a fost formulată o strategie de promovare a folosirii durabile a mărilor și 

oceanelor și de conservare a ecosistemelor marine (COM (2002)539), întocmindu-se un 

cadru de cooperare între statele membre (Decizia nr. 2850/2000/CE). 
 
 

 

 

Comunitatea Europeană este parte în diferite convenții internaționale, cum ar fi 

Convenția de la Barcelona privind protejarea Mării Mediterane (Deciziile nr. 77/585/ 

CEE, 81/420/CEE, 83/101/CEE și 84/132/CEE), Convenția de la Helsinki de protejare 

a Mării Baltice (Deciziile nr. 94/156/CEE și 94/157/CEE) sau de protejare a apelor 

transfrontaliere și a lacurilor internaționale (Decizia nr. 95/308/CE), Convenția de la 

Paris de protejare a apelor Atlanticului de Nord-Est (Decizia nr. 98/249/CE), Conven- 

ția privind cooperarea pentru protecția și folosirea durabilă a Dunării și a Mării Negre 

(COM (2001)615) ca și Convenția privind protejarea Rinului (Decizia nr. 2000/706/ 

CE). Măsurile de prevenire a poluării maritime au constat și în limitarea emisiilor 

unor substanțe în mediul marin (Directiva nr. 76/464/CEE). O parte a actelor norma- 

tive dedicate protecției juridice a apei este prezentată în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Selecție de acte normative în domeniul protecției apelor 
 

Legislația națională 
 

  Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al  

  zonei economice exclusive ale României cu modificări și completări. M. Of. Partea I nr. 252 din 08 aprilie 2014.  

Legea nr. 107/1996 (Legea apelor) cu modificări și completări. M. Of. nr. 244 din 8.10.1996. 

 
 
 
 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificări și completări. M. Of. nr. 552 din 29 iulie 2002. 

  Legea nr. 241/2006 (republicată) privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. M. Of. nr. 679/2015.  

Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România. M. Of. nr. 535 din 

18 iulie 2014. 
 

 

 

 

 

 

Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego 

Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției 

Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994. M. Of. nr. 300 din 21 noiembrie 

1996. 

Directiva-cadru apă a Uniunii Europene stă la baza politicilor dedicate protecției 

apei în UE. Ea stabileste un cadru comun pentru managementul durabil și integrat 

al tuturor corpurilor de apă – ape subterane, de suprafață interioare, tranzitorii și 

costiere (Mihăiescu & Mihăiescu, 2009). 
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Legislația UE 

  Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale. J. Of al UE L 135, 30.5.1991.  

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole. J. Of al UE L 375, 31.12.1991 modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și 

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008. 

  Directiva 98/83/CE – calitatea apei destinate consumului uman. J. Of al UE L 330, 5.12.1998. Anexele II și III din  

  Directiva 98/83/CE au fost modificate prin Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei. J. Of al UE L 260, 7.10.2015. 

Directiva 2000/60/CE - cadrul de politică comunitară în domeniul apei. J. Of al UE L 327, 22.12.2000. 

  Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat. J. Of al UE L 64, 4.3.2006.  

Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării. J. Of al UE L 372, 

27.12.2006 

 
Regulamentul (UE) nr. 115/2010 – utilizarea aluminei activate pentru îndepărtarea fluorurilor din apele minerale. J. 

Of al UE L 37, 10.2.2010 

 
Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății 

populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman. J. Of al UE L 296, 

7.11.2013. 
 

Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018. 

 

Scurte considerații cu privire la DCA: Directiva-cadru apă propusă în 1997 a 
primit, în decembrie 2000, forma finală. Pentru a pune bazele unui control eficient 
al poluării apelor, DCA prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o 
implementează: „atingerea calității ecologice și chimice bune” a apelor până în anul 
2015. Așadar, DCA stabilește clar termenul limită până la care apele trebuie să 
atingă un prag minim al calității, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea 
umană, industrială și agricolă. 

Scopul directivei: stabilirea unui cadru privind protecția apelor de suprafață interi- 

oare, a apelor tranzitorii, a apelor de coastă și subterane. Astfel, se urmărește: 

– Prevenirea deteriorării ulterioare, protejarea și îmbunătățirea stării ecosiste- 

melor acvatice ținând cont și de cerințele de apă, ecosistemele terestre și zone- 

le umede direct dependente de ecosistemele acvatice. 

– Promovarea utilizării durabile a apelor pe baza unei protecții pe termen lung a 

resurselor disponibile de apă. 

– Asigurarea reducerii progresive a poluării apelor subterane și prevenirea polu- 

ării ulterioare. 

– Diminuarea efectelor inundațiilor și a secetei. 

Directiva-cadru apă este una din primele directive europene în domeniul politicilor 

de mediu care integrează, în mod explicit, aspectele economice în cadrul proceselor de 

atingere a obiectivelor. 

Principiile care stau la baza mecanismului economic în domeniul gospodăririi ape- 

lor sunt: 

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și 

gestionarea riscurilor de inundații. J. Of al UE L 288, 6.11.2007. 

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 

(prevenirea și controlul integrat al poluării). J. Of al UE L 334, 17.12.2010 
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– Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moștenire care trebuie 

apărată, protejată și tratată ca atare. 

– Drepturi egale de acces la sursele de apă pentru toate folosințele. 

– Utilizatorul plătește pentru serviciul prestat. Acordarea de bonificații pentru 

utilizatorii de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosi- 

rea rațională și protecția calității apei. 

– Poluatorul plătește (penalitățile sunt aplicate utilizatorilor pentru depășirea 

concentrațiilor maxime admise la poluanți din apele uzate evacuate, înscrise în 

autorizațiile de gospodărire a apelor. Cuantumul acestor penalități este stabilit 

în cadrul O.U.G. nr. 107/2002, modificată și completată în 2003, 2005, 2008, 

2010). 

Elemente de noutate: gospodărirea apelor în Europa se va realiza la nivel bazinal; 

gospodărire integrată apa de suprafață-ape subterane-zone umede și alte tipuri de 

ecosisteme dependente de ecosistemele acvatice; stabilirea obiectivului comun de 

„stare bună”, ce trebuie atins după implementarea măsurilor cuprinse în Planul de 

gospodărire a apelor; caracterizarea stării apelor în cinci categorii de calitate în 

funcție de elementele biologice, având în vedere că aceste elemente integrează și 

reflectă si nergic toate tipurile de impact și condițiile de mediu pe o perioadă mai lungă 

de timp. Elementele fizico-chimice, hidrologice și morfologice sunt elemente ajutătoare 

pentru caracterizarea stării apelor; definirea stării de referință pentru apele de 

suprafață;  definirea categoriei de „corpuri de apă puternic modificate” și „corpuri de 

apă artificiale”; recuperarea costurilor pentru serviciile de apă; participarea publicului 

la elaborarea Planului de Management al Apelor (MAPM, f.a). 

Așa cum precizam anterior, este introdus un nou concept în managementul resur- 

selor de apă „corpul de apă”. Corpul de apă este unitatea care se va utiliza pentru ra- 

portarea și verificarea modului de atingere a obiectivelor țintă ale directivei. Corpul de 

apă de suprafață reprezintă un element discret și semnificativ al apelor de suprafață 

ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape de tranziție, o parte din apele 

marine litorale (art. 2.10 din DCA). Corpul de apă de suprafață este format din: apă, 

patul albiei, zona riverană a râului care este relevantă pentru flora și fauna acvatică. 

Corpurile de apă de suprafață trebuie să fie alcătuite din elemente continue ale apelor 

de suprafață și să nu se suprapună unele cu altele. Criteriile de bază pentru delimita- 

rea corpurilor de apă de suprafață sunt prezentate în directivă. Corpul de apă subte- 

ran reprezintă un volum distinct (singular) de apă subterană dintr-un acvifer sau mai 

multe acvifere (art. 2.12). 

Directiva Cadru privind Apa a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

310/2004 pentru modificarea și completarea Legea apelor nr. 107/1996. 

Implementarea Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate mo- 

dificată prin Directiva nr. 98/15/CE a reprezentat una dintre cele mai mari pro- 

vocări cu care se confruntă România în domeniul apelor. Obiectivul directivei este de 

a proteja mediul de efectele adverse ale descărcărilor de ape uzate orășenești și ale 

descărcărilor provenind de la anumite sectoare industriale, în principal industria ali- 
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mentară și prelucrătoare. Directiva stabilește o serie de cerințe referitoare la sisteme- 

le de colectare, epurarea și evacuarea apelor uzate din aglomerările urbane, precum și 

a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale. 

Principalele cerințe ale Directivei sunt: 

1. Desemnarea întregului teritoriu al României ca zonă sensibilă (art. 5(8)). 

2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. (locuitori echivalenți) 

sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apei uzate orășenești (art. 3). 

3. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglo- 

merărilor cu mai mult de 2.000 l.e., sunt subiectul unei epurări secundare sau echiva- 

lente înainte de descărcare (art. 4). 

4. Asigurarea că apele uzate orășenești care intră în sistemele de colectare ale aglo- 

merărilor cu mai mult de 10.000 l.e., situate în zonele sensibile, sunt supuse unei epu- 

rări mai stringente înainte de descărcare, iar apa descărcată satisface standardele de 

emisii relevante pentru azot și fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4). 

5. Asigurarea că apele uzate orășenești colectate din aglomerările cu mai mult de 

2.000 l.e și descărcate în cursuri de apă curgătoare, și cele provenite din aglomerări 

cu mai puțin de 10.000 l.e. care descarcă în apele costiere, sunt epurate corespunzător 
înainte de descărcare (art. 7). 

6. Asigurarea că, atunci când apele din jurisdicția unui SM sunt afectate de evacuări 

de ape uzate din alt SM, statul afectat notifică celuilalt stat și Comisiei faptele relevan- 

te (art. 9). 

7. Asigurarea că stațiile de epurare a apelor uzate orășenești sunt proiectate, con- 

struite, exploatate și întreținute pentru a asigura performanțe suficiente în condiții 

climatice normale (art. 10). 

8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de co- 

lectare și în stațiile de epurare orășenești (art. 11), descărcările din stațiile de epurare 

a apei uzate orășenești (art. 12) și depozitarea nămolului rezultat din stațiile epurare 

a apei uzate orășenești, sunt supuse unor reglementări prealabile și/sau unor autori- 

zări specifice de către autoritatea competentă. 

9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în stațiile de 

epurare a apei uzate orășenești, respectă condițiile de descărcare stabilite în regle- 

mentările prealabile și/sau autorizările specifice emise de către autoritatea compe- 

tentă (art. 13). 

10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor recep- 

toare relevante și a monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din 

epurarea apei uzate orășenești (art. 14, 15). 

11. Cerințe orizontale (de exemplu: determinarea responsabilităților, raportarea 

– art. 16). 

Exemplificări referitoare la perioadele de tranziție obținute: Termenele limită pen- 

tru implementarea directivei variază în funcție de mărimea aglomerărilor umane și de 

caracteristicile receptorilor naturali. 

Pentru colectarea apelor uzate : 
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– Până la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerări cu mai mult de 10000 l.e. 

reprezentând 61,9% din încărcarea biodegradabilă totală; Până la 31 decem- 

brie 2018, pentru 2346 de aglomerări cu mai puțin de 10000 l.e., reprezentând 

38,1% din încărcarea biodegradabilă totală. 

Pentru epurarea apelor uzate: 

– Până la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerări cu mai mult de 10000 

l.e., reprezentând 61,9% din încărcarea biodegradabilă totală; Până la 31 de- 

cembrie 2018, pentru 2346 de aglomerări cu mai puțin de 10000 l.e., reprezen- 

tând 38,1% din încărcarea biodegradabilă totală. 

Motivația solicitării acestor perioade de tranziție a fost determinată de următoarele 

aspecte: 

– Situația existentă a infrastructurii din domeniul colectării și epurării apelor 

uzate orășenești, în special în mediul rural, necesită un mare volum de lucrări 

edilitare. 

– Costurile de implementare sunt foarte mari. 

– Capacitatea României de a asigura finanțarea acestor lucrări este limitată, ceea 

ce va face imposibilă realizarea acestor lucrări într-un termen scurt; este ne- 

cesară o eșalonare în timp a investițiilor care vor corespunde cu perioadele de 

tranziție obținute la negocierile cu Comisia Uniunii Europene. 

– Comunitățile mici nu au în prezent o capacitate de proiectare, finanțare și exe- 

cutare a unor proiecte mari de investiții. 

Protecția juridică a atmosferei. Calitatea aerului este esențială pentru viața și să- 

nătatea umană, precum și pentru existența ecosistemelor. Legea nr. 104 din 15 iunie 

2011 privind calitatea aerului înconjurător, potrivit art. 1 urmărește protejarea sănătă- 

ții umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii ca- 

lității aerului. Acest act normativ prevede o serie de măsuri (art. 2) la nivel național pri- 

vind, cum ar fi: definirea și stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător 

destinate să evite și să prevină producerea unor evenimente dăunătoare și să reducă 

efectele acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg; evaluarea calității ae- 

rului pe întreg teritoriul țării; obținerea informațiilor privind calitatea aerului pentru 

a sprijini procesul de combatere a poluării aerului și a disconfortului cauzat de acesta, 

precum și pentru a monitoriza pe termen lung tendințele și îmbunătățirile rezultate în 

urma măsurilor luate la nivel național și european; menținerea calității aerului acolo 

unde aceasta este corespunzătoare și/sau îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri. 

Atingerea acestor obiective, în conformitate cu Legea nr. 104/2011 din 15 iunie 

2011, se realizază prin Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Cali- 

tății Aerului (SNEGICA) ce asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de coo- 

perare între autoritățile și instituțiile publice, cu competențe în domeniu, în scopul 

evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul 

României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și in- 

ternaționale privind calitatea aerului înconjurător (art. 4). SNEGICA cuprinde, ca părți 

integrante Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului (SNMCA) care asigură 
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cadrul organizatoric, instituțional și legal pentru desfășurarea activităților de monito- 

rizare a calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României și Sistemul 

Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici (SNIEPA) care asigură ca- 

drul organizatoric, instituțional și legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile 

de poluanți în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul țării. 

Protecția aerului reprezintă acțiunea complexă de prevenire a poluării atmosferei 

sau de înlăturare a efectelor ei deja produse prin măsuri și instrumente de acțiune pre- 

mergătoare asupra tehnologiilor poluante (Bran & Ioan, 2001). Scara de manifestare a 

efectelor poluării atmosferice a condus la diferențierea nivelurilor politice de acțiune: 

– nivelul național, care include interesele populației și mediului, în general; 

– nivelul internațional, care cuprinde responsabilitatea față de țările învecinate, 

față de continent și față de planetă. 

Politica protecției atmosferei și managementul aerului trebuie să ia în considerare 

natura diferită a celor două niveluri, cu metode și instrumente manageriale deosebite. 

Dispoziții cu privire la atmosferă întâlnim și în alte acte normative: art. 136, al. 3 

din Constituție, capitolul X, din Legea mediului, este dedicat protecției atmosferei, 

schimbărilor climatice și gestionării zgomotului ambiental. Art. 59 stabilește printre 

atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului elaborarea, promova- 

rea și actualizarea Strategiei Naționale în domeniul Protecției Atmosferei și Planul Na- 

țional de Acțiune în domeniul Protecției Atmosferei; elaborarea, promovarea și, după 

caz, actualizarea Programului Național de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi 

de azot și pulberi provenite din instalații mari de ardere; coordonarea elaborării Pro- 

gramului Național de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, 

compuși organici volatili și amoniac; organizarea activității de monitoring privind ca- 

litatea aerului la nivelul întregii țări; stabilirea, după caz, prin actele de reglementare, 

a unor valori limită de emisie mai restrictive și a unor măsuri necesare în vederea 

respectării plafoanelor naționale de emisii, respectiv a încărcărilor și nivelelor critice.  

În cadrul Programului de guvernare, 2020-2024, în capitolul „Calitatea 

aerului și protecția atmosferei”, se propune pentru îmbunătățirea calității aerului și 

eficientizarea luării deciziilor interconectarea sistemului de monitorizare a calității 

aerului din administrarea ministerului cu sistemele de măsurarea ale universităților și 

institutelor de cercetare (Guvernul României, 2020). 

Cele mai importante acte normative naționale și europene în domeniul pro- 

tecției atmosferei sunt prezentate în Tabelul 4. 
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Tabelul 4. Selecție de acte normative în domeniul calității aerului 
 

Legislația națională 

 
Ordinul nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor           de 

gestionare a calității aerului. M.Of. nr. 56 din 24 ianuarie 2007. M. Of. nr. 56/24 ianuarie 2007. 

Lege nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 

distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg 

la 1 decembrie 1999. M. Of. nr.470/1 iulie 2003. 
 

Legislația UE 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. J. Of al UE L 152, 11.6.2008 

 
Regulamentul (CE) nr 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 

substanțele care diminuează stratul de ozon. J. Of al UE L 286, 31.10.2009. Modificat prin Regulamentul (UE) 

nr. 744/2010 al Comisiei, J. Of al UE L 218, 19.8.2010; Regulamentul (UE) nr. 1087/2013 al Comisiei, J. Of al UE 

L 293, 5.11.2013; Regulamentul (UE) nr. 1088/2013 al Comisiei, J. Of al UE L 293, 5.11.2013. 

Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018. 

 

Dintre manifestările internaționale care au abordat protecția atmosferei menți- 

onăm (pentru detalii (Duțu, 1998b)): Declarația de principiu asupra luptei împotriva 

poluării, adoptată de Consiliul Europei, 1968, Convenția de la Geneva asupra Poluării 

Atmosferice Transfrontaliere pe distanțe lungi, 1979, Convenția de la Viena privind 

Protecția Stratului de Ozon, 1985, Protocolul de la Montreal privind Substanțele care 

epuizează stratul de Ozon, 1987, Convenția Cadru a ONU asupra Schimbărilor Clima- 

tice de la Rio de Janeiro, 1992, Protocolul de la Kyoto din cadrul Convenției cadru 

asupra Schimbărilor Climatice, 1997, Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării 

atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofi- 

zării și nivelului de ozon troposferic de la Gothenburg, 1999. 

Energie-schimbări climatice 

Pachetul UE, lansat de Comisia Europeană în ianuarie 2014, privind orizontul 2030 

în domeniul energiei și schimbărilor climatice, este o continuare a Pachetului „Energie – 

Schimbări Climatice – 2020”. În acest pachet, țintele sunt: • reducerea, până în 2020, cu 

cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); • creșterea cu 20% a ponderii 

energiilor regenerabile în totalul consumului energetic; • creșterea eficienței energeti- 

ce cu 20%, pentru anul 2030, iar cele trei obiective majore se referă la: → țintă minimă 

de reducere la nivel UE a emisiilor de gaze cu efect de seră de 40% față de nivelul din 

 

Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de 

recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină. J. Of al UE L 285, 

31.10.2009. Modificată prin Directiva 2014/99/UE. J. Of al UE L 304, 23.10.2014. 

Ordinul nr. 1311/861 din 24 mai 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea 

planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de 

organizare și funcționare ale acestora. M. Of. nr. 471 din 30 iulie 2013. 
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1990; → un nivel minim obligatoriu la nivel UE de 27% pentru ponderea energiei din 

surse regenerabile în totalul consumului de energie, ce urmează să fie atins prin an- 

gajamente/contribuții corespunzătoare ale statelor membre; → ținta indicativă de cel 

puțin 27% la nivel UE, ce va fi revizuită până în 2020 cu posibilitatea de a fi majorată 

la 30% în orizont 2030. 

Pachetul legislativ Energie – Schimbări Climatice - 2020” cuprindea patru acte nor- 

mative europene: Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, de modificare a Directivei 2003/87/CE în ve- 

derea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de 

emisie de gaze cu efect de seră; Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind efortul statelor membre 

de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020; Directiva 

2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 

2009, privind stocarea geologică a dioxidului de carbon; Directiva 2009/28/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

Pactul verde european este strategia UE pentru atingerea obiectivului de 

neutralitate climatică până în 2050, iar pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” va 

transforma ambiția UE în realitate. Fig. 4 explică cum va transforma UE obiectivele 

privind neutralitatea climatică în legislație. 

 

Fig. 4. Transformarea obiectivelor climatice în legislație 

Sursa: Consiliul European & Consiliul Uniunii Europene, 2022. 
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Câteva dintre propunerile legislative și inițiativele politice incluse în „Pregătiți pentru 

55” sunt mențioante în continuare. Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” include, de 

exemplu, propuneri legislative și inițiative de politică care să aibă ca rezultat reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE de la 29% la 40%, comparativ  cu 2005, 

revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile prin care să se crească obiectivul 

actual al UE, care este de cel puțin 32% de energie din surse regenerabile în mixul energetic 

global, la cel puțin 40% până în 2030, revizuirea normelor privind emisiile de CO2 pentru 

autoturisme și camionete (se propune introducerea de obiective sporite de reducere la nivelul 

UE pentru 2030 un nou obiectiv de 100% pentru 2035) sau reducerea intensității emisiilor 

de gaze cu efect de seră (prin promovarea utilizării de către nave a combustibililor mai 

ecologici) generate de energia utilizată la bordul navelor cu până la 75% până în 2050  

(Consiliul European & Consiliul Uniunii Europene, 2022). 

Protecția juridică a pădurilor și a vegetației forestiere. Reglementările legale 

cu incidență în materie silvică reglementează relațiile sociale care se nasc în legătură cu 

crearea, îngrijirea, recoltarea și valorificarea fondului forestier, precum și relațiile care 

privesc organizarea și funcționarea aparatului silvic. 

Conform datelor Institutului Național de Statistică (2022), la sfârşitul anului 2021, 

fondul forestier naţional ocupa  o suprafaţă de 6607 mii hectare (27,7% din suprafaţa ţării). 

În anul 2021, suprafaţa pădurilor a fost de 6450 mii hectare, speciile de răşinoase acoperind 

1919 mii hectare (29,8%), iar speciile de foioase 4531 mii hectare (70,2%), iar în anul 2012 

suprafața pădurilor a fost de 6373 mii hectare, speciile de 

rășinoase acoperind 1945 mii hectare (30,5%), iar speciile de foioase 4428 mii hectare 

(respectiv 69,5%) (Institutului Național de Statistică, 2022). 

Protecția juridică a fondului forestier este asigurată în principal de Codul Silvic al 

României (Legea nr. 46/2008, modificat prin Legea nr. 95/2010, Legea nr. 60/2012, 

Legea nr. 197/2020), Hotărârea de Guvern nr. 617/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică,             Hotărârea de Guvern nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de 

minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată 

a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața 

pro prietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” și a Procedurii de acordare 

de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier 

proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități 

economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, 

Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, Legea nr. 171/2010 

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și 

completările ulterioare Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 

național, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole și celor forestiere (ultima modificare în 2010), Lege nr. 18/1991- 

Legea fondului funciar (cu ultimele modificări din 2010), O.U.G. 195/2005 privind 

protecția mediului, cu modificări și completări, Legea nr. 289/2002 privind perdelele 

forestiere de protecție. 
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Fondul forestier național, bun de interes național, ce se poate afla în proprietate 

publică sau privată, cuprinde, potrivit art. 1, al. 1 din Codul silvic, totalitatea păduri- 

lor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, 

producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor tere- 

nuri cu destinație forestieră și neproductive, cuprinse în amenajamente silvi- 

ce la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condițiile legii. 

Sunt considerate păduri, în sensul codului, și sunt incluse în fondul forestier național 

terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori care trebuie să atin-

gă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație. Întrucât        

elementul de bază al fondului forestier este pădurea, se impune, să ne oprim asupra 

acestui termen. El include: a) pădurile cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 

ianuarie 1990, precum și cele incluse ulterior în acestea, în condițiile legii; b) perdelele 

forestiere de protecție; c) jnepenișurile; d) pășunile împădurite cu consistență mai 

mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația 

forestieră. 

Administrarea fondului forestier (totalitatea activităților cu caracter tehnic, eco- 

nomic și juridic desfășurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de 

Regia Națională a Pădurilor Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădu- 

rilor, cu respectarea regimului silvic) este reglementată în Titlul II al Codului silvic. 

O atenție deosebită este acordată dezvoltării durabile a pădurilor. Printre principi- 

ile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor, se numără, conform art. 5 din cod, 

și: majorarea suprafeței terenurilor ocupate cu păduri, asigurarea nivelului adecvat 

de continuitate juridică, instituțională și operațională în gestionarea pădurilor; pri- 

mordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii; creșterea rolului silviculturii în 

dezvoltarea rurală; promovarea tipului natural fundamental de pădure și asigurarea 

diversității biologice a pădurii; sprijinirea proprietarilor de păduri și stimularea aso- 

cierii acestora; prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acțiunilor 

umane și a factorilor de mediu destabilizatori. Conservarea biodiversității ecosiste- 

melor forestiere implică măsuri de gestionare durabilă, prin aplicarea de tratamente 

intensive, care promovează regenerarea naturală a speciilor din tipul natural funda- 

mental de pădure și prin conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine. Ocolul silvic 

care administrează pădurile situate în interiorul unui parc natural sau parc național 

are prioritate în dobândirea dreptului de a administra ariile naturale protejate respec- 

tive, în condițiile legii, dacă suprafața pădurilor reprezintă mai mult de 50% din su- 

prafața acestora. 

Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor se realizează în con- 

cordanță cu prevederile amenajamentelor silvice și/sau ale studiilor de specialitate, 

studii fundamentate în conformitate cu normele tehnice specifice (art. 28 din Cod). 

Lucrările de reîmpădurire și de completare a regenerărilor naturale se execută în ter- 

men de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere. Dezvoltarea fondului forestier 

și extinderea suprafețelor de pădure constituie o obligație și o prioritate națională, în 

vederea asigurării echilibrului ecologic la nivel local, național și global și se realizează 
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prin Programul național de împădurire. Capitolul IX (Protecția solului, subsolului și 

a ecositemelor terestre), din O.U.G. nr. 195/2005, stabilește la art. 69: Deținătorii cu 

orice titlu ai fondului forestier, ai vegetației forestiere din afara fondului forestier și 

ai pajiștilor, precum și orice persoană fizică sau juridică care desfășoară o activitate 

pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au o serie de obligații, dintre care 

amintim: menținerea suprafaței împădurită a fondului forestier, a vegetației forestiere 

din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenișurilor, tufișurilor și pajiștilor existente, 

fiind interzisă reducerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; asigurarea 

exploatării raționale, organizarea și amenajarea pajiștilor, în funcție de capacitatea de 

refacere a acestora; sesizarea autorităților pentru protecția mediului despre accidente 

sau activități care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme 

terestre. 

Referitor la vegetația forestieră din afara fondului forestier, punctul 50 din Anexa 

codului silvic, o definește și menționează categoriile de vegetație care o compun. Este, 

așadar, vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, 

fondului forestier național care nu îndeplinește unul sau mai multe criterii de definire a 

pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: a) plantațiile cu specii forestiere de 

pe terenuri agricole; b) vegetația forestieră de pe pășuni cu consistență mai mică  de 

0,4; c) fânețele împădurite; d) plantațiile cu specii forestiere și arborii din zonele                   de 

protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare; e) arborii situați de-

a lungul cursurilor de apă și canalelor; f) zonele verzi din intravilan, altele decât                    cele 

definite ca păduri; g) parcurile dendrologice și arboretumurile, altele decât cele 

cuprinse în păduri; h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport 

și comunicație. 

În anul 2013, Comisia a publicat o strategie înglobând opt priorități, menită să ga- 

ranteze că pădurile din UE și sectorul forestier al UE sunt pregătite pentru a răspunde 

viitoarelor provocări (a se vedea Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O nouă stra- 

tegie a UE pentru păduri și sectorul forestier COM(2013) 659). Având acest punct de 

plecare, Strategia Forestieră a României 2018-2027, însumează cinci obiective stra- 

tegice: 1) Eficientizarea cadrului instituțional și de reglementare a activităților din 

domeniul forestier; 2) Gestionarea durabilă a fondului forestier național; 3) Creșterea 

competitivității și a sustenabilității industriilor forestiere, a bioenergiei și bioecono- 

miei în ansamblul ei; 4) Dezvoltarea unui sistem eficient de conștientizare și comuni- 

care publică; 5) Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier (Guver- 

nul României, 2017b) . 

Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg din 2002, a 

inclus problema pădurilor în contextul dezvoltării durabile. La nivel pan-european, 

declarația și rezoluțiile celei de a patra Conferințe interministeriale privind protecția 

pădurilor în Europa (Viena, 2003), a stabilit concepte și definiții comune, precum și o 

serie de acțiuni coerente pentru protecția și gestionarea durabilă a pădurilor. Dintre 

convențiile internaționale care vizează protecția și gestionarea durabilă a vegetați- 
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ei forestiere amintim: Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor 

naturale din Europa, Berna, 1979 (ratificată prin Legea nr. 13/1993), Convenția ONU 

privind Combaterea Deșertificării – UNCCD – lansată la Paris în anul 1994 care a fost 

semnată de Guvernul României și ratificată de Parlament prin Legea nr. 629/1997, 

Convenția privind diversitatea biologică (CBD, Rio de Janeiro 1992), a fost ratificată 

de România prin Legea nr. 58/1994; Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea 

durabilă a Carpaților (Convenția Carpatica) de la Kiev, 2003 (ratificată prin Legea nr. 

389/2006), Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității bi- 

ologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la 

Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (ratificat prin 

Legea nr. 137/2010). 

Protecția juridică a faunei și a florei terestre și acvatice: 

Protecția juridică a faunei. Termenul de faună definește totalitatea viețuitoare- 

lor din regnul animal care trăiesc într-o anumită regiune sau areal geografic. Normele 

juridice prin care se ocrotește fauna terestră și acvatică pot fi grupate în câteva cate- 

gorii (Marinescu, 2007): 

a) Norme privind protecția animalelor în general: reglementarea cadru este oferită 

de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor (modificată și completată prin 

Legea nr. 9/2008, O.U.G. nr.175/2020). Acest act normativ reglementează situația 

tuturor animalelor (inclusiv a celor sălbatice) și statuează drepturi și obligații atât în 

sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților statului. 

În plus, se adaugă normele sanitar-veterinare (Ordonanța nr. 42/2004 privind or- 

ganizarea activității veterinare cu modificări și completări din 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2012, Legea nr. 127/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2004 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind or- 

ganizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor modificată și 

completată în repetate rânduri prin diverse acte normative, cum ar fi Legea nr. 71 din 

28 martie 2013; O.U.G. nr. 83 din 12 decembrie 2014). Amintita lege reglementează 

măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor 

cu sau fără deținător11. Legea cuprinde dispoziții legale privind condițiile pentru deți- 

nerea animalelor, condițiile privind comerțul cu animale, transportul animalelor, pre- 

cum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții și ma- 

nifestări similare, intervențiile chirurgicale, tăierea sau uciderea animalelor, folosirea 

animalelor în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale. 

La nivelul UE primul act legislativ al UE privind bunăstarea animalelor a fost adop- 

tat în 1974 și reglementa protecția animalelor în abatoare. Ulterior, a fost adoptată o 

serie de acte normative privind protecția animalelor de fermă și de laborator, deține- 

 
11 În sensul prezentei legi, art. 2, prin deținător de animale se înțelege proprietarul, persoana care 
deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află  animalul. 
Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a 
asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a             nu le abandona și/sau 
izgoni. Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi. 
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rea animalelor în grădini zoologice care fac referință la bunăstarea animalelor. În iunie 

2017, a fost lansată platforma europeană privind bunăstarea animalelor. Platforma 

reunește 75 de reprezentanți ai părților interesate, ONG-urilor, oamenilor de știință, 

SM, țărilor din Spațiul Economic European, reprezentanți ai organizațiilor internați- 

onale și ai Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Trebuie precizat că UE 

are o competență foarte limitată cu privire la bunăstarea animalelor sălbatice (Comi- 

sia Europeană, 2017b). 

b) Norme referitoare la protecția animalelor de interes cinegetic: regimul juridic al 

vânătorii și protecției fondului cinegetic este cuprinsă în Legea vânătorii și a protec- 

ției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificată recent în anul 2015 prin Legea nr. 

149/2015). Potrivit art. 2 din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic fauna 

de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național  și 

internațional. Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, 

ameliorării calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, pre- 

cum și în scop didactic sau recreativ-sportiv. Practic, legea stabilește o serie de măsuri 

ce vizează administrarea și gestionarea durabilă a faunei cinegetice, protecția faunei 

de interes cinegetic (de exemplu, în scopul gestionării durabile a faunei de interes 

cinegetic, se interzic: popularea fondurilor de vânătoare cu exemplare bolnave, dege- 

nerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri; pășunatul în 

păduri; hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoa- re; 

mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului; deteriorarea 

cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice etc.), obligațiile ce le revin dețină- 

torilor de terenuri pe care se arondează fonduri de vânătoare, exercitarea vânătorii, 

regimul sancționator. 

c) Dipoziții legale privind animalele din captivitate, în grădini zoologice și acvarii 

publice: Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice nr. 191/2002 (modificată în 

2007) are ca obiect protejarea faunei sălbatice și conservarea biodiversității prin pre- 

vederea de măsuri pentru organizarea autorizării și inspectării grădinilor zoologice, 

sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversității. În sensul legii, grădinile 

zoologice reprezintă acele unități permanente care dețin animale din speciile sălbatice, în 

scopul prezentării lor publicului o perioada de minimum 7 zile pe an. Sunt incluse: 

grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii, acvarii. Fac 

excepție: circurile, magazinele de animale de companie și unitățile care nu expun pu- 

blicului un număr semnificativ de animale și specii. Conform art. 3 din lege, grădinile 

zoologice se pot înființa de către persoane fizice sau juridice, în baza acordului și a 

autorizației de mediu, precum și a autorizației sanitar- veterinare, eliberate de auto- 

ritățile teritoriale pentru protecția mediului și de autoritățile teritoriale sanitar-vete- 

rinare, conform legislației în vigoare. Dacă nu se eliberează autorizație, grădina zoo- 

logică sau o parte a acesteia se închide, până la îndeplinirea cerințelor de autorizare. 

Obligațiile și răspunderea privind conservarea vieții sălbatice sunt cuprinse în 
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capitolul III din lege12. 

d) Reglementări referitoare la animalele domestice: măsuri de protecție a anima- 

lelor domestice găsim în diverse acte normative cum ar fi Legea nr. 60/1974 – legea 

sanitară veterinară (modificată prin Legea nr. 580/2003, abrogată prin O.U.G. nr. 

42/2004), Legea nr. 32/2019 – legea zootehniei, Legea nr. 205/2004 privind protecția 

animalelor cu modificări și completări (a se vedea O.U.G. nr.175/2020), Legea nr. 60 din 

24 martie 2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția ani malelor 

de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. Aceste acte normative cuprind 

dispoziții privind atribuțiile referitoare la creșterea și exploatarea animalelor, nutriția, 

ameliorarea, reproducția și protecția acestora, răspunderile medicilor veterinari, 

obligațiile deținătorilor de animale și ale unităților care prelucrează, depozi tează, 

transportă și valorifică produse de origine animală, prevenirea și combaterea  bolilor 

transmisibile la animale etc. 

e) Norme privind protejarea animalelor folosite în scopuri științifice și experimenta- 

le: reglementarea de bază este oferită de Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor 

utilizate în scopuri științifice. Dispozițiile sale se aplică, (art. 1, al. 2) animalelor care sunt 

utilizate în proceduri13 sau destinate utilizării în proceduri ori în cazul în care sunt 

crescute în mod special pentru ca organele sau țesuturile acestora să fie folosite în 

scopuri științifice ori educative. Stabilește norme care vizează, de exemplu (art. 1, al. 1) 

îmbunătățirea metodelor de creștere, adăpostire, îngrijire și utilizare animalelor în 

proceduri, originea, reproducerea, marcarea, îngrijirea și adăpostirea, precum și 

uciderea animalelor; evaluarea și autorizarea proiectelor ce implică utilizarea 

animalelor în proceduri. Legea a transpus Directiva nr. 2010/63/UE privind                    protecția 

animalelor utilizate în scopuri științifice completează Directiva nr. 86/609/CEE a 

Consiliului din 24 noiembrie 1986 având în vedere discrepanțele accentuate 

existente între state cu privire la adoptarea măsurilor naționale de punere în 

aplicare a măsurilor de protecție a animalelor utilizate în scopuri științifice. 

f) Reglementări privind acvacultura și protecția fondului piscicol: O.U.G. nr. 23/2008 

 
12 De exemplu, administratorii sunt obligați să pună în aplicare dispoziții de conservare, amintim 
câteva: participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau 
de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau schimburi de informații referitoare la 
conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori 
reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural; adăpostirea animalelor în condiții care să răspundă 
cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale; prevenirea evadării animalelor, pentru 
a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și prevenirea pătrunderii din exterior a 
dăunătorilor și epidemiilor. 
13 Legea nr. 43/2014 (art. 2) definește procedura ca „orice utilizare, invazivă sau neinvazivă, a ani- 
malului în scopuri experimentale ori în alte scopuri științifice, cu rezultate cunoscute sau necu- 
noscute ori în scopuri educative, care pot provoca animalului un anumit nivel de durere, sufe- rință, 
stres ori vătămări de durată echivalente sau chiar mai puternice decât cele provocate de introducerea 
unui ac cu bunele practici veterinare; este inclusă orice acțiune care urmărește sau care ar putea să aibă 
ca rezultat nașterea ori eclozarea unui animal sau crearea și menținerea unei linii de animale 
modificate genetic în oricare dintre aceste condiții, însă este exclusă uciderea animalelor în scopul 
exclusiv al utilizării organelor ori țesuturilor acestora”. 



120  

privind pescuitul și acvacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009 (a abrogat Legea 

nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, ultima modificare da- 

tând din 2016 – Legea nr. 114/2016) este rezultatul necesității adoptării rapide a unui 

cadru juridic în conformitate cu reglementările UE, util administrării sectorului pescă- 

resc, prin conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu 

politica UE în domeniul pescuitului. Ea reprezintă cadrul general de reglementare, pe 

baza căruia se emite legislația secundară pentru sectorul pescăresc. Potrivit art. 1 din 

O.U.G. nr. 23/2008, prin acest act normativ se reglementează conservarea, adminis 

trarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și 

comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități 

se realizează: a) pe teritoriul României; b) în apele ce se află sub jurisdicția națională 

a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state. Ordonanța 

de urgență stabilește măsurile privind: organizarea și administrarea sectorului 

pescăresc; conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii; politica structurală; 

administrarea capacității flotei de pescuit; acvacultura; procesarea produselor 

obținute din pescuit și acvacultură; organizarea pieței produselor pescărești; 

cercetarea științifică în domeniul pescăresc; controlul și respectarea legislației în 

domeniu; relațiile internaționale; răspunderi și sancțiuni. 

Protecția juridică a florei. Flora poate fi definită ca totalitatea plantelor care tră- 

iesc într-o anumită regiune a globului, într-o anumită perioadă geologică sau într-un 

anumit mediu.  

Cadrul legal este asigurat de o serie de acte normative: O.U.G. nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice (aprobată cu modificări și completări prin modificată prin  OUG nr. 

