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1.

REZUMAT

Vizita a fost organizată de autoritățile române în mod exemplar și a inclus întâlniri cu organismele
competente cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva
mediului, precum și în domeniul punerii în aplicare și funcționării politicilor europene (cum ar fi
Ministerul Mediului, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Garda Națională de Mediu, Poliția Română,
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală a Vămilor).
În timpul vizitei la fața locului, autoritățile române au depus toate eforturile pentru a furniza echipei
de evaluare informații și clarificări cu privire la aspectele juridice și operaționale ale prevenirii și
combaterii infracțiunilor împotriva mediului, precum și cu privire la cooperarea transfrontalieră.
Prezența viceprim-ministrului (ministrul mediului) a constituit o dovadă a atenției deosebite pe care
autoritățile române o acordă acestui subiect. Autoritățile române au organizat vizite cu reprezentanți
ai birourilor regionale ale Gărzii de Coastă și ale Administrației Porturilor Maritime din Constanța,
ai Direcției Regionale Vamale Galați, ai Poliției și Parchetului Constanța, care au oferit informații
aprofundate cu privire la cooperarea și activitatea lor operațională. Toate reuniunile au fost
organizate în mod eficient și le-au oferit evaluatorilor materialele necesare pentru evaluarea
aspectelor juridice și operaționale ale sistemului românesc.
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România urmărește să facă din combaterea infracțiunilor împotriva mediului una din prioritățile sale
de vârf, vizând în mod specific infracțiunile împotriva florei și faunei sălbatice și infracțiunile în
materie de deșeuri, și să acorde mai multă atenție abordării structurate a infracțiunilor în materie de
deșeuri. Au fost concepute programe/planuri de acțiune menite să introducă o structură pentru
gestionarea adecvată a deșeurilor, incluzând aspecte legate de informare și educație. Acestea au fost
elaborate și implementate de către diferitele instituții/autorități, în sfera competențelor lor obișnuite.
Cu toate acestea, până în momentul de față, la nivel național nu au fost elaborate programe
strategice privind infracțiunile în materie de deșeuri, care să definească rolurile celor mai importanți
actori implicați în protecția mediului. Prin urmare, în opinia evaluatorilor, ar trebui elaborat un
document strategic care să stabilească prioritățile în vederea protejării mediului și a combaterii
infracțiunilor împotriva mediului într-un mod mai eficace și care să definească o abordare
multiinstituțională pentru a permite să se ajungă la un acord cu privire la un plan de acțiune
operațional pentru asigurarea punerii în aplicare a strategiei.
Diferite autorități din România colectează statistici referitoare la încălcările normelor privind
mediul și la infracțiunile de mediu, dar nu există o autoritate centrală care să monitorizeze ciclul
complet de acțiuni, inclusiv încălcările raportate, numărul de decizii de a nu se investiga anumite
tipuri de cazuri, numărul de investigații efectuate, numărul de urmăriri penale și de condamnări
definitive și natura încălcărilor. Deși organele de poliție și autoritățile judiciare furnizează statistici
referitoare la investigații/urmăriri penale/condamnări etc., statisticile respective nu sunt colectate la
nivel central într-un mod care să permită o examinare aprofundată a problemelor care apar în
România.
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În timpul vizitei la fața locului, diferiții actori implicați în acest domeniu au explicat sarcinile lor
legale legate de infracțiunile împotriva mediului și elemente ale abordării practice a activității lor
specifice. În cadrul Gărzii Naționale de Mediu (GNM), combaterea infracțiunilor împotriva
mediului constituie o prioritate de prim rang. Practicienii din cadrul autorităților de aplicare a legii
încearcă, în general, să sprijine autoritățile care investighează cazurile referitoare la mediu. Cu toate
acestea, impresia este că activitățile diferiților actori publici nu sunt atât de bine coordonate pe cât
ar putea să fie. A fost dificil pentru evaluatori să își dea seama ce autoritate este competentă din
punct de vedere legal și are capacitatea, în termeni de personal și cunoștințe, să își asume un rol
activ de lider în inițierea investigării unei infracțiuni de mediu. Deși au existat exemple de
cooperare reușită și eficientă între diferitele autorități în cazuri individuale, evaluatorii consideră că
o mai bună coordonare a competențelor legale și a capacităților existente în cadrul eforturilor de
combatere a infracțiunilor împotriva mediului ar duce la o cooperare mai eficientă. Ar fi util să se
acorde prioritate combaterii infracțiunilor împotriva mediului printr-o abordare care să implice toți
actorii relevanți din domeniu.
Infracțiunile împotriva mediului intră în sfera de competență a parchetelor și instanțelor
judecătorești de drept comun. În anumite circumstanțe, procurorul superior ierarhic poate dispune
preluarea cazului, inclusiv până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În temeiul articolului 126 din Constituția României, justiția se realizează prin Înalta Curte de
Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești. Nu există instanțe sau judecători
specializați în judecarea infracțiunilor în materie de deșeuri. Se pare că numai câteva cazuri au fost
aduse în fața instanței.