154/2008 și Legea nr.  329/2009, Legea nr. 49/2011, OUG nr. 31/2014, OG nr. 20/2014, 

O.U.G. nr. 75/2018–respinsă în 2021, Legea nr. 90/2021, Legea nr. 151/2021), Legea 

nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea 

durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, Codul silvic, Ordinul nr. 

255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene 

privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră, Ordinul nr. 1223/2009 privind 

Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de 

faună sălbatice, H.G. nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în 

categoria zonelor umede de importanță internațională, H.G. nr. 1529/2006 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor 

biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor 

acestora, Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială 

avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

Ordinul nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de 

protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice, Ordinul nr. 2577/2012 privind 

aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară și/sau arii 

naturale protejate de interes național, Ordinul nr. 338/2013 privind aprobarea unor 
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regulamente pentru situri de importanță comunitară și/sau arii naturale protejate de 

interes național, Legea nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul 

durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai              2011 și semnat de România la Bratislava la 

27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a 

Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, Legea  nr. 76/2013 pentru ratificarea 

Protocolului privind managementul durabil al pădu rilor, adoptat la Bratislava la 27 

mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru 

privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților,     adoptată la Kiev la 22 mai 

2003, Legea nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și 

utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și 

semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și 

dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 etc. 

O.U.G. nr. 195/2005 cuprinde și ea, dispoziții privind protecția faunei și florei te- 

restre și acvatice. În capitolul IX al O.U.G nr. 195/2005 găsim reglementări privind 

protecția apelor și a ecosistemelor acvatice. Protecția apelor de suprafață și subte- 

rane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și 

productivității biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra 

mediului, sănătății umane și bunurilor materiale. Potrivit art. 53, al. 4 din O.U.G. nr. 

195/2005, activitățile de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare pe 

piața internă a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, terestră și acvatică, 

sau a unor părți ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se 

pot organiza și desfășura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autorită- 

țile publice județene pentru protecția mediului. În capitolul XI al O.U.G. nr. 195/2005 

sunt stabilite dispoziții legale privind protecția solului, subsolului și a ecosistemelor 

terestre. Conform art. 65 din ordonanță, protecția solului, a subsolului și a ecosisteme- 

lor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare și amenaja- 

re a teritoriului, este obligatorie pentru toți deținătorii, cu titlu sau fără titlu. 

Câteva precizări privind protecția solului trebuie făcute. Legea nr. 246/2020 

privind utilizarea, conservarea și protecția solului reglementează, conform art. 1  

„activitățile privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacității 

bioproductive, bonitarea economică, protecția solului și monitorizarea integrată a 

calității solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea utilizării 

durabile a acestei resurse naturale neregenerabile.” Dispozițiile actului normativ 

nu se aplică, de exemplu, siturilor potențial contaminate și contaminate. Important 

de reținut este introducerea „certificatului de calitate a solului”, definit ca „act care 

atestă calitatea solului, eliberat la finalizarea oricăror lucrări în urma cărora stratul 

de sol a fost afectat sau la înstrăinarea terenurilor afectate de activități economice 

cu impact asupra solului” (Anexă, pct.4). 

Potrivit art. 5 din O.U.G. 57/2007 deosebim diferite categorii de arii protejate: a) de 

interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezer- 

vații naturale, parcuri naturale; b) de interes internațional: situri naturale ale patrimo- 

niului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanță internațională (siturile 
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Ramsar), rezervații ale biosferei; c) de interes comunitar sau situri „Natura 2000”: situri 

de importanță comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecție specială avifau- 

nistică; d) de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al uni- 

tăților administrativ-teritoriale. Potrivit Ministerului Mediului (2018), ariile naturale 

protejate de interes național care compun rețeaua națională de arii naturale protejate 

din România, au fost desemnate conform clasificării Uniunii Internaționale a Conser- 

vării Naturii (IUCN), iar în prezent acestea ocupă aproximativ 8% din suprafața țării. 

Conservarea resurselor naturale se realizează și prin crearea și punerea în func- 

țiune a rețelei „Natura 2000”, protejarea unor specii vulnerabile, aplicarea unor 

instrumente cum ar fi Directiva-cadru apă, impulsionarea unor inițiative 

internaționale, combaterea schimbărilor climatice etc. (Tabelul 5).  

 

Tabelul 5. Selecție de acte normative în domeniul conservării biodiversității 
 

Legislația națională 

 
Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor 

naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979. M. Of. nr. 62 din 25 martie 1993. 

Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerțul internațional cu specii sălbatice 

de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973. M. Of. nr. 211 din 12.08.1994. 

 
Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african- eurasiatice, 

adoptat la Haga la 16 iunie 1995. M. Of. nr. 236 din 30.05.2000 

Legea nr. 191/2002. Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice. M. Of., Partea I nr. 271 din 23.04.2002. 
 
 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei  

sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. M.  Of. nr. 

442 din 29.07.2007. 

  Legea nr. 46/2008, Codul silvic. M. Of., Partea I nr. 238 din 27.03.2008.  

HG nr. 1066/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervația Biosferei 

“Delta Dunării” și încadrarea acestora în categoria rezervațiilor științifice. M. Of., Partea I nr. 771 din 18.11.2010. 

Ordinul nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale 

protejate. M. Of., Partea I nr. 523 din 14/07/2014. 

 
 

             

 

Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale 

sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979. M. Of. nr. 24 din 26 ianuarie 1998. 

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice. 

Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 

iunie 1992. M. Of. nr. 199 din 2.08.1994. 

Legea nr. 91/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi 

din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996. M. Of. 239 din 30.05.2000. 

Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. M. Of. 262 din data de 13.04.2011. 
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Legislația UE 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei 

sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. J. Of al UE L 61 din 3.3.1997. 

 
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 

comerțului cu acestea. J. Of al UE L 166/1 din 19.6.2006. 

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene 

invazive. J. Of al UE L 317 din 4.11.2014. 

 
Regulamentul (UE) nr. 2016/2029 al Comisiei din 10 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. J. Of 

al UE L 316/1 din 23.11.2016. 

Regulamentul (UE) nr. 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive 

de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. J. Of. al UE L 182, 13.7.2017. 
 

Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018. 

 

Rețeaua „Natura 2000” se opune tendinței actuale de fragmentare a habitatelor 

naturale și are ca fundament faptul real că dezvoltarea sistemelor socio-economice se 

poate face numai pe baza sistemelor ecologice naturale și semi-naturale. Rețeaua 

„Natura 2000” este alcătuită din: Arii de Protecție Specială Avifaunistică (APSA) 

pentru protecția păsărilor sălbatice (UE acceptă toate propunerile trimise), Situri de 

Importanță Comunitară (SIC) pentru  protecția unor specii de floră și faună, dar și 

habitate, care după acceptarea UE se vor transforma în Arii Speciale de Conservare 

(ASC). Obligațiile legale ale statelor membre în domeniul protejării naturii sunt incluse 

în Directiva „Păsări” privind conservarea păsărilor sălbatice și în Directiva „Habitate” 

privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice sunt 

menținute. 

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice. J. Of al 

UE L 94/24 din 9.04.1999. 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene 

invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al  

Consiliului. J. Of al UE L 189 din 14.7.2016. 

 

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 

păsărilor sălbatice. J. Of al UE L 20/7 din 26.1.2010. 

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de 

protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) 

nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor  69/464/CEE, 

74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului. J. Of al UE L 317 

din 23.11.2016. 
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Există 606 situri Natura 2000 în România care reprezintă 23% din suprafața 

totală (Miu 2020). Rețeaua Natura 2000 trebuie să țină cont                      de realitățile economice, 

sociale și culturale ale zonelor unde au fost declarate situri (WWF România et al., 2009). 

Astfel, activitățile economice care ajută la menținerea și protejarea mediului sunt 

permise în majoritatea siturilor Natura 2000, dar se pune un cu accent deosebit pe 

conservarea speciilor și habitatelor pentru care au fost declarate. 

Pe plan internațional, au fost încheiate o serie de Convenții internaționale care vi- 

zează protecția juridică a faunei și a florei terestre și acvatice (ele fiind ratificate și de 

România): 

– Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de 

Conferința Generala a UNESCO la 16 noiembrie 1972. 

– Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră 

sălbatică (CITES), Washington, 1973. 

– Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, Bonn,          23 

iunie 1979. 

– Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, 

Berna, 19 septembrie 1979. 

– Convenția privind protecția zonelor umede de importanță internațională 

(RAMSAR), Iran, 1979. 

– Acordul privind protecția mediului la tratatul asupra Antarcticii, Madrid, 4 oc- 

tombrie 1991. 

– Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, Londra, 4 decembrie 1991. 
– Convenția privind diversitatea biologică, Nairobi, 22 mai 1992. 
– Convenția privind diversitatea biologică, Rio de Janeiro, 5 iunie 1992. 
– Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, Haga, 

16 iunie1995. 

– Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și          din 

zona contiguă a Atlanticului, Monaco, 24 noiembrie 1996. 

– Convenția internațională pentru protecție fitosanitară, Roma, 1997. 
– Convenția Europeană privind peisajele, Florența, 20 octombrie 2000. 
– Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (Con- 

venția Carpatica), Kiev, 22 mai 2003. 

– Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava, 27 mai 

2011. 

La nivelul Uniunii Europene, amintim câteva dintre actele de referință în dome- 

niu: Directivele Consiliului nr. 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice 

(Directiva „Păsări”) și 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a spe- 

ciilor de floră și faună sălbatice (numită și Directiva „Habitate”), Directiva Consiliului nr. 

99/22/CE privind grădinile zoologice, Planurile de acțiune pentru biodiversitate (a se 

consulta și Strategia pentru diversitate biologică a UE 2030, disponibilă la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_886). Direc- 

tiva nr. 98/58/CE privind protecția animalelor de fermă a fost emisă în vederea îm- 
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bunătățirii condițiilor de viață a animalelor din cadrul fermelor. Dispozițiile sale nu 

se aplică animalelor care trăiesc în mediul sălbatic, animalelor destinate experimen- 

telor sau altor activități de laborator, celor care participă la concursuri, expoziții sau 

la alte activități culturale sau sportive și nici animalelor nevertebrate. Satele membre 

au obligația de a adopta dispoziții pentru ca proprietarii sau deținătorii să ia toate 

măsurile necesare pentru a garanta bunăstarea animalelor și pentru a se asigura că nu 

suportă dureri, suferințe sau vătămări inutile. 

Convenția Europeană privind animalele de fermă, adoptată în cadrul Consiliului 

Europei din 1978, stabilește măsuri adecvate în vederea asigurării bunăstării anima- 

lelor de fermă. Astfel, în art. 3 se prevede că „Animalele vor fi adăpostite și li se va da 

hrană, apă și îngrijire într-o manieră care – ținând cont de specie, grad de dezvoltare, 

adaptare și domesticire – este adecvată nevoilor lor fiziologice și etologice, în confor- 

mitate cu experiența și cunoștințele științifice”. 

 
7.2. Protecția mediului artificial 

Aspecte generale 

Mediu artificial sau mediul antropic este cel creat de mintea și mâna omului. Dacă 

construcțiile de orice fel se găsesc în interiorul perimetrului unde locuiesc oameni 

vorbim de așezări umane (unitățile administrativ-teritoriale: sate, comune, orașe 

etc.), dacă se găsesc în afara acestor perimetre le numim convențional obiective ar- 

tificiale din afara așezărilor umane (căi de comunicație, baraje, monumente istorice 

etc.) (Lupan, 2009). În cadrul Congresului Uniunii Internaționale de la Praga din 1967 

a fost introdusă expresia de „mediu uman”, concept care urmărea să integreze cele 

două medii oarecum contradictorii: mediul natural și cel artificial; astfel, s-a convenit că 

mediul uman cuprinde trei componente: mediul natural, mediul construit și mediul 

social (Minea, 2008). 

 

 

În anul 1976, a avut loc la Vancouver prima conferință a Națiunilor Unite asupra 

Așezărilor Umane – Habitat I. Printre principiile generale ale declarației adoptate se 

menționează că îmbunătățirea calității vieții oamenilor este primul obiectiv și cel mai 

important din fiecare politică referitoare la așezările umane. Aceste politici trebuie să 

faciliteze îmbunătățirea rapidă și continuă a calității vieții tuturor, începând cu satisfa- 

cerea nevoilor de bază privind hrana, adăpostul, apa curată, ocuparea forței de muncă, 

sănătatea, educația, formarea profesională, securitatea socială, fără nicio discriminare 

pe bază de rasă, culoare, sex, limbă, religie, ideologie, origine națională sau socială etc., 

într-un cadru de libertate, demnitate și justiție socială. Se recomandă ca fiecare poli- 

tică privind așezările umane să urmărescă integrarea armonioasă sau coordonarea a 

unei mari varietăți de elemente, inclusiv, de exemplu, creșterea și distribuția populați- 

ei, ocuparea forței de muncă, utilizarea terenurilor, infrastructură și servicii. 

Mediul artificial sau mediul antropic este cel creat de mintea și mâna omului. 
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Conferința Habitat II (Istanbul, 1996) a urmărit promovarea unei „viziuni poziti- 

ve” asupra așezărilor umane durabile ale secolului XXI, punând accentul pe rolul au- 

torităților locale și al descentralizării acțiunilor. Au fost adoptate două documente: 

Declarația de la Istanbul care promovează solidaritatea între popoare în scopul rea- 

lizării dreptului la locuință și eliminării discriminărilor și Planul mondial de acțiune 

care cuprinde un ansamblu de linii directoare și programe de acțiune cu angajamentul 

guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuință. Cu aceeași ocazie a luat ființă 

Comisia Națiunilor Unite asupra Așezărilor Umane (CNUAU) alcătuită din reprezen- 

tanți ai colectivităților locale și ai societății civile. Practic, în toate textele adoptate în 

cadrul întâlnirilor internaționale se au în vedere măsuri menite să asigure gestionarea 

durabilă a tuturor localităților urbane, mai ales în țările în dezvoltare, în scopul de a 

spori capacitatea lor de a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, în special cei 

marginalizați și defavorizati, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de dezvol- 

tare economică națională. Declarația de la Istanbul vine în sprijinul principiilor și a 

măsurilor stabilite în Agenda 21 (capitolul 7: Promovarea dezvoltării durabile a așe- 

zărilor umane). Punerea în aplicare a Agendei 21 a fost destinată să implice o acțiune 

la nivel internațional, național, regional și local. Unele guverne naționale au legiferat 

sau au recomandat ca autoritățile locale să ia măsuri pentru punerea în aplicare a pla- 

nului la nivel local, așa cum se recomandă în capitolul 28 din Agenda 21. În România, 

implementarea Agendei 21 Locală se realizează cu sprijinul PNUD. Prin implementa- 

rea Agendei 21 Locale se urmărește integrarea problemelor de protecție a mediului 

în procesul de luare a deciziei în sectoarele social și economic, formându-se astfel un 

parteneriat strategic. Agenda Locală 21 are o structură complexă fiind alcătuită din 3 

părți: Strategia Locală pentru Dezvoltare Durabilă, Planul Local de Acțiune și Portfo- 

liul de Proiecte. Strategia cuprinde o analiză a situației actuale a orașului, privită din 

cele trei domenii fundamentale ale dezvoltării durabile: social, economic și de me- 

diu. Această analiză, care evidențiază atât aspectele pozitive cât și pe cele negative, 

constituie baza pentru formularea obiectivelor și scenariilor de dezvoltare pe termen 

mediu și lung. Planul Local de Acțiune, pe termen mediu-scurt, reprezintă materia- 

lizarea obiectivelor și a scenariilor prin stabilirea priorităților și a pașilor de urmat, 

evaluarea financiară a acțiunilor, identificarea resurselor financiare și a modalităților 

de accesare a acestora. 

Conferința Națiunilor Unite privind Locuirea și Dezvoltarea Urbană Durabilă – Ha- 

bitat III de la Quito, Republica Ecuador, a avut loc în perioada 17-20 octombrie 2016, 

unde se afirmă și reafirmă o serie de deziderate privind funcțiile așezărilor umane: 

să fie participative, să promoveze angajamentul civic, să genereze un sentiment de 

apartenență și de proprietate, să fie sigure, incluzive, accesibile, verzi și de calitate, 

prietenoase pentru familii, să promoveze o planificare ce ține cont de vârstă și sex, 

precum și investiții pentru mobilitate urbană durabilă, sigură și accesibilă pentru toți, 

să protejeze, să conserve, să refacă și să le promoveze ecosistemele, apa, habitatele 

naturale și biodiversitatea, reducându-le impactul asupra mediului și să adopte mo- 

dele durabile de producție și consum (The United Nations Conference on Housing and 
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Sustainable Urban Development, 2016). 

La nivel european, dimensiunile dezvoltării durabile au fost abordate și din per- 

spectivă spațială, iar abordarea diferitelor probleme economice, sociale și de mediu 

s-a axat și pe regiunile urbane. În „Acordul de la Bristol”, (2005), sunt prezentate opt 

caracteristici pe care ar trebui să le îndeplinească o comunitate pentru a fi considerată 

durabilă: 

– Active, cuprinzătoare și sigure: cinstea, toleranța și coeziunea sunt atribute ale 

comunității, păstrându-se cultura locală și activitățile specifice acesteia. 

– Bine administrate: participarea, reprezentarea și conducerea sunt bazate pe 

principiile eficienței și incluziunii. 

– Bine conectate: rețelele de transport și de comunicație asigură accesul la locuri- 

le de muncă, centrele de educație și formare, centrele sanitare și la alte servicii. 

– Cu servicii publice dezvoltate: servicii publice și private care satisfac necesități- 

le publicului și sunt accesibile tuturor. 

– Cu o conștiință ecologică dezvoltată: asigurarea că spațiile destinate locuirii 

respectă normele de protecție a mediului. 

– Înfloritoare: economia locală este în plin avânt, diversificată și bazată pe ino- 

vații. 

– Bine proiectate și construite: cadru natural și construit de bună calitate. 

– Echitabile pentru toți: incluziunea celor din alte comunități, atât în prezent, cât 

și în viitor. 

Așadar comunitățile durabile, au fost definite la Bristol ca fiind regiuni în care locu- 

itorii acestora doresc să trăiască și să lucreze, atât în prezent, cât și în viitor. 

Amintim câteva dintre documentele UE și cele internaționale care reglementează 

aspecte legate de protecția mediului artificial: Carta europeană a amenajării teritoriu- 

lui (Torremolinos, Spania, 1983), Declarația de la Rio și Agenda 21 – ONU, Rio de Ja- 

neiro, iunie 1992, angajamentele comunitare decurgând din aderarea la Convenția-ca- 

dru privind schimbările climatice (1992) și Protocolul de la Kyoto (1997) privind re- 

ducerea gazelor cu efect de seră, cu impact direct asupra activităților urbane; Tratatul 

de la Amsterdam (1999) care stabilește dezvoltarea durabilă ca un scop al Uniunii 

Europene și consolidează probleme legate de integrarea politicilor urbane naționale 

în strategia comunitară, Convenția europeană a peisajului (Florența, octombrie 2000), 

Declarația Mileniului (ONU, New York, iunie 2001), Declarația privind Dezvoltarea 

Durabilă (ONU, Johannesburg, august 2002), Strategia tematică pentru mediul urban 

[COM(2005)0718], Acordul de la Bristol din decembrie 2005 asupra comunităților 

durabile, Comunicarea Comisiei „Politica de coeziune și orașele: contribuția orașelor 

și aglomerărilor urbane la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în ca- 

drul regiunilor” [COM(2006)0385], Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabilă 

a orașelor, 24-25 mai 2007, Comunicare a Comisiei Dimensiunea urbană a politicilor UE 

– „Principalele caracteristici ale unei agende urbane a UE” [COM(2014) 490 final], 

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 
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adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 201014. 

Pentru menținerea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice 

locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații (art. 70, 

O.U.G. nr. 195/2005): a) să îmbunătățească microclimatul urban, prin amenajarea și 

întreținerea izvoarelor și a luciilor de apă din interiorul localităților și din zonele li- 

mitrofe acestora, să înfrumusețeze și să protejeze peisajul, să mențină curățenia stra- 

dală; b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, 

măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei 

zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate, 

măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împo- 

triva inundațiilor; c) să respecte prevederile din planurile de urbanism și amenaja- 

rea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de 

transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri 

menajere, stradale și industriale și a altor obiective și activități, fără a prejudicia am- 

bientul, spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de sănătate și de confort a 

populației; d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcționarea sau 

existența obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației și mediu; e) să respecte re- 

gimul de protecție specială a localităților balneoclimaterice, a zonelor de interes tu- 

ristic și de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate și a monumentelor 

naturii; sunt interzise amplasarea de obiective și desfășurarea unor activități cu efecte 

dăunătoare în perimetrul și în zonele de protecție a acestora etc. 

În aceeași direcție a menținerii unui mediu de viață sănătos al populației din așe- 

zările umane, au fost elaboarte o serie de norme de igienă privind aprovizionarea 

cu apă potabilă a localităților, referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea 

deșeurilor solide, pentru transportul de persoane, privind înhumarea, transportul și 

deshumarea cadavrelor etc. 

Obiectivele artificiale, din afara așezărilor umane, cuprind tot ceea ce este creat de 

om și așezat în mijlocul naturii, între diferitele așezări umane (drumurile care fac par- 

te din sistemul național de transport, căile ferate, în sens larg, monumentele istorice 

 
14 Strategia Europa 2020 reprezintă un program pe zece ani (2010-2020) prin care UE și-a propus să 
creeze condiții pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Strategia a fost 
adoptată în iunie 2010, pe fondul crizei economice, a intensificării globalizării, dete- riorării mediului, 
migrației și îmbătrânirii populației. Cuprinde trei priorități tematice: creștere          economică inteligentă, 
creștere economică durabilă, creștere economică favorabilă incluziunii. Obiectivele care ar fi trebuit a fi 
atinse până în anul 2020, au fost: ocuparea forței de muncă – să asigure o rată a ocupării forței de 
muncă de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani); cercetare și dezvoltare – să 
investească 3% din PIB-ul UE în cercetare și dezvoltare; schimbări climatice și utilizarea energiei – să 
limiteze emisiile de gaz cu efect de seră cu 20-30%    față de 1990, să acopere 20% din necesarul de 
energie folosind resurse regenerabile, să îmbunătățească efciența energetică cu 20%; educație – să 
reducă rata abandonului școlar timpuriu sub 10%, să crească ponderea populației cu studii superioare, 
având vârsta între 30 și 34 de ani; lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale – să reducă numărul 
cetățenilor europeni care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale cu 20 de 
milioane (reducere de 25% a numărului de persoane cu risc de sărăcie) (Pînzariu & Pricop, 2014). 
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etc.). Multe dintre aceste bunuri sunt identice sau se aseamănă cu cele din interiorul 

așezărilor umane, dar protecția lor juridică se realizează de cele mai multe ori prin 

alte mijloace de reglementare. Legislația specifică acestor obiective stabilesc măsuri 

tehnice de supraveghere, întreținere, exploatare etc. 

În concluzie, la nivel național protecția mediului artificial este reglementată sub 

aspect global de Constituție, de O.U.G. nr. 195/2005 (capitolul XII), precum și prin acte 

normative speciale: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor 

și unele măsuri pentru realizarea locuințelor cu modificări și completări, Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (modificată și completată în 

aproape anual până în 2022), Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

(modificată recent prin Legea nr. 163/2016), Legea nr. 442/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice (cu modificări aduse și de Ordonanța nr. 10/2016), Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (modificată în 2016 prin Legea nr. 

225/2016), Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi 

din zonele urbane. O importantă modificare la  acest act normativ a survenit în anul 

2012, prin Legea nr. 47/2012 care precizează că „extinderea intravilanului localităților, 

transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale și construirea pe terenuri 

de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, 

a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de 

urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor și 

un minimum de 5% spații verzi publice.” Uniunea Europeană recomandă un minimum 

de 26 m2/cap locuitor, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății 50 m2/cap locuitor. 

 
Câteva situații particulare privind protecția mediului artificial: gestionarea 

riscurilor naturale și tehnologice, gestionarea deșeurilor și zgomotul 

ambiental 

Gestionarea riscurilor naturale și tehnologice. Ca și alte regiuni din lume, UE 

este vulnerabilă la aproape toate tipurile de dezastre naturale care cauzează nu doar 

pierderi de vieți omenești, ci și pagube materiale care se ridică la miliarde de euro în 

fiecare an, afectând stabilitatea și creșterea economică (European Commission, 2013). 

Conform unei estimări, în perioada 1994-2013 au avut loc 6 873 de dezastre naturale la 

nivel mondial, care s-au soldat cu pierderea a 1,35 milioane de vieți omenești, iar 

pierderile economice cauzate de dezastre în perioada 2005-2015 se ridică la 1300 de 

miliarde de dolari americani (Curtea de Conturi Europeană, 2016). 

Este evident că eliminarea riscurilor nu este posibilă, dar se pot reduce efectele 

sociale și economice ale dezastrelor. Astfel, în ultimii ani, accentul s-a mutat dinspre 

răspunsul în situații de criză, spre prevenirea și protecția împotriva efectelor acestora 

(Iordache & Sima, 2015). Comunicatul Comisiei Europene „O abordare comunitară în 

privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om” (COM(2009)82 

final) a urmărit identificarea măsurilor care ar putea fi incluse într-o strategie comu- 

nitară pentru prevenirea dezastrelor naturale și a dezastrelor provocate de om, pe 

baza și prin inter-relaționarea măsurilor existente. Comunitatea a elaborat deja un set 
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de instrumente cu scopul de a aborda diverse aspecte legate de pregătirea, reacția și 

redresarea în cazul producerii unor dezastre. De asemenea, există o serie de inițiati- 

ve ce vizează inundațiile (Directiva nr. 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea 

riscurilor de inundații), dezastrele tehnologice (Directiva 2012/18/UE2 – Directiva 

Seveso III15 care a trebuit să fie transpusă de statele membre până la 31 mai 2015) și 

deversările de petrol (Regulamentul nr. 1726/2003 prin care se interzice intrarea pe- 

trolierelor cu cocă simplă în porturile europene, Regulamentul nr. 2038/2006 privind 

finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă 

în domeniul combaterii poluării provocate de nave, modificat prin Regulamentul nr. 

100/2013, a se consulta și Tabelul 6), care abordează elemente ale prevenirii dezastre- 

lor. Cu toate acestea, nu există la nivelul Uniunii o abordare strategică în materie 

de prevenire a dezastrelor. Comunicarea reprezintă o continuare a angajamentului 

luat de Comisie de a elabora propuneri privind prevenirea dezastrelor și constituie un 

răspuns la apelurile lansate de Parlamentul European (Rezoluția Parlamentului Euro- 

pean din 19 iunie 2008 privind accelerarea capacității de reacție a Uniunii Europene 

în caz de dezastre, Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind 

impactul regional al cutremurelor) și de Consiliu (Concluziile Consiliului din 16 iunie 

2008) referitoare la intensificarea măsurilor de prevenire a dezastrelor și de 

atenuare a efectelor acestora. Ele au contribuit la implementarea Cadrului de acțiune 

de la Hyogo pentru perioada 2005-2015 (adoptat la Conferința mondială privind 

reducerea dezastrelor) și reprezintă o parte a unui pachet care include o dimensiune 

externă și una internă (Strategia UE privind contribuția la reducerea riscurilor de 

dezastre în țările în curs de dezvoltare (COM (2009)84). Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea         riscului de dezastre pentru perioada 2015-2030, adoptat în martie 2015, 

este primul acord major al agendei de dezvoltare post-2015, cu șapte obiective și patru 

priorități de acțiune. La nivel național, una dintre consecințele Declarației de la Hyago 

 
15 Denumirea Directivelor Seveso a fost data după localitatea Seveso din Italia, unde în 1976 s-a produs 

un accident la o uzină chimică pentru fabricarea de pesticide. În 1982 a fost adoptată Directiva                 

Consiliului 82/501/CEE privind pericolele de accidente majore ale anumitor activități industriale – 

așa numita Directiva Seveso. În 1984, în India, la fabrica Union Carbide de la Bhopal, s-a produs o 

scurgere de 41 t izocianat de metil în atmosferă, ceea ce a provocat moartea a peste 3.500 de personae. 

În anul 1986 a avut loc un alt accident la depozitul Sandoz de la Basel, Elveția. Aici,               pentru stingerea 

incendiilor s-a utilizat apă contaminată cu mercur, pesticide organo–fosforice și alte substanțe chimice 

periculoase care au cauzat poluare masivă a Rinului, cu consecințe devastatoarea supra faunei acvatice. 

Așadar, Directiva Seveso a fost amendată de două ori, pentru a se extinde domeniului de aplicare și 

astfel, pentru a a include depozitarea de substanțe periculoase. Directiva Seveso II (Directiva 96/82/CE 

privind controlul pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase), 

obligatorie din 1999, a înlocuit integral Directiva Seveso I. Directiva Seveso II a introdus noi cerințe 

privind sistemul de management al securității, plani ficarea în situații de urgență și planificarea 

utilizării terenurilor și o consolidare a prevederilor privind inspecțiile efectuate la acest tip de 

amplasamente. Accidentele industriale ulterioare de la Toulouse, Baia Mare, Enschede au impus 

extinderea Directivei Seveso II 96/82/CE prin Directiva 2003/105/CE. Directiva Seveso III a înlocuit 

Directiva Seveso II. 
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și Sendai a fost realizarea, în 2017, a Platformei naționale pentru reducerea 

riscurilor la dezastre. Aceasta urmărește reducerea mortalității și numărul 

persoanelor afectate de dezastre, reducerea pierderilor economice și daunelor 

asupra infrastructurii critice.  Un alt obiectiv este și creșterea accesului populației la 

sisteme de avertizare timpurie în cazul producerii unor dezastre. 

 

Tabelul 6. Selecție de acte normative în domeniul managementului riscului 
 

Legislația națională 

 
Hotărârea nr. 1033/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la H. G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor 

de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 801 din 18 decembrie 2013. 

Ordinul nr. 251/2005 pentru organizarea și funcționarea secretariatelor de risc privind controlul activităților care 

prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 298 din 11 aprilie 2005. 

 
Ordinul nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de 

accidente în care sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 460 din 31 mai 2005. 

Ordinul  nr.  1084/2003  privind  aprobarea  procedurilor  de  notificare  a  activităților  care  prezintă  pericole  de 

producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore 

produse. M. Of. nr. 118 din 10 februarie 2004. 

 
Legislația UE 

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore  

care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. J. 

Of. L 197/1 din 24.07.2012. 

 

Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018. 

 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMS) a fost creat în 

anul 2004 prin O.U.G. nr. 21/2004. SNMSU funcționează pentru prevenirea și gestio- 

narea situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, 

financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate (art. 1, O.U.G. nr.  

21/2004). Sistemul Național se compune din: a) comitete pentru situații de urgen- 

ță; b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; c) servicii publice comunitare 

 

Ordinul nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care 

sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 522 din 16 iunie 2006. 

                

 

 

Ordinul nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care 

prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 191 

din 4 martie 2004. 

Ordinul nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspecție pentru obiectivele care prezintă pericole de 

producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. M. Of. nr. 77 din 27 ianuarie 2006. 
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profesioniste pentru situații de urgență; d) centre operative pentru situații de urgență; 

e) comandantul acțiunii (art. 6, O.U.G. nr. 21/2004). 

Competențele UE în materie de protecție civilă sunt stipulate în articolul 196 din 

TFUE, unde se precizează că UE ar trebui să urmărească promovarea unei cooperări 

operaționale rapide și eficiente, în cadrul Uniunii, între serviciile naționale de pro- 

tecție civilă, precum și consecvența acțiunilor întreprinse la nivel internațional în 

materie de protecție civilă. Practic, mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Union 

Civil Protection Mechanism – UCPM) a fost creat inițial în 2001, iar actualul cadru 

juridic a fost stabilit prin Decizia nr. 1313/2013, care se aplică începând cu 1 ianu- 

arie 2014. Câteva considerații asupra acestei decizii merită atenția noastră. Decizia 

nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii are drept 

scop consolidarea cooperării dintre UE și statele membre și facilitarea coordonării în 

domeniul protecției civile în vederea îmbunătățirii eficienței sistemelor de prevenire, 

pregătire și răspuns la dezastre16 naturale și provocate de om (art.1). Acest mecanism 

sprijină, completează și facilitează coordonarea acțiunii statelor membre în vederea 

realizării unei serii de obiective specifice comune, dintre care menționăm (a se vedea 

art. 3): atingerea unui nivel ridicat de protecție împotriva dezastrelor prin prevenirea 

sau reducerea efectelor potențiale ale acestora, prin promovarea unei culturi a preve- 

nirii și prin îmbunătățirea cooperării între serviciile de protecție civilă și alte servicii 

relevante, creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației pentru dezastre. 

Această Decizie introduce o abordare a managementului dezastrelor în UE mai 

integrată și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor.  

Printre instrumentele           suplimentare se numără: sistemul comun de comunicare și 

informare în caz de urgență (CECIS) (un instrument IT care permite comunicarea 

imediată în situații de urgență  între țările participante); exerciții și un program de 

formare în vederea îmbunătățirii            capacității de răspuns la dezastre și a coordonării 

asistenței în materie de protecție civilă în statele UE; module de protecție civilă: 

echipament și unități de personal gata  de mobilizat; capacitatea europeană de răspuns 

în situații de urgență: un ansamblu de  capacități angajate în prealabil, puse în comun 

pe bază voluntară de țările UE, gata de mobilizat pentru operațiunile de protecție civilă 

din UE (Uniunea Europeană, 2018).  

Operațiunile de asistență derulate de UE sunt coordonate de Direcția Ajutor Uma- 

nitar și Protecție Civilă a Comisiei Europene (ECHO). Comisia Europeană joacă un rol 

esențial în coordonarea răspunsurilor la situații de criză în UE și în lume, prin inter- 

mediul acestui mecanism de protecție civilă al UE. Centrul de coordonare a răspunsu- 

lui la situații de urgență monitorizează în permanență crizele existente și potențiale 

(pentru detalii a se consulta http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emer- 

gency-response-coordination-centre-ercc_en). 

 

 

 
16 Decizia nr. 1313/2013/UE definește (art. 4) „dezastrul” ca orice situație care are sau poate avea efecte 
grave asupra persoanelor, a mediului, sau a bunurilor materiale, inclusiv asupra patrimoniului cultural. 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emer-
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Gestionarea deșeurilor. Comisia Europeană a prezentat, în martie 2020, un plan 

de acțiune privind economia circulară, care urmărește reducerea deșeurilor printr-

o mai bună gestionare a resurselor. La nivelul UE, s-au realizat progrese importante 

în domeniul gestionării deșeurilor. Din 2005 până în 2018, cantitatea medie de 

deșeuri municipale pe cap de locuitor a scăzut în UE (Parlamentul European, 

2020b). Cu toate acestea, situația variază de la un stat la altul. Spre exemplu, 

ponderea depozitării deșeurilor în România, în anul 2017, era de 71%, iar în 

Danemarca sau Germania de 1%, rata europeană fiind de 24% (Parlamentul 

European, 2020b). 

La nivel național și european există o multitudine de acte normative care vizează 

deșeurile (Tabelul 7).  Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul 

deșeurilor a transpus Directivei nr. 2008/98/ CE privind deșeurile. Ținând cont de 

modificările și completările aduse de Directiva 2018/851/UE actului european. Legea 

nr. 211/2011 a fost abrogată. În prezent, regimul deșeurilor este reglementat de O.U.G. 

nr. 92 din 19 august 2021. OUG nr. 92/2021 defineşte deşeul (Anexa 1, pct 10) ca „orice 

substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le 

arunce”.  

Strategia națională de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2014-2020 

(Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de 

gestionare a deșeurilor 2014 – 2020) stabilește obiectivele și politicile de acțiune, pe 

care România trebuie să le urmeze în domeniul gestionării deșeurilor pentru atingerea 

statutului de societate a reciclării. SNGD stabilește politica și obiectivele strategice ale 

României în domeniul gestionării deșeurilor pe termen scurt (anul 2015) și mediu (anul 

2020), iar pentru implementarea pe termen scurt a strategiei se elaborează Planul 

național de gestionare a deșeurilor (PNGD). 

 

Tabelul 7. Selecție de acte normative în domeniul deșeurilor 
 

Legislația națională 

 
Ordinul 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării 

de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. M. Of. nr. 377 din 19 mai 2017. 

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. M. Of. nr. 409 

din 31 mai 2016. 

 
Ordinul nr. 824/2014 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul proteccției mediului. 

M. Of. nr. 460 din 24 iunie 2014. 

Ordinul 1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor din activității medicale. M. Of. nr. 58/24 

ianuarie 2012. 

                 

 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. M. Of. nr. 869 din 

20 noiembrie 2015. 

Ordinul nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării 

deşeurilor de ambalaje. 

Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014 – 

2020. M. Of. nr. 750/2013 
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Legislația UE 

Regulamentul 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului 1069/2009 privind subprodusele de origine animală 

și produse derivate. J. Of. L 54, 26.2.2011. 

Regulamentul 1069/2009 privind subprodusele de origine animală și produse derivate. J. Of. L 300, 14.11.2009. 

Directiva 2013/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 

2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, 

în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați 

utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 

2009/603/CE a Comisiei. J. Of. L 329/5, 10.12.2013. 

Directiva 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98 

privind deșeurile. OJ L 150, 14.6.2018. 

Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 

94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. OJ L 150, 14.6.2018 

Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 

1999/31/CE privind depozitele de deșeuri. OJ L 150, 14.6.2018. 

Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 

Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și 

acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice. OJ L 150, 14.6.2018. 

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 

2004/35/CE. J. Of. L 102, 11.4.2006. 

Directiva 1999/31 privind depozitarea deșeurilor. J. Of. L 182, 16.7.1999. 

Directiva 86/278 privind protecția mediului, în special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare 

în agricultură. J. Of. L 181, 4.7.1986. 

Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018, cu actualizări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2017, Comisia Europeană a adus România în fața Curții de Justiție a UE (cauza C-301/2017) pentru 

faptul că nu a închis și reabilitat 68 de depozite ilegale de deșeuri (termenul era până la 16 iulie 2009), astfel 

cum se prevede în Directiva UE privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE a Consiliului). În 

temeiul directivei, statele membre au obligația de a recupera și a elimina deșeurile într-un mod care să nu 

pericliteze sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea 

necontrolată a deșeurilor. În 2015, Comisia a trimis un aviz motivat, cerând autorităților române să ia 

măsuri corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate.   Deși s-au înregistrat progrese, au rămas 

totuși 68 de depozite de deșeuri neconforme (European Commission, 2017). Hotărârea de Guvern 

privind Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) (Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea 

Planului național de gestionare a deșeurilor) a fost aprobată conducând la închiderea acestei proceduri de 

infringement aflată în fază contencioasă. Cu toate că au existat unele progrese, România nu a luat toate 

măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții în cauza C-301/17 (44 din cele 68 de depozite 

de deşeuri la care se referă această hotărâre nu au fost încă închise în conformitate cu Directiva 

1999/31/CE privind depozitele de deșeuri). Astfel, Comisia a introdus în februarie 2022, o nouă 

acțiune împotriva României (C-109/22). Comsia a solicitat Curții obligarea României la plata unei 

sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 3 311,5 euro, înmulțit cu numărul zilelor care s-au scurs 

începând din ziua următoare pronunțării hotărârii în cauza C-301/17 până la data luării tuturor 

măsurilor necesare de către țara noastră pentru a se conforma acestei hotărâri, sau, în lipsa luării 

acestor măsuri, până la data pronunțării hotărârii de către Curte în prezenta cauză, sub rezerva 

depășirii sumei forfetare minime de 1 643 000 euro (Curtea de Justiție a UE, 2022). 
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Zgomotul ambiental. Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea 

zgomotului ambiental a transpuns Directiva nr. 2002/49/CE privind evaluarea și ges- 

tionarea zgomotului ambiental (directivă modificată în 2020). Legea nr. 121 din 3 

iulie 2019 a abrogat H.G. nr. 321/2005. Legea nr. 121/2019 transpune în legislaţia 

naţională prevederile anexei Directivei 2020/367 prin care s-a modificat anexa III 

a Directivei 2002/49/CE în ceea ce priveşte stabilirea metodelor de evaluare a 

efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental. Au fost introduse metode de 

evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului (disconfortul pe timp de zi, 

tulburarea somnului pe timp de noapte ca urmare a expunerii la zgomot) pentru 

trei tipuri de surse de zgomot – trafic aerian, feroviar şi rutier. 

Tabelul 8 prezintă o selecție a celor mai importante acte normative privind 

zgomotul ambiental. 

 

Tabelul 8. Selecție de acte normative în domeniul zgomotului ambiental 
 

Legislația națională 

Ordinul MMSC nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înființează în cadrul autorităților 

publice pentru protecția mediului în vederea analizării și evaluării hărților strategice de zgomot și a rapoartelor 

aferente acestora. 

 
Ordinul  nr.  720/2007  privind  modificarea  Ordinului  ministrului  transporturilor,  construcțiilor și  turismului 

nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, 

drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune 

aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora. M. Of. nr. 

583 din 24 august 2007. 

Ordinul nr. 152/558/1119/532 din 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de 

aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțune, pentru indicatorii L_zsn și L_noapte, în 

cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate 

principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în  zonele din 

aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgență  a Guvernului 

nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 

84/2006. M. Of. nr.531/ 15 iulie 2008. 

 
Legislația UE 

 

 

   Sursa: adaptat după Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 2018, cu actualizări. 
 
 
 

Ordinul nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de 

zgomot. M. Of. nr. 864/ 18 decembrie 2007. 

Legea nr. 121/2019 referitoare la evaluarea şi gestionarea zgomotului. M. Of. 604 din 23 

iulie 2019. 

Ordinul nr. 678/1344/915/1397 din 2006, pentru aprobarea ghidului privind metodele interimare de calcul al 

indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățilr din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și 

aerian din vecinătatea aeroporturilor. M. Of. nr.730/25 august 2006. 

 

Directiva (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare 

ale zgomotului ambiental. OJ L 67, 5.3.2020 
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• Indiferent că ne referim la protecția mediului natural sau artificial, 

dispoziții legale de reglementare găsim atât în O.U.G. nr. 195/2005 

cu modificări și completări, cât și în legi sectoriale sau în Constituție. 

• În cadrul Protecției mediului natural ar trebui abordate aspectele ju- 

ridice legate de protecția apei, a atmosferei, a pădurilor și a vegetației 

forestiere, a ariilor naturale protejate și a monumentelor naturii, a 

faunei și florei terestre și acvatice. 

• În cadrul Protecției mediului artificial ne-am referit la protecția juridică a așezărilor 

umane și a obiectivelor artificiale din afara așezărilor umane. Atunci când construcțiile 

de orice fel se găsesc în interiorul perimetrelor unde locuiesc oamenii vorbim de 

așezări umane (unitățile administrativ-teritoriale: sate, comune, orașe etc.); dacă se 

găsesc în afara acestor perimetre le numim convențional obiective artificiale din afara 

așezărilor umane (căi de comunicație, baraje, monumente istorice etc.) (Lupan, 

2009).  

• OUG nr. 92/2021 defineşte deşeul (Anexa 1, pct 10) ca „orice substanță sau obiect pe care 

deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce”.  
 

Verificare 

1)

ză protecția juridică a apei? 

2) Menționați cel puțin două ținte din pachetul UE privind orizontul 

2030 în domeniul energiei și schimbărilor climatice. 

3)  
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CAPITOLUL VIII 

Aplicarea și controlul dreptului Uniunii Europene în materie 

de mediu. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 

 
 

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) reprezintă un izvor 

esențial al dreptului UE, datorită faptului că, în numeroase ocazii, această instituție, 

prin intermediul hotărârilor sale, completează și dă precizie dispozițiilor din tratatele 

fondatoare, iar nu de puține ori asigură respectarea tratatelor amintite. CJUE își ma- 

nifestă opiniile privind diverse teme uzând de posibilitatea de a emite avize. Jurispru- 

dența CJUE stăruiește asupra a trei idei de bază (Molina del Pozo, 1997): 

• Renunțarea SM de a interveni și cedarea în favoarea instituțiilor UE a 

unor părți din suveranitate este un fenomen ireversibil. 

• Interpretarea tratatelor făcută de CJUE are caracter evolutiv și dinamic. 

• Dreptul UE constituie un sistem juridic propriu al Uniunii Europene. 

Printre funcțiile CJUE se numără: controlul aplicării dreptului UE de către instituții, 

în procesul de executare a dispozițiilor tratatelor, precum și de către SM și particulari, 

în raport cu respectarea obligațiilor ce le revin din dreptul Uniunii; protejarea statelor, 

persoanelor fizice/juridice de eventualele abuzuri în derularea procesului integrațio- 

nist; dezvoltarea și interpretarea dreptului unional. 

Întrucât acest capitol este dedicat aspectelor practice legate de protecția juridică a 

mediului, în special procedurii întrebării preliminare și acțiunii în neîndeplinirea obli- 

gațiilor, se impune să facem câteva precizări. Cu privire la aceste aspecte, la subpunc- 

tul 1.3.3 din lucrare, când ne-am referit la funcția Comisiei de „gardian al tratatelor”, 

am făcut trimitere și la art. 258-260 din TFUE prin care se reglementează procedura 

de neîndeplinire a obligațiilor (infringement). În ceea ce privește procedura întrebării 

preliminare, potrivit art. 267 din TFUE, CJUE este competentă să se pronunțe, cu titlu 

preliminar, cu privire la: (a) interpretarea tratatelor; (b) validitatea și interpre- 

tarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii. În 

cazul în care o asemenea chestiune se invocă în fața unei instanțe dintr-un SM, această 

instanță poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privință îi este nece- 

sară pentru a pronunța o hotărâre, să ceară Curții să se pronunțe cu privire la această 

chestiune. Dacă o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei 

instanțe naționale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul in- 
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tern, această instanță este obligată să sesizeze Curtea. În cazul în care o asemenea 

chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe judecătorești naționale 

privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăște în cel 

mai scurt termen. 

Așadar, pentru a asigura uniformitatea interpretării dreptului unional, s-a preferat 

instituirea unui sistem de cooperare în cadrul căruia CJUE să fie consultată de către 

jurisdicțiile naționale atunci când acestea din urmă, având de aplicat o dispoziție a 

dreptului unional într-un litigiu cu care sunt sesizate, trebuie să știe dacă această dis- 

poziție este validă sau să precizeze sensul pe care înțeleg să i-l dea. De o importanță 

deosebită pentru obținerea unui răspuns concludent din partea CJUE este modul de 

formulare a întrebării prejudiciale de către judecătorul național (Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene, 2017b). 

Interpretarea sau aprecierea validității unei norme a UE, dată prin hotărârea CJUE 

se impune atât pentru instanța care a ridicat-o (și pentru toate celelalte instanțe care 

sunt chemate, în cadrul căilor de atac naționale, să se pronunțe în același litigiu), cât 

și pentru instanțe în fața cărora textul în cauză va fi invocat. Pe de altă parte, din ju- 

risprudența CJUE se desprinde ideea că obligația de a utiliza procedura întrebării pre- 

liminare nu există pentru instanța națională dacă sensul dispoziției unionale este atât 

de clar, încât nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile ori în cazul în care dispoziția în 

cauză a mai format obiectul unor întrebări în trecut, iar CJUE s-a pronunțat deja. Așa- 

dar, judecătorul național devine el însuși instanță unională. În definitiv, constatarea 

invalidității dreptului național în raport cu o normă unională nu este atributul CJUE, 

ci al instanței naționale sesizate. Tocmai de aceea, se impune concluzia necesității cu- 

noașterii de către judecătorul național a acquis-ului Uniunii, care include atât normele 

pozitive de drept ale UE, cât și interpretarea lor de către CJUE. 

În anul 2017, au fost deduse judecății Curții de Justiție 739 de cauze, fiind vorba de 

cel mai mare număr înregistrat de la crearea sa. Motivul ar fi creșterea numărului de 

cereri de decizie preliminară, care s-a ridicat la 533 în anul 2017, ceea ce reprezintă 

o creștere de 13% în raport cu 2016. Numărul de cauze soluționate de Curte în 2017 

a fost de 699 (dintre acestea 27 vizau aspecte ce țin de mediu). Majoritatea cauzelor 

soluționate de Curte constau în trimiteri preliminare (de-a lungul timpului Curțile de 

Apel din România au trimis 75 de întrebări preliminare) și în recursuri, care formează 

împreună peste 90% din cauzele soluționate de Curte în anul 2017. În privința pro- 

cedurii de infringement, Fig. 5(a, b) prezintă situația pe state pentru perioada 2016- 

2020. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 5(a, b). Cauze introduse – Acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de către un stat 
membru (2016-2020) 

Sursa: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 2021. 
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• Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un izvor 

esențial al dreptului UE, datorită faptului că, în numeroase ocazii, 

această instituție, prin intermediul hotă rârilor sale, completează și dă 

precizie dispozițiilor din tratatele fondatoare, iar, nu de puține ori, 

asigură respectarea tratatelor amintite. 

Verificare 

1)  

2)

liminar? 
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ANEXE 

 
 

I. Explicația unor termeni 

Capitol de negociere: din motive ce țin de eficiență, legislația comunitară a fost împărțită 

în 31 de capitole, în care se analizează separat procesul de negociere. În cadrul unui capitol  

se regăsește legislația comunitară ce guvernează un anumit domeniu (de exemplu: capitolul 

7 – agricultura, capitolul 8 – pescuitul, capitolul 22 - protecția mediului etc.). 

Document de poziție: instrument juridic de bază al procesului de negociere a capitolelor  

de acquis comunitar. 

Identificarea actelor UE (sursa (EUR-Lex, 2018)): 

Numărul CELEX este un identificator unic al actelor UE, format dintr-o combinație de 

cifre și litere, poziția fiecărei cifre și litere având o anumită semnificație. Numărul CELEX 

este format din 4 părți: sectorul, anul, tipul documentului, numărul documentului. Exem- 

plu: 32002L0003 este numărul Celex al directivei următoare: Directiva PE și a Consiliului 

2002/3/CE din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul ambiant. 

a) Prima cifră (3) indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în cazul de 

față actul face parte din sectorul legislației secundare. 

Convențional, prima cifră utilizată în cuprinsul numărului de referință CELEX indică: 

1. Tratatele de instituire a Comunităților Europene și tratatele care le modifică sau le 

completează. 

2. Legislația care decurge din relațiile externe ale UE sau ale statelor membre (când 

relațiile lor externe sunt legate de cele ale UE). 

3. Legislația secundară. 

4. Legislația complementară (decizii ale reprezentanților statelor membre întruniți în 

Consiliu, convenții internaționale încheiate între statele membre în conformitate cu 

dispozițiile tratatelor etc.). 

5. Avizele, rezoluțiile, pozițiile comune, proiectele legislative ale instituțiilor comunitare. 

6. Jurisprudența Curții de Justiție a UE și a Tribunalului. 

7. Dispozițiile naționale de transpunere a directivelor. 

8. Întrebările adresate Parlamentului European. 

b) Cel de-al doilea număr (2002), format din patru cifre, indică anul de adoptare sau 

de publicare a actului. 

c) Litera L indică tipul actului, în cazul de față directivă. 
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Convențional, fiecare literă indică un anumit tip de act. Astfel, în cazul legislației secun- 

dare, literele din cadrul numărului CELEX au următoarele semnificații: 

E – poziții comune, acțiuni comune și strategii comune PESC 

F – poziții comune și decizii-cadru JAI 

R – regulamente 

L – directive 

D – decizii 

S – decizii de interes general CECO 

M – acceptarea unei concentrări notificate 

J – acceptarea unei societăți mixte (joint venture) notificate 

B – buget 

K – recomandări CECO 

O – orientări BCE 

H – recomandări 

A – avize 

G – rezoluții 

C – declarații 

Q – reguli de procedură și acorduri interinstituționale 

X – alte acte 

d) Ultimul număr (0003) indică numărul actului comunitar, în cazul de față Directiva 

nr. 3 din anul 2002. Atenție! numărul actului se exprimă întotdeauna cu 4 cifre. 

 

II. Spețe17 

Poluarea cu produse petroliere. Decizia nr. 1255/2016 a Înaltei Curți de Casație 

și Justiție, Secția I civilă (sursa: Înalta Curte de Casație și Justiție, 2016). 

Asupra recursului de față, constată următoarele: 

Prin Sentința civilă nr. 29 din 1 aprilie 2015, Tribunalul Vrancea, secția a II-a civilă, a 

respins ca neîntemeiate excepțiile invocate de pârâtă, respectiv cea de netimbrare a acți- 

unii, a lipsei de interes în formularea acțiunii, a lipsei calității procesuale active a recla- 

mantei și pe cea a lipsei calității procesuale pasive a pârâtei. Totodată, a admis acțiunea 

formulată de reclamanta SC A. SRL împotriva pârâtei SC B. SA - București, astfel cum a fost 

precizată la termenul din 18 martie 2015, pe care a obligat-o la plata în favoarea reclaman- 

tei a sumei de 180.000 euro, în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plății, cu titlu de 

despăgubiri civile și a sumei de 26.552 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul Vrancea a reținut, în esență, că în cursul  

lunii octombrie 2011, luciul de apă al heleșteului de pește amenajat de către reclamantă 

pe suprafața de teren de 1 ha, situat în punctul Burcioaia - Sonda din Lunca Siretului - 

teren ce i-a fost concesionat de către Consiliul Local al comunei Homocea, jud. Vrancea, 

conform contractului de concesiune nr. 1159 din 10 martie 2002 - a fost poluat cu produse 

petroliere de către pârâtă. 

Această împrejurare a fost constatată de Garda Națională de Mediu prin Raportul de 

 
17 Pentru a rămâne fideli textului hotărârii, nu s-a intervenit asupra conținutului original. 
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inspecție nr. 31 din 1 noiembrie 2011, precum și prin procesul-verbal de constatare din 31 

octombrie 2011, încheiat de A.N. Apele Române, ambele autorități constatând poluarea. 

Garda Națională de mediu, prin Comisariatul Județean Vrancea, a consemnat - la consta- 

tări - faptul că luciul de apă se află la circa 300 m de Sonda nr. 520 (ce aparține pârâtei), 

fapt constatat și în mod direct de către instanța de judecată, cu prilejul cercetării locale. 

Aceeași autoritate - Garda Națională de Mediu, a reținut că în zonă s-au mai produs 

poluări ale luciului de apă, pârâta SC B. fiind sancționată în luna septembrie 2011 pentru 

poluarea unui alt luciu de apă de circa 100 mp din imediata apropriere a Stației de uscare. 

Cum în cauză nu s-a relevat faptul că, în imediata apropiere a heleșteului amenajat de 

reclamantă, ar acționa vreun alt operator în domeniul extracției petroliere și în considera- 

rea vecinătății cu Sonda nr. 520 exploatată de pârâtă, s-a apreciat ca fiind logică îndrepta- 

rea pretențiilor reclamantei către pârâtă. 

Aceeași concluzie, a poluării luciului de apă de către pârâta în cauză, a fost dedusă și 

din adresa nr. 221.993 din 18 martie 2013 a I.P.J. Vrancea - Poliția Municipiului Adjud, iar 

față de constatările A.N. Apele Române și ale Comisariatului Județean al Gărzii Naționale 

de Mediu s-au stabilit în sarcina pârâtei responsabilități concrete și termene stricte pentru  

îndeplinirea acestora. 

Cu toate acestea, cu prilejul cercetării locale, efectuate la data de 31 octombrie 2014, 

s-a putut constata (de către toți participanții) faptul că prundișul și nisipul extras din iazul  

(heleșteul) amenajat de reclamantă prezenta urme pregnante de produs petrolier cu mi- 

ros caracteristic, urmările accidentului de poluare nefiind înlăturate. 

În fine, reține instanța de fond că pârâta nici nu a negat faptul că poluarea s-ar datora 

activității de la Sonda nr. 520 ce-i aparține, doar că a încercat să o justifice prin activitatea 

infracțională a unor autori necunoscuți ce ar fi rupt flanșele de la capul de erupție al Son- 

dei și astfel s-a produs respectivul accident de poluare. 

În stabilirea responsabilității accidentului de mediu, prima instanță a avut în vedere, 

pe de o parte, adresa emisă de SC B. SA, semnată de directorul de operațiuni C., din care 

rezultă disponibilitatea acoperirii despăgubirilor după evaluarea efectelor poluării, iar, pe  

de altă parte, dispozițiile art. 95 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediu- 

lui, conform cărora, “Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv,  

indiferent de culpă”. 

Raportându-se la aceste elemente, tribunalul a apreciat că apărările și excepțiile in- 

vocate de către pârâtă sunt neîntemeiate și nu pot fi primite, reclamanta având calitate 

procesuală activă și justificând interesul de a acționa de vreme ce, așa cum rezultă din ex- 

pertiza de protecția mediului, și la această dată poluarea cu produse petroliere în heleșteul 

amenajat depășește cu peste 300% valorile maxime admise. 

Pe fondul cauzei, s-a reținut că, atât timp cât s-a stabilit cu certitudine producerea unui 

accident de mediu, accident însușit de către pârâtă, în temeiul răspunderii obiective și nu 

a celei subiective întemeiate pe culpă și pe existența raportului de cauzalitate între fapta și  

urmarea produsă, antrenarea răspunderii pârâtei se impune de la sine. 

Tribunalul a respins obiecțiunile formulate de pârâtă cu privire la expertiza (care con- 

cluziona că și la momentul actual se înregistrează depășiri ale limitelor maxime admise cu  

peste 300%), justificat de faptul că probele au fost prelevate în prezența tuturor părților 
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implicate, ulterior fiind supuse analizei de specialitate a unui laborator independent. 

Cu privire la întinderea răspunderii, instanța a apreciat că suma de 20000 lei/an sta- 

bilită de expert cu titlu de câștig din exploatarea peștelui este una rezonabilă în raport cu  

dimensiunile heleșteului și a dispus acordarea acesteia și pentru viitor, dar în limita sumei 

totale solicitate de reclamantă cu titlu de prejudiciu efectiv și prejudiciu viitor, și anume de  

130000 euro (în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plății). 

Cu privire la costurile privind curățarea solului, subsolului și a luciului de apă, în lipsa 

unei contraoferte din partea pârâtei, tribunalul a apreciat că sumele indicate în adresa SC 

D. SA Slobozia, respectiv costurile de decontaminare a solului prin sortare și spălare piatră  

pentru dimensiunile acestui eleșteu, în sumă de 3 milioane euro, iar pentru tratare apă 

contaminată de 720000 euro (fără T.V.A.), sunt reale, justificate, dar, față de împrejurarea  

că reclamanta și-a limitat pretențiile la suma de 50000 euro, a reținut că se impune a-i fi 

acordată doar suma precizată ca atare (la cursul oficial al BNR din ziua plății). 

Ca parte căzută în pretenții, pârâta a mai fost obligată și la suportarea cheltuielilor de 

judecată în cuantum de 26552 lei efectuate de reclamantă, constând în taxe de timbru, 

onorarii experți și onorariu de avocat. 

Împotriva acestei sentințe civile, în termen legal a declarat apel pârâta SC B. SA. Bucu- 

rești, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

În esență, apelanta a criticat pentru superficialitate și caracter părtinitor constatările 

instanței de fond, reclamând încălcarea flagrantă a dreptului său la apărare, pentru urmă- 

toarele aspecte: 

– Total eronat s-a reținut că poluarea s-a datorat activității de la Sonda 520, respectiv 

prin ruperea flanșelor de la capul de erupție al Sondei, deși nu există nicio constatare a  

experților desemnați în cauză referitoare la existența unei legături de cauzalitate între  

activitatea de la Sonda 520 Burcioaia și pretinsa poluare. 

– Potrivit concluziilor celor două expertize în petrol și gaze efectuate, dar și înscrisurilor 

de la dosarul cauzei, nu s-a identificat nicio avarie la sondă sau conductă și, deși s-au 

finalizat la cererea reclamantei trei rapoarte de inspecție de către Garda Națională de 

Mediu (nr. 1181 din 01 noiembrie 2011, nr. 1192 din 4 noiembrie 2011 și nr. 1.256 din  

25 noiembrie 2011), niciunul nu se pronunță asupra existenței vreunei avarii la con- 

ducta/sonda 520. 

– Reclamanta este singura răspunzătoare pentru prejudiciul pretins, 

fapta ilicită fiind săvârșită chiar de către aceasta și a constat în amplasarea de 

construcții în imediata vecinătate a unui obiectiv petrolier B., cu ignorarea flagrantă 

a dispozițiilor legale și distanțelor de siguranță privind obiectivele petroliere. 

Instanța de fond a apreciat cu totul superficial că un document întocmit pro cauza - 

autorizația nr. 39 din 5 iunie 2012, prin care reclamanta a fost autorizată să desfășoare 

activități în piscicultură - conferă legalitate deplină dreptului reclamantei de a 

amplasa construcții în vecinătatea unor instalații petroliere. În plus, s-a trecut cu 

ușurință peste aspectul că, la data promovării acțiunii, reclamanta nu era autorizată să 

desfășoare activități în acvacultură, că aceasta nu a făcut dovada înregistrării 

contractului de concesiune, în baza dispozițiilor Legii nr. 7/1996 și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare a Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat 
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prin Ordinul nr. 633/2006, astfel încât amplasamen- tul concesiunii invocate de 

reclamantă să reiasă cu claritate din înscrisurile respective.  Este discutabil cum ar putea 

o autoritate să-și dea avizul pentru acvacultură câtă vreme o altă autoritate de stat ar fi 

constatat că apa nu este adecvată pentru creșterea peștilor, aceasta în contextul în care 

acțiunea reclamantei a fost introdusă la data de 4 aprilie 2012, susținând poluarea 

masivă a lacului în luna octombrie 2011, în condițiile în care a obținut autorizația în 

data de 5 iulie 2012. 

De altfel, reclamantei îi lipsește și autorizația de construcție, dar și acordul vecinului 

(în speță, al apelantei-pârâte) pentru amplasarea iazului piscicol în vecinătatea 

obiectivului petrolier. Procedând la amplasarea heleșteului în mod deliberat în zona de  

siguranță a sondei și fără a avea acordul apelantei, reclamanta dovedește că a cunoscut  și 

acceptat orice risc legat de activitatea sondei, ceea ce înlătură răspunderea pârâtei; 

Prejudiciul a fost stabilit într-un mod nelegal, lipsind analiza legăturii de cauzalitate  între 

fapta ilicită și pretinsul prejudiciu înregistrat de reclamantă. Atât timp cât nu s-a făcut 

dovada că facturile invocate de reclamantă au fost plătite, greșit este reținut prejudiciul 

pretins suferit de reclamantă, incluzându-se și cheltuielile efectuate de aceasta cu taxele 

datorate Primăriei. 

Cu privire la capătul 2 de cerere, cel vizând obligarea la achitarea despăgubirilor prevă- 

zute de art. 8 și 9 din Legea nr. 283/2004 pentru prejudiciul produs ca urmare a efectuării  

lucrărilor de intervenții în caz de avarie, s-a criticat acordarea de către instanța de fond a ceea 

ce nu s-a cerut. 

Opinia expertului în protecția mediului nu poate fi luată în considerare, fiind total ero- 

nată și nefundamentată, expertul efectuând analiza probelor cu încălcarea gravă a legis- 

lației în domeniu (Ordinul nr. 756/1997. prevederile Ordinului nr. 184 din 21 septembrie  

1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu). 

Un calcul privind despăgubirea nu se poate baza pe o singură cerere de ofertă de la o 

firmă (aflată în insolvență), ci presupune un studiu complex efectuat doar de autoritățile 

competente pentru protecția mediului sau un expert autorizat în astfel de lucrări. 

Apelul declarat a fost respins, ca nefondat, prin Decizia civilă nr. 2A din 13 ianuarie 

2016 a Curții de Apel Galați, care a reținut că O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția me- 

diului, are rol de lege specială în materia incidentă litigiului, aceasta fiind întemeiată pe 

răspunderea civilă delictuală prevăzută de art. 998 C. civ. 

Potrivit art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005, răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are 

caracter obiectiv, independent de culpă iar prevenirea și repararea prejudiciului se 

realizează conform acestui act normativ și reglementărilor specifice. 

Astfel fiind și având în vedere constatarea accidentului de poluare (de către autoritatea  

Garda Națională a Mediului - Comisariatul Județean Vrancea) instanța de apel a apreciat că nu 

se impune administrarea probelor solicitate în apel de către pârâtă, aspectele pretins a  nu fi 

fost corect lămurite de către instanța de fond fiind irelevante în speță. 

Cât timp, inițial, pârâta a recunoscut producerea accidentului de poluare ca atare și, 

mai mult, și-a exprimat disponibilitatea acoperirii prejudiciului după evaluarea efectelor 

accidentului de poluare, cererea de administrare a unor noi probe prin care se tinde a se 

dovedi lipsa culpei sale în poluarea iazului amenajat de reclamantă, respectiv efectuarea 



154  

unei expertize care să stabilească dacă beciul din beton al Sondei 520 putea sau nu să 

preia cantitatea de condensat extras la interval de 24 sau 12 ore, ori depoziția martorului 

- operatorul ce inspecta periodic activitatea sondei, apar ca total inutile și neconcludente. 

S-a arătat că în dreptul mediului, faptele generatoare de răspundere includ fie condui- 

tele ilicite prin care se produc pagube mediului și reprobabile prin ilicitarea lor, fie o sea- 

mă de acțiuni curente, normale și licite, dar care pot constitui uneori cauze ale vătămărilor 

mediului. 

Cea de a II-a categorie, a acțiunilor curente, în afara oricărei culpe, angajează răspunde- 

rea pe temeiul riscului (răspunderea obiectivă). 

În speță, s-a reținut corect că fapta nu a fost săvârșită cu intenția de a se aduce prejudi- 

cii factorilor de mediu (concretizat în contaminarea iazului amenajat de reclamantă) dar a  

constituit o exercitare a activității în condiții necorespunzătoare de diligență și prudență 

ce a determinat respectivele efecte negative și reprezintă o abatere de la cerințele soci- 

al-economice de ocrotire a mediului, abaterea atrăgând răspunderea persoanei vinovate. 

În urma interpretării judicioase a probelor administrate în cauză - cele trei proce- 

se-verbale de constatare încheiate de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean 

Vrancea, precum și de către A.N. Apele Române, recunoașterea inițială a pârâtei, cerceta- 

rea locală, cele trei expertize efectuate în cauză - instanța de fond a reținut corect produce- 

rea accidentului de poluare ce antrenează răspunderea obiectivă a pârâtei. 

Ambele autorități în domeniu au constatat poluarea, Garda Națională de Mediu, prin 

Comisariatul Județean Vrancea consemnând la constatări faptul că luciul de apă se află la 

circa 300 m de Sonda 520 aparținând pârâtei, aceasta fiind și singurul operator în dome- 

niul extracției produselor petroliere din zonă. 

Fără a oferi nicio justificare sau explicație lămuritoare, instanța de apel a reținut că 

apelanta a invocat într-o manieră eronată, improprie cauzei, lipsa raportului de cauzalita- 

te, a culpei, ori a lipsei autorizației în baza căreia reclamanta a amenajat iazul la o distanță 

necorespunzătoare, că nu s-ar fi invocat o eventuală constituire a unui servituți de trecere. 

În legătură cu susținerile apelantei legate de greșita aplicare în cauză a dispozițiilor 

ce reglementează instituția răspunderii civile delictuale, s-a apreciat că aceasta fie neagă 

incidența în cauză a normelor specifice răspunderii civile obiective prevăzute de O.U.G. nr. 

195/2005, fie invocă neaplicarea unor dispoziții ce nu au incidență în cauză. 

Tocmai pretinsa culpă a reclamantei, ce și-a amenajat iazul respectiv la o distanță mai 

mică decât cea corespunzătoare, ori acel drept de servitute de trecere neconstituit în fa-

voarea acesteia, trebuie interpretată prin prisma normelor referitoare la raporturile de 

vecinătate a căror esență privește concilierea intereselor agentului poluant cu cele ale 

victimei poluării, stabilindu-se astfel atât limitele admisibile ale poluării cât și obligația 

corelativă ca daunele să fie suportate de cel ce poluează. 

Specifică în materia răspunderii civile obiective este și modalitatea de cuantificare a 

prejudiciului, care trebuie evaluat pecuniar, prin estimarea tuturor cheltuielilor necesare 

pentru restabilirea (refacerea) echilibrului natural lezat. 

Deși prejudiciul trebuie să fie cert, în materia răspunderii civile obiective, antrenată 

de producerea unui accident de poluare, sunt certe atât prejudiciile actuale cât și cele vii- 

toare, dacă există certitudinea că ele se vor produce și sunt elemente necesare pentru a le  
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determina întinderea lor. 

Potrivit art. 6 și 94 din O.U.G. nr. 195/2005, persoana fizică și juridică responsabilă de 

producerea prejudiciului va fi obligată la repararea prejudiciului, precum și la costurile ne- 

cesare, aferente înlăturării urmărilor produse, în vederea restabilirii situației anterioare. 

Faptul că pârâta a negat ulterior producerea prejudiciului și a încercat în mod constant 

să justifice producerea accidentului fie prin săvârșirea unei infracțiuni (de rupere a flanșe - 

lor de la capătul sondei), fie prin atitudinea necorespunzătoare a reclamantei, și astfel nu a  

putut sa accepte obligarea sa la repararea prejudiciului (corect cuantificat prin expertizele 

contabile efectuate în cauză) nu poate justifica primirea criticilor formulate, soluția pro- 

nunțată de instanța de fond fiind pe deplin justificată, corect și amplu argumentată, prin 

referire la normele legale incidente în speță. 

Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs apelanta-pârâtă SC B. S.A 

solicitând, în principal, casarea hotărârii atacate și a încheierii din data de 07 decembrie 

2015 și trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiași curți de apel, în temeiul art. 312 

alin. (3) teza a doua, fiind necesară completarea probatoriului sau, în subsidiar, modifi- 

carea în întregime hotărârii, prin admiterea apelului și respingerea în tot a acțiunii astfel 

cum a fost formulată și precizată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului declarat, recurenta a susținut că instanța de apel a pronunțat o  

hotărâre nelegală, pentru următoarele motive: 

1) – În mod nelegal instanța a recalificat temeiul de drept al acțiunii, în condițiile în 

care prin cererea introductivă s-a arătat că temeiurile de drept ale pretențiilor intima- 

tei-reclamante sunt reprezentate de dispozițiile art. 1349, 1357, 1385, 1386 Noul C. civ. și  

cele art. 8 și 9 din Legea nr. 238/2004. 

Atât instanța de fond cât și cea a controlului judiciar din apel au recalificat cererea in- 

timatei în mod nelegal, fără să pună în discuția părților calificarea juridică exactă a cererii  

de chemare în judecată, în timp ce intimata nici măcar prin concluziile scrise nu a indicat 

ca temei juridic O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cu toate acestea, ambele  

instanțe s-au pronunțat având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protec- 

ția mediului, încălcând astfel principiul contradictorialității prin posibilitatea conferită de 

lege părților de a discuta și combate orice element de fapt sau de drept al procesului. 

Principiul presupune dreptul părților de a discuta și a argumenta orice chestiune de 

drept invocată în cursul procesului, inclusiv de instanță și obligația instanței de a supune 

discuției părților toate cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate, ea  

neputându-și întemeia hotărârea decât pe motive de fapt și de drept care au fost puse în 

prealabil în discuția părților. 

În funcție de calificarea juridică a acțiunii pârâta ar fi fost în măsură să se apare prin 

propunerea de probe și indicarea de argumente juridice. 

Prin modul în care au procedat, instanțele i-au încălcat grav dreptul la apărare și drep- 

tul la un proces echitabil ocrotit prin prevederile art. 6 din Convenția Europeană a Drep- 

turilor Omului. 

2) – Instanța a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal, acordând intimatei ceea 

ce nu a cerut (art. 304 pct. 6 teza a doua C. proc. civ.) deoarece s-a procedat la recalifica- 

rea nelegală a cererii, prin judecarea sa în raport de dispozițiile O.U.G. nr. 195/2005, iar 
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nu de dispozițiile legale indicate de intimată, respectiv art. 8 și 9 din Legea petrolului nr. 

238/2004. 

De asemenea, intimata nu a învestit instanța cu o cerere privind costurile lucrărilor de  

eliminare deșeuri ecologizare heleșteu pește, așa cum s-a pronunțat instanța de fond, ci 

numai cu o cerere în despăgubiri în temeiul Legii petrolului nr. 238/2004, dispoziții care nu-

și au aplicabilitatea în speță întrucât accesul la sonda 520 nu se face pe terenul intima- tei și 

nu s-a constituit în acest sens un drept de servitute de trecere în condițiile art. 8 alin.  (1), 

recurenta fiind proprietară a terenului și a sondei, accesul către sondă realizându-se 

exclusiv pe terenul proprietatea sa. 

3) – Instanța de apel a pronunțat o hotărâre care cuprinde motive contradictorii. Astfel,  

instanța de judecată a recalificat temeiul de drept al cererii intimatei, înlocuind dispo- 

zițiile Legii petrolului nr. 238/2004 cu dispozițiile O.U.G. nr, 195/2005, apreciindu-se că 

în cauză subzistă caracterul obiectiv al răspunderii pentru prejudiciu, potrivit regulilor 

speciale în materia dreptului mediului, înlăturând toate argumentele și probele susținute de 

pârâtă. Se înțelege însă din considerentele hotărârii instanței de apel că aceasta s-a 

pronunțat prin luarea în considerare și a temeiului de drept invocat de intimată, respectiv  

răspunderea civilă delictuală prevăzută de art. 998 C. civ. 

Astfel fiind, motivarea instanței este contradictorie întrucât cele două răspunderi civile  

delictuale nu pot fi reținute simultan, dat fiind caracterul de normă specială derogatorie 

a O.U.G. nr. 195/2005 față de dispozițiile dreptului comun, art. 998 C. civ. 1864. În speță 

pot fi aplicabile fie dispozițiile legii speciale derogatorii, fie dispozițiile generale de drept  

comun. A reține că “legislația specială în materie este constituită din O.U.G. nr. 195/2005  

privind protecția mediului, aceasta fiind întemeiată pe dispozițiile răspunderii civile delic- 

tuale prevăzute de art. 998 C. civ.” reprezintă o motivare contradictorie, în sensul prevăzut  

de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. 

4) – Instanța de apel a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal, respingând probele 

solicitate de apelantă, motiv pentru care au fost încălcate dispozițiile art. 261 alin. (1) pct. 

5 C. proc. civ. 

În primul rând, instanța face o confuzie între expertiza cerută prin cererea de apel și 

reiterată în ședința publică din 13 ianuarie 2016 și proba cu înscrisuri reprezentând ex-

pertiza extrajudiciară realizată de E., transmisă prin poștă la dosarul cauzei, înainte de 

termenul din data de 13 ianuarie 2016. 

Prin cererea de apel și în cadrul ședinței publice din 13 ianuarie 2016 apelanta a soli- 

citat expertiza în petrol și gaze care să stabilească dacă raportat la cantitatea de condensat  

pe care o produce sonda 520 în 24 ore, respectiv cantitatea de condensat produsă în 12 

ore (timpul maxim între două vizite consecutive ale personalului de operare ce culege date  

pentru raportările zilnice respectiv pentru verificarea integrității sistemelor) scurgerile 

ce au apărut la dezetanșeizarea accidentală a flanșei la data de 07 decembrie  2011 au fost 

preluate integral de beciul sondei. 

Instanța de apel se pronunță numai cu privire expertiza extrajudiciară, motivând res- 

pingerea probei prin aceea că în cauză s-au efectuat expertizele necesare, iar experții care 

le-au întocmit au răspuns obiectivelor și nu se impune refacerea acestora. 

Or, din această motivare nu se înțelege dacă s-a respins proba cu expertiza judiciară 
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sau înscrisul reprezentând expertiza extrajudiciară și, în orice caz, rezultă că instanța nu 

s-a pronunțat asupra administrării probei cu expertiza în petrol și gaze, probă de o în- 

semnătate deosebită pentru a lămuri dacă poluarea s-ar datora activității de la sonda 520, 

prin ruperea flanșelor de la capul de erupție al sondei de către persoane necunoscute. O 

atare lămurire era necesară deoarece nu există nicio constatare a experților desemnați în  

cauză referitoare la existența unei legături de cauzalitate între activitatea de la sonda 520  

Burcioaia și pretinsa poluare. 

5) – Instanța a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal prin aceea că nu a analizat 

legătura de cauzalitate între fapta recurentei și pretinsa poluare, indiferent de temeiul ju- 

ridic al acțiunii pe care l-ar fi reținut. 

Recurenta susține că și în cazul răspunderii civile delictuale obiective, reglementată de 

norma specială O.U.G. nr. 195/2005, pentru a se antrena răspunderea pârâtului este nece- 

sar să se stabilească fără echivoc legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciul 

produs. 

Or, apărările sale invocate pe acest aspect în apel au fost tratate extrem de generic de 

instanță, fără a intra în amănunte, apreciindu-se doar că apelanta a invocat într-o manieră 

eronată, improprie cauzei, lipsa legăturii de cauzalitate. Acest considerent generic denotă  

că, de fapt, instanța de apel nu a analizat niciun argument din cele ce au fost invocate prin  

cererea de apel, în condițiile în care, potrivit concluziilor celor două expertize în petrol și  

gaze efectuate, dar și înscrisurilor de la dosarul cauzei, nu s-a identificat nicio avarie la 

sondă sau conductă. 

Urmare a sesizării intimatei SC A. SRL, Garda de Mediu a finalizat trei rapoarte de in- 

specție: nr. 1181 din 01 noiembrie 2011, nr. 1192 din 04 noiembrie 2011, nr. 1256 din 

25 noiembrie 2011, niciunul dintre acestea nereținând existența unei avarii la conducta/ 

sonda 520. 