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Sistemul de urmărire penală este independent de instanțele de judecată și de alte autorități publice.
Procurorii sunt independenți în exercitarea atribuțiilor lor. Aceștia își îndeplinesc atribuțiile în
conformitate cu principiul legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea
ministrului justiției. Cu câteva excepții (de exemplu, un procuror specializat în cadrul Parchetului
Constanța), România nu are procurori specializați în domeniul mediului.
În august 2018, a fost lansată o rețea de procurori români în scopul de a face schimb de documente
și jurisprudență relevantă referitoare la infracțiunile împotriva mediului, în special infracțiunile în
materie de deșeuri, prin intermediul unui serviciu de poștă electronică. Întrucât rețeaua de procurori
specializați în infracțiunile împotriva mediului reprezintă un proiect relativ nou, capacitatea și
eficiența acesteia nu au putut fi evaluate în timpul vizitei. Evident, această activitate reprezintă un
pas în direcția cea bună, ca atare echipa de evaluare se așteaptă ca acest lucru să ajute Parchetul
General să obțină o mai bună coordonare centrală și să creeze un grup de procurori, la nivel local și
regional, specializați în combaterea infracțiunilor de mediu.
În România, mai multe unități ale forțelor naționale de poliție par să fie implicate, într-o măsură
limitată, în eforturile de combatere a infracțiunilor în materie de deșeuri și a celor în materie de
substanțe periculoase. Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Direcția de Investigare a
Criminalității Economice, Direcția Transporturi și Direcția de Ordine Publică au, toate, potențialul
de a combate infracțiunile împotriva mediului; echipa de evaluare consideră că acest lucru ar trebui
să fie o prioritate pentru Poliția Română. În cadrul Poliției Române nu a fost instituită nicio unitate
specializată pentru combaterea infracțiunilor în materie de deșeuri. De obicei, investigațiile în
aceste domeniu trebuie să fie realizate cu sprijin substanțial din partea inspectorilor GNM sau
împreună cu alți experți externi. În opinia evaluatorilor, este necesară o reevaluare de către poliție a
amenințării constituite de transferurile ilegale de deșeuri pentru a acorda o mai mare prioritate
combaterii acestui tip de infracțiuni.
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GNM joacă rolul cel mai important în depistarea contravențiilor și a infracțiunilor în domeniul
criminalității în materie de mediu. GNM este principala autoritate în lupta împotriva nerespectării
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006. Există 621 de inspectori care realizează un număr
impresionant de controale asupra instalațiilor industriale și asupra operatorilor care se ocupă de
gestionarea deșeurilor (peste 38 000 în 2017). GNM are capacitatea instituțională de a acționa în
orice moment (are o echipă disponibilă non stop). Personalul GNM are, în general, un nivel ridicat
de educație și un nivel înalt de angajament față de sarcinile care îi revin. Cu toate acestea,
inspectorii din cadrul GNM au numai competențe administrative și nu dețin competențe de aplicare
a legislației penale. În cazurile care implică activități infracționale în materie de deșeuri, GNM
trebuie să se bazeze pe poliția română, poliția de frontieră, paza de coastă sau autoritățile vamale.
Așadar, se pare că, întrucât competențele de investigare îi revin exclusiv poliției, competențele
profesionale și cunoștințele de care dispune personalul GNM - privind legislația UE în materie de
deșeuri, de exemplu - nu sunt utilizate în mod optim în cadrul eforturilor de combatere a
infracțiunilor împotriva mediului. Prin urmare, evaluatorii sunt de părere că investirea GNM cu
competențe (limitate) de cercetare penală ar trebui să ducă la sporirea eficienței investigațiilor
referitoare la infracțiunile împotriva mediului în România.
O altă preocupare se referă la posibilitățile modeste de dezvoltare a resurselor umane în cadrul
GNM. Condițiile de încadrare a personalului care lucrează pentru GNM, de la inspectori până la
personalul de conducere de nivel superior, sunt mai puțin atractive comparativ cu cele oferite de alte
autorități de aplicare a legii. În mod evident, așadar, este dificil să se găsească și să păstreze un
personal adecvat, într-o țară a cărei dezvoltare economică oferă numeroase alte oportunități de
angajare atractive pentru tinerii absolvenți de studii universitare.
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Există o cooperare între autoritățile competente implicate în combaterea infracțiunilor împotriva
mediului în România, în special la nivel regional și local (o cooperare exemplară a fost constatată în
Constanța). Pentru a consolida capacitatea instituțională de combatere a infracțiunilor în materie de
deșeuri, GNM a încheiat protocoale de cooperare cu celelalte autorități cu responsabilități în acest
domeniu, și anume Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră, Agenția Națională Antifraudă, Direcția Generală a Vămilor etc. Aceste protocoale
constituie cadrul juridic pentru schimbul de informații între autorități și pot fi utile pentru
operațiunile comune. S-au pus în practică planuri de acțiune (operaționale) comune și s-au efectuat
controale și inspecții comune în porturile și la punctele de trecere a frontierelor de stat ale
României; ele s-au axat, de asemenea, pe activitățile economice legate de deșeuri (de exemplu
operațiunea „30 de zile de acțiune”, organizată și coordonată de Interpol în iunie 2017).