În procesul-verbal din 25 noiembrie 2011 se consemnează că s-au efectuat verificări 

asupra traseului conductei de transport extracție de la sonda 520 pe o lungime de aproxi- 

mativ 100 m, nefiind identificate defecțiuni ale conductei. Se menționează că verificarea 

a avut loc în prezența reprezentanților de la SC A. SRL și, de asemenea, că nu s-au aplicat 

sancțiuni. Dacă susținerile intimatei ar fi avut o bază reală, organul de control ar fi aplicat 

și o sancțiune, dar nu a fost cazul. 

Starea tehnică a conductei de amestec a sondei 520 Burcioaia a fost apreciată ca fiind 

corespunzătoare în toate actele de control încheiate. 

Niciuna dintre instanțe nu a făcut referire la concluziile expertizei F. care menționează că 

“s-a vizualizat traseul cel mai probabil pe care s-ar fi putut produce o scurgere provenită din 

cadrul sondei 520 și deplasată către eleșteu, găsindu-se pe acest potențial traseu la circa 50 

metri de sondă o excavație făcută de o draglină în care există apă cu miros de hidrocarburi  

dar nu identic cu cel al condensatului din Sector Burcioaia dovedind că aceste hidrocarburi  

existau în sol și provin din alte surse și nu din scurgerile recente din acea vreme”. 

De asemenea, niciun expert desemnat nu a concluzionat, prin prezentarea unei dovezi 

clare, faptul că produsul petrolier produs de sonda 520 ar avea caracteristici similare celui  

identificat în suprafața de teren a intimatei. 

Faptul că instanța de judecată a concluzionat că pretinsa poluare s-ar datora activității 
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de la sonda 520, respectiv prin ruperea flanșelor de la capul de erupție, denotă faptul că 

instanța a înlăturat nu numai concluziile expertizei efectuată de E., dar și concluziile con- 

traexpertizei efectuată de F. fără nicio argumentație. 

6) – Instanța a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal, cu încălcarea dispozițiilor 

generale care reglementează răspunderea civilă delictuală. 

Ca și în cazul legăturii de cauzalitate, instanța de apel motivează extrem de generic, 

fără a intra în amănunte, apreciind că apelanta “invocă într-o manieră eronată, improprie 

prezentei cauze, lipsa culpei”. 

Or, chiar și în cazul în care s-ar admite prin absurd că instanța a fost învestită cu solu- 

ționarea unei cereri al cărei temei juridic îl reprezintă O.U.G. nr. 195/2005, aceasta tot era  

ținută să analizeze în mod temeinic fapta victimei. 

Chiar dacă legea specială instituie o răspundere cu caracter obiectiv, independent de 

culpă, spre deosebire de răspunderea civilă delictuală de drept comun, se mențin celelalte  

condiții în care se antrenează răspunderea autorului faptei, după cum se mențin și cauzele  

care înlătură răspunderea civilă, fiind tot cele prevăzute în dreptul comun, în lipsa unei 

reglementări exprese în norma specială. 

Poluatorul este exonerat de răspundere în cazul în care prejudiciul ecologic a fost ca- 

uzat prin fapta grav culpabilă a victimei. Legiuitorul instituie o răspundere cu caracter 

obiectiv independent de culpa făptuitorului, dar nu independent și de culpa victimei în- 

săși. 

Prin urmare, chiar dacă instanța nu era obligată să cerceteze culpa apelantei, aceasta 

avea obligația să analizeze și să se pronunțe asupra faptelor grav culpabile ale reclamantei,  

invocate de apelantă și dovedite, în speță. 

Recurenta critică neanalizarea și nepronunțarea instanței de apel asupra criticilor for- 

mulate împotriva sentinței instanței de fond, prin care invocă faptul că intimata este sin- 

gura răspunzătoare pentru prejudiciul pretins. 

Arată că a susținut că fapta ilicită a fost săvârșită chiar de către reclamantă și a con- 

statat în amplasarea de construcții în imediata vecinătate a unui obiectiv petrolier apar- 

ținând SC B. SA, cu ignorarea flagrantă a dispozițiilor legale și distanțelor de siguranță 

privind obiectivele petroliere. 

Un document întocmit și emis pro causa - autorizația nr. 39 din 05 iunie 2012 - nu poa- 

te conferi legalitate faptei intimatei de amplasare a construcțiilor în imediata vecinătate a 

unor instalații petroliere. 

Autorizația a fost întocmită pro causa întrucât la data introducerii acțiunii intimata 

nu era autorizată să desfășoare activități de acvacultură, autorizarea fiind dobândită pe 

parcursul soluționării litigiului. 

Deși în cuprinsul autorizației se arată că intimata este autorizată să deruleze activități  de 

piscicultură, potrivit mențiunilor din extrasul de la Registrul Comerțului (în care sunt 

indicate obiectele de activitate ale intimatei) intimata nu este autorizată să desfășoare ac- 

tivități precum acvacultura. 

De asemenea, drepturile pretins dobândite prin contractul de concesiune nu au fost în- 

scrise în Cartea Funciară, deși dreptul de concesiune este un drept real iar în lipsa formali- 

tăților de publicitate imobiliară el nu poate fi opus terților. Pentru a fi opozabilă terților, con- 
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cesiunea se supune regimului de carte funciară, în baza unei documentații de carte funciară 

stabilită în acord cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 și, respectiv, Regulamentului de Organizare 

și Funcționare a Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 

633/2006 de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,  

astfel încât amplasamentul concesiunii să reiasă cu claritate din aceste înscrisuri. 

În condițiile în care intimata a obținut aviz la data de 05 iulie 2012 se deduce că pre- 

tinsa “poluare masivă” din “cursul lunii octombrie 2011” nu avea cum să afecteze ceva 

care nu exista, respectiv heleșteul cu profil de activitate piscicolă care nu funcționa legal 

anterior datei de 05 iulie 2012. 

În plus, dacă locul în care urma să se amenajeze heleșteul ar fi fost poluat la data de 05  

iulie 2012, este greu de crezul că autoritatea competentă Administrația Națională, Apele 

Române ar fi emis avizul de funcționare. 

Toate acestea demonstrează că intimata a nu invocat un drept legitim, nefiind lămurit  

cum reclamanta obține totuși o licență de la o autoritate de stat care, dacă ar fi constatat 

existența poluării la data emiterii avizului, în mod normal nu ar fi trebuit să-l emită. 

– Lipsa autorizației de construcție și a acordului vecinului pentru amplasarea con- 

strucției în vecinătatea obiectivului petrolier al SC B. SA. 

Deși intimata pretinde că a edificat pe terenul concesionat “investiții constând în speci- 

al în săpături, amenajări de maluri, drenaje și foraj estimate la valoarea de 300.000 euro”,  

aceasta nu prezintă niciun document din care să rezulte că lucrările de construcție ar fi 

fost realizate în baza unor autorizații legale de construcție și funcționare și având acordul  

recurentei, în calitate de vecin. 

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind construcțiile, respectiv Normativului de  

conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gos-

podărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor din 28 iunie 2006, pentru edifi- 

carea unor asemenea construcții este necesară obținerea autorizațiilor de construcție și a 

celei de funcționare, de la autoritățile în domeniu. 

Potrivii Legii nr. 50/2001, acordul vecinilor este necesar la momentul în care se doreș- 

te realizarea unor construcții noi. Pentru această situație era necesar acordul recurentei,  mai 

ales în cazul în care noua construcție poate cauza daune referitoare la rezistența mecanică 

și stabilitatea construcțiilor existente pe proprietatea recurentei - sonda de extracție 

produse petroliere. 

Deși s-a solicitat intimatei pe parcursul litigiului, aceasta nu a făcut dovada legalității 

construcțiilor . 

– Intimata se face vinovată și de încălcarea normelor aplicabile construcțiilor amplasa- 

te în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, iar sub acest  

aspect recurenta a făcut trimitere la conținutul art. 12 din Procedura din 30 iulie 2003 

de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecină- 

tatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, aprobată prin Ordinul 

nr. 1203/2003 al Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului care instituie 

obligațiile persoanelor fizice și juridice care realizează lucrări de construcții amplasate 

în vecinătatea obiectivelor sistemelor din sectorul petrol și gaze. Potrivit normativului 
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menționat, aceste obligații sunt: a) de a solicita avizul operatorilor din sectorul petrol și 

gaze naturale, conform cerințelor din certificatul de urbanism; b) de a respecta întocmai 

condițiile impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol și gaze naturale; c) de a nu 

interveni în niciun fel asupra obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale. 

Intimata a nu a făcut dovada îndeplinirii acestor condiții impuse, nesolicitând recuren- 

tei avizele menționate la art. 12 din Ordinul menționat, deși îi revenea această obligație. 

Din cuprinsul contractului de concesiune încheiat la 10 martie 2002 rezultă că scopul  

contractului a fost “amenajare heleșteu de pește în punctul Burcioaia - sonda din Lunca 

Siretului”, ceea ce dovedește că atât SC A. SRL, cât și Primăria Burcioaia au cunoscut exis- 

tența sondei SC B. SA precum și faptul că legea impune condiții stricte privind distanțele 

de siguranță. 

– Intimata a construit fără obținerea avizelor specifice la o distanța mai mică față de 

obiectivul petrolier, nerespectând legea și normele privind siguranța în construcții. 

Potrivit notei tehnice din 07 noiembrie 2006, emisă de ANRG pentru proiectarea și 

execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport a gazelor naturale, în Anexa 

nr. 3 a punctul 23 se prevede distanța minimă de siguranță între conducte subterane și  

supraterane față de balastiere = 1000/2000 metri. 

Aceasta dovedește că s-a procedat la amplasarea deliberată în zona de siguranță a 

sondei (și fără a se cere acordul SC B. SA), deși se cunoștea prezența și poziția sondei, că 

intimata și-a asumat cu bună știință orice risc legat de activitatea în zona de siguranță a 

sondei, iar SC B. SA nu poate fi făcut în vreun fel responsabil din moment ce nici măcar 

acordul nu i-a fost cerut. 

Intimata a depozitat pietriș chiar pe conducta de gaze a SC B. SA punând în pericol grav  

securitatea instalației petroliere și posibilitatea de acces pentru lucrări, aspect constatat 

prin procesul verbal nr. 1.256 din 25 noiembrie 2011 al Gărzii Naționale de Mediu. 

Aceeași constatare a fost făcută și de instanța de fond în procesul-verbal de cercetare 

la fața locului. 

Or, un operator nu poate fi făcut răspunzător pentru consecințele exercitării abuzive, 

cu ignorarea completă de către un terț a dispozițiilor legate, prin amplasarea ilegală, în 

imediată proximitate a unui obiectiv petrolier, a unor construcții și desfășurarea de activi- 

tăți pentru care nu s-au obținut avizele și autorizațiile în condițiile legii. 

7) – Instanța de apel a pronunțat o hotărâre lipsită de temei legal, în ceea ce privește în- 

tinderea prejudiciului, nici dispozițiile art. 6 și nici cele ale art. 94 din O.U.G. nr. 195/2005  

nefiind incidente speței deoarece reglementează cu totul alte aspecte decât determinarea 

prejudiciului în cazul poluărilor de mediu. 

Cu privire la determinarea prejudiciului, instanța face doar afirmații de o maximă ge- 

neralitate, arătând că “trebuie stabilit pecuniar”, că sunt certe atât prejudiciile “actuale 

dar și viitoare”, că persoana responsabilă de producerea prejudiciului va fi obligată la re- 

pararea prejudiciului, precum și la costurile aferente înlăturării urmelor produse, fără să  

analizeze aspectele concrete invocate prin cererea de apel legate de modul de determinare 

al cuantumului prejudiciului. 

Recurenta a criticat absența înscrisurilor pe care expertul contabil și-a fundamentat 
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concluziile, înscrisuri ce au fost depuse la dosar abia la solicitarea sa. În legătură cu în- 

scrisurile respective a reclamat neanalizarea apărărilor sale vizând faptul că nu s-a făcut 

proba plății facturilor, ceea ce demonstrează nedovedirea unui prejudiciu cert. 

Nu au fost depuse dovezi ale situațiilor de lucrări (devize de lucrări) cu privire la înce- 

perea lucrărilor, procese verbale de recepție a lucrărilor etc. 

Deși pretinsul prejudiciu calculat de expert este de 8,908 RON pentru taxele cu conce- 

siunea, tribunalul îl reține ca fiind de 89.084 RON, majorând artificial și nelegal pretinsul 

prejudiciu ajungând ia o valoare de 10 ori mai mare. Deși greșeala evidentă a primei in- 

stanțe a fost semnalată inclusiv în concluziile orale din fața instanței de apel, aceasta nu 

s-a pronunțat. 

Expertul contabil a ales o soluție/propunere din partea unei societăți aflate în pro- 

cedura de insolventă, administratorul judiciar al acesteia neaprobând soluțiile tehnice 

stabilite pentru instanța de judecată. Societatea D. SA, care a furnizat expertului conta- 

bil răspunsul privind valoarea estimată a lucrărilor de refacere este o societate aflată în 

procedură de insolvență, ceea ce înseamnă că dreptul de reprezentare în relațiile cu terții  

aparține exclusiv administratorului judiciar, sens în care actul semnat de directorul tehnic 

al societății și implicit valoarea lucrărilor de refacere teren avansată de acesta, nu are nicio  

valoare juridică, fiind lovit de nulitate absolută. 

Un calcul privind despăgubirea nu se poate baza pe o simplă cerere de ofertă de la  

firmă (aflată în insolvență), ci presupune un studiu complex efectuat doar de autoritățile 

competente pentru protecția mediului sau un expert autorizat în astfel de lucrări. 

În cauză nu sunt întrunite nici condițiile generale ale prejudiciului în vederea acordării 

unor pretinse despăgubiri, conceptul de prejudiciu implicând o strictă legătură cu proteja- 

rea legală a unui drept, neputându-se susține că s-a cauzat un prejudiciu prin raportare la 

investiția efectuată de către intimată, câtă vreme aceasta nu avea un drept protejat legal cu 

privire la investiție (efectuată fără obținerea avizelor și autorizațiilor legale și fără a avea 

autorizate obiectele de activitate aferente exploatării acestei presupuse investiții). 

Nu a fost demonstrată nici existența prejudiciului viitor întrucât în cauză nu este înde- 

plinită condiția caracterului cert al acestuia, intimata indicând doar un prejudiciu even- 

tual, cu un caracter complet incert, nesigur, care nu poate face obiectul unei despăgubiri. 

8) – Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, privind obligarea pârâtei la achitarea 

despăgubirilor prevăzute de art. 8 și 9 din Legea petrolului nr. 238/2004 pentru preju- 

diciul produs ca urmare a efectuării lucrărilor de intervenție în caz de avarie, hotărârea 

recurată este pronunțată cu aplicarea greșită a acestor dispoziții legale, care nici măcar nu  

sunt incidente cauzei întrucât accesul la sonda 520 nu se face pe terenul intimatei și nu 

s-a constituit în acest sens un drept de servitute de trecere în condițiile art. 8 alin. (1). SC 

B. este proprietară atât a terenului cât și a sondei, iar accesul se face exclusiv pe terenul 

proprietatea sa, astfel încât nu este necesar un acord cu proprietarul terenului. 

9) – Încheierea din data de 07 decembrie 2015 pronunțată de Curtea de Apel Galați 

este nelegală, instanța încălcând dispozițiile art. 105 (2) din C. proc. civ. (art. 304 pct. 5 C.  

proc. civ.) prin faptul că nu a efectuat actul comunicării încheierii față de recurentă, în con- 

dițiile în care a respins ca inadmisibilă cererea de suspendare a executării Sentinței civile  

nr. 29 din 1 aprilie 2015 pronunțată de Tribunalul Vrancea. 
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Potrivit dispozițiilor art. 280 (3) C. proc. civ., cererea de suspendare se judecă de in- 

stanța de apel, iar dispozițiile art. 403 (3) rămân aplicabile, ceea ce înseamnă că asupra 

cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere care poate fi 

atacată cu recurs în mod separat. 

Însăși instanța de apel menționează dreptul de recurs în 15 zile de la comunicare și, cu 

toate acestea, recurentei nu i s-a comunicat încheierea de ședință, punând-o în imposibi- 

litate de a formula recurs prin raportarea la considerentele încheierii de respingere a sus- 

pendării, încălcându-se în mod evident dispozițiile art. 105 (2), motiv de recurs încadrat 

în dispozițiile 304 pct. 5 C. proc. civ. 

Recurenta a solicitat și judecarea cauzei în lipsă în baza dispozițiilor art. 242 (2) C. 

proc. civ. 

La 11 mai 2016 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea re- 

cursului ca nefondat. 

În recurs nu au fost administrate probe suplimentare. 
Analizând recursul declarat, Înalta Curte apreciază ca acesta este întemeiat în limitele  ce 

se vor arăta în cele ce urmează: 

Examinând cu prioritate recursul declarat împotriva încheierii din 7 decembrie 2015 

a Curții de Apel Galați, prin care a fost soluționată, în condițiile art. 280 C. proc. civ., cererea 

incidentală a recurentei, formulată în apel, de suspendare a executării vremelnice a 

hotărârii de primă instanță, se reține că unica critică a acestuia a vizat aspectul necomu- 

nicării către parte a respectivei încheieri, ceea ce a pus-o pe recurentă în imposibilitate 

de a formula recurs prin raportare la considerentele încheierii, invocându-se încălcarea 

dispozițiilor art. 105 (2) C. proc. civ. 

Instanța de recurs reține că, potrivit propriilor mențiuni ale încheierii atacate, dar și 

dispozițiilor art. 280 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 403 alin. (3) C. proc. civ., recurenta 

avea dreptul la comunicarea încheierii, moment de la care începând urma să curgă terme- 

nul de 15 zile de exercitare (separată) a căii de atac a recursului împotriva încheierii. 

Înalta Curte observă că, într-adevăr, în dosarul Curții de Apel Galați, ulterior pronun- 

țării încheierii din 7 decembrie 2015 a acestei instanțe, nu există atașată nicio dovadă a 

comunicării încheierii față de niciuna din părțile implicate, aspect care nu determină însă  

nelegalitatea încheierii însăși, pentru a se justifica solicitarea pronunțării unei soluții de 

casare a acesteia, după cum s-a arătat în finalul motivelor de recurs. 

Comportamentul nelegal al instanței de apel, manifestat prin neefectuarea actului pro- 

cedural al comunicării încheierii dată asupra cererii recurentei de suspendare a execută- 

rii vremelnice a hotărârii de primă instanță nu demonstrează însă nelegalitatea soluției 

adoptate în privința acesteia, ci apără pe recurentă de eventualitatea invocării excepției de  

tardivitate și a celei de inadmisibilitate a recursului la încheiere, exercitat deodată cu re- 

cursul împotriva soluției de fond a judecății din apel (excepții care, tocmai în considerarea  

acestor circumstanțe ale cauzei, nici nu au fost ridicate de instanța de recurs). 

Înalta Curte mai are în vedere că, ulterior pronunțării instanței de apel asupra cererii 

apelantei de suspendare a executării vremelnice a hotărârii de primă instanță (la 7 decem- 

brie 2015), dosarul cauzei a mai rămas pe rolul curții de apel până la data de 13 ianuarie 

2016 când a avut loc soluționarea cererii de apel prin Decizia civilă nr. 2A din 13 ianuarie  
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2016, interval de timp în care partea fie putea cunoaște direct considerentele încheierii 

din 7 decembrie 2015 (în realitate, un singur paragraf), fie putea adresa curții de apel o 

solicitare verbală ori scrisă de comunicare a încheierii respective. 

Motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 5 C. proc. civ., invocat cu referi- 

re la încheierea instanței de apel din 7 decembrie 2015, nu va fi reținut în circumstanțele 

mai sus redate întrucât acesta se referă la ipotezele în care prin hotărârea dată (încheierea  

menționată), instanța a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității 

de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. 

Conform art. 105 alin. (2), actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un 

funcționar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părții o 

vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. 

Or, în acord cu explicațiile anterioare, neefectuarea de către instanța de apel a actului  

procedural al comunicării încheierii putea, cel mult afecta dreptul recurentei la exercita- 

rea căii de atac a recursului împotriva încheierii, consecință care în speță nu s-a produs, 

vătămarea ce s-ar fi putut pricinui părții fiind înlăturată ori surmontată chiar prin po- 

sibilitatea recunoscută a exercitării recursului la încheiere, deodată cu fondul, așadar în 

condițiile art. 316 coroborate cu cele ale art. 282 alin. (2) C. proc. civ. 

Atâta timp cât partea a avut acces la dosar ulterior pronunțării din 7 decembrie 2015, 

în condițiile procedurale obișnuite, nu se poate admite că necomunicarea încheierii in- 

stanței de apel din 7 decembrie 2015 a pus-o pe aceasta într-o situație de imposibilitate 

absolută a cunoașterii considerentelor ce au stat la baza adoptării soluției asupra cererii 

sale de suspendare a executării vremelnice a sentinței Tribunalului Vrancea. 

Întrucât neregularitatea procedurală semnalată prin recursul părții și constatată de in- 

stanța de recurs nu a pricinuit părții o vătămare ce nu s-ar putea înlătura decât prin anula- 

rea actului atacat, Înalta Curte va reține ca fiind nefondat recursul declarat împotriva înche- 

ierii instanței de apel pronunțată la 7 decembrie 2015 (în absența unor critici care să vizeze 

fondul dezlegărilor din încheiere și care să susțină motive de nelegalitate a acesteia). 

În ceea ce privește recursul declarat împotriva Deciziei civile nr. 2A din 13 ianuarie 

2016, se reține că primele trei critici de recurs formulate invocă nelegalitatea hotărârii de  

apel pentru motive ce țin de cadrul procesual în care a fost soluționat litigiul. în esență, cea  

dintâi critică, întemeiată pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., reclamă încălcarea principiului con- 

tradictorialității și a dreptului la apărare prin recalificarea de către instanță a temeiului 

de drept al acțiunii și judecarea acesteia prin aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2005, 

în absența punerii în prealabil în discuția părților a acestui temei de drept. Cea de-a doua 

critică, întemeiată pe art. 304 pct. 6 C. proc. civ., a invocat judecarea eronată a litigiului în  

raport de dispozițiile O.U.G. nr. 195/2005, iar nu în raport de cele indicate de intimată - art. 

8 și 9 din Legea petrolului nr. 238/2004, în timp ce a treia critică a semnalat prezența unor  

motive contradictorii în hotărâre, decurgând din aplicarea simultană de către instanță atât  

a dispozițiilor speciale ale O.U.G. nr. 195/2005, cât și ale dreptului comun, respectiv art. 

998 - 999 C. civ. 

Niciuna din aceste critici nu este întemeiată. 

În acest sens, Înalta Curte are în vedere ca la 04 aprilie 2012 reclamanta SC A. SRL a 

sesizat Tribunalul Vrancea cu soluționarea unei acțiuni pentru repararea prejudiciului ac- 
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tual și a celor viitoare, decurgând din poluarea solului și luciului de apă prin deversarea de  

produse petroliere pe terenul de aproximativ 1 ha, deținut cu titlu de concesiune, și pentru  

achitarea despăgubirilor decurgând din aplicarea art. 8 și 9 din Legea nr. 283/2004, pen- 

tru prejudiciile decurgând din lucrările de intervenție în caz de avarie. 

Temeiul de drept al acțiunii a fost indicat ca fiind dat de dispozițiile art. 1349, 1357, 

1385, 1386 C. civ. și de art. 8 și 9 din Legea nr. 283/2004. 

Prin înscrisul depus la dosarul de primă instanță pentru termenul din 7 noiembrie  

2012, reclamanta a precizat că renunță la judecată în privința celui de-al doilea capăt de 

cerere, împrejurare de care instanța a luat act la termenul menționat. 

Soluționând cauza, prima instanță a calificat faptele deduse ei spre soluționare ca re- 

prezentând un accident de mediu, iar pentru stabilirea responsabilității producerii aces- 

tuia a făcut aplicare dispozițiilor art. 95 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, care instituie o răspundere obiectivă, independentă de culpă pentru prejudiciile  

aduse mediului. 

Astfel fiind, excepțiile și apărările formulate de pârâtă în cauză au fost apreciate ca ne- 

întemeiate, instanța stabilind că atâta timp cât răspunderea poluatorului este una obiec-

tivă, iar nu subiectivă, singura ei misiune este de a determina întinderea răspunderii prin  

raportare la întinderea prejudiciului produs. 

La rândul său, instanța de apel a reținut că faptele deduse judecății antrenează răspun- 

derea obiectivă a pârâtei în temeiul art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005, răspundere specială 

care este întemeiată pe răspunderea civilă delictuală prevăzută de art. 998 C. civ. 

Întrucât se reclamă încălcarea de către instanță a normei de procedură, prin judecarea  

litigiului și reținerea incidenței art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005, cu consecința încălcării 

principiului contradictorialității și al dreptului la apărare al recurentei, cea dintâi critică 

de recurs va fi analizată în raport de motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc.  

civ., în care se încadrează în mod real, iar nu în raport de motivul de recurs indicat de parte 

- art. 304 pct. 9 C. proc. civ., critica neinvocând un caz de greșită interpretare sau aplicare 

a legii în sens de drept material. 

În examinarea criticii, se are în vedere că revine instanței de judecată sarcina calificării  

juridice a împrejurărilor de fapt deduse judecății, chiar în absența neindicării de către par- 

te a unui text de lege ori a indicării greșite a acestuia. 

Faptul că prin cererea de chemare în judecată ori pe parcursul soluționării acesteia, re- 

clamanta nu a indicat ca temei legal al pretențiilor sale și dispozițiile O.U.G. nr. 195/2005, 

nu constituia un impediment legal pentru instanță de a face în cauză aplicarea acestor 

dispoziții legale, de vreme ce faptele reclamate și cercetate se înscriu în ipoteza normei le- 

gale [art. 95 alin. (1), care stabilește condițiile răspunderii în cazul accidentelor de mediu]. 

Nu se poate reține o prejudiciere a recurentei, care a susținut că funcție de calificarea 

juridică pe care instanțele au dat-o acțiunii, ea nu a mai putut propune probe sau formula 

argumentele juridice în apărare. 

Așa cum s-a reținut prin considerentele hotărârilor ambelor instanțe de fond, conse- 

cința aplicării dispozițiilor art. 95 (1) din O.U.G. nr. 195/2005, a fost aceea a reținerii unei  

răspunderi obiective a poluatorului, independent de culpa acestuia, fără ca celelalte ele- 

mente ale răspunderii civile delictuale din dreptul comun să fie înlăturate. 
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Prin urmare, doar o parte a apărărilor invocate de recurentă prin întâmpinarea sa de 

la fond au devenit lipsite de relevanță urmare a reținerii de către instanțe a acestui temei 

de drept, respectiv cele prin care invoca lipsa culpei sale ori fapta terțului pentru care nu 

răspunde (cazul de furt prin ruperea flanșelor de la capul de erupție, constatată la 7 de- 

cembrie 2011). 

În plus, recurenta a avut beneficiul unei căi de atac devolutive împotriva hotărârii 

de primă instanță care a făcut aplicarea în cauză dispozițiilor art. 95 (1) din O.U.G. nr.  

195/2005, putând propune probe și formula apărări atât în raport de calificările juridice 

date faptelor de către prima instanță, cât și pe fondul dreptului, în privința consecințelor 

decurgând din aceste calificări. 

În consecință, Înalta Curte apreciază ca fiind nefondată cea dintâi critică de recurs, pe  

care a încadrat-o în dispozițiile art. 304 pct. 5 C. proc. civ., neinvocându-se un caz de încăl- 

care a formelor legale care să fi pricinuit părții o vătămare ce nu s-ar putea înlătura decât 

prin sancțiunea anulării lor. 

Și cea de-a doua critică este nefondată întrucât procedând la calificarea juridică a fap- 

telor deduse judecății, prin reținerea incidenței și a dispozițiilor art. 95 (1) din O.U.G. nr. 

195/2005, în virtutea funcției jurisdicționale (juris dictio) care presupune tocmai supra - 

punerea dreptului asupra situațiilor de fapt, nu se poate susține că instanțele de judecată  au 

acordat reclamantei ceea ce nu a cerut (motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 C. 

proc. civ.). 

De asemenea, nu se poate reține această critică nici cu referire la susținerea că în loc 

să judece cererea reclamantei în raport de dispozițiile art. 8 și 9 din Legea petrolului nr. 

238/2004 (dispozițiile legale despre care recurenta a susținut constant că nu-și au inci- 

dență în cauză), instanțele au procedat la recalificarea juridică a acesteia prin reținerea in- 

cidenței prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, precizându-se în cele de mai sus că reclamanta, 

a renunțat la judecarea celui de-al doilea capăt al cererii (întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 

238/2004) la termenul din 7 noiembrie 2012. 

Este adevărat că nu a existat o solicitare expresă din partea reclamantei privind plata 

costurilor lucrărilor de eliminare a deșeurilor petroliere ce afectează heleșteul, însă o ata - 

re pretenție se înscrie în conținutul cererii introductive de instanță, de reparare a prejudi- 

ciului actual și a celui viitor decurgând din poluarea solului și luciului de apă al heleșteului  

amenajat de reclamantă. 

Prin urmare, nici sub acest aspect nu se poate reține critica întemeiată pe dispozițiile 

art. 304 pct. 6 C. proc. civ. 

Hotărârea instanței de apel nu conține nici motive contradictorii din punct de vedere al  

dreptului aplicabil, instanța de apel reținând corect raportul dintre norma specială și nor- 

ma generală, în sensul că dispozițiile art. 95 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005, care instituie  

un caz de răspundere obiectivă a poluatorului, independent de elementul vinovăției, se 

completează cu cele ale dreptului comun în materia răspunderii civile delictuale date de 

dispozițiile art. 1349 C. civ. 

Astfel fiind, Înalta Curte nu va reține nici critica întemeiată pe dispozițiile art. 304 pct. 

7 C. proc. civ. 

Prin cea de-a patra critică a recursului s-a invocat nelegalitatea hotărârii, dată fiind res- 
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pingerea probelor solicitate de recurentă în apel, susținându-se fie că din motivarea curții 

de apel nu se înțelege dacă s-a respins proba cu expertiză judiciară ori înscrisul constând 

în expertiza extrajudiciară, fie că în mod cert instanța nu s-a pronunțat asupra administră- 

rii probei cu expertiza în petrol și gaze. 

Raportat la aspectele criticate, și acest motiv apare ca fiind nefondat întrucât penul- 

timul paragraf al filei 2 a deciziei atacate, în care este redată poziția instanței de apel în 

raport cu probele propuse de apelantă, dovedește pronunțarea explicită a curții de apel 

în sensul respingerii atât a probei cu expertiza extrajudiciară, a probei cu martori, cât și a  

celeia cu expertiza judiciară, apreciate ca fiind inutile cauzei în considerarea expertizelor 

deja efectuate la instanța de fond și a cercetării locale. 

Cum se va arăta în cele ce urmează, respingerea acestor probe propuse în apel de re- 

curentă, dobândește relevanță în analiza următoarei critici de recurs, respectiv aceea re-

lativă la neanalizarea de către instanță a legăturii de cauzalitate între fapta imputată și 

rezultatul prejudiciabil produs. 

Prin ultimele trei critici ale recursului, recurenta a invocat nelegalitatea hotărârii ata- 

cate ca fiind dată cu încălcarea dispozițiilor generale care reglementează răspunderea ci- 

vilă delictuală, prin neanalizarea legăturii de cauzalitate între fapta imputată ei și rezulta- 

tul (consecința) produs, cel al poluării masive a heleșteului, prin neverificarea cerințelor 

legale ale prejudiciului ori a apărărilor despre care recurenta a pretins că se înscriu în 

noțiunea de faptă a victimei. 

Înalta Curte apreciază criticile ca fiind întemeiate în condițiile în care constată că ast- 

fel de apărări au fost susținute de recurentă încă de la momentul formulării întâmpinării 

acesteia în fața primei instanțe, fără să rezulte că, măcar una din ele ar fi trecut prin filtrul  

vreuneia din cele doua instanțe de fond, în condițiile în care importanța acestora este con- 

siderabilă din punct de vede al antrenării chiar a unei răspunderi civile delictuale obiecti- 

ve, după cum s-a reținut că este cazul în speță. 

Astfel, față de faptele imputate prin cererea de chemare în judecată - poluarea masivă cu 

produse petroliere a terenului de 1 ha, concesionat reclamantei și amenajat ca heleșteu,  în 

urma unei grave defecțiuni la conducta de transport 520 Burcioaia aparținând B. SA, ce a 

survenit în cursul lunii octombrie 2011, atribuită lipsei efectuării lucrărilor de întreținere 

și/sau reparații - pârâta s-a apărat arătând că deși au fost făcute mai multe verificări de către 

diverse autorități ale statului cu atribuții în protecția mediului, niciuna nu a constatat 

existența defecțiunilor la instalațiile ce deservesc sonda de extracție și depozitare țiței și, 

mai ales, că niciuna nu a dispus sancționarea sa pentru acuzația de poluare ce i s-a adus de 

către reclamantă. Recurenta a făcut referire la cele trei rapoarte de inspecție nr. 1181  din 1 

noiembrie 2011, nr. 1192 din 4 noiembrie 2011 și nr. 1256 din 25 noiembrie 2011 întocmite 

de Garda de Mediu, precizând că niciunul nu se pronunță asupra existenței unei  avarii la 

conducta/sonda 520, ci dimpotrivă, că în ultimul dintre acestea chiar se reține că  “s-au 

efectuat verificări asupra traseului conductei de transport extracție de la Sonda 520 pe o 

lungime de 100 m, nefiind identificate defecțiuni ale conductei”. 

În sfârșit, verificările Gărzii de Mediu realizate în urma sesizării reclamantei din 1 no- 

iembrie 2011 au condus la constatarea poluării cu produse petroliere a heleșteului deținut 

de aceasta, fără însă ca respectivele constatări din teren să conducă și la identificarea făp- 
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tuitorului (potrivit înscrisului de la dosarul de fond). 

Tot astfel, recurenta a susținut că expertizele în petrol și gaze (E. și F.) nu justifică o 

legătură de cauzalitate între fapta imputată ei și situația bunurilor aparținând intimatei, 

ori că niciun expert desemnat nu a concluzionat, prin prezentarea unei dovezi clare, faptul  

că produsul petrolier extras de sonda 520 ar avea caracteristici asemănătoare celui identi- 

ficat în suprafața de teren a intimatei. 

Cazul de poluare reclamat, a cărui cauză generatoare a fost pus de reclamantă pe sea- 

ma unor defecțiuni grave la conducta de transport ce deservește sonda 520, a fost atribuit 

de prima instanță evenimentului recunoscut de pârâtă ca petrecut la 7 decembrie 2011 

(așadar ulterior momentului indicat prin cererea de chemare în judecată), constând în 

ruperea flanșelor conductei de către hoți. 

În continuare, astfel cum rezultă din raționamentul dezvoltat de ambele instanțe de 

fond, faptul incontestabil al poluării heleșteului deținut de reclamantă, unit cu recunoaște- 

rea de către pârâtă a cazului de poluare accidentală petrecut la 7 decembrie 2011, corelat 

cu aspectul vecinătății heleșteului față de sonda 520 și cu inexistența în zonă a altui ope- 

rator în domeniul extracției de produse petroliere, au constituit elemente pe baza cărora 

a fost atribuită pârâtei responsabilitatea stării grave de poluare cu hidrocarburi grele a 

terenului deținut de reclamantă, în absența oricărei analize a legăturii de cauzalitate între  

fapta imputată pârâtei și starea terenului poluat. 

Înalta Curte reține că această atribuire a responsabilității s-a întemeiat în mod consi- 

derabil pe recunoașterea pârâtei, deși înscrisurile care conțineau această asumare/recu- 

noaștere au fost emise (și conțineau informații) tocmai spre a anunța măsurile de decon- 

taminare a zonei întreprinse de societatea pârâtă. 

Nemanifestând preocupare față de verificarea legăturii de cauzalitate între fapta asu- 

mată/imputată pârâtei și rezultatul regăsit în starea terenului deținut de reclamantă (pri- 

ma instanță apreciind chiar că răspunderea obiectivă este una independentă atât de culpă, 

cât și de legătura de cauzalitate), instanțele nu au manifestat interes nici în a determina 

în ce au constat măsurile de decontaminare luate de pârâtă ulterior datei de 7 decembrie  

2011 și care a fost rezultatul atins. 

Tot astfel, deși afirmă că inclusiv expertiza judiciară petrol și gaze a expertului F. le-a 

fundamentat soluția, instanțele de fond au trecut cu vederea concluziile acesteia care, ast- 

fel după cum susține și recurenta și similar concluziilor expertizei întocmite de expert E. 

(administrată în dosarul de asigurare de dovezi al judecătoriei Vrancea, dar înlăturată din  

analiză de tribunal pentru caracterul său subiectiv și părtinitor) nu fundamentează o legă- 

tură de cauzalitate între starea de poluare a heleșteului și activitatea desfășurată în zonă 

de pârâtă, chiar prin includerea evenimentului de furt din conducte, semnificative fiind 

observațiile de la punctele B9, B11, B12 și concluzia C10. 

Mai mult, Înalta Curte reține că probele a căror administrare a fost voită de către pârâtă 

în calea de atac a apelului și care urmăreau în mod evident demonstrarea lipsei legăturii 

de cauzalitate între faptul ilicit atribuit în responsabilitatea SC B. SA prin hotărârea tribu- 

nalului - poluarea accidentală prin deversările din conducte în urma furtului de țiței - și 

prejudiciul produs reclamantei, respectiv probele cu martori și cu expertiza judiciară, au 

fost respinse de instanța de apel ca neutile cauzei. 
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În considerentele hotărârii recurate, instanța de apel explică decizia sa de respingere a  

probelor propuse de apelantă, susținând că aspectele ce se dorea a fi dovedite prin acestea  

erau irelevante față de temeiul juridic incident cauzei - art. 95 din O.U.G. nr, 195/2005, 

care ridică la rang de principiu caracterul obiectiv al răspunderii pentru prejudiciul pro- 

dus prin poluare, independent de culpă - și de constatarea accidentului de poluare de către 

Garda Națională de Mediu - Comisariatul județean Vrancea. 

Or, așa după cum a criticat recurenta, răspunderea obiectivă, independentă de elemen- 

tul vinovăției (culpei) nu înseamnă și o răspundere independentă de elementul legăturii 

de cauzalitate, fiind de remarcat că prin niciunul din procesele-verbale întocmite de Garda 

Națională de Mediu - nr. 1181 din 1 noiembrie 2011, nr. 1192 din 4 noiembrie 2011 și nr.  

1256 din 25 noiembrie 2011 - poluarea nu a fost atribuită pârâtei (ci, dimpotrivă, s-a reți- 

nut că în urma constatărilor din teren nu a putut fi identificat făptuitorul), singurul aspect 

constatat fiind cel al existenței cazului de poluare a heleșteului, în timp ce probele din apel,  

contrar aprecierilor instanței, nu tindeau la demonstrarea lipsei culpei societății pârâte, 

ci a lipsei legăturii de cauzalitate, așa cum rezultă din teza probatorie a părții susținută la  

termenul de soluționare a apelului. 

În mod incontestabil însă, lipsa oricărei preocupări a instanței de apel față de elemen- 

tul legăturii de cauzalitate a răspunderii civile obiective angajată față de recurentă e de- 

monstrată de împrejurarea că apărările acesteia, invocate în calea de atac a apelului, prin  

care susținerea chiar lipsa acestei legături de cauzalitate, au fost înlăturate față de o pre- 

tinsă manieră improprie de invocare, rămânând, în realitate, neexaminate. 

Tot neexaminate au rămas și apărările pârâtei prin care aceasta a susținut că recla- 

manta poartă răspunderea amplasării și amenajării heleșteului pentru pește în imediata 

vecinătate a sondei, în absența autorizărilor, a acordului său și a avizelor impuse de lege 

pentru ridicarea de construcții în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol 

și gaze. 

Deși astfel de apărări au fost valorificate de recurentă ca și cauză de înlăturare a răs- 

punderii sale, sub forma faptei victimei, a cărei reținere nu poate avea loc pe tărâmul unei  

răspunderi obiective (fapta victimei constituind o cauză de înlăturare a vinovăției autoru- 

lui faptului prejudiciabil, element inexistent, precum s-a reținut, în cazul unei răspunderi 

obiective), nu mai puțin se constată că aceleași apărări au fost invocate și ar fi trebuit ana- 

lizate în legătură cu condițiile de reparare a prejudiciului. Astfel, se reține că, deși pe tot 

parcursul judecății pârâta a invocat lipsa autorizației de construcție pentru amplasarea și  

amenajarea heleșteului, iar absența sa a fost semnalată chiar în expertiza F., niciuna dintre  

instanțe nu a dat importanța cuvenită apărării pârâtei prin care a susținut că reclamanta 

nu acționează pentru apărarea unui drept sau interes proteguit legal deoarece construcția  

acesteia a fost executată nelegal. Această condiție a reparării prejudiciului decurge din 

principiul general al dreptului civil potrivit căruia  nimeni nu-și poate invoca propria culpă 

pentru a obține protecția unui drept subiectiv civil. 

Cu toate acestea, chiar în prezența unor astfel de apărări, ambele instanțe au stabilit 

că reclamanta este îndreptățită a fi despăgubită, pe lângă lipsa de folosință a terenului 

concesionat (începând cu data autorizării sale pentru desfășurarea de activități piscicole,  

respectiv 5 iulie 2012, și pentru viitor), și cu valoarea întregii investiții constând în con- 
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travaloarea lucrării de amenajare a heleșteului în perioada 2002-2005 (424.078 lei) și 

în cheltuielile legate de concesionarea terenului (taxe, redevențe, impozite în valoare de 

89.085 lei), costuri estimate la un total de 130.000 euro. 

Sub acest aspect, Înalta Curte reține că, dacă prima instanță și-a limitat cercetarea ju- 

decătorească în legătură cu aceste apărări ale societății pârâte exclusiv la aceea vizând  

lipsa autorizărilor legale pentru exercitarea de către reclamantă a activităților în domeniul  

pisciculturii (analiză incompletă față de invocarea necesității deținerii și a altor autorizări, 

cum ar fi cea în construcții prevăzută de Legea nr. 50/1991), instanța cu apel nu face nicio  

analiză directă a acestora. 

În plus, de o manieră contradictorie, instanțele au stabilit că se cuvine dezdăunarea re- 

clamantei în mod concomitent, atât prin acordarea întregului cost al investiției (autorizată  

fiind să o exploateze pentru o perioadă de 49 de ani, conform contractului de concesiune  

încheiat cu Comuna Homocea) - deși ideea care ar fundamenta o atare dezdăunare, ad- 

misibilă doar dacă, eventual, s-ar fi stabilit imposibilitatea totală și absolută a exploatării 

acesteia, lipsește aprecierii instanțelor și, implicit, ambelor hotărâri de fond - cât și prin 

acordarea costului ecologizării heleșteului, în limita sumei de 50.000 euro, în condițiile în 

care ideea ce fundamentează acordarea unei atare despăgubi are la bază intenția și posi- 

bilitatea (ulterior ecologizării) exploatării în continuare a investiției, idee care contravine  

sau se opune dezdăunării pentru costurile investiției. Astfel fiind, întrucât lipsește cu 

desăvârșire o statuare a instanței de apel asupra mo tivelor de apel prin care pârâta a 

dezvoltat apărări relative la legătură de cauzalitate între evenimentul recunoscut și atribuit 

ei și consecința incontestabilă a poluării masive a he leșteului deținut de reclamantă 

(singurul element al cauzei confirmat prin probele utilizate de instanță în 

fundamentarea soluției), ori a cerințelor prejudiciului invocat, astfel cum a fost el 

determinat și acordat (reparat) prin dispoziția instanțelor - se apreciază că               exercitarea 

unui control de legalitate în recurs este imposibil de exercitat, din acest punct de vedere 

pricina înfățișându-se ca nefiind examinată complet în fond. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (5) C. proc. 

civ., va admite recursul declarat, va casa decizia atacată cu trimiterea cauzei spre rejudeca- 

re în privința tuturor aspectelor semnalate în considerentele expuse mai sus. 

Cu ocazia completării cercetării judecătorești instanța de apel va putea administra ori- 

ce probatorii prin care să lămurească pricina sub toate aspectele. Deși recurenta a criticat 

și sub alte aspecte elementul “prejudiciu”, Înalta Curte apreciază că importanța acestor 

critici este una secundară aspectelor semnalate deja și care vor intra în analiza instanței de 

apel, urmând a fi avute în vedere la rejudecare, în temeiul art. 315 alin. (3) C. proc. civ., doar 

în măsura în care acestea își mențin actualitatea. 

În sfârșit, se reține ca fiind nefondată și lipsită de legătură cu pricina critica întemeiată pe dispozițiile 

art. 304 pct. 9 C. proc. civ., prin care s-a susținut greșita aplicare de către instanța de apel a dispozițiilor 

art. 8 și 9 din Legea nr. 238/20004, dispoziții legale cărora niciuna dintre instanțele de fond nu le-a mai 

făcut aplicare în cauză, dată fiind renunțarea la judecată din partea reclamantei, în privința celui de-al 

doilea capăt al cererii inițiale. Pentru aceste motive, instanța a admis recursul declarat de pârâta SC 

B. SA împotriva Deciziei civile nr. 2A din 13 ianuarie 2016 pronunțate de Curtea de Apel Galați, secția 

civilă, a casat decizia recurată și a trimis cauza, spre rejudecare, aceleiași instanțe. 
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Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
 

Cauza C 104/17. „Trimitere preliminară – Directiva 94/62/CE – Ambalaje și de- 

șeuri din ambalaje – Recuperarea și reciclarea deșeurilor – Contribuție la un fond 

național pentru mediu – Introducere pe piața națională a unor produse ambalate și 

a unor ambalaje, fără intervenție asupra acestora – Principiul denumit «poluatorul 

plătește» – Calitatea de poluator” (sursa: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 2017a). 

Cererea de decizie preliminară a fost formulată în cadrul unui litigiu între SC Cali  

Esprou SRL, pe de o parte, și Administrația Fondului pentru Mediu (România) (denumită 

în continuare „AFM”), pe de altă parte, în legătură cu legalitatea unei contribuții la plata 

căreia Cali Esprou a fost obligată de către AFM, calculată în funcție de ambalajele pe care 

aceasta le a introdus pe piața românească în cursul anilor 2013 și 2014. 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 15 din Directiva 

94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind am- 

balajele și deșeurile de ambalaje. 

Litigiul principal și întrebarea preliminară 

Cali Esprou achiziționează diverse mărfuri deja ambalate în străinătate, pe care le vin- 

de și le livrează, fără nicio intervenție din partea sa, unor comercianți cu amănuntul pe 

piața românească. Ea a introdus pe piața românească mărfuri care au fost comercializate 

între 19 august 2011 și 31 decembrie 2014. Între 30 martie și 2 aprilie 2015, la sediul 

Cali Esprou s-a desfășurat un control fiscal având ca obiect respectarea obligațiilor de pla- 

tă a contribuției datorate AFM în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera d) din OUG nr. 

196/2005 pentru ambalajele aferente bunurilor ambalate introduse pe piața românească  în 

perioada 2011-2014. În urma acestui control, în sarcina Cali Esprou nu a fost stabilită, 

pentru anii 2011 și 2012, nicio obligație de plată suplimentară în temeiul articolului 9 ali- 

neatul (1) litera d) din OUG nr. 196/2005. În schimb, pentru anii 2013 și 2014, autoritățile  

fiscale au stabilit în sarcina sa, în temeiul acestei dispoziții, o obligație de plată suplimen- 

tară în valoare de 4242 RON (aproximativ 909 euro). 

Cali Esprou a introdus la AFM o contestație împotriva acestei obligații de plată supli- 

mentare, susținând că nu era ținută de obligațiile de plată prevăzute la articolul 9 alineatul 

(1) litera d) din OUG nr. 196/2005 întrucât nu putea fi calificată drept „poluator”. La 3 iulie 

2015, AFM a respins această contestație. La 21 decembrie 2015, Cali Esprou a formulat o  

acțiune la Tribunalul Vâlcea (România), prin care a solicitat, printre altele, anularea decizi- 

ei AFM. Această acțiune a fost respinsă prin sentința din 6 mai 2016. 

Cali Esprou a atacat această sentință în fața instanței de trimitere, Curtea de Apel Pi- 

tești (România), susținând că, întrucât gestionează ambalaje, iar nu deșeuri din ambalaje,  ea 

nu poate fi considerată poluator. În plus, potrivit Cali Esprou, articolul 9 alineatul (1) 

litera d) din OUG nr. 196/2005 ar fi contrar principiului denumit „poluatorul plătește” 

consacrat la articolul 15 din Directiva 94/62, care prevede adoptarea unor măsuri națio- 

nale de punere în aplicare a obiectivelor acestei directive cu respectarea principiilor care 

reglementează politica de mediu a Uniunii, printre care principiul „poluatorul plătește”. 
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În această privință, instanța de trimitere arată că contribuția prevăzută la articolul 9 

alineatul (1) litera d) din OUG nr. 196/2005 este o „măsură” care intră în domeniul de 

aplicare al articolului 15 din Directiva 94/62. Ea își pune însă întrebarea dacă această con- 

tribuție este compatibilă cu principiul „poluatorul plătește” consacrat la acest articol. Mai  

precis, având în vedere definiția agentului economic care figurează la articolul 3 punctul 

11 din această directivă, ea consideră că un poluator, în sensul articolului 15 din directi- 

va menționată, trebuie să aibă o legătură cu transformarea ambalajului în deșeu. Or, Cali 

Esprou ar fi un intermediar care nu ar interveni asupra ambalajelor, astfel încât instanța 

de trimitere se întreabă dacă obligația de plată a unei contribuții la AFM, în temeiul arti- 

colului 9 alineatul (1) litera d) din OUG nr. 196/2005, stabilită în sarcina Cali Esprou, este  

conformă cu articolul 15 din aceeași directivă. 

În aceste condiții, Curtea de Apel Pitești a hotărât să suspende judecarea cauzei și să 

adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „Articolul 15 din Directiva 94/62 poate 

fi interpretat în sensul că se opune adoptării unei reglementări într-un stat membru al 

Uniunii Europene, care instituie o contribuție pentru operatorul economic care introduce pe 

piața internă mărfuri ambalate și ambalaje, dar care nu intervine asupra mărfurilor sau  

ambalajelor în niciun mod, ci le înstrăinează în aceeași formă către un agent economic, 

care la rândul său le înstrăinează către consumatorul final, contribuție al cărei cuantum se 

stabilește per kilogram, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje cores- 

punzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu  

recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje 

efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și 

valorificate prin reciclare?” (Concluziile avocatului general Juliane Kokott prezentate la 3  

septembrie 2015 (1)) 

Cu privire la întrebarea preliminară 

Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se sta- 

bilească dacă articolul 15 din Directiva 94/62 și principiul „poluatorul plătește” pe care 

îl pune în aplicare se opun unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul 

principal, care impune o contribuție unui agent economic care nu intervine asupra amba - 

lajelor pe care le introduce pe piață, calculată în funcție de diferența de greutate dintre, 

pe de o parte, cantitatea de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de  

valorificare energetică și de valorificare prin reciclare și, pe de altă parte, cantitatea de 

deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau reciclate. 

Articolul 15 din Directiva 94/62 prevede că Consiliul adoptă instrumente economice 

pentru a promova punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute de directiva menționată și  

că, în absența unor astfel de instrumente, statele membre pot adopta măsuri de punere  în 

aplicare a acelorași obiective și a obligațiilor ce reies din Tratatul FUE, în conformitate cu  

principiile care reglementează politica de mediu a Uniunii, inter alia, principiul „poluatorul 

plătește”. 

Întrucât Consiliul nu a adoptat asemenea instrumente economice care să impună o 

contribuție pentru deșeurile de ambalaje introduse pe piața statelor membre, acestea din 

urmă pot, așadar, să adopte măsuri cu respectarea condițiilor prevăzute în a doua teză a 

acestui articol 15. 
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În această privință, trebuie arătat, pe de o parte, că principiul „poluatorul plătește”, 

evocat la articolul 15 și în al douăzeci și nouălea considerent al Directivei 94/62, impune, 

potrivit considerentului amintit, ca „toți cei implicați în producerea, utilizarea, importul 

și distribuția ambalajelor și a produselor ambalate să devină mai conștienți de măsura 

în care un ambalaj se poate transforma în deșeu” și „să accepte responsabilitatea ce le 

revine pentru astfel de deșeuri”. Principiul amintit nu îi vizează, prin urmare, numai pe cei 

care sunt direct responsabili de producerea de deșeuri, ci are un domeniu de aplicare mai 

larg. El îi vizează și pe cei care contribuie la această producere de deșeuri, ceea ce include 

importatorii și distribuitorii de produse ambalate (a se vedea prin analogie Hotărârea din 

30 martie 2017, VG Čistoća, C-335/16, EU:C:2017:242, punctul 24 și jurisprudența citată). 

Pe de altă parte, în ceea ce privește obiectivele definite de Directiva 94/62, articolul 

1 din aceasta, intitulat „Obiective”, precizează, la alineatul (1), că această directivă urmă- 

rește să „[asigure] […] un grad ridicat de protecție a mediului”. În plus, potrivit termenilor  

alineatului (2) al articolului 1 menționat, această directivă stabilește „măsurile destinate, 

ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale 

suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de recuperare a deșeurilor 

de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri”. În acest  

scop, articolul 2 din Directiva 94/62 confirmă domeniul de aplicare larg al acestei directi- 

ve, prevăzând că aceasta are ca obiect toate ambalajele introduse pe piața Uniunii și toate  

deșeurile de ambalaje. 

Asemenea obiective sunt confirmate de modul de redactare a primului și a celui de al 

doilea considerent ale Directivei 94/62, potrivit cărora această directivă urmărește, pe de 

o parte, să „previn[ă] […] [sau să] reduc[ă]” impactul deșeurilor de ambalaje „asupra me- 

diului […], asigurând astfel un grad ridicat de protecție a mediului”, și, pe de altă parte, să 

„reduc[ă] volumul general al ambalajelor”. 

Conformitatea cu dreptul Uniunii a contribuției în discuție în litigiul principal trebuie 

apreciată în special în lumina obiectivelor Directivei 94/62 și a principiului „poluatorul 

plătește”. Or, reiese din articolul 9 alineatul (1) litera d) din OUG nr. 196/2005 că contribu- 

ția în discuție în litigiul principal, care este datorată de operatorii economici care introduc 

pe piața națională pentru prima dată bunuri ambalate, este calculată în funcție de diferen- 

ța de greutate dintre, pe de o parte, cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare 

obiectivelor minime de valorificare sau incinerare și, pe de altă parte, cantitățile de deșeuri 

de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare  de 

energie și valorificate prin reciclare. 

Potrivit guvernului român, această contribuție urmărește, de manieră generală, să îi 

responsabilizeze pe cei care introduc ambalaje pe piața românească. Astfel, sub rezerva 

unor verificări efectuate de instanța de trimitere, prin impunerea unei contribuții calcu- 

late pe baza greutății deșeurilor de ambalaje care depășesc obiectivele minime de valori- 

ficare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare 

prin reciclare, contribuția menționată stimulează, pe de o parte, reducerea ambalajelor 

introduse pe piața națională și, pe de altă parte, favorizarea recuperării sau a reciclării 

deșeurilor respective. 

Astfel, contribuția în discuție în litigiul principal răspunde obiectivelor urmărite de 
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Directiva 94/62, în special în măsura în care vizează reducerea eliminării finale a deșeu- 

rilor, prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din această directivă și în al douăzeci și nouălea  

considerent al acesteia, pe de o parte, prin favorizarea recuperării sau a incinerării deșeu- 

rilor de ambalaje în instalații de incinerare cu recuperare de energie și a valorificării prin  

reciclare și, pe de altă parte, prin descurajarea, printr-o sarcină pecuniară, a nerespectării 

obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare 

de energie și de valorificare prin reciclare. 

De asemenea, o contribuție precum cea în discuție în litigiul principal respectă în mod  

clar principiul „poluatorul plătește” consacrat la articolul 15 din Directiva 94/62. Într-ade- 

văr, contribuția în discuție în litigiul principal, astfel cum a fost descrisă la punctul 26 din  

prezenta hotărâre, impune o sarcină pecuniară celor care introduc ambalaje pe piața nați- 

onală și care depășesc anumite obiective minime de recuperare de energie și de valorifica- 

re prin reciclare a deșeurilor. Așa cum reiese din decizia de trimitere, rezultă din cuprinsul  

articolului 9 alineatul (1) litera d) din OUG nr. 196/2005 și din cel al punctului 11 din 

anexa la Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și 

taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare, că această sarcină nu 

se aplică decât acelora care introduc ambalajele menționate pe piață pentru prima dată, 

iar nu și celor care intervin în aval. În plus, această sarcină nu este impusă decât în măsura 

în care obiectivele minime de valorificare energetică și de valorificare prin reciclare a de- 

șeurilor nu sunt respectate. 

Rezultă din ceea ce precedă că o contribuție precum cea în discuție în litigiul principal 

este conformă atât cu obiectivele Directivei 94/62, cât și cu principiul „poluatorul plăteș- 

te”, în sensul articolului 15 din directiva menționată. 

O asemenea concluzie nu poate fi infirmată de argumentul, prezentat de Cali Esprou 

în fața instanței de trimitere, potrivit căruia un agent economic care nu intervine asupra 

ambalajelor bunurilor importate și introduse pe piața românească nu ar fi un „poluator” 

în sensul principiului „poluatorul plătește”. 

Astfel, după cum reiese din prezenta hotărâre, principiul „poluatorul plătește” are un 

domeniu de aplicare care se extinde la importatorii și la distribuitorii de produse ambalate  

și nu se limitează la cei care intervin asupra ambalajelor produselor în cauză. Importatorii  

și distribuitorii, indiferent dacă intervin sau nu intervin asupra ambalajelor, au contribuit 

la introducerea pe piața națională a unor deșeuri sub formă de ambalaje. 

Această concluzie este confirmată de o interpretare sistematică a Directivei 94/62. Un  

agent economic, precum cel în discuție în cauza principală, care nu intervine asupra am- 

balajelor produselor importate și introduse pe piața românească este vizat de directiva 

menționată, care, la articolul 3 punctul 11, definește „agenții economici” în mod larg, in- 

cluzând, printre alții, „importatorii, comercianții și distribuitorii”. 

Prin urmare, unui stat membru îi este permis să impună plata unei contribuții pre- 

cum cea descrisă la punctul 26 din prezenta hotărâre agenților economici care nu intervin  

asupra ambalajelor pe care le introduc pe piața națională, fără ca prin aceasta să încalce 

principiul „poluatorul plătește”, consacrat la articolul 15 din Directiva 94/62. 

Trebuie adăugat că Curtea a declarat că articolul 15 din Directiva 94/62 nu efectuează 

o armonizare exhaustivă a măsurilor naționale în domeniile reglementate de această di- 
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rectivă, ci, după cum s-a amintit la punctul 20 din prezenta hotărâre, abilitează Consiliul 

să adopte instrumente economice pentru a promova punerea în aplicare a obiectivelor 

prevăzute de directiva menționată sau, în lipsa acestora, statele membre, care acționează 

„[cu respectarea] obligațiilor ce reies din tratat”. 

În această privință, reiese din articolul 110 TFUE, pe de o parte, că niciun stat membru  

nu trebuie să aplice produselor altor state membre impozite interne mai mari decât cele 

care se aplică produselor naționale similare și, pe de altă parte, că niciun stat membru nu  

trebuie să aplice produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze 

indirect alte sectoare de producție. 

Curtea a statuat în mod repetat că o sarcină pecuniară constituie un impozit intern în 

sensul articolului 110 TFUE dacă face parte dintr-un regim general de redevențe interne 

care se aplică în mod sistematic unor categorii de produse potrivit unor criterii obiective 

aplicate indiferent de originea sau de destinația produselor 

În plus, deșeurile trebuie considerate produse în sensul articolului 110 TFUE (a se 

vedea în acest sens Hotărârea din 9 iulie 1992, Comisia/Belgia, C-2/90, EU:C:1992:310, 

punctele 25-28). Având în vedere ceea ce precedă și descrierea contribuției în discuție 

în litigiul principal expusă la punctul 26 din prezenta hotărâre, trebuie să se considere 

că această contribuție este o sarcină pecuniară care face parte dintr-un regim general de 

redevențe interne care se aplică în mod sistematic unei categorii de produse, și anume 

cantitățile de deșeuri de ambalaje care depășesc obiectivele minime de valorificare sau de  

incinerare și care nu au fost efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu  

recuperare de energie și valorificate prin reciclare. 

În consecință, contribuția în discuție în litigiul principal constituie un impozit intern în  

sensul articolului 110 TFUE. Reiese dintr-o jurisprudență constantă că există o încălcare 

a articolului 110 TFUE atunci când impozitul aplicat produsului importat și cel aplicat 

produsului național similar sunt calculate diferit și potrivit unor metode diferite, care con- 

duc, fie și numai în cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului importat. 

Or, din decizia de trimitere reiese că contribuția în discuție în litigiul principal se aplică 

deșeurilor de ambalaje în funcție de criterii obiective aplicate independent de originea 

sau de destinația lor. Astfel, această contribuție este datorată de agenții economici care 

introduc pe piața națională produse ambalate, indiferent de originea acestora din urmă. În  

plus, decizia de trimitere nu furnizează niciun element care să demonstreze că respectiva  

contribuție este de natură să se aplice într-un cuantum mai mare deșeurilor de ambalaje 

de produse importate decât deșeurilor de ambalaje de produse naționale. 

Rezultă din ansamblul considerațiilor care precedă că articolul 15 din Directiva 94/62 și 

principiul „poluatorul plătește” pe care îl pune în aplicare nu se opun unei reglementări 

naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care impune o contribuție unui agent 

economic care nu intervine asupra ambalajelor pe care le introduce pe piață, calculată în 

funcție de diferența de greutate dintre, pe de o parte, cantitatea de deșeuri de ambalaje co- 

respunzătoare obiectivelor minime de valorificare energetică și de valorificare prin reci- 

clare și, pe de altă parte, cantitatea de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau reciclate.  

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declară: Articolul 15 din Directiva 

94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind am- 

balajele și deșeurile de ambalaje și principiul denumit „poluatorul plătește” pe care îl pune 
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în aplicare nu se opun unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul princi- 

pal, care impune o contribuție unui agent economic care nu intervine asupra ambalajelor 

pe care le introduce pe piață, calculată în funcție de diferența de greutate dintre, pe de o 

parte, cantitatea de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorifi- 

care energetică și de valorificare prin reciclare și, pe de altă parte, cantitatea de deșeuri de 

ambalaje efectiv valorificate sau reciclate. 

 
Cauza C 141/14. Comisia Europeană împotriva Republicii Bulgaria. „Protecția 

mediului – Directiva 2009/147/CE – Conservarea păsărilor sălbatice – Ariile de 

protecție «Kaliakra» și «Belite skali» – Directiva 92/43/CEE – Protecția habitatelor 

naturale și a speciilor sălbatice – Aria de protecție «Kompleks Kaliakra» –Directiva 

2011/92/UE – Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului – Aplicare ra- 

tione temporis a normelor Uniunii – Deteriorarea habitatelor naturale și a habita- 

telor speciilor, precum și perturbarea speciilor – Energie eoliană – Turism” (sursa: 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 2014). 

Comisia reproșează Bulgariei că nu protejează în mod suficient unele părți ale regiunii  

Kaliakra, în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva păsări și de Directiva habita- 

te, aducând în schimb atingere acestora prin diferite proiecte. În plus, cu ocazia realizării 

unei serii de proiecte, a fost încălcată Directiva EEM (Directiva 2011/92/UE – Evaluarea 

efectelor anumitor proiecte asupra mediului). Alte proiecte ar fi avut efecte negative asu- 

pra unor arii de protecție a păsărilor și asupra unei arii de protecție specială, desemnate 

astfel în conformitate cu Directiva habitate. Acțiunea se caracterizează printr-o comple- 

xitate factuală semnificativă și ridică, din punct de vedere juridic, în special probleme re- 

feritoare la aplicarea legislației europene în materia protecției mediului în privința unor 

proiecte care au fost inițiate înainte de aderarea Bulgariei, dar care au fost realizate inte- 

gral abia după aderarea acesteia și care în prezent au în continuare efecte asupra unor arii 

protejate sau care trebuie protejate. 

Situația de fapt, procedura precontencioasă și cererea introductivă 

Teritoriul peninsulei Kaliakra prezintă o valoare deosebită pentru protecția mediului.  

Așadar, Societatea pentru Protecția Păsărilor bulgară, consideră că în peninsula respectivă 

se află un teritoriu foarte adecvat pentru conservarea păsărilor, care cuprinde o suprafață  

terestră de aproximativ 16 000 de hectare. La 18 decembrie 2007, Bulgaria a desemnat o  

arie de protecție în conformitate cu Directiva păsări, APS „Kaliakra”, care include însă doar 

aproximativ două treimi din suprafața terestră a ariei „Kaliakra” identificate de Societatea  

pentru Protecția Păsărilor. La vest de APS „Kaliakra” și în afara ariei importante pentru 

conservarea păsărilor, Bulgaria a stabilit în aceeași zi o altă arie pentru conservarea păsă- 

rilor, APS „Belite Skali”. Tot la 18 decembrie 2007, Bulgaria a propus Comisiei desemnarea  

în acest domeniu, sub denumirea „Kompleks Kaliakra”, a unui sit de protecție în conformi- 

tate cu Directiva habitate, un SIC, care cuprinde aproape întreaga suprafață a celor două 

APS menționate anterior. La 15 decembrie 2008, Comisia a inclus acest teritoriu în lista 

SIC. În formularul standardizat care cuprinde informațiile referitoare la acest sit, transmis  

de Bulgaria Comisiei, se menționează 18 tipuri de habitate, printre care 2 300 de hectare 

ale habitatului prioritar Stepe pontosarmatice (cod Natura 2000 62C0). 
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Începând cu anul 2007, Comisia a fost sesizată cu plângeri având ca obiect protecția 

acestor teritorii și a corespondat cu Bulgaria în această privință. Aceste contacte au con- 

dus, în urma a două invitații separate de a prezenta observații în temeiul articolului 258 

TFUE, transmise în anul 2008, la o invitație recapitulativă suplimentară de a prezenta ob- 

servații, formulată la 30 septembrie 2011, și la un aviz motivat al Comisiei, emis la 22 

iunie 2012. Bulgaria a răspuns prin diferite scrisori și, printre altele, a comunicat Comisiei 

că Consiliul național pentru biodiversitate a decis, la 8 octombrie 2013, extinderea APS 

„Kaliakra” până la limitele IBA „Kaliakra”. La 6 noiembrie 2013, Consiliul de Miniștri bulgar  

a adoptat o decizie în acest sens. Ulterior, Bulgaria a transmis Comisiei un formular stan- 

dardizat actualizat care cuprinde informațiile referitoare la acest sit. Întrucât a considerat  

că răspunsurile date de Bulgaria nu erau satisfăcătoare, Comisia a introdus, la 24 martie 

2014, prezenta acțiune și a solicitat să se constate următoarele: 

A) Dat fiind că nu a inclus în întregime teritoriile zonelor importante pentru conser- 

varea păsărilor în aria de protecție specială „Kaliakra”, Republica Bulgaria nu a clasificat 

în APS teritoriile cele mai adecvate ca număr și suprafață în vederea protejării speciilor 

vizate în anexa I la Directiva păsări și a speciilor migratoare neincluse în anexa I care apar  

în mod regulat în zona geografică maritimă și terestră de aplicare a Directivei păsări. Prin  

urmare, Republica Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 

4 alineatele (1) și (2) din Directiva păsări. 

B) Prin aprobarea proiectelor „AES Geo Energy” OOD, „Windtech” OOD, „Brestiom” 

OOD, „Disib” OOD, „Eco Energy” OOD și „Longman Investment” OOD pe teritoriul zonei 

importante pentru conservarea păsărilor „Kaliakra”, care nu a fost clasificată ca arie de 

protecție specială, deși ar fi trebuit să fie clasificată, Republica Bulgaria nu și a îndeplinit 

obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Directiva păsări, astfel cum  

a fost interpretat de Curte în cauzele C 96/98 și C 374/98. 

C) Prin aprobarea unor proiecte pe teritoriile APS „Kaliakra”, ale SIC „Kompleks Kalia- 

kra” și ale APS „Belite Skali” („Kaliakra Wind Power” AD, „EVN Enertrag Kavarna” OOD, 

„TSID – Atlas” EOOD, „Vertikal – Petkov & Cie” OOD, terenul de golf și centrul termal „Thra- 

cian Cliffs Golf and Spa Resort” OOD), Republica Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care 

îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate, astfel cum a fost inter- 

pretat de Curte în cauzele C 117/03 și C 244/05, întrucât nu a adoptat măsuri adecvate 

pentru a evita deteriorarea stării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și 

perturbările speciilor pentru care s a efectuat clasificarea ariilor. 

D) Întrucât nu a evaluat corect efectul cumulat al proiectelor aprobate („AES Geo Ener- 

gy” OOD, „Windtech“ OOD, „Brestiom” OOD, „Disib” OOD, „Eco Energy” OOD și „Longman 

investment” OOD) pe teritoriul care nu a fost clasificat ca arie de protecție specială al zonei  

importante pentru conservarea păsărilor „Kaliakra”, Republica Bulgaria nu și a îndeplinit  

obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 4 alinea- 

tele (2) și (3) și cu anexa III punctul 1 litera (b) la Directiva EEM. 

Comisia solicită: obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată. Repu- 

blica Bulgaria solicită: 

1) respingerea acțiunii și 

2)obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată. 
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În replică, Comisia a retras capătul de cerere de la litera C în măsura în care privea  

proiectul „TSID – Atlas” EOOD, precum și capătul de cerere de la litera D în raport cu pro- 

iectele „AES Geo Energy” și „Disib” OOD. După desfășurarea procedurii scrise, părțile au 

prezentat observații orale în ședința din 20 mai 2015. 

Aprecierea juridică 

Vom examina mai întâi capătul de cerere A, care se referă la necesitatea clasificării anu- 

mitor suprafețe ca APS, apoi, capătul de cerere C, referitor la anumite proiecte din cadrul 

siturilor clasificate APS „Kaliakra” și „Belite Skali”, ulterior, capătul de cerere B, referitor la  

proiecte din cadrul suprafețelor examinate la litera A, și în final, capătul de cerere D, refe- 

ritor la respectarea Directivei EEM. 

A – Cu privire la clasificarea anumitor suprafețe ca arie pentru conservarea păsărilor 

(capătul de cerere A) 

Comisia contestă mai întâi faptul că suprafețe cu o mărime de ceva mai mult de 5 000 

de hectare, care se învecinează cu APS „Kaliakra”, nu au fost clasificate deopotrivă ca arie  

pentru conservarea păsărilor. Este vorba despre zona marcată drept „Kaliakra IBA”, situată 

pe harta prezentată în continuare și cuprinsă între Kavarna, Bulgarevo, Sveti Nikola și 

Rakovski. 

1. Cu privire la recunoașterea suprafețelor în litigiu drept arii care trebuie protejate: 

Comisia consideră că Bulgaria a recunoscut necesitatea efectuării unei clasificări. 

În fapt, Bulgaria i-a comunicat Comisiei, încă înainte de formularea acțiunii, cel puțin 

primele etape ale procedurii în vederea completării APS „Kaliakra”. În plus, există și un alt  

act juridic, din 6 februarie 2014, prin intermediul căruia – după cum pare să rezulte – s-a 

clarificat în mod formal și oficial extinderea ariei de protecție. 

Extinderea APS se întemeiază, printre altele, pe o decizie a Consiliului național pentru  

biodiversitate bulgar. Prin urmare, trebuie să se plece de la premisa că aceasta exprimă o  

opinie științifică privind necesitatea de a proteja extinderea ariei. 

Astfel de acte ale statelor membre au o valoare probatorie importantă, mai ales în do- 

meniul protecției teritoriului, întrucât instituțiile acestora cunosc mult mai bine situația 

locală decât Comisia sau Curtea. Prin urmare, a considera aceste măsuri drept o recunoaș-

tere a necesității de protecție de teritoriului ar corespunde jurisprudenței de până în pre- 

zent a Curții. 

Cu toate acestea, Bulgaria susține că extinderea APS constituie doar expresia dorinței 

sale de colaborare și nu reprezintă o recunoaștere a opiniei științifice a Comisiei. Această  

obiecție vehementă se opune posibilității ca această clasificare efectivă a extinderii ariei 

să fie considerată drept recunoaștere incontestabilă. Dimpotrivă, litigiul dintre părți are 

în fapt ca obiect necesitatea extinderii, iar Bulgaria ar putea chiar să revină asupra clasi- 

ficării în cazul admiterii argumentației sale privind lipsa interesului de a proteja aceste 

suprafețe. 

Cu toate acestea, clasificarea unei suprafețe are efecte asupra sarcinii probei. Deși, în 

cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia trebuie să probeze 

că o anumită suprafață trebuie clasificată ca arie de protecție, ea poate să invoce totuși în 

acest scop clasificarea suprafeței efectuată ulterior. Pentru a combate această probă, statul  

membru trebuie să demonstreze că o suprafață clasificată nu (mai) este considerată ca 
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făcând parte dintre cele mai adecvate teritorii pentru conservarea păsărilor sălbatice în 

sensul articolului 4 alineatul (1) din directivă. Practic, acest lucru înseamnă că Bulgaria 

trebuie să justifice pe o bază științifică îndoieli semnificative privind acest caracter adecvat 

și în special trebuie să infirme propriile informații din formularul standardizat referitor la 

teritoriul în cauză. Comisiei i-ar reveni în acest caz sarcina de a combate asemenea 

îndoieli. 

În aceste condiții, în prezenta cauză trebuie să se examineze dacă suprafețele în litigiu 

trebuie să fie protejate ca APS. 

2. Cu privire la criteriile juridice 

Potrivit articolului 4 alineatul (1) al patrulea paragraf din Directiva păsări, statele 

membre trebuie să clasifice cele mai adecvate teritorii, ca număr și suprafață, ca APS pen- 

tru conservarea speciilor cuprinse în anexa I. În această privință, trebuie să se țină seama  de 

nevoia de protecție a acestor specii din zona geografică maritimă și de uscat în care se 

aplică respectiva directivă. Potrivit articolului 4 alineatul (2), statele membre trebuie să ia 

măsuri similare pentru speciile migratoare care apar în mod regulat și nu sunt cuprinse 

în anexa I, în ceea ce privește zonele de hibernare a acestor specii, precum și punctele de 

popas de-a lungul rutelor lor de migrare. 

Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să clasifice ca APS siturile care, potrivit 

criteriilor ornitologice, par a fi cele mai adecvate pentru conservarea speciilor vizate. În 

schimb, cerințele economice enunțate la articolul 2 din Directiva păsări nu ar putea fi luate 

în considerare cu ocazia alegerii și a delimitării unei APS. Deși, la alegerea unei APS, statele  

membre dispun de o anumită marjă de apreciere, ea se referă doar la aplicarea acestor 

criterii în vederea identificării celor mai adecvate teritorii pentru conservarea speciilor. 

În practică, articolul 4 alineatele (1) și (2) din Directiva păsări este pus în aplicare cu 

ajutorul unor criterii care au fost dezvoltate de organizația neguvernamentală Birdlife In- 

ternational, asociație internațională care regrupează organizațiile de protecție a păsărilor,  

pentru identificarea așa numitelor arii importante pentru conservarea păsărilor (Impor-

tant Bird Area, denumite în continuare „IBA”). Organizațiile naționale de protecție a păsă- 

rilor aplică aceste criterii în scopul întocmirii, pe baza cunoștințelor lor, a unor inventare  

IBA referitoare la prezența păsărilor. Astfel, IBA „Kaliakra” cuprinde APS cu același nume,  

precum și suprafețele a căror lipsă de protecție este criticată de Comisie în prezenta pro- 

cedură. 

Nici criteriile menționate, nici inventarele organizațiilor naționale de protecție a pă- 

sărilor întocmite pe baza lor nu sunt obligatorii, însă Curtea le-a recunoscut ca element 

de referință care permite să se aprecieze dacă un stat membru a clasificat ca APS teritorii  

suficiente ca număr și ca suprafață. Statele membre pot însă înlătura acest indiciu fie prin  

dezvoltarea pe o bază științifică a unor criterii ornitologice, care sunt cel puțin la fel de 

potrivite pentru a asigura punerea în aplicare a articolului 4 alineatele (1) și (2) din Direc- 

tiva păsări, fie prin infirmarea informațiilor privind prezența păsărilor în respectivul sit, 

invocând cunoștințe mai bune. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește clasificarea anumitor suprafețe parțiale, Curtea a 

statuat deja că clasificarea ca APS nu poate fi rezultatul unei examinări izolate a valorii 

ornitologice a fiecăreia dintre suprafețele în cauză, ci trebuie să fie efectuată luându-se 
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în considerare limitele naturale ale sitului respectiv, și a confirmat că, inclusiv în ceea ce 

privește suprafețele parțiale, criteriile ornitologice, pe care trebuie să se fundamenteze în  

exclusivitate clasificarea, trebuie să aibă temei științific. 

3. Cu privire la aplicarea în cauza inițiată de Comisie 

Comisia arată că păsările de reproducție din cadrul APS protejate inițial sunt prezente 

și pe suprafețele în litigiu, invocă importanța suprafețelor în litigiu pentru migrația păsări- 

lor și nevoile gâștei cu gât roșu (Branta ruficollis) în perioada de iernat. 

a) Cu privire la păsările de reproducție 

Pe baza formularului standardizat actualizat referitor la APS „Kaliakra” extinsă, s-ar 

putea prezuma că este vorba despre un sit omogen care este utilizat în mod uniform de 

speciile protejate. 