În ceea ce privește legislația, în România nu există un act unic care să reglementeze aspectele legate
de protecția mediului și chestiunile referitoare la deșeuri, ci chestiunile respective sunt abordate prin
mai multe acte distincte. Acestea se regăsesc în Codul penal și sunt dispersate în alte peste 10 legi și
ordonanțe de urgență ale guvernului diferite. Complexitatea acestora poate duce la potențiale
suprapuneri, iar, uneori, ele încă diferă în ceea ce privește detaliile. Dispoziții privind infracțiunile
în materie de deșeuri, de exemplu, pot figura în legi diferite, și pot exista chiar niveluri diferite de
pedeapsă pentru aceeași infracțiune. Inaccesibilitatea legislației nu numai că poate necesita mult
timp din partea juriștilor, ci este susceptibilă să descurajeze practicienii să aplice întreaga gamă de
dispoziții în materie de mediu și să îi determine pe aceștia să încerce, în schimb, să urmărească
penal alte aspecte ale unui caz, cum ar fi evaziunea fiscală. Evaluatorii consideră, așadar, că, pentru
a se evita inconsecvențele și pentru a le permite practicienilor să aplice cu mai multă ușurință
normele privind infracțiunile împotriva mediului, este necesară o revizuire a legislației naționale
vizând combaterea acestor infracțiuni.
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Dreptul românesc prevede angajarea răspunderii penale a persoanelor juridice, ceea ce este util în
cazurile în care vinovăția unei persoane fizice nu poate fi dovedită. Practicienii care au fost
intervievați au raportat că au la dispoziție toate instrumentele juridice necesare și că, în practică,
sancționarea întreprinderilor în domeniul infracțiunilor împotriva mediului funcționează bine și
eficient. Legiuitorul român face o distincție între nivelurile sancțiunilor care le pot fi impuse
persoanelor fizice și entităților juridice. Deși nivelul sancțiunilor posibile împotriva entităților
juridice este mai ridicat decât în cazul persoanelor fizice, el este totuși considerat relativ scăzut. În
special, atunci când se stabilesc nivelurile sancțiunilor financiare ar trebui să fie luată în considerare
relația dintre posibila întindere a prejudiciului cauzat și veniturile persoanei juridice. Din acest
motiv, pare necesară o revizuire a legislației naționale în scopul de a se stabili dacă sancțiunile
obligatorii sunt eficace, proporționale și disuasive.
Reglementările românești privind eșantionarea în vederea colectării de probe în contextul aspectelor
legate de deșeuri fac acest proces atât de complex, îndelungat și costisitor încât poate constitui un
obstacol în calea utilizării eșantioanelor ca probe în cazurile care implică infracțiuni în materie de
deșeuri. Cu toate acestea, tehnicile/instrumentele de investigare utilizate pentru cercetarea
infracțiunilor în materie de deșeuri par adecvate și permit desfășurarea unor investigații
corespunzătoare.
În ceea ce privește capacitățile de formare, programele de formare nu se axează suficient pe
judecători și procurori. În plus, există o ofertă limitată de programe de formare pentru personalul
vamal sau ofițerii de poliție, iar echipa de evaluare consideră că ar trebui consolidate capacitățile de
formare ale autorităților de aplicare a legii. Inspectorii GNM par să fie bine pregătiți, deși ar putea
să utilizeze în mai mare măsură oportunitățile de formare oferite la nivelul UE.
România cooperează cu Europolul și Eurojustul în domeniul infracțiunilor în materie de deșeuri, dar
cooperarea cu acesta din urmă prin intermediul biroului național al României la Eurojust este
extrem de limitată. Încă nu a fost instituită nicio echipă comună de anchetă (JIT). România este
membră a rețelei IMPEL pentru inspecții de mediu în Europa și membră a rețelei EnviCrimeNet
pentru servicii de investigații în domeniul mediului. România a participat la redactarea planului
strategic multianual pentru EMPACT și participă la diferite planuri de acțiune operaționale în
domeniul infracțiunilor împotriva mediului din cadrul EMPACT.
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Întrucât reprezintă o parte importantă a graniței estice a UE, România a stabilit o cooperare
operațională de succes cu țările din jurul Mării Negre. Parteneriatul de cooperare sud-est european
pentru aplicarea legii (SELEC) cu țări terțe din afara UE este un bun exemplu de cooperare
transfrontalieră structurală care poate fi benefică și pentru combaterea infracțiunilor în materie de
deșeuri. Capacitatea de cooperare a României este dovedită și de faptul că a stabilit puncte de
contact/ofițeri de legătură cu scopul de a face schimb de informații și de bune practici.
Luând în considerare toți factorii, echipa de evaluare a lăudat modul în care este conceput sistemul
în România. Legislația care a fost adoptată este concepută pentru a proteja țara de infracțiunile
împotriva mediului și pentru a combate acest fenomen în mod eficient, deși pare fragmentată și,
prin urmare, dificil de aplicat în practică. Evaluatorii apreciază angajamentul practicienilor din
domeniul combaterii infracțiunilor împotriva mediului, însă consideră că unele dintre organismele
guvernamentale trebuie să acorde o mai mare prioritate protecției mediului. Îmbunătățirea
capacității de depistare a infracțiunilor ar putea spori eficacitatea acestei lupte. Date fiind eforturile
semnificative depuse de autoritățile române pentru a combate contravențiile și infracțiunile în
materie de deșeuri și de mediu, precum și resursele umane și financiare alocate în acest scop, opinia
evaluatorilor este promițătoare.
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2.