Bulgaria precizează însă, în mod convingător, că suprafețele în litigiu din regiunile in- 

terioare nu formează obligatoriu o unitate naturală cu suprafețele de coastă, care erau 

deja protejate. Acestea din urmă cuprind faleze și habitate stepice. În cazul suprafețelor în  

litigiu rezultate din extindere, este vorba în schimb despre terenuri utilizate în scop agri- 

col. În plus, acestea sunt despărțite de suprafețele clasificate printr-un drum secundar de 

acces. Bulgaria subliniază de asemenea că suprafețele agricole în litigiu prezintă aceleași  

caracteristici precum cele ale suprafețelor din împrejurimi, a căror protecție nu a fost so- 

licitată de Comisie. 

Deși trebuie să împărtășim opinia Comisiei potrivit căreia și suprafețele agricole pot 

face parte din siturile care trebuie clasificate ca APS, argumentul, necontestat, al Bulgariei 

este însă plauzibil, și anume faptul că păsările de reproducție care se orientează către ha- 

bitatele de coastă, protejate inițial, se reproduc într-o măsură foarte redusă pe suprafețele 

agricole alăturate. 

Comisia susține că suprafețele agricole constituie suprafețe de vânătoare pentru uliul 

cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pentru șorecarul mare (Buteo rufinus) și pentru 

buha mare (Bubo bubo), care sunt menționate ca păsări de reproducție în formularul stan- 

dardizat și sunt desemnate în mod expres în cadrul evaluării APS. Este vorba însă despre 

o prezență foarte limitată ca număr, care nu este menționată nici de Birdlife ca motiv de 

identificare a IBA „Kaliakra”. Prin urmare, această utilizare nu este suficientă pentru a con- 

sidera suprafețele agricole ca fiind cele mai adecvate pentru protecția speciilor respective. 

Așadar, contrar opiniei exprimate de Comisie, prezența păsărilor de reproducție în zo- nele 

de coastă protejate inițial nu poate conduce la concluzia că și suprafețele agricole din 

regiunile interioare ar trebui să fie protejate. 

b) Cu privire la migrația păsărilor 

Potrivit informațiilor furnizate de Bulgaria în formularul standardizat, APS „Kaliakra”,  

inclusiv suprafețele rezultate din extindere, prezintă totuși importanță și pentru migrația  

păsărilor. Astfel cum a subliniat Comisia și după cum a comunicat Bulgaria în formularul 

standardizat care cuprinde informații referitoare la situl „Kaliakra”, această importanță 

deosebită rezultă din particularitățile geografice. Astfel, în cazul peninsulei Kaliakra, linia  de 

coastă se schimbă cu aproximativ 90 de grade, de la o direcție nord sud spre o direcție est 

vest. Păsările își schimbă direcția pentru continuarea migrării și utilizează acest reper  

geografic pentru popas. Ele sunt deci dependente de siturile agricole IBA care nu sunt 

menționate în APS „Kaliakra”. 
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Comisia consideră în special, în conformitate cu evaluarea acestui sit ca IBA, că este 

vorba despre o „zonă de aglomerare pe un culoar de migrație” pentru migrația tomnatică 

a anumitor păsări. 

Noțiunea „zonă de aglomerare pe un culoar de migrație” se referă la criteriile utiliza- 

te de Birdlife International. Criteriul C.5 definește o zonă de aglomerare pe un culoar de 

migrație drept un teritoriu prin care trec în mod regulat, în timpul migrației de primăvară  

sau de toamnă, cel puțin 5 000 de berze (Ciconiidae) și/sau cel puțin 3000 de păsări de 

pradă diurne (Accipitriformes și Falconiformes) și/sau 3000 de cocori (Gruidae). 

Pentru a susține acest criteriu, Comisia se întemeiază mai ales pe un studiu care a fost  

realizat în anul 2005 în special în vederea identificării „zonelor de aglomerare pe un cu- 

loar de migrație” din Bulgaria. Potrivit acestuia, în anul respectiv, la punctul de observație  

Bulgarevo, și anume la limita „Kaliakra”, au fost observate peste 30000 de păsări zburătoa- 

re, mai ales berze și pelicani, dar și rare păsări de pradă. 

Bulgaria îi opune Comisiei o publicație și studii potrivit cărora nu se poate stabili că 

zona „Kaliakra” constituie o „zonă de aglomerare pe un culoar de migrație”. Păsările s-ar 

deplasa mai degrabă pe un front larg spre sud. Deși se opune interpretării date de Bulgaria  

publicației, Comisia nu pune totuși în discuție rezultatele observării care se află la baza 

acesteia și a celorlalte studii. 

În această privință, prezintă un interes deosebit datele de observare referitoare la sit, 

care se află la baza studiilor prezentate de Bulgaria. Potrivit acestora, pe teritoriul respec- 

tiv se observă doar în mod neregulat grupuri mai mari de păsări migratoare. Astfel, în 

perioada cuprinsă între anii 2005 și 2011, numai în anii 2006 și 2010 a fost observat un 

număr mai mare de 20 000 de berze albe. În ceilalți patru ani au fost observate doar între 

89 și 3 000 de berze albe. În opinia guvernului bulgar, acest aspect se explică prin faptul 

că ruta de migrare a păsărilor este influențată de condițiile de vânt. În ambii ani în care 

s-a observat o prezență ridicată a păsărilor, un vânt relativ puternic dinspre vest a împins  

păsările către coastă. 

Având în vedere aceste rezultate, ar putea exista îndoieli privind aspectul dacă aceste 

concentrări apar suficient de regulat pentru a prezuma existența unei „zone de aglomerare 

pe un culoar de migrație”. Cu toate acestea, din argumentația guvernului bulgar reiese  cel 

puțin că aceste concentrări nu au o natură aleatorie și nu reprezintă niște situații extreme. 

Dimpotrivă, ele sunt preconizate din trei în trei ani, atunci când predomină condițiile  de vânt 

corespunzătoare. Iar, atunci când se produc aceste concentrări, păsările se direcționează, 

din motivele geografice indicate în formularul standardizat, chiar pe suprafețele agricole 

care sunt utilizate ca habitate de popas și ca habitate cu posibilități de hrană. 

Prin urmare, datele de observare prezentate de Bulgaria confirmă aprecierea docu- 

mentată din formularul standardizat potrivit căreia APS „Kaliakra”, inclusiv suprafețele re- 

zultate din extindere, fac parte din teritoriile cele mai adecvate pentru protecția păsărilor  în 

timpul migrării. Așadar, din acest punct de vedere, capătul de cerere A este întemeiat. 

c) Cu privire la iernarea gâștei cu gât roșu 

Al treilea motiv invocat de Comisie pentru a susține includerea suprafețelor rezultate  

din extindere în APS „Kaliakra” este importanța acesteia pentru gâsca cu gât roșu. 

Părțile sunt de acord cu privire la aspectul că aproape întreaga populație la nivel mon- 
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dial (între 30000 și 50000 de păsări de gâște cu gât roșu, considerată ca fiind amenințată 

la nivel global, iernează pe coasta de vest a Mării Negre, și anume mai ales în Bulgaria și 

în România. În această privință, o importanță deosebită revine celor două lacuri bulgare 

situate la nord de „Kaliakra”, unde Bulgaria a desemnat arii de protecție. Aceste lacuri, 

precum și teritoriile maritime de coastă – în parte lângă și în parte în APS „Kaliakra” – sunt 

utilizate de gâsca cu gât roșu ca locuri de odihnă, adesea împreună cu alte specii de gâște. 

În formularul standardizat, Bulgaria a comunicat că doar un număr redus de gâște cu 

gât roșu iernează în regiune. Prin urmare, desemnarea suprafețelor care rezultă din extin- 

derea APS „Kaliakra” nu constituie o dovadă a faptului că acestea fac parte dintre cele mai 

adecvate teritorii pentru protecția gâștei cu gât roșu. 

În schimb, suprafețele care rezultă din extinderea APS „Kaliakra” prezintă, în opinia 

Comisiei, o foarte mare importanță ca habitat cu posibilități de hrană pentru gâsca cu gât  

roșu. 

Deși Comisia nu menționează criteriul la care se raportează acest argument, trebuie să  

se prezume totuși că este vorba despre criteriul C.1, pe care Birdlife îl menționează în ceea 

ce privește gâsca cu gât roșu în IBA „Kaliakra”. Acesta presupune că teritoriul adăpostește  

în mod regulat un număr semnificativ dintr-o specie amenințată la nivel mondial sau din 

alte specii care prezintă un interes pentru conservare la nivel global. 

După cum se poate constata, Comisia se întemeiază pe evaluarea efectuată de Societa- 

tea pentru Protecția Păsărilor bulgară, evaluare care este însă contestată de Bulgaria. 

Ambele părți se întemeiază pe un studiu care analizează datele de observare din anii 

1995-2000. Împărtășim punctul de vedere al Bulgariei potrivit căruia, pe baza acestui stu-

diu, gâsca cu gât roșu nu utilizează în fiecare an suprafețele care rezultă din extinderea 

APS „Kaliakra” ca habitat cu posibilități de hrană. 

Comisia subliniază însă în mod întemeiat că, potrivit acestui studiu, cel puțin în doi din  

cei cinci ani incluși în perioada de observare, mai multe mii de gâște cu gât roșu au căutat  

hrană pe aceste suprafețe. 

Faptul că, potrivit unor observări mai recente, suprafețele au fost utilizate mai rar nu se  

opune acestor concluzii, întrucât observările în cauză au fost începute abia după construi- 

rea unui număr mare de turbine eoliene pe aceste suprafețe. Astfel, nu se poate exclude fap- 

tul că, din cauza turbinelor eoliene, suprafețele au devenit mai puțin atractive pentru gâște.  

În concluzie, de aici reiese că suprafețele care rezultă din extinderea APS „Kaliakra” au 

constituit înainte de construcția turbinelor eoliene un loc important de hrană, însă nu per- 

manent, pentru gâsca cu gât roșu. Studiile prezentate arată de asemenea că această specie 

este flexibilă în privința alegerii locului său de hrană. 

Aceasta nu conduce la excluderea suprafețelor rezultate din extindere din categoria 

celor mai adecvate teritorii pentru protecția gâștei cu gâtul roșu. Astfel, având în vedere 

amenințarea la nivel global a acestei specii și responsabilitatea deosebită care revine Uni- 

unii Europene în ceea ce privește zonele de iernare a acesteia, cerințele privind identifica- 

rea unor asemenea teritorii nu pot fi excesive(50). Dimpotrivă, este necesar să se asigure  

protecția unui număr suficient de locuri de hrană pentru a nu periclita iernarea gâștei cu 

gât roșu. 

Prin urmare, acest capăt de cerere este întemeiat și în raport cu necesitatea de a pro- 
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teja gâsca cu gât roșu. 

4. Concluzie intermediară 

Așadar, trebuie să se constate că, prin faptul că, la expirarea termenului stabilit de Co- 

misie în avizul motivat, nu a protejat integral ca arie de protecție specială părțile inițial 

neprotejate ale Important Bird Area „Kaliakra”, situate la nord de aria de protecție specială 

„Kaliakra” clasificată inițial, Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

articolului 4 alineatele (1) și (2) din Directiva păsări. 

B – Cu privire la proiectele referitoare la suprafețe protejate sau care trebuie protejate  

(capetele de cerere B și C) 

Comisia reproșează în continuare Bulgariei că a autorizat mai multe proiecte în cadrul 

ariilor de protecție clasificate sau care trebuie clasificate, în special turbine eoliene, dar și  

proiecte turistice, precum terenuri de golf și hoteluri. Harta de mai jos oferă o imagine de  

ansamblu în acest sens: 

În continuare, vor fi examinate mai întâi proiectele din cadrul APS, întrucât în acest 

context este facilitată prezentarea criteriilor juridice la care se va recurge ulterior, în ra- 

port cu proiectele referitoare la suprafețele neclasificate inițial. În final, dorim să relativi- 

zăm rezultatul acestei examinări, examinând în mod succint consecințele juridice ale unei  

eventuale constatări a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu aceste două aspecte. 

1. Cu privire la proiectele din cadrul APS „Kaliakra” și „Belite Skali”, precum și în SIC 
„Kompleks Kaliakra” propus (capătul de cerere C) 

Prin intermediul capătului de cerere C, Comisia solicită să se constate că, prin apro- 

barea proiectelor „Kaliakra Wind Power” AD, „EVN Enertrag Kavarna” OOD, „Vertikal – 

Petkov & Cie” OOD și „Thracian Cliffs Golf & Spa Resort” OOD în cadrul APS „Kaliakra” și 

„Belite Skali”, precum și al SIC „Kompleks Kaliakra” propus, Bulgaria nu și a îndeplinit obli- 

gațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate, astfel cum 

a fost interpretat de Curte în cauzele C 117/03 și C 244/05, întrucât nu a adoptat măsuri 

adecvate pentru a evita deteriorarea stării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, 

precum și perturbările speciilor pentru care s-a efectuat clasificarea zonelor. 

a) Cu privire la interpretarea capătului de cerere 

La prima vedere, pare neclar modul de interpretare a acestui capăt de cerere, ceea 

ce generează îndoieli și cu privire la admisibilitatea sa. Potrivit articolului 120 litera (c) 

din Regulamentul de procedură, concluziile cererii introductive trebuie să fie formulate 

într-un mod neechivoc, astfel încât Curtea să nu se pronunțe în afara cererilor sau să nu 

omită să se pronunțe asupra unei obiecții. 

O primă contradicție există între norma menționată, prevăzută la articolul 6 alineatul 

(2) din Directiva habitate, și cele două hotărâri citate. Astfel, în aceste hotărâri, Curtea nu 

a interpretat în mod precis articolul 6 alineatul (2). Aceasta a confirmat doar faptul că 

măsurile de protecție prevăzute de norma respectivă trebuie să privească, în conformitate  

cu articolul 4 alineatul (5), numai teritoriile care au fost incluse în lista siturilor ce au fost 

selectate ca SIC. 

Această formulare contradictorie a aspectului menționat al concluziilor reclamantei se  

explică însă prin faptul că Comisia rezumă o neîndeplinire a două obligații diferite într-un 

singur capăt de cerere. Pe de o parte, aceasta critică efectele negative produse asupra a 

două APS clasificate și, pe de altă parte, efectele negative produse asupra SIC „Kompleks 
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Kaliakra” propus. Or, intervențiile asupra APS clasificate trebuie apreciate conform artico- 

lului 6 alineatul (2) din Directiva habitate, în timp ce obligațiile temporare de protecție a 

teritoriilor propuse rezultă din cele două hotărâri menționate. 

Prin urmare, capătul de cerere trebuie interpretat în sensul că Comisia invocă o încăl- 

care a articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate în legătură cu cele două APS și, în 

plus, o încălcare a obligațiilor temporare, astfel cum rezultă din criteriile stabilite în hotă- 

rârile citate, în ceea ce privește teritoriul propus. 

Chiar și cu această clarificare, scopul capătului de cerere impune încă precizări supli- 

mentare. Întrucât Comisia contestă autorizarea proiectelor, acesta ar putea fi considerat 

ca vădit neîntemeiat. Astfel, în temeiul articolului 2 din Actul privind condițiile de aderare 

a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea  

Europeană, dreptul Uniunii a devenit aplicabil în Bulgaria abia începând de la data aderării 

acesteia. Autorizațiile contestate de Comisie în capătul de cerere menționat fuseseră 

însă deja acordate înainte de această dată. Astfel, prin acordarea autorizațiilor, Bulgaria nu  

putea să încalce articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate sau obligațiile temporare în 

privința teritoriilor propuse. 

În capătul de cerere menționat, Comisia precizează însă că, în opinia sa, încălcările con- 

stau în faptul că Bulgaria nu a adoptat măsurile adecvate pentru a evita deteriorarea stării 

habitatelor naturale și a habitatelor speciilor biologice, precum și perturbările speciilor 

pentru care s-a efectuat clasificarea zonelor. Prin urmare, Comisia nu vizează autorizațiile  

în sine, care, în plus, ar trebui evaluate în principal în conformitate cu procedura evaluării  

ex ante prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva habitate, ci faptul că ulterior nu  s-

a evitat efectiv producerea de efecte negative asupra teritoriilor prin proiectele în cauză,  

aspect care intră sub incidența articolului 6 alineatul (2) și a obligațiilor temporare. Restul 

argumentației confirmă această interpretare a capătului de cerere C, întrucât Comisia nu  

contestă deciziile de autorizare adoptate anterior aderării, ci realizarea proiectelor după  

aderare și în special după clasificarea celor două APS și după propunerea sitului „Komple- 

ks Kaliakra”. 

Deși lipsa clarității în legătură cu capătul de cerere C este într-adevăr regretabilă, ea 

nu este totuși atât de gravă încât să se considere că acest capăt de cerere este inadmisibil  

sau vădit nefondat. Dimpotrivă, este posibilă înțelegerea lui corectă cu ajutorul interpre- 

tării și al aprecierii sale în contextul din prezenta cauză. Mai mult, argumentația Bulgariei  

demonstrează că apărarea sa nu a fost afectată de viciile capătului de cerere menționat. 

b) Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate în  

legătură cu APS „Kaliakra” și cu „Belite Skali” 

Așadar, trebuie să se examineze mai întâi aspectul dacă Bulgaria a încălcat articolul 6 

alineatul (2) din Directiva habitate în legătură cu APS „Kaliakra” și „Belite Skali”, clasificate 

la 18 decembrie 2007, prin faptul că a autorizat realizarea proiectelor „Kaliakra Wind 

Power” AD, „EVN Enertrag Kavarna” OOD, „Vertikal – Petkov & Cie” OOD, precum și „Thra- 

cian Cliffs Golf & Spa Resort” OOD. 

i) Cu privire la aplicabilitatea în timp a articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate 

Bulgaria consideră că articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate nu este în niciun caz 

aplicabil proiectelor care au fost autorizate înainte de aderare și, așadar, nu este aplicabil 

nici în privința realizării acestora. 
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În această privință, Bulgaria se întemeiază pe Hotărârea Lauteracher Ried, în care, 

pentru motive de securitate juridică, Camera a doua de atunci a Curții a statuat că obliga- 

țiile care rezultă din Directiva habitate nu erau aplicabile unui proiect în legătură cu care 

procedura de autorizare fusese inițiată înainte de aderarea statului respectiv la Comuni- 

tatea Europeană. Prin urmare, Directiva habitate nu ar putea a fortiori să se aplice unor 

proiecte care au fost autorizate înainte de aderare. 

Cu toate acestea, Marea Cameră a Curții a renunțat între timp – în mod întemeiat – la 

jurisprudența menționată referitoare la aplicarea în timp a Directivei habitate, întrucât 

înainte de autorizarea unui proiect nu există încă o situație stabilită pentru care s-ar aplica 

principiul securității juridice. 

Deși această din urmă hotărâre nu privește proiecte care fuseseră deja autorizate îna- 

inte de aderare, Curtea a precizat în mod clar în această privință că, de la data la care 

Directiva habitate devine aplicabilă, articolul 6 alineatul (2) se aplică proiectelor a căror 

autorizație de exploatare a fost acordată anterior datei la care regimul de protecție prevă- 

zut de Directiva habitate a devenit aplicabil în cazul sitului în discuție. Acest lucru trebuie  să 

fie valabil și în privința proiectelor care au fost autorizate înainte de aderare. 

Deși astfel de proiecte nu sunt supuse normelor instituite prin articolul 6 alineatul (3) 

din Directiva habitate, privitoare la procedura de evaluare prealabilă a efectelor proiec- 

tului asupra sitului vizat, statele membre trebuie, în temeiul articolului 6 alineatul (2), să 

adopte măsurile adecvate pentru a evita ca executarea proiectelor să deterioreze sau să 

perturbe habitatele naturale și habitatele speciilor în ariile de protecție specială sau să 

perturbe speciile pentru care au fost desemnate respectivele arii, în măsura în care aseme- 

nea perturbări ar putea avea efecte semnificative în raport cu obiectivele acestei directive. 

Așadar, executarea proiectelor care au fost autorizate înainte de aderarea Bulgariei și 

anterior datei la care au devenit aplicabile Directiva habitate și Directiva păsări intră sub 

incidența articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate. 

Trebuie subliniat în plus că articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate se aplică, în 

privința APS, în coroborare cu articolul 7 doar de la data desemnării APS. Înainte de aceas- 

tă dată, aceste teritorii intrau, în ceea ce privește justificarea intervențiilor, sub incidența  

articolului 4 alineatul (4) prima teză din Directiva păsări, care prevede cerințe mai stricte 

și pe care Comisia nu l-a menționat în cadrul capătului de cerere C. 

ii) Cu privire la criteriul prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate 

O activitate este conformă cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate numai în 

cazul în care se garantează că nu duce la apariția niciunei perturbări susceptibile să afec- 

teze în mod semnificativ obiectivele acestei directive, în special obiectivele sale de conser- 

vare. Prin urmare, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, motivul  

privind încălcarea articolului 6 alineatul (2) este întemeiat numai în cazul în care Comisia 

demonstrează corespunzător cerințelor legale că statul membru nu a adoptat măsurile 

de protecție adecvate pentru a evita ca exploatarea proiectelor – în măsura în care a avut 

loc ulterior clasificării sitului respectiv – să producă deteriorări ale habitatelor speciilor 

în cauză, precum și perturbări ale acestor specii care pot avea efecte semnificative prin 

raportare la obiectivul directivei constând în asigurarea conservării speciei menționate. 

Cu toate acestea, în vederea stabilirii unei încălcări a articolului 6 alineatul (2) din Di- 
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rectiva habitate, Comisia nu trebuie să dovedească existența unei legături de cauzalitate 

între exploatarea unui proiect și o perturbare semnificativă produsă speciilor în cauză. 

În realitate, este suficientă probarea de către Comisie a existenței unei probabilități sau 

a unui risc ca această exploatare să provoace perturbări semnificative pentru specia re- 

spectivă. 

Deși Curtea a aplicat criteriul privind existența unei probabilități sau a unui risc doar 

pentru a examina perturbări semnificative produse speciilor, nu există niciun temei pen- 

tru a nu îl utiliza și în cadrul evaluării celuilalt tip de efecte în sensul articolului 6 alineatul 

(2) din Directiva habitate, și anume deteriorarea habitatelor. 

Acest criteriu se explică astfel prin faptul că trebuie realizată și evaluarea ex ante a 

unui proiect, în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva habitate, în cazul în care 

există un asemenea risc. În acest caz, o autorizare este posibilă numai atunci când fie eva- 

luarea arată că teritoriul nu este afectat ca atare, fie proiectul este justificat în conformita- 

te cu articolul 6 alineatul (4). Întrucât articolul 6 alineatele (2) și (3) ar trebui să asigure 

același nivel de protecție, trebuie să se aplice același criteriu pentru a dovedi o încălcare a  

articolului 6 alineatul (2). 

O probă în raport cu acest criteriu nu demonstrează însă în mod absolut definitiv că o 

măsură – de exemplu exploatarea unor proiecte – este ilicită. Dimpotrivă, o evaluare adec- 

vată a incidenței asupra teritoriului poate infirma o astfel de probă sau poate să justifice 

măsura în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva habitate(67). 

iii) Cu privire la deteriorarea APS „Kaliakra” 

Comisia are în vedere patru proiecte în zona inițială a APS „Kaliakra” și a APS „Belite 

Skali”. Aceste proiecte au fost autorizate înainte de aderarea Bulgariei la Uniune, însă lu- 

crările de construcție au fost finalizate abia după desemnarea APS. Este vorba despre trei  

proiecte destinate producției de energie eoliană și despre un proiect turistic. 

Proiectul „Kaliakra Wind Power” AD, referitor la construirea a 35 de turbine eoliene, a 

fost autorizat în anul 2006 și a fost pus în funcțiune la 5 iunie 2008. Proiectul „EVN Ener- 

trag Kavarna” OOD avea ca obiect construirea a 32 de turbine eoliene și a fost autorizat la  

26 iulie 2006. Ulterior, autorizația a fost limitată la 20 de instalații, dintre care, potrivit in- 

formațiilor furnizate de Bulgaria, 8 au fost construite, fiind puse în funcțiune începând de 

la 8 iunie 2012. Alte 3 instalații au fost autorizate în cadrul proiectului „Vertikal – Petkov & 

Cie” OOD în anul 2005. O acțiune formulată împotriva acestor decizii a fost soluționată pe  

cale amiabilă la 26 iulie 2007. Două instalații au fost puse în funcțiune la 24 aprilie 2008 și  

la 14 februarie 2011. Cea de a treia instalație nu va mai fi construită. 

Proiectul turistic „Thracian Cliffs Golf & Spa Resort” OOD din cadrul APS „Belite Skali”  

include construirea unui teren de golf și a unui centru termal. O primă autorizație de con- 

struire a fost acordată la 22 decembrie 2005, iar autorizația de exploatare a fost eliberată 

la 6 aprilie 2010. 

Întrucât articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate nu este aplicabil, potrivit arti- 

colului 7 din aceasta, înainte de desemnarea APS, evaluarea efectelor construirii acestor 

instalații în raport cu reglementarea menționată presupune ca Comisia să indice lucrările 

care au fost realizate după data respectivă. Or, aceste date lipsesc. Potrivit informațiilor, 

necontestate, oferite de Bulgaria, este cunoscut doar faptul că lucrările de prelucrare a 
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solului necesare realizării acestor proiecte au fost efectuate chiar înainte de aderarea Bul- 

gariei la Uniune. Prin urmare, construirea instalațiilor în cauză nu poate fi evaluată. 

Este însă cert că toate aceste instalații au fost puse în funcțiune abia după desemnarea 

APS. Prin urmare, trebuie să se examineze dacă această exploatare în cele două APS este 

compatibilă cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate. 

În ceea ce privește turbinele eoliene, deși Comisia subliniază riscul ca păsările să moa- 

ră prin coliziunea cu acestea (accidente ale păsărilor), Bulgaria înlătură acest argument 

prin invocarea rezultatelor observațiilor ornitologice efectuate de operatorii instalațiilor.  

Potrivit acestora, în primul an de exploatare a parcului eolian „Kaliakra Wind Power” ODD 

au fost găsite doar trei păsări moarte, și anume un pelican (Pelecanus onocrotalus) și două 

presuri (Miliaria sau Emberiza calandra). Deși ambele specii sunt menționate în formu- 

larul standardizat cu informații referitoare la APS „Kaliakra”, având în vedere populația 

importantă de pelicani, cuprinsă între 2000 și 3000, precum și numărul de presuri cuprins  

între 500 și 1200, aceste pierderi par a fi mult mai puțin semnificative decât fluctuația 

naturală a efectivelor. 

Comisia consideră în continuare că turbinele eoliene și instalațiile „Thracian Cliffs Golf & 

Spa Resort” OOD perturbă speciile respective și deteriorează habitatele acestora. Co- 

misia cuantifică pierderile în temeiul unei comunicări emise de o organizație bulgară de 

protecție a păsărilor. 

Bulgaria contestă în mod pertinent această estimare, susținând că în comunicarea re- 

spectivă nu rezultă clar modul în care au fost obținute aceste cifre. Prin urmare, nu este 

posibil să se susțină o încălcare a articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate prin 

invocarea unui cuantum estimat al pretinselor pierderi pe suprafețele în cauză. 

Cu toate acestea, este evident că exploatarea turbinelor eoliene, a structurilor hoteliere 

și a unui teren de golf pot justifica probabilitatea sau un risc de deteriorare a habitatelor 

speciilor de păsări protejate în cadrul APS, precum și perturbarea semnificativă a acestora. 

Astfel, în cazul parcului eolian construit de „Kaliakra Wind Power” AD, este vorba des- 

pre 35 de turbine eoliene care ocupă, cu o densitate mare, o suprafață de trei până la patru 

kilometri pătrați în interiorul APS „Kaliakra”. Este foarte probabil ca suprafețele dintre 

turbinele eoliene și vecinătatea directă a parcului eolian să nu mai fie pentru toate speciile 

de păsări protejate la fel de atractive cum erau înainte de construirea parcului eolian. În- 

tr-o măsură mai redusă, acest lucru este valabil și în ceea ce privește cele două proiecte de 

energie eoliană mai mici. În consecință, Bulgaria a interzis în mod expres construcția unor 

turbine eoliene suplimentare în cadrul APS „Kaliakra”. 

Este de asemenea exclus ca suprafețele din APS „Belite Skali” ocupate de instalațiile 

„Thracian Cliffs Golf & Spa” OOD să aibă aceeași utilitate pentru speciile de păsări prote- 

jate ca înainte de realizarea acestui proiect. Amenajarea unui teren de golf și a unor zone 

de agrement modifică însă caracteristicile habitatelor respective și, chiar dacă speciile de  

păsări în cauză ar putea să le utilizeze totuși în continuare pentru reproducere, pentru 

odihnă sau pentru hrană, prezența turiștilor le-ar alunga. 

Conform argumentației Comisiei privind pretinsele pierderi de teritorii suferite, acest 

aspect trebuie prezumat, printre altele, pentru următoarele specii menționate în anexa I 

la Directiva păsări, enumerate și în formularul standardizat care cuprinde informații re- 
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feritoare la cele două APS în cauză: pietrarul negru (Oenanthe pleschanka), ciocârlia de 

Bărăgan (Melanocorypha calandra), ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla), pasărea 

ogorului (Burhinus oedicnemus), șorecarul mare (Buteo rufinus), uliul cu picioare scurte 

(Accipiter brevipes) și dumbrăveanca (Coracias garrulus). 

Așadar, revine Bulgariei sarcina să combată acest indiciu privind existența unei proba- 

bilități sau a unui risc de deteriorare a habitatelor speciilor de păsări protejate, precum și  

privind perturbarea acestora. Bulgaria nu se exprimă însă cu privire la perturbarea speci- 

ilor respective și la deteriorarea habitatelor acestora. 

Prin urmare, trebuie să se plece de la premisa unei încălcări a articolului 6 alineatul (2)  

din Directiva habitate prin exploatarea proiectelor menționate. 

În consecință, prin neadoptarea măsurilor necesare pentru a evita ca exploatarea tur- 

binelor eoliene „Kaliakra Wind Power” AD, „EVN Enertrag Kavarna” OOD și „Vertikal – Pe- 

tkov & Cie” OOD, precum și instalațiile „Thracian Cliffs Golf & Spa Resort” OOD din cadrul  

APS „Kaliakra” și al APS „Belite Skali” să deterioreze habitatele speciilor de păsări proteja- 

te și să perturbe aceste specii, Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

articolului 6 alineatul (2) din Directiva habitate. 

c) Cu privire la protecția temporară a sitului propus „Kompleks Kaliakra” 

Comisia reproșează în continuare Bulgariei că nu a protejat suficient SIC propus „Kom- 

pleks Kaliakra” de efectele negative produse de proiectele „Kaliakra Wind Power” AD, 

„EVN Enertrag Kavarna” OOD, „Vertikal – Petkov & Cie” OOD, precum și „Thracian Cliffs 

Golf & Spa Resort” OOD. Bulgaria contestă în acest sens distrugerea habitatului prioritar 

de stepe pontosarmatice (cod Natura 2000 62C0). 

În temeiul Directivei habitate, statele membre sunt obligate ca, în ceea ce privește si- 

turile care adăpostesc tipuri de habitate naturale și/sau de specii prioritare și pe care le- 

au identificat pentru a le înscrie pe lista comunitară, să ia măsuri de protecție adecvate 

pentru a conserva caracteristicile siturilor respective. Prin urmare, statele membre nu ar 

putea autoriza intervenții care riscă să compromită în mod semnificativ caracteristicile 

ecologice ale acestora. Aceasta este situația atunci când o intervenție riscă fie să reducă 

în mod semnificativ suprafața unui sit, fie să aibă ca rezultat dispariția speciilor prioritare 

prezente pe acest sit, fie, în sfârșit, să conducă la distrugerea sitului respectiv sau la dispa- 

riția caracteristicilor sale reprezentative. 

Această obligație de protecție ar fi încălcată în cazul în care Bulgaria ar autoriza distru- 

gerea într-o măsură semnificativă a unui tip de habitat prioritar în cadrul unui sit propus. 

La fel ca toate celelalte obligații impuse de dreptul Uniunii, obligația amintită se aplică 

doar începând cu data aderării Bulgariei. Bulgaria susține însă, fără a fi contrazisă, că lu- 

crările de prelucrare a solului pentru proiectele menționate, care distrug tipul de habitat, 

au fost realizate înainte de data aderării. Aceste efecte produse asupra tipului de habitat 

nu puteau, așadar, să constituie o încălcare a dreptului Uniunii. 

Or, în cazul în care tipul de habitat de pe suprafețele vizate este deja distrus, exploata- 

rea ulterioară a proiectelor nu poate să îl compromită mai mult. 

Prin urmare, capătul de cerere C este neîntemeiat cu privire la acest aspect, iar acțiu- 

nea formulată de Comisie trebuie respinsă în această privință. 

2. Cu privire la proiectele de pe suprafețele neprotejate inițial (capătul de cerere B) Prin 



188  

intermediul capătului de cerere B, Comisia solicită să se constate că, prin apro- 

barea proiectelor „AES Geo Energy” OOD, „Windtech” OOD, „Brestiom” OOD, „Disib” OOD, 

„Eco Energy” OOD și „Longman Investment” OOD pe teritoriul zonei importante pentru 

conservarea păsărilor „Kaliakra” care nu a fost clasificat ca arie de protecție specială, deși  ar 

fi trebuit să fie clasificat, Republica Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în 

temeiul articolului 4 alineatul (4) din Directiva păsări, astfel cum a fost interpretat de 

Curte în cauzele C 96/98 și C 374/98. 

Acest capăt de cerere este formulat într-un mod similar capătului de cerere C, însă nu 

prezintă aceleași vicii, întrucât privește o situație de fapt și de drept diferită. Subzistă 

însă neclarități ca urmare a faptului că Comisia își întemeiază acest capăt de cerere pe 

Directiva 2009/147, care a abrogat versiunea aplicabilă anterior a Directivei                             păsări. Prin 

urmare, s-ar putea prezuma că se vizează încălcări care au fost săvârșite după intrarea în 

vigoare a Directivei 2009/147, la 15 februarie 2010. 

Cu toate acestea, potrivit considerentului (1) al directivei menționate, aceasta are ca 

obiectiv codificarea Directivei păsări și nu a modificat articolul 4 alineatul (4) prima teză 

în raport cu versiunile aplicabile anterior, iar la articolul 18 primul paragraf se precizează  

în mod clar că versiunea aplicabilă anterior a Directivei păsări „se abrogă, fără a aduce 

atingere obligațiilor statelor membre”. Prin urmare, ar fi un formalism exagerat ca în pre- 

zenta cauză, în cazul unei obligații care subzistă și are un conținut identic și al unei situații  

de fapt neschimbate, să se țină seama exclusiv de împrejurări survenite începând cu data  

adoptării directivei de codificare. 

a) Criterii juridice 

Conform observațiilor prezentate în secțiunea IV.A, trebuie să se plece de la premisa 

că proiectele se regăsesc pe suprafețe pe care Bulgaria ar fi trebuit să le desemneze ca 

APS. Clasificarea a avut loc însă abia după data relevantă pentru evaluarea situației din 

prezenta procedură, și anume după expirarea termenului prevăzut în avizul motivat, la 22  

august 2012. 

Zonele care nu au fost încă desemnate ca APS, dar care ar fi trebuit să fie desemna- 

te intră în continuare, potrivit unei jurisprudențe constante, sub incidența primei teze a 

articolului 4 alineatul (4) din Directiva păsări. Potrivit acestei dispoziții, statele membre 

trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita, în zonele de protecție, poluarea 

sau deteriorarea habitatelor sau orice alt efect negativ asupra păsărilor, în măsura în care  

acestea au relevanță în contextul obiectivelor acestui articol. 

În vederea dovedirii unei încălcări a articolului 4 alineatul (4) prima teză din Directiva  

păsări, este necesar să se recurgă la criteriul precizat de Curte în ceea ce privește artico- 

lul 6 alineatul (2) din Directiva habitate, întrucât această dispoziție corespunde în mare 

măsură cu articolul 4 alineatul (4) prima teză din Directiva păsări. Potrivit criteriului re- 

spectiv, trebuie să se constate existența unei încălcări în cazul în care Comisia dovedește 

că există probabilitatea sau riscul ca un proiect să deterioreze habitatul speciilor de păsări  

protejate sau să cauzeze acestora perturbări semnificative. În practică, existența unei în- 

călcări a articolului 4 alineatul (4) prima teză din Directiva păsări a fost deja constatată de  

Curte ca urmare a unei probabilități sau a unui risc de producere a unor efecte negative, 

fără a se reține însă în mod expres criteriul menționat. 

b) Cu privire la proiecte 
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Prin intermediul acestui capăt de cerere, Comisia contestă șase proiecte. 

i) Cu privire la cele trei proiecte care nu au fost realizate 

În ceea ce privește trei proiecte, și anume „Windtech” OOD, „Brestiom” OOD și „Eco 

Energy” OOD, potrivit susținerilor Bulgariei, necontestate în această privință, s a decis că 

nu era necesară o evaluare a efectelor asupra mediului. Nu au fost acordate alte autorizații,  

iar instalațiile nu au fost construite. Între timp, deciziile privind necesitatea unei evaluări a 

efectelor asupra mediului au devenit caduce. 

Din aceste decizii s-ar putea deja deduce un risc crescut sau o probabilitate mare de 

producere a unor perturbări sau a unor efecte negative asupra sitului, care exista încă la 

momentul expirării termenului prevăzut în avizul motivat. O evaluare a efectelor asupra 

mediului ar spori într-adevăr posibilitatea identificării sau a evitării unor perturbări sau 

a unor efecte negative. 

Acest risc pentru sit, invocat în scop pur procedural, nu este însă suficient pentru a  

constata existența unei încălcări a articolului 4 alineatul (4) prima teză din Directiva pă- 

sări, întrucât, în lipsa unor etape procedurale suplimentare, amenințarea rămâne de ordin 

ipotetic. 

În plus, deși realizarea unei evaluări a efectelor asupra mediului ar fi preferabilă, 

aceasta nu poate fi totuși impusă în mod expres prin articolul 4 alineatul (4) prima teză 

din Directiva păsări – spre deosebire de articolul 6 alineatul (3) prima teză din Directiva 

habitate. Prin urmare, este suficient să se analizeze decizia privind necesitatea unei evalu- 

ări a efectelor asupra mediului ca posibilă încălcare a Directivei EEM. 

ii) Cu privire la cele trei proiecte care au fost realizate 

În cazul celorlalte trei proiecte, autoritățile bulgare au acordat autorizațiile suplimen- 

tare necesare și, în consecință, turbinele eoliene au fost construite. 

Proiectul „AES Geo Energy” OOD a obținut, în urma unei evaluări a efectelor asupra 

mediului efectuate în anul 2008, o autorizație de construcție pentru 52 de turbine eoliene  

care au fost puse în funcțiune la 15 noiembrie 2011. 

În ceea ce privește proiectul „Disib” OOD, la 4 ianuarie 2007 s a decis că nu era necesară 

o evaluare a efectelor asupra mediului. Drept urmare, a fost autorizată construirea unei 

turbine eoliene, care este în funcțiune începând din 22 mai 2008. 