INTRODUCERE

În urma adoptării Acțiunii comune 97/827/JAI din 5 decembrie 19971, a fost instituit un mecanism
de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în
domeniul luptei împotriva criminalității organizate. În conformitate cu articolul 2 din acțiunea
comună, Grupul de lucru pentru chestiuni generale, inclusiv evaluare (GENVAL) a decis la 14
decembrie 2016 ca cea de a opta rundă de evaluări reciproce să fie dedicată punerii concrete în
aplicare și funcționării politicilor europene de prevenire și de combatere a infracțiunilor împotriva
mediului.
Alegerea infracțiunilor împotriva mediului drept tema celei de a opta runde de evaluări reciproce a
fost salutată de statele membre. Cu toate acestea, întrucât termenul „criminalitate împotriva
mediului” acoperă o gamă largă de infracțiuni, s-a convenit ca evaluarea să se concentreze asupra
infracțiunilor considerate de statele membre ca necesitând o atenție deosebită.
În acest scop, cea de a opta rundă de evaluări abordează două domenii specifice: traficul ilegal de
deșeuri și generarea sau manipularea ilegale de materiale periculoase. Ea ar trebui să ofere o analiză
cuprinzătoare a aspectelor juridice și operaționale ale combaterii infracțiunilor împotriva mediului,
ale cooperării transfrontaliere și ale cooperării cu agențiile relevante ale UE.
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deșeurile și de abrogare a anumitor directive2 (data transpunerii - 12 decembrie 2010), Directiva
2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția
mediului prin intermediul dreptului penal3 (data transpunerii - 26 decembrie 2010) și Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind
transferurile de deșeuri4 (data intrării în vigoare - 12 iulie 2007) sunt deosebit de relevante în acest
context.