Situația este similară în cazul proiectului „Longman Investment” OOD. După ce, la 11 

decembrie 2007, s-a decis că nu era necesară o evaluare a efectelor asupra mediului, a fost  

autorizată construirea unei turbine eoliene, care este în funcțiune începând din 16 iunie 

2008. 

c) Cu privire la efectele negative produse asupra sitului 

Construirea și exploatarea turbinelor eoliene pe suprafețele protejate ulterior ca ur- 

mare a extinderii APS „Kaliakra” trebuie evaluate în cauză la fel ca în cadrul APS inițiale. 

La fel ca în cadrul APS inițiale, există într-adevăr o probabilitate suficientă sau un risc 

suficient ca, prin construirea și prin exploatarea unui număr total de 54 de turbine eoliene,  

suprafețele să nu mai fie atât de atractive pentru speciile de păsări protejate ca înainte. 

Nici faptul că, potrivit datelor de observare referitoare la parcul eolian „AES Geo Ener- 

gy” OOD, la care face trimitere Bulgaria, gâsca cu gât roșu utilizează totuși suprafețele în 

cauză și că, în cazul curenților de vânt corespunzători, migrația păsărilor se concentrează 
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în „Kaliakra” nu se opune constatării acestei probabilități sau a acestui risc. Astfel, obli- 

gațiile de protecție există înainte de a se constata o diminuare a numărului de păsări sau 

înainte de a se concretiza un risc de dispariție a unei specii protejate. 

În plus, din aceste date se poate deduce cel puțin un indiciu legat de pierderea atrac- 

tivității, întrucât gradul în care gâștele cu gât roșu utilizează suprafețele este mai redus 

decât valorile maxime înregistrate anterior construirii turbinelor eoliene. Totodată, nu 

există niciun document din care să rezulte că un număr încă mare de păsări migratoare 

folosesc teritoriul respectiv pentru repaus – nici chiar în timpul concentrărilor ocazionale 

de pe coastă. 

d) Concluzie intermediară 

În consecință, prin faptul că nu a adoptat măsurile necesare pentru a evita ca exploa- 

tarea proiectelor de energie eoliană „AES Geo Energy” OOD, „Disib” OOD și „Longman In- 

vestment” OOD pe teritoriul zonei importante pentru protecția păsărilor „Kaliakra”, care 

nu a fost clasificat ca arie de protecție specială, deși ar fi trebuit să fie clasificat ca atare, 

să deterioreze habitatele speciilor de păsări care trebuie protejate și să perturbe aceste 

specii, Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul 

(4) prima teză din Directiva păsări. 

3. Cu privire la consecințele unei eventuale constatări a neîndeplinirii obligațiilor 

Trebuie subliniat de asemenea că, în raport cu datele speței, nu se poate decide cu titlu 

definitiv cu privire la chestiunea dacă exploatarea ulterioară a proiectelor examinate tre- 

buie interzisă. Astfel, nu se poate exclude ca, pe baza unei evaluări mai detaliate, să rezulte  

că proiectele nu produc efecte negative asupra sitului ca atare sau că acestea pot fi justifi- 

cate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva habitate. 

Prima etapă de punere în aplicare a unei constatări a neîndeplinirii obligațiilor în legă- 

tură cu aceste aspecte și totodată prima măsură adecvată pentru a evita producerea unor 

efecte negative asupra APS în cauză ar fi, prin urmare, o evaluare științifică a efectelor  

proiectelor. În cazul în care, ulterior acestei evaluări, nu pot fi excluse toate îndoielile re- 

zonabile din punct de vedere științific cu privire la inexistența unor efecte negative asupra 

sitului ca atare, ar putea fi necesară o examinare a unei posibile justificări în conformitate  

cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva habitate. 

În ceea ce privește articolul 6 alineatul (2) din Directiva habitate, Curtea a constatat 

deja posibilitatea existenței unei justificări. În schimb, o încălcare a articolului 4 alineatul 

(4) prima teză din Directiva păsări poate fi justificată în principiu doar în limite mult mai  

stricte. Articolul 6 alineatul (4) din Directiva habitate permite totuși, în principiu, justifi- 

carea exploatării viitoare a turbinelor eoliene, întrucât suprafețele vizate au fost integrate  

între timp în APS „Kaliakra” și, prin urmare, acestora li se aplică în prezent și articolul 6 

alineatele (2)-(4) din Directiva habitate. 

Potrivit articolului 6 alineatul (4) din Directiva habitate, dacă, în ciuda unui rezultat 

negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul sau 

proiectul trebuie totuși realizat, din motive cruciale de interes public major, inclusiv din 

rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile compensatorii nece- 

sare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. 

Pe lângă interesul legat de utilizarea energiei eoliene sau de menținerea locurilor de 
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muncă, la identificarea interesului public ar trebui să se ia în considerare în special se- 

curitatea juridică și protecția încrederii legitime, în măsura în care aceste proiecte se ba- 

zează pe autorizații care au fost acordate înainte de momentul în care Directiva păsări și 

Directiva habitate au devenit aplicabile. În cazul adoptării tuturor măsurilor rezonabile în  

scopul reducerii efectelor negative, securitatea juridică și protecția încrederii legitime ar 

trebui să prevaleze în majoritatea cazurilor față de interesul privind protecția resurselor 

naturale în cauză. 

Cu toate acestea, condițiile unei asemenea justificări nu sunt îndeplinite, întrucât Bul- 

garia nu a evaluat încă importanța efectelor negative produse asupra sitului prin exploa- 

tarea instalațiilor. Prin urmare, nu este posibilă nici evaluarea interesului legat de con- 

tinuarea exploatării în raport cu efectele negative produse asupra sitului și nici nu pot 

fi examinate alternative, de exemplu amplasarea turbinelor eoliene într-o altă zonă sau 

limitări de exploatare, în special în perioadele sensibile. Rămâne de asemenea neclar care  

sunt măsurile necesare pentru asigurarea coerenței rețelei Natura 2000. 

În cazul în care Curtea urmează propunerea noastră, ar trebui să se examineze, așadar,  

mai întâi impactul perturbării cauzate de exploatarea proiectelor, iar ulterior, eventuala 

justificare a acesteia. 

C – Cu privire la EEM (capătul de cerere D) 

În sfârșit, prin intermediul capătului de cerere D, Comisia invocă faptul că nu au fost 

evaluate corect efectele cumulative ale proiectelor „Windtech” OOD, „Brestiom” OOD, „Eco 

Energy” OOD și „Longman investment” OOD pe teritoriile IBA „Kaliakra” care nu au fost 

inițial protejate. Astfel, Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul arti- 

colului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 4 alineatele (2) și (3) și cu anexa III punctul 1  

litera (b) la Directiva EEM. 

În versiunea sa inițială, acest capăt de cerere privea verificarea preliminară a cinci pro- 

iecte vizând necesitatea de a proceda la o evaluare a efectelor asupra mediului, precum 

și evaluarea propriu zisă a efectelor asupra mediului a unui al șaselea proiect. Cu toate 

acestea, după ce Comisia, în cadrul memoriului în replică, și-a restrâns capătul de cerere, 

se mai are în vedere doar verificarea preliminară a patru proiecte. 

1. Cu privire la aplicabilitatea în timp a Directivei EEM 

Comisia solicită constatarea unei încălcări a Directivei EEM, în versiunea sa din anul 

2011. Autoritățile bulgare adoptaseră însă deja deciziile contestate în anul 2007. Cu toate  

acestea, versiunea ulterioară poate fi aplicată, întrucât corespunde în toate aspecte le rele- 

vante versiunii în vigoare în anul 2007. 

2. Cu privire la proiecte 

Toate proiectele contestate privesc partea IBA „Kaliakra” care nu a fost clasificată inițial 

ca APS. Nu a fost efectuată, așadar, nicio evaluare a efectelor asupra mediului, întrucât 

autoritatea competentă a decis că aceasta nu era necesară. 

Aceste proceduri de verificare preliminară au fost inițiate în a doua jumătate a anului 

2007 și au fost încheiate prin adoptarea deciziilor din 24 septembrie 2007 („Eco Energy”  

OOD, privind construirea unei turbine eoliene), din 11 decembrie 2007 („Longman Invest- 

ment” OOD, privind construirea unei turbine eoliene) și din 28 decembrie 2007 („Windte- 

ch” OOD, privind construirea a patru turbine eoliene și „Brestiom” OOD, privind constru- 

irea a șase turbine eoliene). Doar proiectul „Longman Investment” OOD a fost finalizat și 
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este în funcțiune începând de la 16 iunie 2008. 

În schimb, în ceea ce privește celelalte trei proiecte, nu au fost acordate niciodată au- 

torizații de construire, iar, potrivit datelor furnizate de Bulgaria, deciziile menționate au 

devenit caduce ca urmare a nepunerii lor în aplicare. 

Prin urmare, trebuie să se examineze aspectul dacă o eventuală încălcare poate face 

obiectul prezentei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor [a se vedea în acest 

sens litera a)], și anume dacă poate exista efectiv o încălcare a Directivei EEM în legătură 

cu proiectele neexecutate [a se vedea în acest sens litera b)]. Apoi trebuie să se examineze  

aspectul dacă efectele cumulative ale proiectelor au fost suficient luate în considerate. 

a) Cu privire la posibilitatea ca deciziile caduce să facă obiectul prezentei proceduri de  

constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

La prima vedere, s-ar putea într-adevăr prezuma că prezentul litigiu a fost tranșat în 

ceea ce privește deciziile care nu mai sunt în prezent valide. În cadrul procedurii de con- 

statare a neîndeplinirii obligațiilor, este însă în discuție situația care exista la data expirării 

termenului stabilit de Comisie în avizul motivat suplimentar din 22 iunie 2012, și anume 

la 22 august 2012. 

La data respectivă, deciziile privind necesitatea unei evaluări a efectelor asupra me- 

diului erau încă valide, întrucât, din câte se pare, cauza de ineficacitate constă în faptul 

că, în anul 2012, a fost acordat un termen de cinci ani pentru realizarea proiectelor. Prin 

urmare, trebuie să se plece de la premisa că deciziile menționate au devenit caduce cel mai  

devreme la cinci ani după adoptarea lor, așadar, la 24 septembrie 2012 și, respectiv, la 28  

decembrie 2012. 

b) Cu privire la posibilitatea unei încălcări a Directivei EEM ca urmare a unor proiecte  

neexecutate 

Îndoielile privind existența unei încălcări a Directivei EEM ca urmare a unor proiecte 

neexecutate ar putea fi legate de faptul că, potrivit articolului 2 alineatul (1), statele mem- 

bre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, 

proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al 

naturii, al dimensiunii și al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare 

și al unei evaluări a efectelor lor. 

Decizia privind lipsa necesității unei evaluări a efectelor asupra mediului nu echivalea- 

ză însă – după cum se știe – cu autorizarea unui proiect. Potrivit informațiilor necontestate  

furnizate de Bulgaria, este încă necesară cel puțin o autorizație de construire, care – spre 

deosebire de proiectul realizat „Longman investment” OOD – nu a fost acordată niciodată 

pentru celelalte trei proiecte. Prin urmare, Bulgariei nu i se poate imputa faptul că a auto- 

rizat aceste proiecte fără a efectua evaluarea necesară. 

Cu toate acestea, decizia privind necesitatea unei evaluări a efectelor asupra mediului 

trebuie adoptată în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva EEM, în special con- 

form articolului 4 alineatele (2) și (3) și anexei III. Este posibil ca cel puțin aceste dispoziții  

să fie încălcate, chiar dacă proiectul nu a obținut niciodată toate autorizațiile necesare. În 

ceea ce privește proiectul „Longman investment” OOD, este posibilă, în plus, și o încălcare 

a articolului 2 alineatul (1) din Directiva EEM. 
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3. Cu privire la luarea în considerare a efectelor cumulative în cazul verificării prelimi- 

nare 

În ceea ce privește verificarea preliminară a necesității unei evaluări a efectelor asu- 

pra mediului, trebuie amintit că, în temeiul articolului 4 alineatul (2) primul paragraf din 

Directiva EEM, statele membre stabilesc, fie pe baza unei analize de caz, fie pe baza pragu- 

rilor sau a criteriilor fixate de acestea, dacă proiectele care intră în domeniul de aplicare 

al anexei II la această directivă trebuie supuse unei evaluări privind efectele lor asupra 

mediului. 

Aceste proiecte includ instalațiile destinate transformării energiei eoliene în energie 

electrică (parcuri eoliene), menționate la punctul 3 litera (i) din această anexă. 

În ceea ce privește stabilirea acestor praguri sau criterii, articolul 4 alineatul (2) litera 

(b) din Directiva EEM conferă statelor membre o marjă de. Această marjă de apreciere este  

însă limitată de obligația, prevăzută la articolul 2 alineatul (1), de a supune proiectele care  

ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al 

dimensiunii și al localizării lor, unei evaluări a efectelor lor asupra mediului. 

Astfel, criteriile și pragurile menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Direc- 

tiva 85/337 au ca obiectiv facilitarea aprecierii caracteristicilor concrete ale unui proiect 

pentru a determina dacă acesta trebuie să facă obiectul unei evaluări privind efectele sale  

asupra mediului. 

De aici rezultă că autoritățile naționale competente, sesizate cu o cerere de autorizare 

a unui proiect care intră sub incidența anexei II la Directiva EEM, trebuie să efectueze o 

examinare specială a problemei dacă, ținând seama de criteriile care figurează în anexa III 

la directiva menționată, trebuie să se procedeze la o evaluare a efectelor asupra mediului. 

În această privință, din cuprinsul punctului 1 din anexa III la Directiva EEM rezultă că 

este necesar să se aprecieze caracteristicile unui proiect, în special în raport cu efectele 

sale cumulative cu alte proiecte. Astfel, neluarea în considerare a efectului cumulativ al 

unui proiect cu alte proiecte poate să aibă ca rezultat practic sustragerea acestuia de la 

obligația de evaluare, deși, privit în ansamblu cu alte proiecte, acesta ar putea avea efecte 

semnificative asupra mediului. 

Această cerință trebuie interpretată prin prisma punctului 3 din anexa III la Directi- 

va EEM, potrivit căruia efectele semnificative pe care le ar putea avea un proiect trebuie 

tratate ținând seama de criteriile enumerate la punctele 1 și 2 din anexa III, în special în 

funcție de probabilitatea, de răspândirea, de amploarea, de durata și de reversibilitatea 

impactului acestui proiect. 

Rezultă că revine unei autorități naționale, atunci când verifică dacă un proiect tre- 

buie supus unei evaluări privind efectele asupra mediului, sarcina de a examina impactul  pe 

care acesta l-ar putea avea împreună cu alte proiecte. De altfel, în lipsa unei precizări, 

această obligație nu se limitează doar la proiectele de aceeași natură. În cadrul acestei 

analize prealabile, trebuie să se cerceteze dacă, având în vedere efectele altor proiecte, 

efectele asupra mediului pot fi mai importante decât în absența unor asemenea proiecte. 

În prezenta cauză, pe suprafețele IBA „Kaliakra” care nu au fost clasificate încă drept 

APS au fost instalate deja cel puțin parcul eolian al „AES GEO Energy” OOD, care cuprinde 
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52 de turbine eoliene, și trei alte instalații ale „Disib” OOD. La sfârșitul anului 2007, exis- 

tența unor efecte cumulative cu aceste proiecte nu se putea exclude în mod absolut pentru  

niciunul dintre cele patru proiecte contestate în speță. 

În plus, informațiile furnizate cu privire la IBA „Kaliakra” cuprindeau indicii privind 

faptul că suprafețele vizate prezintă o importanță deosebită pentru migrarea păsărilor și  

pentru iernarea gâștei cu gât roșu. 

Prin urmare, era obligatorie luarea în considerare a efectelor cumulative ale diferitor 

proiecte de energie eoliană în cadrul examinării necesității privind efectuarea unei evalu- 

ări a efectelor asupra mediului. 

Bulgaria se întemeiază pe faptul că, în cadrul deciziilor în cauză, s-a stabilit în mod 

expres că nu erau anticipate efecte cumulative. Simpla afirmație potrivit căreia nu există 

efecte cumulative nu dovedește însă că acestea au fost evaluate suficient. Bulgaria nu fur- 

nizează o dovadă cu privire la această evaluare. 

4. Concluzie intermediară 

Așadar, prin faptul că, în cadrul analizei necesității unei evaluări a efectelor asupra me- 

diului, nu a luat suficient în considerare efectele cumulative ale proiectelor „Windtech” 

OOD, „Brestiom” OOD, „Eco Energy” OOD și „Longman investment” OOD cu alte proiecte, 

Bulgaria nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (2) și 

(3) din Directiva EEM și al punctului 1 litera (b) din anexa III la această directivă, iar prin 

faptul că proiectul „Longman investment” OOD a fost totuși autorizat și realizat, Bulgaria 

nu și-a îndeplinit, în plus, obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din 

directivă. 

Cu privire la cheltuielile de judecată 

În temeiul articolului 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, partea care 

cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât ambele 

părți au solicitat obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată, iar Bulgaria a 

căzut în pretenții cu privire la partea esențială a motivelor sale, însă nu cu privire la tota- 

litatea acestora, propunem ca acest stat membru să fie obligat la plata a trei sferturi din 

cheltuielile de judecată. 

Concluzie 

În consecință, propunem Curții să constate că: 

1) Prin faptul că, la expirarea termenului stabilit de Comisie în avizul motivat, nu a 

protejat integral ca arie de protecție specială părțile inițial neprotejate ale Important Bird  

Area „Kaliakra”, situate la nord de aria de protecție specială „Kaliakra” clasificată inițial, 

Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (1) și 

(2) din Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice. 

2) Prin faptul că nu a adoptat măsurile necesare pentru a evita ca exploatarea proiecte- 

lor de energie eoliană „AES Geo Energy” OOD, „Disib” OOD și „Longman Investment” OOD pe 

teritoriul zonei importante pentru conservarea păsărilor „Kaliakra”, care nu a fost clasi- ficat 

ca arie de protecție specială, deși ar fi trebuit să fie clasificat ca atare, să deterioreze 

habitatele speciilor de păsări care trebuie protejate și să perturbe aceste specii, Bulgaria 
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nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (4) prima teză 

din Directiva 2009/147. 

3) Prin neadoptarea măsurilor necesare pentru a evita ca exploatarea turbinelor eoli- 

ene „Kaliakra Wind Power” AD, „EVN Enertrag Kavarna” OOD și „Vertikal – Petkov & Cie” 

OOD, precum și facilitățile „Thracian Cliffs Golf & Spa Resort” OOD din cadrul APS „Kalia- 

kra” și „Belite Skali” să deterioreze habitatele speciilor de păsări protejate și să perturbe 

aceste specii, Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 ali- 

neatul (2) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 

de faună și floră sălbatică. 

4) Prin faptul că, în cadrul analizei necesității unei evaluări a efectelor asupra mediu- 

lui, nu a luat suficient în considerare efectele cumulative ale proiectelor „Windtech” OOD, 

„Brestiom” OOD, „Eco Energy” OOD și „Longman investment” OOD cu alte proiecte, Bulga- 

ria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3) și 

al punctului 1 litera (b) din anexa III la Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului, iar prin faptul că proiectul „Long- 

man investment” OOD a fost totuși autorizat și realizat, Bulgaria nu și-a îndeplinit, în plus, 

obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din această directivă. 

5) Să respingă în rest acțiunea. 

6) Să oblige Republica Bulgaria să suporte un sfert din cheltuielile de judecată efectua- 

te de Comisia Europeană și trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată. 

 
Cauza C 328/16. „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 

91/271/CEE – Tratarea apelor urbane reziduale – Hotărâre a Curții de constatare 

a unei neîndepliniri a obligațiilor – Neexecutare Articolul 260 alineatul (2) TFUE 

– Sancțiuni pecuniare – Sumă forfetară – Penalitate cu titlu cominatoriu” (sursa: Cur- 

tea de Justiție a Uniunii Europene, 2016). 

Prin cererea introductivă, Comisia Europeană solicită Curții: 

– constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor măsurilor pe care le impune executarea 

Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), 

Republica Elenă nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 ali- 

neatul (1) TFUE; 

– obligarea Republicii Elene la plata către Comisie a penalității cu titlu cominatoriu pro- 

puse în cuantum de 34 974 de euro pe zi de întârziere în executarea Hotărârii din 24 

iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), din ziua în care va  fi 

pronunțată hotărârea în prezenta cauză până în ziua în care va fi executată Hotărârea  din 

24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385); 

– obligarea Republicii Elene la plata către Comisie a unei sume forfetare zilnice de 3 828  de 

euro, din ziua pronunțării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, 

nepublicată, EU:C:2004:385), până în ziua în care va fi pronunțată hotărârea în prezen- 

ta cauză sau până în ziua în care va fi executată Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/ 

Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), dacă aceasta este anterioară, și 

– obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată. 
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Cadrul juridic 

Potrivit articolului 1 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind 

tratarea apelor urbane reziduale (JO 1991, L 135, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43), 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 (JO  

1998, L 67, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 4, p. 201) (denumită în continuare „Directiva 

91/271”), aceasta se aplică colectării, tratării și evacuării apelor urbane reziduale, pre- 

cum și tratării și evacuării apelor uzate care provin din anumite sectoare industriale. Ea 

urmărește protejarea mediului împotriva deteriorării cauzate de evacuarea apelor urbane 

reziduale. 

Articolul 2 din directiva menționată definește la punctul 1 „ape[le] urbane reziduale” 

ca fiind „apele menajere uzate sau amestecul de ape menajere uzate cu ape industriale 

uzate și/sau ape de scurgere”. Acest articol definește de asemenea, la punctul 4, „aglome- 

rare[a]” ca fiind o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt concentrate 

suficient, astfel încât să fie posibilă colectarea apelor urbane reziduale în vederea dirijării 

lor către o stație de epurare sau un punct final de evacuare, iar, la punctul 6, echivalentul  

locuitor (denumit în continuare „EL”) ca fiind „încărcarea organică biodegradabilă cu o ce- 

rere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi”. La punctul 

8 din articolul menționat, „tratarea secundară” este definită ca fiind „tratarea apelor urba - 

ne reziduale printr-un procedeu care conține în general o tratare biologică cu decantare 

secundară sau printr-un procedeu care permite respectarea condițiilor din tabelul 1 din 

anexa I”. 

Potrivit articolului 3 alineatul (1) din directiva menționată: 

„Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate cu sisteme de colectare  

a apelor urbane reziduale: […] 

Pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca «zone sen- 

sibile», definite la articolul 5, statele membre asigură instalarea unor sisteme de colectare  

până la 31 decembrie 1998, pentru aglomerările al căror EL este mai mare de 10 000. 

Atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar pre- 

zenta interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utili- 

zează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic 

de protecție a mediului.” 

Regulile generale aplicabile apelor urbane reziduale figurează la articolul 4 din aceeași  

directivă, care prevede la alineatul (1): 

„Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colec- 

tare, înainte de a fi evacuate, să facă obiectul unei tratări secundare sau echivalente, în 

următoarele împrejurări: 

– până la 31 decembrie 2000, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu 

EL mai mare de 15 000; […]” 

Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 91/271 prevede: 

„(1) În sensul alineatului (2), statele membre identifică, până la 31 decembrie 1993, 

zonele sensibile pe baza criteriilor definite la anexa II. 
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(2) Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de co- 

lectare, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile, să facă obiectul unei tratări mai rigu- 

roase decât cea descrisă la articolul 4, până la 31 decembrie 1998, pentru toate evacuările 

care provin din aglomerări cu EL mai mare de 10 000.” 

Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385) 

În Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385),  

Curtea a statuat că, prin neadoptarea măsurilor necesare pentru instalarea unui sistem de 

colectare a apelor urbane reziduale din regiunea Thriasio Pedio și prin nesupunerea la 

o tratare mai riguroasă decât tratarea secundară a apelor urbane reziduale din regiunea 

respectivă înainte ca acestea să fie evacuate în zona sensibilă a golfului Eleusis, Republica 

Elenă nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (1) al doi- 

lea paragraf și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 91/271. 

Procedura precontencioasă și procedura în fața Curții 

În cadrul controlului executării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02,  

nepublicată, EU:C:2004:385), serviciile Comisiei au solicitat autorităților elene, prin scri- 

soarea din 6 august 2004, informații cu privire la măsurile adoptate în vederea executării  

acestei hotărâri. 

Prin scrisoarea din 14 iunie 2005, aceste autorități au transmis serviciilor Comisiei 

un calendar pentru executarea lucrărilor necesare în vederea punerii în conformitate cu 

hotărârea menționată. Potrivit acestui calendar, sistemul de colectare a apelor urbane re- 

ziduale din regiunea Thriasio Pedio trebuia să fie pus în funcțiune la 20 iunie 2009. 

Prin scrisoarea de punere în întârziere din 10 aprilie 2006, Comisia a indicat autorită- 

ților elene că punerea în conformitate cu cerințele Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/ 

Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), nu fusese încă realizată. 

Prin mai multe scrisori în răspuns, autoritățile elene au pus accentul pe data limită pre- 

văzută în deciziile Comisiei de aprobare a cofinanțării din Fondul de coeziune a proiectelor  

destinate să asigure această punere în conformitate, și anume 31 decembrie 2009. Mai 

precis, în răspunsul din 29 iunie 2006, autoritățile elene au afirmat că acest termen ar fi 

respectat, în pofida întârzierilor constatate. Pe de altă parte, autoritățile elene au informat  

Comisia cu privire la faptul că o acțiune privind măsuri provizorii formulată împotriva 

rezultatului unei cereri de ofertă pe care acestea o lansaseră în contextul menționat putea  

să genereze întârzieri. 

Republica Elenă a considerat că Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), trebuia executată prin intermediul realizării unor 

diferite proiecte: 

– crearea unui centru de tratare a apelor urbane reziduale (denumit în continuare „stația 

de epurare”); 

– construirea unor colectoare principale pentru rețeaua apelor urbane reziduale (denu- 

mită în continuare „rețeaua principală”); 

– construirea unor conducte pentru rețeaua apelor urbane reziduale (denumită în conti- 

nuare „rețeaua secundară”); 
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– racordarea diferitor locuințe și industrii din regiunea Thriasio Pedio, în special aglo- 

merările Aspropyrgos, Eleusina, Mandra și Magoula, la rețeaua apelor urbane reziduale 

(denumită în continuare „rețeaua terțiară”). 

În răspunsurile lor ulterioare, autoritățile elene au informat Comisia că lucrările de  

construcție a rețelei principale continuau cu întârzieri cauzate de dificultăți tehnice, iar lu- 

crările de construcție a rețelei secundare aveau întârzieri din cauza unei acțiuni formulate  

la Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de Stat, Grecia). 

Invocând un anumit număr de dificultăți juridice și tehnice care au încetinit avansarea 

lucrărilor de punere în conformitate, autoritățile elene au solicitat prelungirea termenului  

stabilit în deciziile de cofinanțare a acestora și au anexat la cererea menționată un nou  

calendar de realizare a acestor lucrări. Potrivit respectivului calendar, lucrările de con- 

strucție a rețelei principale și a stației de epurare trebuiau să fie finalizate la 31 iulie 2010,  

iar lucrările de construcție a rețelei secundare, la 1 august 2010. 

Comisia a adresat Republicii Elene, la 2 februarie 2009, un aviz motivat și, la 7 mai 

2010, o scrisoare de punere în întârziere complementară. Prin mai multe scrisori în răs- 

puns și în cursul unor reuniuni, între luna februarie a anului 2010 și luna februarie a anu- 

lui 2015, autoritățile elene au informat Comisia cu privire la evoluția situației. 

Astfel, în scrisoarea din 27 noiembrie 2012, autoritățile elene au informat Comisia că 

stația de epurare funcționa, în cadrul unei faze experimentale, de la 27 iulie 2012 și, în  

mod operațional, de la 27 noiembrie 2012. În schimb, rețelele secundară și terțiară nu 

erau încă finalizate, chiar dacă prima dintre aceste rețele era practic terminată, cu excepția  

unei părți care deservea aglomerarea Eleusina, și anume sectorul Kato Eleusina. 

În ceea ce privește rețeaua terțiară, între luna martie a anului 2013 și luna august a 

anului 2015, autoritățile elene au informat în mod regulat Comisia despre faptul că, din ca- 

uza unor dificultăți de ordin intern, rata de colectare a apelor urbane reziduale nu atinsese 

un nivel satisfăcător, numai 28% dintre acestea fiind colectate. 

Comisia apreciază, la momentul introducerii prezentei acțiuni, că, deși s-au scurs 12 

ani de la pronunțarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, 

EU:C:2004:385), aceasta nu a fost încă pe deplin executată de Republica Elenă. 

Pe de altă parte, Comisia nu ar fi primit de la autoritățile naționale competente niciun  

calendar care să fie fiabil și să permită să se aprecieze data de la care ar putea exista un 

progres real. Pe lângă rețeaua terțiară, nici rețeaua secundară nu ar fi fost finalizată, în 

special în ceea ce privește partea din aceasta care deservește sectorul Kato Eleusina, în 

aglomerarea Eleusina. Potrivit Comisiei, descoperirile arheologice invocate de Republica 

Elenă nu pot fi calificate drept „caz de forță majoră” care să justifice o astfel de întârziere 

în executarea lucrărilor. 

Comisia remarcă faptul că, în afara răspunsului autorităților elene din data de 27 no- 

iembrie 2012, nu a primit nicio dată care să facă dovada că apele urbane reziduale care 

au fost colectate au fost supuse unei tratări mai riguroase decât tratarea secundară. Or, 

pentru a dovedi caracterul suficient al tratării apelor reziduale, autoritățile elene ar fi tre- 

buit să facă dovada bunei funcționări a stației de epurare într-o perioadă de 12 luni, prin 
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intermediul unor prelevări de eșantioane efectuate conform punctului D din anexa I la 

Directiva 91/271, indicând un procent de reducere a CBO5 și a CCO conform prevederilor  

acestei directive în ceea ce privește tratarea secundară și, în ceea ce privește tratarea terți - 

ară, un procent suficient de reducere a azotului conform tabelului 2 din anexa I la directiva 

menționată. 

În aceste condiții, întrucât a considerat că punerea în conformitate cu Hotărârea din 24  

iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), nu se realizase încă,  

Comisia a formulat prezenta acțiune. 

Cu privire la neîndeplinirea obligațiilor 

Argumentația părților 

Comisia observă că Republica Elenă trebuia să ia, până la 31 decembrie 1998, măsurile  

necesare pentru ca apele urbane reziduale din regiunea Thriasio Pedio să fie colectate și 

supuse unei tratări conforme cu articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf și cu articolul 

5 alineatul (2) din Directiva 91/271 înainte ca acestea să fie evacuate în zona sensibilă a 

golfului Eleusis. 

În memoriul în apărare, Republica Elenă susține că Hotărârea din 24 iunie 2004, Co- 

misia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), a fost executată și că, prin urmare,  

acțiunea Comisiei este lipsită de temei. 

În această privință, statul membru menționat arată că tratarea apelor urbane reziduale  

din regiunea în cauză trebuia efectuată prin intermediul construcției stației de epurare, 

precum și a rețelelor principală, secundară și terțiară. 

În ceea ce privește, mai întâi, construcția stației de epurare, precum și rețelele prin- 

cipală și secundară, aceasta ar fi început înainte de introducerea acțiunii în cauza în care 

s-a pronunțat Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată,  

EU:C:2004:385). 

În această privință, autoritățile elene ar fi prezentat Comisiei cereri de cofinanțare a 

acestor lucrări, acceptate de aceasta din urmă în luna decembrie a anului 2004. 

Republica Elenă remarcă faptul că reacțiile populației locale, precum și introducerea 

unor acțiuni în justiție au cauzat o întârziere semnificativă în construcția stației de epu- 

rare. 

Aceasta din urmă ar fi fost în cele din urmă finalizată la 7 aprilie 2011 și, după o perioa - 

dă experimentală, stația ar fi fost operațională numai de la 27 noiembrie 2012. 

Pentru a asigura o urmărire mai cuprinzătoare a funcționării stației de epurare, eșan- 

tioane reprezentative ar fi prelevate din apele urbane reziduale la intrarea și la ieșirea 

din aceasta. Rezultatele obținute ar demonstra că aceste ape sunt supuse unei tratări mai  

riguroase decât tratarea secundară. În această privință, statul membru menționat prezintă 

Curții date de la 27 noiembrie 2012 până la 28 iulie 2016, care ar demonstra că tratarea 

apelor este conformă cu cerințele Directivei 91/271. 

În ceea ce privește, în continuare, rețeaua principală, Republica Elenă susține că, deși 

au fost construite colectoare principale, săpăturile și descoperirile arheologice, precum și  

diversele probleme tehnice întâmpinate au întârziat construcția acestei rețele pe teritoriul  

aglomerării Eleusina. 
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Referitor, în plus, la rețeaua secundară, Republica Elenă susține că acțiunile în justiție,  

dificultățile tehnice, condițiile hidrogeologice defavorabile, precum și săpăturile și desco- 

peririle arheologice au provocat o întârziere semnificativă în construirea acestei rețele și 

au împiedicat construirea anumitor părți din aceasta. Ar rezulta că rețeaua secundară ar fi  

fost pe deplin realizată, cu excepția părții situate în sectorul Kato Eleusina din aglomera- 

rea Eleusina, permițând astfel deservirea a 95% din EL-ul regiunii Thriasio Pedio. 

Republica Elenă precizează însă că tratarea apelor uzate provenite din sectorul Kato 

Eleusina este asigurată în prezent de centrul de tratare a apelor uzate din Metamorfosis și  

că, prin urmare, nicio evacuare de ape uzate netratate nu se face în ape de suprafață. 

În sfârșit, numărul insuficient de racordări, calculate în EL, la rețeaua terțiară ar fi legat  

de faptul că costul racordării ar fi în sarcina proprietarilor imobilelor, cu sprijinul statului,  

criza economică nepermițând acestui stat membru să finanțeze racordările menționate 

fără participarea locuitorilor. Or, aceștia din urmă nu ar fi în măsură să finanțeze respecti- 

vele racordări la rețeaua de asanare. 

În aceste condiții, numărul de racordări la rețeaua terțiară ar atinge 45% din EL-ul 

regiunii Thriasio Pedio. 

Republica Elenă precizează însă că apele urbane reziduale din gospodăriile neracorda- 

te ar fi colectate în sisteme de rezervoare și de fose septice înainte de a fi transportate de 

camioane cu cisternă în stații de epurare învecinate pentru a fi tratate acolo. 

În memoriul în replică, Comisia susține că, după cum recunoaște însăși Republica Ele- 

nă, rețelele secundară și terțiară încă trebuie să fie finalizate. 

Aceasta își menține astfel criticile și reiterează că Republica Elenă nu s-a conformat 

încă Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). 

Această instituție remarcă faptul că statul membru menționat a comunicat în cele din 

urmă, în memoriul său în apărare, rezultatele eșantioanelor solicitate. Cu privire la acest 

aspect, Comisia este de acord că aceste rezultate demonstrează că stația de epurare funcți- 

onează în mod adecvat și că toate apele urbane reziduale colectate în prezent sunt supuse 

unei tratări conforme cu cerințele Directivei 91/271. 

Referitor însă la rețeaua secundară, Comisia amintește că Republica Elenă recunoaște  ea 

însăși necesitatea de a finaliza construcția acesteia. Astfel, din cei 198 km de conducte 

prevăzuți, numai 184 ar fi fost instalați, cei din sectorul Kato Eleusina, în aglomerarea 

Eleusina, lipsind. 

În ceea ce privește rețeaua terțiară, pe baza elementelor prezentate de Republica Elenă  

în memoriul său în apărare, Comisia este de acord cu acest stat membru că 45% din EL-ul 

regiunii Thriasio Pedio este racordat la aceasta, apele urbane reziduale colectate de acest 

sistem fiind, prin urmare, supuse unei tratări adecvate. 

Cu toate acestea, Republica Elenă nu ar demonstra că restul de 55% din EL-ul acestei 

regiuni este racordat în vederea unei tratări conforme cu Directiva 91/271. Astfel, în afara  

indicațiilor cu privire la stația de epurare de la Metamorfosis, care ar primi numai 5% din  

încărcătura exprimată în EL, statul membru nu ar prezenta niciun element de natură să 

dovedească buna funcționare, chiar și numai temporară, a sistemului provizoriu instituit 

de acesta. 
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Potrivit acestei instituții, chiar dacă Republica Elenă ar demonstra că sistemul funcți- 

onează corect, această împrejurare ar constitui numai o circumstanță atenuantă, iar nu o  

punere în conformitate cu Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepu- 

blicată, EU:C:2004:385). 

În memoriul în duplică, Republica Elenă susține că Hotărârea din 24 iunie 2004, Co- 

misia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), a fost executată și că, prin urmare,  

acțiunea Comisiei este lipsită de temei. 

Referitor la rețeaua secundară, acest stat membru admite că rămâne de construit o 

parte infimă. 

Cât privește racordarea locuitorilor din regiunea Thriasio Pedio la rețeaua terțiară, din 

informațiile comunicate de aglomerările în cauză din Eleusina, din Aspropyrgos, din Man- 

dra și din Magoula ar reieși că racordările private s-ar afla în creștere constantă. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește partea de 49,3% din EL-ul regiunii Thriasio Pedio 

care, potrivit afirmației acestui stat membru făcute în ședință, nu este încă racordată la 

rețelele de asanare, apele uzate ar fi transportate la un centru de tratare învecinat de către 

societăți private prin intermediul unor camioane cisternă. Deși se ține un registru al date- 

lor cu privire la convoaiele de camioane cisternă care sosesc la destinație, informațiile re- 

feritoare la proveniența apelor uzate și coordonatele proprietarului nu ar fi însă păstrate, cu 

excepția cazului în care este vorba despre deșeuri lichide industriale. 

Aprecierea Curții 

Pentru a determina dacă Republica Elenă a adoptat toate măsurile necesare pentru 

a se conforma Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, 

EU:C:2004:385), în conformitate cu obligația care îi revine în temeiul articolului 260 ali- 

neatul (1) TFUE, trebuie să se verifice dacă acest stat membru a respectat pe deplin dis- 

pozițiile articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf și ale articolului 5 alineatul (2) din 

Directiva 91/271, în special prin luarea măsurilor necesare pentru instalarea unui sistem  de 

colectare a apelor urbane reziduale din regiunea Thriasio Pedio și prin supunerea la o 

tratare mai riguroasă decât tratarea secundară menționată la articolul 4 din această di- 

rectivă a apelor urbane reziduale din regiunea menționată înainte să fie evacuate în zona  

sensibilă a golfului Eleusis. 

În ceea ce privește procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul ar- 

ticolului 260 alineatul (2) TFUE, trebuie să se rețină ca dată de referință pentru a se apre- 

cia existența unei astfel de neîndepliniri a obligațiilor data expirării termenului stabilit în 

scrisoarea de punere în întârziere emisă în temeiul acestei dispoziții (Hotărârea din 22 

iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 36). 

În speță, după cum s a amintit la punctul 15 din prezenta hotărâre, întrucât Comisia a 

trimis Republicii Elene, la 7 mai 2010, o scrisoare de punere în întârziere complementară,  

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 260 alineatul (2) TFUE, data de refe- 

rință menționată la punctul anterior din prezenta hotărâre este data expirării termenului 

stabilit în această scrisoare, și anume 7 iulie 2010. 