1 Acțiunea comună din 5 decembrie 1997 (97/827/JAI), JO L 344, 15.12.1997, pp. 7-9.
2
JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
3
JO L 328, 6.12.2008, p. 31.
4
JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
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În urma deciziei luate de GENVAL, această rundă de evaluări nu abordează activitățile infracționale
legate de alte tipuri de infracțiuni împotriva mediului, precum traficul ilicit cu specii sălbatice,
comerțul ilicit cu lemn, comerțul ilicit cu pește și poluarea aerului.
În plus, Directiva 2008/98/CE le impune statelor membre să elaboreze planuri de gestionare a
deșeurilor precum și, până la 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deșeurilor.
Obiectivul acestor programe este de a prezenta o abordare națională coordonată privind prevenirea
generării de deșeuri, de a defini obiective și politici, în scopul de a decupla creșterea economică de
efectele asupra mediului ale generării de deșeuri.
Experiența dobândită din evaluările anterioare arată că statele membre se vor afla în poziții diferite
în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor și instrumentelor juridice relevante, iar
actualul proces de evaluare ar putea oferi, de asemenea, contribuții utile pentru statele membre care
nu au pus eventual în aplicare în mod suficient toate aspectele diferitelor instrumente.
Mai mult, în Concluziile Consiliului din 8 decembrie 2016 privind combaterea infracțiunilor
împotriva mediului5, se recunoaște că aceasta necesită o abordare cuprinzătoare, multidisciplinară,
la toate nivelurile, o îmbunătățire a cooperării și a schimbului de informații între autoritățile
competente, inclusiv cele ale țărilor terțe, precum și consolidarea dialogului și a cooperării cu
organizațiile internaționale relevante. Concluziile Consiliului din 18 mai 2017 privind stabilirea
priorităților UE pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave în perioada 201820216 citează, de asemenea, combaterea infracțiunilor împotriva mediului ca una dintre prioritățile
UE.

5 15412/16, ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235.
6 9450/17, COSI 107 ENFOPOL 247 CRIMORG 107 ENFOCUSTOM 133.
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Ținând seama de toate elementele de mai sus, evaluarea urmărește să fie una largă și
interdisciplinară și să se concentreze în principal pe aspectele operaționale conexe din statele
membre, mai degrabă decât pe punerea în aplicare a diverselor instrumente legate de combaterea
infracțiunilor împotriva mediului. Așadar, evaluarea va cuprinde cooperarea dintre autoritățile de
mediu, poliție, autoritățile vamale și judiciare de la nivel național, precum și cooperarea cu
Europolul, Interpolul și Eurojustul. Ea va include, de asemenea, practicile operaționale din statele
membre în ceea ce privește operațiunile de tratare a deșeurilor și unitățile și întreprinderile care
colectează și transportă deșeuri.
Ordinea vizitelor în statele membre a fost adoptată de GENVAL la 5 mai 2017. România a fost cel
de al douăzeci și doilea stat membru evaluat pe parcursul acestei runde de evaluări. În conformitate
cu articolul 3 din Acțiunea comună 97/827/JAI, președinția a elaborat o listă de experți - care dețin
cunoștințe practice aprofundate în domeniu, sunt pregătiți să participe la evaluări și au fost
desemnați de statele membre.
Echipele de evaluare sunt formate din trei experți naționali, sprijiniți de personal din partea
Secretariatului General al Consiliului și de observatori. Pentru cea de a opta rundă de evaluări
reciproce, GENVAL a fost de acord cu propunerea președinției de a invita Comisia Europeană,
Eurojustul și Europolul în calitate de observatori.
Experții însărcinați să realizeze evaluarea cu privire la România au fost dna Anja Wüst (Germania),
dl Edwin Lakerveld (Țările de Jos) și dna Katarzyna Naszczyńska (Polonia). Experții au fost însoțiți
de dl Peter Wessman din partea Comisiei și de dl Steven Cras, dl Mathieu Bertola și dl Sławomir
Buczma din partea Secretariatului General al Consiliului. Nu au fost prezenți observatori din partea
Eurojustului sau a Europolului.
Prezentul raport a fost întocmit de echipa de experți cu ajutorul Secretariatului General al
Consiliului, pe baza constatărilor rezultate în urma vizitei de evaluare care a avut loc în România în
perioada 13-16 noiembrie 2018, și pe baza răspunsurilor detaliate ale României la chestionarul de
evaluare, împreună cu răspunsurile detaliate la o serie de întrebări suplimentare.
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3.

STRUCTURI ȘI CHESTIUNI GENERALE
3.1.

Planul de acțiune sau documente strategice similare de combatere a infracțiunilor
împotriva mediului

La data vizitei la fața locului, Planul de acțiune privind prevenirea și combaterea faptelor ilegale în
domeniul silvic („SCUTUL PĂDURII 2018”) urma să fie semnat între Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor Publice. Planul
se axează pe verificarea respectării dispozițiilor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din
prelucrarea materialelor din lemn.
Între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale și Ministerul Apelor, Pădurilor și Pescuitului a fost încheiat Protocolul de cooperare (nr.
45/22.10.2013) privind prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, a braconajului piscicol
cinegetic, prevenirea și stingerea incendiilor în fondul forestier național și asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației față de acțiunea negativă a substanțelor chimice periculoase,
deșeurilor și produselor de protecție a plantelor.
În calitate de autoritate de inspecție și control, GNM întocmește anual Planul de activități, care
cuprinde activitățile de inspecție și control prevăzute a se desfășura pe parcursul unui an
calendaristic. Planul prevede efectuarea de inspecții și controale, inclusiv la operatorii economici
care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor și/sau substanțelor și preparatelor periculoase,
inclusiv cele provenite din transferuri de deșeuri.
Articolul 99 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prevede că, atunci când, în exercitarea
atribuțiilor prevăzute de lege, comisarii Gărzii Naționale de Mediu constată că a fost săvârșită
oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 98 din OUG, infracțiunea respectivă se aduce
imediat la cunoștința organului de urmărire penală competent potrivit legii de procedură penală.
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Inspecția Sanitară de Stat, în calitate de autoritate competentă în ceea ce privește controlul
deșeurilor rezultate din activitatea medicală, întocmește anual Planul național de acțiuni tematice de
control în sănătate publică, document care include activitățile de inspecție programate pentru un an
calendaristic. Planul de acțiuni tematice de control prevede că inspectorii sanitari din cadrul
direcțiilor județene de sănătate publică (DSP-uri) efectuează inspecții la furnizorii de servicii
medicale și la operatorii economici care se ocupă de transportul sau eliminarea deșeurilor rezultate
din activitatea medicală, în conformitate cu competențele care le revin.
3.2.

Programele/proiectele naționale referitoare la infracțiunile în materie de deșeuri

Dispozițiile Directivei privind deșeurile sunt transpuse în România prin Legea nr. 211/2011 și
legislația ulterioară, în special prin Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 și
Planul național de gestionare a deșeurilor (2018). Politica națională în materie de deșeuri are
următoarele obiective:
-

să se acorde prioritate eforturilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia
deșeurilor;

-

să se elaboreze măsuri pentru a încuraja prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea,
promovând utilizarea durabilă a resurselor;

-

să crească rata de reciclare și să se îmbunătățească calitatea materialelor reciclate, în strânsă
colaborare cu sectorul de afaceri și cu unitățile și întreprinderile de reciclare a deșeurilor;

-

să se promoveze reciclarea deșeurilor de ambalaje, precum și a altor categorii de deșeuri;

-

să se reducă impactul emisiilor de carbon generate de deșeuri;

-

în ceea ce privește deșeurile nereciclabile, să se încurajeze valorificarea energetică a deșeurilor;

-

să se organizeze baza de date națională și să se raționalizeze procesul de monitorizare;

-

să se pună în aplicare conceptul de „analiză a ciclului de viață” în cadrul politicii de gestionare
a deșeurilor.

Pentru a se atinge aceste obiective, a fost pusă în aplicare o serie de măsuri și acțiuni:
-

proceduri privind autorizațiile și inspecțiile de mediu care țin seama de aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile în vederea reducerii impactului asupra mediului și asupra sănătății
populației, inclusiv prevenirea și reducerea la minimum a generării de deșeuri (de exemplu, se
efectuează verificări mai frecvente ale operatorilor economici care generează cantități mari de
deșeuri);
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-

reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare/incinerare prin:
o

extinderea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, a sistemelor de tratare și
reciclare/recuperare a deșeurilor reciclabile, prin implementarea unor sisteme integrate de
gestionare a deșeurilor la nivel județean (proiecte finanțate prin fonduri europene);