Or, este cert că, la această ultimă dată, apele urbane reziduale din regiunea Thriasio 

Pedio încă nu erau colectate și supuse unei tratări conforme cu dispozițiile articolului 3 
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alineatul (1) al doilea paragraf și ale articolului 5 alineatul (2) din Directiva 91/271 înain- 

te ca acestea să fie evacuate în zona sensibilă a golfului Eleusis. Astfel, după cum reiese din  

memoriul în apărare al acestui stat membru, construcția stației de epurare este ulterioară 

datei menționate, această construcție nefinalizându-se decât la 7 aprilie 2011, iar stația 

nefiind funcțională, în afara perioadelor experimentale, decât începând cu 27 noiembrie 

2012. 

În orice caz, Republica Elenă admite, pe de o parte, că rețeaua de colectare secundară 

nu a fost încă finalizată integral, sectorul Kato Eleusina, în aglomerarea Eleusina, nedispu- 

nând încă de o astfel de rețea, și, pe de altă parte, că nu toți locuitorii din regiunea Thriasio 

Pedio sunt racordați la rețeaua terțiară. 

În ceea ce privește argumentația Republicii Elene întemeiată pe dificultățile cu care 

s-ar fi confruntat acest stat membru pentru a se conforma Hotărârii din 24 iunie 2004, 

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), trebuie amintit că, potrivit unei 

jurisprudențe constante a Curții, un stat membru nu poate invoca dificultăți de ordin in- 

tern pentru a justifica nerespectarea obligațiilor rezultate din dreptul Uniunii (a se ve- 

dea în acest sens Hotărârea din 4 mai 2017, Comisia/Regatul Unit, C 502/15, nepublicată, 

EU:C:2017:334, punctul 48). 

În aceste condiții, trebuie să se constate că, prin neadoptarea tuturor măsurilor pe care  

le implică executarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, 

EU:C:2004:385), Republica Elenă nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul arti- 

colului 260 alineatul (1) TFUE. 

Cu privire la sancțiunile pecuniare 

Comisia solicită obligarea Republicii Elene la plata atât a unei penalități cu titlu comi- 

natoriu, cât și a unei sume forfetare. 

În ceea ce privește cuantumul penalității cu titlu cominatoriu și al sumei forfetare  

menționate, Comisia se întemeiază pe Comunicarea sa din 13 decembrie 2005 intitulată 

„Punerea în aplicare a articolului [260 TFUE]” [SEC(2005) 1658], astfel cum a fost actua- 

lizată prin Comunicarea C(2015/C 257/01) 6767 a Comisiei din 6 august 2015 intitulată 

„Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare și a penalităților cu titlu 

cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție în cadrul procedurii  de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor” (denumită în continuare „Comunicarea din 13  

decembrie 2005”). 

Cu privire la penalitatea cu titlu cominatoriu 

Argumentația părților 

Conform punctului 6 din Comunicarea din 13 decembrie 2005, Comisia se bazează pe  

trei criterii principale pentru a determina cuantumul penalității cu titlu cominatoriu pe 

care sugerează Curții să o aplice, și anume gravitatea încălcării, durata acesteia și necesita- 

tea asigurării unui efect descurajator al sancțiunii, astfel încât să se evite recidivele. 

În ceea ce privește gravitatea încălcării constatate, Comisia subliniază că evacuarea 

apelor uzate netratate la suprafață generează o poluare care se caracterizează printr-un 

dezechilibru al oxigenului, în timp ce aportul de substanțe nutritive afectează în mod spe- 
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cial calitatea maselor de ape de suprafață și a ecosistemelor aferente. În plus, evacuarea 

unor astfel de ape urbane reziduale ar putea avea repercusiuni importante asupra sănă- 

tății publice. 

Pe de altă parte, executarea incompletă a Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia 

(C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), ar aduce atingere posibilității locuitorilor de a 

profita de mase de ape de suprafață suficient de curate pentru a permite practicarea unor  

activități recreative. 

În ceea ce privește apele urbane reziduale care au fost supuse numai unei tratări insu- 

ficiente, Comisia subliniază că simpla recurgere la o tratare secundară nu este suficientă 

pentru a împiedica orice risc de poluare și de deteriorare a calității apei, precum și a eco- 

sistemelor învecinate dacă apele receptoare au fost recunoscute ca reprezentând o zonă 

sensibilă, conform articolului 5 din Directiva 91/271. Or, în pofida eforturilor depuse și 

a măsurilor luate de autoritățile elene, 72% din apele urbane reziduale nu ar fi colectate 

conform cerințelor Directivei 91/271, astfel încât neîndeplinirea obligațiilor constatată în 

această privință prin Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată,  

EU:C:2004:385), ar continua. 

Potrivit Comisiei, eforturile depuse de autoritățile elene, în special de la pronunțarea 

Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), ar 

putea fi eventual considerate circumstanțe atenuante. Astfel, stația de epurare ar fi în pre- 

zent în funcțiune, rețeaua principală de canalizare ar fi fost construită, iar rețeaua secun- 

dară, cu excepția sectorului Kato Eleusina, ar fi fost realizată. 

Comisia apreciază însă că aceste circumstanțe atenuante sunt în mare măsură neutra- 

lizate de circumstanțele agravante care caracterizează prezenta cauză. Mai precis, s-ar fi 

scurs mai mult de 12 ani de la pronunțarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C  

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). Cu alte cuvinte, Republica Elenă ar fi avut mai mult  de 

16 ani de la declanșarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a se 

conforma pe deplin cerințelor care decurg din prevederile Directivei 91/271. În plus, 

Comisia nu dispune de un calendar orientativ sau de date fiabile care să permită să se 

precizeze momentul în care Republica Elenă va fi finalizat punerea în aplicare a tuturor 

măsurilor destinate conformării cu toate cerințele care decurg din Hotărârea din 24 iunie  

2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). 

În consecință, având în vedere importanța normelor dreptului Uniunii care fac obiectul 

neîndeplinirii obligațiilor constatate în această privință prin Hotărârea din 24 iunie 2004,  

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), consecințele acestei neîndepliniri 

a obligațiilor asupra intereselor generale și particulare, circumstanța atenuantă legată de 

progresele înregistrate până în prezent, circumstanțele agravante care decurg din in- 

certitudinea cu privire la data la care Republica Elenă se va fi conformat pe deplin acestei  

hotărâri, claritatea dispozițiilor încălcate ale Directivei 91/271 și comportamentul ilicit 

repetat al Republicii Elene în materie de respectare a reglementării Uniunii în domeniul 

mediului și de respectare a hotărârilor Curții, Comisia propune un coeficient de gravitate 

5, calculat conform indicațiilor care figurează în Comunicarea din 13 decembrie 2005. 
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În ceea ce privește durata încălcării, Comisia amintește că Curtea a pronunțat Hotărâ- 

rea Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385) la 24 iunie 2004, în timp ce 

Comisia a decis să introducă o acțiune în temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE la 19 

noiembrie 2015. Întrucât perioada care s-a scurs a fost de 137 de luni, Comisia solicită ca, 

pe o scară de la 1 la 3, coeficientul pentru durată să fie stabilit la 3. 

În sfârșit, referitor la coeficientul aferent capacității de plată a statului membru pârât,  

denumit factorul „n”, această instituție amintește că, prin Comunicarea din 13 decembrie  

2005, factorul respectiv este stabilit la 3,48 pentru Republica Elenă. 

Comisia arată că, potrivit formulei menționate în această comunicare, penalitatea cu 

titlu cominatoriu zilnică este egală cu suma forfetară de bază uniformă de 670 de euro 

înmulțită cu coeficientul de gravitate, cu coeficientul de durată și cu factorul „n”. Astfel, în 

speță, aceasta propune o penalitate cu titlu cominatoriu zilnică de 34 974 de euro. 

Totuși, această instituție apreciază că penalitatea cu titlu cominatoriu trebuie redusă 

treptat, în funcție de progresele înregistrate în executarea Hotărârii din 24 iunie 2004, 

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). Prin urmare, Comisia propune 

să se aplice, conform punctului 13.2 din comunicarea menționată, o penalitate cu titlu co- 

minatoriu zilnică descrescătoare, al cărei cuantum efectiv ar trebui să fie calculat la finalul  

fiecărei perioade de șase luni, reducând totalul aferent unor astfel de perioade până la 

concurența unui procent corespunzător proporției de EL care a fost pusă în conformitate 

cu Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), 

la finalul perioadei în cauză. 

Comisia precizează în această privință în cererea sa introductivă că proporția populați- 

ei din regiunea în cauză care nu dispune de sisteme de colectare și de tratare conforme cu 

dispozițiile articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf și ale articolului 5 alineatul (2) din  

Directiva 91/271 corespundea, la momentul introducerii acțiunii, unui EL total de 35 883,  

iar în memoriul în replică precizează că acest număr era de 27 500. 

Potrivit Comisiei, pentru a stabili cuantumul definitiv al penalității cu titlu cominatoriu  

zilnice, ar trebui să se țină seama de fiecare unitate de EL pusă în mod efectiv în con- 

formitate cu prevederile Directivei 91/271 după comunicarea către această instituție de 

către Republica Elenă a datelor care dovedesc că respectiva punere în conformitate a fost  

realizată. 

Republica Elenă susține că nici gravitatea încălcării, nici durata acesteia, nici  coopera- 

rea și diligența de care a dat dovadă în cursul procedurii, nici progresele realizate în execu- 

tarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385),  

nu justifică impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu. În subsidiar, Republica Elenă 

contestă metoda de calcul a acesteia. 

Statul membru menționat apreciază astfel că cuantumul penalității cu titlu cominatoriu 

propuse este disproporționat în raport cu gravitatea încălcării, ale cărei incidențe asupra 

mediului din cauza neexecutării obligațiilor specifice care decurg din Directiva 91/271  nu 

au fost evaluate precis. 
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Republica Elenă consideră că a executat Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia 

(C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), în sensul că a realizat infrastructura necesară 

executării acestei hotărâri. 

În ceea ce privește gravitatea și durata neîndeplinirii obligațiilor, propunerea Comisiei  

de a aplica un coeficient 5 nu ar ține seama de faptul că, tocmai, respectiva hotărâre a fost 

deja executată. În această privință, statul membru menționat susține că prejudiciul cauzat  

sănătății umane nu este dovedit în speță, dat fiind că apele urbane reziduale ale gospo- 

dăriilor care nu au fost racordate la rețeaua secundară nu sunt evacuate direct și în mod 

necontrolat în ape receptoare, ci sunt colectate în sisteme de rezervoare, precum și de fose  

septice înainte de a fi transportate de camioane cisternă în stații de epurare învecinate 

operaționale pentru a fi tratate acolo. Acest coeficient de gravitate ar fi, în plus, excesiv 

ținând seama de coeficientul propus de Comisie și reținut de Curte în cauza în care s-a 

pronunțat Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia (C 557/14, EU:C:2016:471). 

Totodată, Comisia ar afirma fără temei că executarea pretins incompletă a Hotărârii 

din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), poate afecta 

punerea în aplicare a altor directive ale Uniunii sau poate avea repercusiuni asupra intere- 

selor generale sau particulare în speță. 

Republica Elenă contestă și afirmațiile Comisiei potrivit cărora acest stat membru ar 

avea un comportament ilicit repetat în acest domeniu precis al dreptului Uniunii. 

În speță, potrivit Republicii Elene, ea ar fi dovedit, pe de o parte, că apele urbane re- 

ziduale din regiunea Thriasio Pedio sunt supuse unei tratări mai riguroase decât tratarea 

secundară care permite eliminarea fosforului și a azotului și, pe de altă parte, că partea 

din populație care nu este încă racordată, din cauza săpăturilor arheologice sau a unor 

dificultăți financiare, este deservită de centrul de tratare a apelor uzate din Metamorfosis. 

În condițiile în care Republica Elenă ar fi eliminat sau, cel puțin, ar fi redus substanți- 

al atingerea adusă mediului care decurge din neîndeplinirea obligațiilor constatată prin 

Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), Re- 

publica Elenă propune, în cazul în care Curtea ar decide să îi aplice o penalitate cu titlu co- 

minatoriu, calcularea cuantumului acesteia pe baza unui coeficient de gravitate redus la 1. 

Pe de altă parte, ținând seama de împrejurările speței, penalitatea cu titlu cominatoriu 

menționată ar fi disproporționată în raport cu durata încălcării, precum și cu capacitatea 

de plată redusă a Republicii Elene din cauza crizei economice suferite de aceasta. 
Astfel, ținând seama de faptul că ar rămâne de realizat numai 5% din rețeaua secun- 

dară, iar Republica Elenă ar fi luat deja măsurile necesare în acest scop, statul membru 

menționat consideră că ar trebui să se stabilească la 1 coeficientul referitor la durată în 

vederea calculării eventualei penalități cu titlu cominatoriu. 

În ceea ce privește capacitatea de plată a statului membru menționat, produsul intern 

brut (PIB) al acestuia ar fi scăzut cu 25,5% între anii 2010 și 2016. 

În sfârșit, în cazul în care Curtea ar decide să îi aplice o penalitate cu titlu cominatoriu,  

Republica Elenă solicită să se dea curs propunerii Comisiei care constă în aplicarea unei 

penalități cu titlu cominatoriu descrescătoare în funcție de stadiul executării Hotărârii din 
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24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), și în calcularea 

cuantumului acesteia la fiecare scadență semestrială. 

Aprecierea Curții 

Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, impunerea unei penalități cu titlu comi- 

natoriu nu se justifică, în principiu, decât în măsura în care neîndeplinirea obligațiilor re- 

zultată din neexecutarea unei hotărâri anterioare continuă până la examinarea faptelor de  

către Curte (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471,  

punctul 61 și jurisprudența citată). 

În această privință, trebuie să se arate că, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 

30-39 din prezenta hotărâre, Republica Elenă a comunicat, în memoriul său în apărare, re- 

zultatele unor eșantioane reprezentative prelevate în stația de epurare, care demonstrea- 

ză funcționarea sa adecvată și evidențiază, pentru perioada cuprinsă între 27 noiembrie 

2012 și 28 iulie 2016, eficacitatea tratării apelor urbane reziduale colectate, în lumina 

Directivei 91/271. În această privință, Comisia a confirmat, în memoriul în replică și în 

ședință, că apele urbane reziduale colectate în prezent sunt supuse efectiv unei tratări  

conforme cu cerințele directivei menționate. 

Cu toate acestea, pe de o parte, deși rețeaua principală este finalizată complet în regi- 

unea Thriasio Pedio, rețeaua secundară încă nu a fost construită în sectorul Kato Eleusina  

din aglomerarea Eleusina, astfel cum susține Comisia și cum recunoaște de altfel Republica 

Elenă însăși, inclusiv în ședința din fața Curții. Prin urmare, nu se poate considera că 

rețeaua secundară a fost finalizată integral în regiunea Thriasio Pedio. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește racordarea întregii populații din regiunea Thriasio  

Pedio la rețeaua terțiară, presupunând chiar că afirmația, formulată de Republica Elenă în  

ședință, potrivit căreia 50,7% din EL-ul acestei regiuni erau deja racordați la rețeaua men- 

ționată este întemeiată, fapt contestat de Comisie, nu este mai puțin adevărat că 49,3% 

din EL-ul regiunii respective continuă să nu beneficieze de o racordare la această rețea 

terțiară. 

În aceste condiții, Curtea consideră că Republica Elenă nu a dovedit că executase com- 

plet, la data ședinței din fața Curții, obligațiile care decurg din Hotărârea din 24 iunie 2004,  

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). 

În consecință, Curtea consideră că obligarea Republicii Elene la plata unei penalități cu  

titlu cominatoriu constituie un mijloc financiar adecvat în scopul determinării acesteia din  

urmă să ia măsurile necesare pentru a înceta neîndeplinirea obligațiilor constatată prin 

Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), și  

pentru a asigura executarea completă a acesteia din urmă. 

Cu toate acestea, nu se poate exclude a priori că, la data pronunțării prezentei hotărâri, 

Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), să 

fi fost executată în întregime. Astfel, penalitatea cu titlu cominatoriu nu trebuie să fie apli- 

cată decât în ipoteza în care neîndeplinirea obligațiilor ar continua să existe la data acestei 

pronunțări (a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 

557/14, EU:C:2016:471, punctul 66). 
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Din jurisprudența constantă a Curții reiese că penalitatea cu titlu cominatoriu trebuie 

stabilită în funcție de nivelul de persuasiune necesar pentru ca statul membru care nu exe- 

cută o hotărâre în constatarea neîndeplinirii obligațiilor să își modifice comportamentul 

și să înceteze încălcarea constatată (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 

557/14, EU:C:2016:471, punctul 67 și jurisprudența citată). 

Revine Curții, în exercitarea puterii sale de apreciere în materie, sarcina de a stabili pe- 

nalitatea cu titlu cominatoriu astfel încât aceasta să fie, pe de o parte, adaptată împrejură- 

rilor și, pe de altă parte, proporțională cu neîndeplinirea obligațiilor constatată, precum și  

cu capacitatea de plată a statului membru în cauză (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/  

Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 68). 

Propunerile Comisiei cu privire la penalitatea cu titlu cominatoriu nu pot fi obligatorii  

pentru Curte și nu constituie decât o bază de referință utilă. Nici orientări precum cele 

cuprinse în comunicările Comisiei nu sunt obligatorii pentru Curte, ci contribuie la garan- 

tarea transparenței, a caracterului previzibil și a securității juridice în privința modului de  

acțiune al Comisiei însăși atunci când această instituție prezintă propuneri Curții. Astfel, 

în cadrul unei proceduri întemeiate pe articolul 260 alineatul (2) TFUE, referitoare la o 

neîndeplinire a obligațiilor de către un stat membru care continuă, în pofida faptului că 

această neîndeplinire a obligațiilor a fost deja constatată cu ocazia unei prime hotărâri 

pronunțate în temeiul articolului 258 TFUE, Curtea trebuie să rămână liberă să stabilească  

penalitatea cu titlu cominatoriu în cuantumul și sub forma pe care le consideră adecvate 

pentru a determina acest stat membru să pună capăt neexecutării obligațiilor care decurg 

din această primă hotărâre a Curții (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 

557/14, EU:C:2016:471, punctul 69). 

În scopul stabilirii cuantumului penalității cu titlu cominatoriu, criteriile de bază care 

trebuie luate în considerare pentru a asigura natura coercitivă a acesteia, în vederea unei  

aplicări uniforme și efective a dreptului Uniunii, sunt, în principiu, gravitatea încălcării, 

durata acesteia și capacitatea de plată a statului membru în cauză. La aplicarea acestor 

criterii trebuie să se țină seama în special de consecințele neexecutării asupra interese- 

lor private și publice, precum și de urgența nevoii ca statul membru respectiv să se con- 

formeze obligațiilor sale (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, 

EU:C:2016:471, punctul 70). 

În primul rând, în ceea ce privește gravitatea încălcării, trebuie amintit că Directiva 

91/271 urmărește protejarea mediului. Lipsa ori insuficiența în special a unor sisteme 

de tratare a apelor urbane reziduale sunt susceptibile să afecteze mediul și trebuie con- 

siderate deosebit de grave (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, 

EU:C:2016:471, punctul 71). 

Trebuie să se constate de asemenea ca agravantă circumstanța că, astfel cum reiese din 

indicațiile Republicii Elene, executarea completă a Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/ 

Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), nu a intervenit încă, ceea ce echivalează 

cu o întârziere de aproape 20 de ani, în măsura în care obligația de a asigura conformitatea 

tratării secundare a apelor urbane reziduale din regiunea Thriasio Pedio ar fi trebuit să fie 
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îndeplinită până la 31 decembrie 1998 (a se vedea în această privință Hotărârea din 24 

iunie 2004, Comisia/Grecia, C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385, punctul 51). Curtea 

nu poate, prin urmare, decât să constate durata deosebit de semnificativă a unei încălcări  

care, având în vedere obiectivul menționat mai sus, prezintă, în plus, o anumită gravita- 

te (a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, 

EU:C:2016:471, punctul 74). 

În ceea ce privește argumentul invocat de Republica Elenă potrivit căruia apele urbane  

reziduale evacuate de populația din regiunea Thriasio Pedio neracordată la rețeaua ter- 

țiară nu ar fi deversate în natură, ci ar fi transportate într-o stație de epurare învecinată 

cu camioane cisternă, acest argument, de altfel contestat de Comisie, nu poate fi primit, 

întrucât Republica Elenă nu prezintă elemente de natură să dovedească buna funcționare 

a unui astfel de sistem de colectare. 

Trebuie să se arate însă că situația în regiunea Thriasio Pedio s-a îmbunătățit în raport 

cu cea care prevala la momentul inițierii procedurii de constatare a neîndeplinirii obliga- 

țiilor care a dus la pronunțarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, 

nepublicată, EU:C:2004:385). Astfel, dacă la acel moment sistemul de colectare a apelor 

urbane reziduale lipsea complet, la data examinării faptelor de către Curte rețeaua prin- 

cipală a fost finalizată complet, rețeaua secundară de canalizare nu mai trebuie finalizată  

decât în sectorul Kato Eleusina, iar racordarea populației din regiunea Thriasio Pedio la 

rețeaua terțiară, așa cum arată Republica Elenă în înscrisurile sale procedurale, a ajuns la  

45% din EL-ul regiunii menționate. În această privință însă, proporția de 50,7% invocată 

de acest stat membru, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 85 din prezenta hotărâre, 

nu poate fi reținută, întrucât acesta nu dovedește temeinicia ei. 

Trebuie, așadar, să se constate că, în prezenta cauză, importanța prejudiciului, care la 

data pronunțării prezentei hotărâri continuă să fie cauzat sănătății umane și mediului ca 

urmare a neîndeplinirii imputate a obligațiilor, depinde într-o mare măsură de numărul 

de situri afectate de această neîndeplinire a obligațiilor. Prin urmare, acest prejudiciu este  

mai puțin important decât cel care era cauzat sănătății umane și mediului ca urmare a 

neîndeplinirii inițiale a obligațiilor constatate în Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/ 

Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385) (a se vedea prin analogie Hotărârea din 2  

decembrie 2014, Comisia/Grecia, C 378/13, EU:C:2014:2405, punctul 56). 

În plus, trebuie considerată atenuantă circumstanța că, după cum arată Republica Ele- 

nă, regiunea Thriasio Pedio este o regiune care ascunde un patrimoniu arheologic semni- 

ficativ și că, din cauza săpăturilor arheologice și a descoperirii unor vestigii arheologice, 

rețeaua secundară a fost realizată, cu excepția unei părți din aceasta situată în sectorul 

Kato Eleusina din aglomerarea Eleusina. 

În ceea ce privește, în al doilea rând, durata încălcării, trebuie amintit că aceasta trebu- 

ie să fie evaluată luând în considerare momentul în care Curtea apreciază faptele, iar nu cel  

în care aceasta este sesizată de Comisie. Or, în speță, durata încălcării, mai precis aproape  

14 ani de la data pronunțării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, ne- 

publicată, EU:C:2004:385), este considerabilă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 22  

iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 76). 
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Astfel, deși articolul 260 alineatul (1) TFUE nu precizează termenul în care trebuie exe- 

cutată o hotărâre, importanța aplicării imediate și uniforme a dreptului Uniunii impune, 

potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, ca această executare să fie începută imediat și 

să se realizeze în cel mai scurt termen posibil (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/ 

Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 77 și jurisprudența citată). 

În al treilea rând, în ceea ce privește capacitatea de plată a statului membru în cauză, 

din jurisprudența Curții reiese că trebuie să se țină seama de evoluția recentă a PIB-ului 

acestui stat membru, astfel cum se prezintă ea la data examinării faptelor de către Cur- 

te (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 

78). În această privință, trebuie să se țină seama de argumentele Republicii Elene potrivit  

cărora PIB-ul său a scăzut cu 25,5% între anul 2010 și anul 2016, atunci când acest stat 

membru a depus memoriul său în apărare în fața Curții. 

În plus, Comisia a propus Curții să reducă progresiv penalitatea cu titlu cominatoriu în  

funcție de progresele realizate în executarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia 

(C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385). 

În această privință, trebuie să se arate că, deși, pentru a asigura executarea integrală a  

hotărârii Curții, penalitatea cu titlu cominatoriu trebuie impusă integral până când statul  

membru a luat toate măsurile necesare pentru a pune capăt neîndeplinirii constatate a 

obligațiilor, în anumite cazuri specifice poate fi totuși avută în vedere o sancțiune care ia 

în considerare progresele eventual realizate de statul membru în executarea obligațiilor 

sale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 decembrie 2014, Comisia/Grecia, C 378/13,  

EU:C:2014:2405, punctul 60). 

În speță, Comisia sugerează ca, pentru calculul penalității cu titlu cominatoriu, să se 

ia în considerare reducerea progresivă a numărului de EL neconforme cu cerințele Di- 

rectivei 91/271, ceea ce ar permite să se țină seama de progresele realizate de Republica  

Elenă în executarea Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată,  

EU:C:2004:385), și de principiul proporționalității. Este important ca, prin intermediul 

acestei degresivități, Republica Elenă să fie încurajată nu numai să finalizeze instalarea 

sistemului de colectare în sectorul Kato Eleusina în cel mai scurt timp, ci și să se asigure 

de faptul că un sistem de colectare conform cu cerințele Directivei 91/271 a fost pus în 

funcțiune în întreaga regiune Thriasio Pedio. 

Ținând seama de ansamblul împrejurărilor din prezenta cauză, Curtea apreciază ca 

adecvată impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu degresive în cuantum de 18000 

de euro pe zi. 

În ceea ce privește periodicitatea penalității cu titlu cominatoriu, componenta degre- 

sivă a acesteia este stabilită, conform propunerii Comisiei, pe o bază semestrială, dat fiind  

că furnizarea probei conformității cu Directiva 91/271 poate necesita un anumit timp și 

pentru a ține seama de progresele eventual realizate de statul membru pârât. Va trebui 

astfel să se reducă cuantumul total aferent fiecăreia dintre aceste perioade cu un pro- 

cent care corespunde proporției reprezentate de numărul de unități de EL puse efectiv 

în conformitate cu Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, 
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EU:C:2004:385), în regiunea Thriasio Pedio (a se vedea prin analogie Hotărârea din 15 

octombrie 2015, Comisia/Grecia, C 167/14, nepublicată, EU:C:2015:684, punctul 66). 

În consecință, Curtea apreciază oportun, în exercitarea puterii sale de apreciere, să fi- 

xeze o penalitate cu titlu cominatoriu semestrială de 3276000 de euro. 

Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că se impune obligarea Republicii 

Elene la plata către Comisie a unei penalități cu titlu cominatoriu de 3276000 de euro pe 

semestru de întârziere în punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se conforma 

Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), de 

la data pronunțării prezentei hotărâri până la executarea completă a Hotărârii din 24 iunie  

2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), al cărei cuantum efectiv 

trebuie calculat la finalul fiecărei perioade de șase luni prin reducerea cuantumului total 

aferent fiecăreia dintre aceste perioade cu un procent corespunzător proporției reprezen- 

tate de numărul de unități de EL puse în mod efectiv în conformitate cu Hotărârea din 24 

iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), în regiunea Thriasio  

Pedio la finalul perioadei avute în vedere în raport cu numărul de unități de EL care nu au  

fost puse în conformitate cu Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, ne- 

publicată, EU:C:2004:385), în această regiune în ziua pronunțării prezentei hotărâri. 

Cu privire la suma forfetară 

Argumentația părților 

Comisia solicită Curții obligarea Republicii Elene la plata unei sume forfetare zilnice 

de 3828 de euro, calculată pe baza Comunicării din 13 decembrie 2005, al cărei cuantum  

rezultă din înmulțirea sumei forfetare de bază uniforme, stabilită la 220 de euro, cu coefi- 

cientul de gravitate 5 și cu factorul „n” 3,48, de la data pronunțării Hotărârii din 24 iunie 

2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), până la data pronunțării 

prezentei hotărâri sau până la data la care se va fi executat Hotărârea din 24 iunie 2004, 

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), dacă această executare intervine  

înainte de pronunțarea prezentei hotărâri. 

În speță, s-ar fi scurs 4 165 de zile între Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C  

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), și decizia Comisiei de a formula prezenta acțiune în 

temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE, și anume la 19 noiembrie 2015. În consecință,  

suma forfetară totală la data acestei decizii a Comisiei ar fi egală cu suma forfetară zilnică 

în discuție la punctul anterior, înmulțită cu acest număr de zile, și anume 15943620 de 

euro, cuantum care ar fi superior sumei forfetare minime stabilite pentru Republica Elenă,  

care ar fi de 1933000 de euro. 

Întrucât cuantumul sumei forfetare îl depășește pe cel al sumei forfetare minime, ar 

trebui aplicată suma forfetară zilnică de 3828 de euro potrivit modalităților precizate la 

punctul 110 din prezenta hotărâre. 

Republica Elenă arată că a executat Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), întrucât lucrările destinate să asigure executarea 

sa au fost efectuate și, în ceea ce privește lucrările care urmează să fie realizate, măsurile 

necesare în acest scop au fost deja luate. În plus, acest stat membru ar fi cooperat în mod 
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sistematic și loial cu serviciile Comisiei. Pe de altă parte, nu ar exista un risc de recidivă, 

dat fiind că Republica Elenă ar fi eliminat sau cel puțin ar fi redus considerabil orice atin- 

gere suplimentară adusă mediului. Prin urmare, acest stat membru susține că aplicarea 

unei sume forfetare nu se justifică în speță. 

În cazul în care Curtea ar decide totuși să aplice Republicii Elene o sumă forfetară, acest  

stat membru remarcă faptul că ziua care trebuie luată în considerare ca punct de plecare 

pentru calculul acesteia nu poate fi cea a pronunțării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comi- 

sia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), întrucât, ținând seama de lucrările de  

construcție în curs, această hotărâre nu putea fi executată la acea dată, ci la o dată situată 

după expirarea unui termen rezonabil pentru executarea ei. 

În orice caz, ar reveni Curții sarcina de a aprecia dacă, având în vedere conjunctura eco- 

nomică „extrem de dificilă” cu care s-ar confrunta Republica Elenă, trebuie în mod obiectiv  

ca statul membru menționat să fie obligat la plata unei astfel de sume sau, dimpotrivă, ca 

el să fie complet scutit de aceasta. 

În orice caz, Republica Elenă contestă metoda de calcul a Comisiei. Ea susține că, în 

cazul în care ar trebui să fie obligată la plata unei sume forfetare zilnice, această sumă ar 

trebui să se ridice la 765,60 euro, iar în ipoteza în care Curtea ar decide aplicarea unei 

sume forfetare unice, această sumă ar trebui să fie în cuantum de 1933000 de euro. 

Aprecierea Curții 

Trebuie amintit, cu titlu introductiv, că Curtea este competentă, în exercitarea puterii 

sale de apreciere care îi este conferită în domeniul avut în vedere, să impună, cumulativ, o  

penalitate cu titlu cominatoriu și o sumă forfetară (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/ 

Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 91). 

Obligarea la plata unei sume forfetare și stabilirea cuantumului eventual al acestei 

sume trebuie, în fiecare cauză, să depindă de ansamblul elementelor pertinente care se 

raportează atât la caracteristicile neîndeplinirii constatate a obligațiilor, cât și la atitudinea  

proprie a statului membru vizat de procedura inițiată în temeiul articolului 260 TFUE. În  

această privință, dispoziția respectivă învestește Curtea cu o largă putere de apreciere în 

scopul de a decide dacă trebuie sau nu trebuie aplicată o astfel de sancțiune și de a stabili,  

dacă este cazul, cuantumul acesteia (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 

557/14, EU:C:2016:471, punctul 92). 

În prezenta cauză, ansamblul elementelor de drept și de fapt care au condus la con- 

statarea neîndeplinirii obligațiilor avute în vedere, în special împrejurarea că au fost deja  

pronunțate alte hotărâri, și anume, pe lângă Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), Hotărârea din 7 februarie 2013, Comisia/Gre- cia 

(C 517/11, nepublicată, EU:C:2013:66), și Hotărârea din 15 octombrie 2015, Comisia/  

Grecia (C 167/14, nepublicată, EU:C:2015:684), prin care se constată neîndeplinirea obli- 

gațiilor care îi revin Republicii Elene în materia tratării apelor urbane reziduale, constituie  

un indiciu în sensul că prevenirea efectivă a repetării în viitor a unor încălcări s imilare ale 

dreptului Uniunii este de natură să necesite adoptarea unei măsuri disuasive precum obli- 

garea la plata unei sume forfetare (a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 iunie 2016, 

Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 93). 
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În aceste împrejurări, revine Curții, în exercitarea puterii sale de apreciere, obligația de  

a stabili cuantumul acestei sume forfetare astfel încât aceasta să fie, pe de o parte, adaptată  

împrejurărilor și, pe de altă parte, proporțională cu încălcarea săvârșită (Hotărârea din 22 

iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, EU:C:2016:471, punctul 94). 

Printre factorii pertinenți în această privință se numără în special elemente precum 

gravitatea încălcării constatate și perioada în care aceasta a continuat după pronunța- 

rea hotărârii de constatare (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, 

EU:C:2016:471, punctul 95). 

Împrejurările cauzei care trebuie luate în considerare reies în special din considerațiile  

de la punctele 92-101 din prezenta hotărâre, referitoare la gravitatea și la durata încălcării, 

precum și la capacitatea de plată a statului membru în cauză. 

Referitor la gravitatea încălcării în discuție, trebuie să se arate că, în ceea ce privește 

construcția rețelei secundare, numai o parte dintr-o aglomerare este în continuare lipsită de 

o astfel de rețea, și anume sectorul Kato Eleusina, în aglomerarea Eleusina, iar, în ceea ce 

privește proporția din EL-ul regiunii Thriasio Pedio racordată la rețeaua terțiară, aceasta 

este de 45%. Trebuie să se arate însă că, în medie, în cea mai mare parte a perioadei 

cuprinse între data pronunțării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, 

nepublicată, EU: C:2004:385), și cea a pronunțării prezentei hotărâri, această regiune nici 

măcar nu a dispus de o stație de epurare, aceasta din urmă nefiind operațională decât de 

la 27 noiembrie 2012. În consecință, este necesar ca această încălcare să fie considerată 

mai gravă în vederea calculării sumei forfetare decât în vederea stabilirii penalității cu 

titlu cominatoriu. 

În plus, în ceea ce privește durata încălcării, pe lângă considerațiile care figurează la 

punctele 99 și 100 din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii sumei forfetare, trebuie 

să se ia în considerare faptul că Republica Elenă, deși a cooperat sistematic cu servicii- 

le Comisiei, nu a respectat diferitele calendare pe care și le fixase ea însăși în scopul de 

a asigura punerea în conformitate a tratării apelor urbane reziduale din întreaga regiu- 

ne Thriasio Pedio. Din dosarul prezentat Curții reiese astfel că Comisia nu a primit de la 

acest stat membru niciun calendar fiabil care să permită să se aprecieze data de la care 

Comisia ar putea constata un progres real în punerea în aplicare a măsurilor necesare în 

vederea executării Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, 

EU:C:2004:385), și, prin urmare, pentru a se conforma prevederilor Directivei 91/271. 

Justificările invocate în această privință de Republica Elenă, și anume faptul că întâr- 

zierea în executarea acestei hotărâri ar fi cauzată de unele dificultăți interne, nu pot fi  

reținute. Astfel, după cum s-a amintit la punctul 53 din prezenta hotărâre, un stat membru 

nu poate invoca dificultăți de ordin intern pentru a justifica nerespectarea obligațiilor re- 

zultate din dreptul Uniunii, o asemenea argumentație neputând fi, prin urmare, primită. 

Trebuie, așadar, să se constate că neîndeplinirea obligațiilor imputată Republicii Elene 

a continuat o perioadă considerabilă. 

În sfârșit, astfel cum a arătat Comisia, trebuie avut în vedere numărul mare al hotărâri- 

lor, menționate la punctul 118 din prezenta hotărâre, prin care s-a constatat neîndeplini- 
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rea de către Republica Elenă a obligațiilor sale în materia tratării apelor urbane reziduale. 

Or, caracterul repetat al comportamentului ilicit al unui stat membru se dovedește cu atât  

mai inacceptabil cu cât se manifestă într-un sector în care efectele asupra sănătății umane și 

asupra mediului sunt deosebit de semnificative. În această privință, o repetare a unor 

conduite ilicite ale unui stat membru într-un sector specific poate constitui un indiciu în 

sensul că prevenirea efectivă a repetării în viitor a unor încălcări similare ale dreptului 

Uniunii este de natură să necesite adoptarea unei măsuri disuasive precum obligarea la 

plata unei sume forfetare (Hotărârea din 22 iunie 2016, Comisia/Portugalia, C 557/14, 

EU:C:2016:471, punctul 99). 

Cu toate acestea, astfel cum s-a arătat la punctul 121 din prezenta hotărâre, trebuie 

să se țină seama și de elemente precum cele menționate la punctele 92-101 din prezenta 

hotărâre, printre care cele referitoare la dificultățile legate de săpăturile arheologice și 

de descoperirea unor vestigii arheologice în regiunea Thriasio Pedio, precum și la efecte- 

le crizei economice suferite de Republica Elenă asupra capacității de plată a acestui stat 

membru. 

Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, Curtea consideră că se va face 

o justă apreciere a împrejurărilor cauzei prin stabilirea la 5000000 de euro a cuantumului  

sumei forfetare pe care Republica Elenă va trebui să o achite. 

În consecință, se impune obligarea Republicii Elene la plata către Comisie a sumei for- 

fetare de 5000000 de euro. 

Cu privire la cheltuielile de judecată 

Potrivit articolului 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții, partea 

care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât 

Comisia a solicitat obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată, iar neînde- 

plinirea obligațiilor a fost constatată, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de  

judecată. 

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară și hotărăște: 

1) Prin neadoptarea tuturor măsurilor pe care le impune executarea Hotărârii din 24 

iunie 2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), Republica Elenă nu 

și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE. 

2) În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor constatată la punctul 1 se menține până la  

pronunțarea prezentei hotărâri, obligă Repubalica Elenă la plata către Comisia Europeană 

a unei penalități cu titlu cominatoriu de 3276000 de euro pe semestru de întârziere în pu- 

nerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se conforma Hotărârii din 24 iunie 2004, 

Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), de la data pronunțării prezentei 

hotărâri până la executarea completă a Hotărârii din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), al cărei cuantum efectiv trebuie calculat la finalul 

fiecărei perioade de șase luni prin reducerea cuantumului total aferent fiecăreia dintre 

aceste perioade cu un procent corespunzător proporției reprezentate de numărul de uni- 

tăți de echivalent locuitor puse în mod efectiv în conformitate cu Hotărârea din 24 iunie 

2004, Comisia/Grecia (C 119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), în regiunea Thriasio Pedio 
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la finalul perioadei avute în vedere în raport cu numărul de unități de echivalent locuitor 

care nu au fost puse în conformitate cu Hotărârea din 24 iunie 2004, Comisia/Grecia (C 

119/02, nepublicată, EU:C:2004:385), în această regiune în ziua pronunțării prezentei ho- 

tărâri. 

3) Obligă Republica Elenă la plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare de 5  

milioane de euro. 

4) Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată. 