o

încurajarea reutilizării, a reciclării și a recuperării energiei prin stabilirea unor obiective de
reciclare/recuperare pentru fluxuri specifice de deșeuri și impunerea de sancțiuni financiare
pentru neîndeplinirea acestor obiective (2 RON/kg ~ 0,5 EUR/kg pentru deșeurile de
ambalaje, 2 RON /kg ~ 0,5 EUR/kg pentru anvelope uzate, 2 RON/litru ~ 0,5 EUR/litru
pentru uleiurile uzate), inclusiv punerea în aplicare a principiului responsabilității extinse a
producătorului (pentru DEEE și VSU);

o

descurajarea eliminării deșeurilor prin depozitare prin intermediul:
▪

stabilirii unor obiective pentru reducerea anuală a cantităților de deșeuri biodegradabile
trimise către depozitele de deșeuri și impunerea de sancțiuni financiare asupra autorităților
locale în caz de neîndeplinire a obiectivelor respective (50 RON/tonă ~ 11 EUR/tonă);

▪

instituirii, pentru depozitele de deșeuri menajere, a unei contribuții pentru economia
circulară (în valoare de 30 RON/tonă ~ 6,5 EUR/tonă în 2019 și 80 RON/tonă ~ 18
EUR/tonă începând din 2020);

▪

instituirii unui sistem de supraveghere a transferurilor de deșeuri pe teritoriul României
(registru online al cantităților de deșeuri produse/colectate/transportate/reciclate/
recuperate/eliminate) pentru a se verifica trasabilitatea deșeurilor.

GNM elaborează un plan anual de activități, care include activitățile de control și inspecție care
urmează să fie efectuate în cursul unui an calendaristic cu privire la operatorii economici care
desfășoară activități de gestionare a deșeurilor. Acest plan poate fi pus la dispoziția publicului, la
solicitarea scrisă a persoanelor interesate.
GNM are în desfășurare un proiect intitulat „Creșterea capacității Gărzii Naționale de Mediu de a
aplica strategia și legislația UE privind deșeurile periculoase și substanțele chimice”, al cărui
obiectiv principal este acela de a consolida capacitatea de a monitoriza transporturile de deșeuri la
nivel național și de a asigura trasabilitatea deșeurilor periculoase de la generator până la eliminarea
finală.
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În plus, pe site-ul GNM se publică în permanență informații, atât cu privire la activitățile de control
și inspecție efectuate, cât și cu privire la încălcările legislației privind regimul deșeurilor în
România (de natură contravențională și/sau penală). De asemenea, pentru a consolida capacitatea
instituțională de combatere a infracțiunilor în materie de deșeuri, GNM a încheiat protocoale de
cooperare cu celelalte autorități cu responsabilități în acest domeniu, și anume Inspectoratul General
al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor, etc. Pe baza acestor protocoale se pot
elabora planuri de acțiune comune (operaționale) și se pot desfășura activități comune de inspecție
și control la punctele de trecere a frontierelor de stat ale României și în porturi; aceste acțiuni se pot
concentra, de asemenea, pe activitățile economice legate de deșeuri. Interpolul a coordonat
operațiuni legate de infracțiunile în materie de mediu („30 de Zile de Acțiune” în 2017 și Enigma
III în 2015). Aceste protocoale constituie cadrul juridic pentru schimbul de informații între agenții
și pot fi utile pentru operațiunile comune.
În ceea ce privește cooperarea internațională, GNM este membru activ al IMPEL și al
EnviCrimeNet. În cadrul IMPEL, participarea activă se reflectă inclusiv în proiectul „Acțiuni de
constrângere” (Enforcement Actions) prin organizarea periodică de inspecții și controale comune la
punctele de trecere a frontierelor de stat, precum și prin participarea comisarilor GNM la elaborarea
de ghiduri și metodologii dezvoltate în cadrul acestui proiect în ceea ce privește transferurile
transfrontaliere de deșeuri.
În plus, în 2015, GNM a devenit partener al Corpului Carabinierilor din Italia, al Ministerului italian
al Mediului, Protecției Teritoriului și Mării și al Gărzii Civile spaniole (prin intermediul SEPONA –
Serviciul de protecție a mediului și naturii) în cadrul proiectului intitulat „Combaterea infracțiunilor
împotriva mediului prin intermediul unor metodologii standardizate” (TECUM - Tackling
Environmental Crimes through Standardised Methodologies). Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă
de doi ani, obiectivul său principal fiind acela de a consolida cooperarea dintre ofițerii de poliție și
inspectorii de mediu responsabili de investigarea și combaterea traficului ilicit de deșeuri și a
infracțiunilor împotriva mediului, punând accentul pe măsura în care crima organizată este
implicată în acest fenomen.
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Inspecția Sanitară de Stat efectuează controlul oficial în domeniul gestionării deșeurilor rezultate
din activitatea medicală și publică, pe site-ul Ministerului Sănătății, rapoarte cuprinzând rezultatele
activităților de control din acest domeniu, inclusiv sancțiunile aplicate de către inspectorii sanitari
din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică. Periodic, inspectorii sanitari sunt instruiți pe aspecte
privind verificarea modului de gestionare de către furnizorii de servicii medicale a deșeurilor,
controlul operatorilor economici care realizează transportul și eliminarea deșeurilor periculoase,
conform competențelor.
3.3.Statistici
3.3.1. Principalele tendințe în ceea ce privește infracțiunile în materie de deșeuri
În conformitate cu informațiile prezentate de Ministerul Justiției pentru perioada 2012-2016, au fost
înregistrate patru cauze care implică infracțiuni prevăzute în Legea privind protecția mediului nr.
137/1995, abrogată și înlocuită prin OUG nr. 195/2005. Din cele patru cauze, două au fost
soluționate după cum urmează:
- una a condus la o condamnare;
- a doua a condus la o altă măsură decât condamnarea.
Ministerul Justiției nu deține statistici centralizate care să indice câte cazuri au fost înregistrate, câte
au fost investigate și câte au dus la condamnări sau la sancțiuni administrative; prin urmare, nu
poate fi stabilit procentajul infracțiunilor în materie de deșeuri raportat la totalul infracțiunilor.
Potrivit Ministerului Public, infracțiunile în materie de deșeuri nu au evoluat în mod semnificativ în
ultimii cinci ani, iar această categorie de infracțiuni reprezintă un procent scăzut din totalul
infracțiunilor.
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La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, organele judiciare acordă o atenție
deosebită investigării acestui tip de infracțiuni, având în vedere interesul crescut în ceea ce privește
afacerile cu deșeuri manifestat de anumiți operatori economici, încurajați de diferența substanțială
de preț dintre diferitele țări ale Uniunii Europene. Astfel, la nivelul acestei unități de parchet s-au
creat grupuri informale de lucru conduse de procurori, care, împreună cu lucrători ai poliției
judiciare și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, investighează cazuri având ca obiect transferuri
masive de deșeuri.
GNM deține doar informații cu privire la sesizările penale întocmite în urma inspecțiilor și
controalelor efectuate, inclusiv în cazul transferurilor de deșeuri. Astfel, în perioada menționată
GNM a întocmit și transmis către organele de cercetare penală următoarele sesizări penale
referitoare la legislația privind transferul de deșeuri:
- 2015: nouă sesizări penale privind transferuri ilegale de deșeuri (16,3 % din numărul total de
sesizări penale întocmite de GNM),
- 2016: nouă sesizări penale privind transferuri ilegale de deșeuri (8,7 % din numărul total de
sesizări penale întocmite de GNM),
- 2017: opt sesizări penale privind transferuri ilegale de deșeuri (14,8 % din numărul total de
sesizări penale întocmite de GNM).
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) deține următoarele date statistice referitoare la
infracțiunile prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind deșeurile:
Infracțiuni sesizate/procent din totalul infracțiunilor sesizate:
- Anul 2017: 22/0,0040 %
- Anul 2016: 32/0,0055 %
- Anul 2015: 17/0,0027 %
Infracțiuni soluționate și declinate:
- Anul 2017: 4/0,0011 %
- Anul 2016: 0/0 %
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Pentru anii 2013-2014, IGPR nu deține niciun fel de statistici privind infracțiunile în materie de
deșeuri. În ultimii cinci ani, o persoană a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea a două
infracțiuni prevăzute de Legea nr. 211/2011 și au fost implementate mențiuni cu privire la 14
persoane împotriva cărora a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale.
3.3.2. Numărul de cazuri înregistrate de infracțiuni în materie de deșeuri
Parchetele înregistrează statistici diferențiate privind infracțiunile în materie de deșeuri, în sensul că
formularele statistice ale Ministerului Public conțin date cu privire la infracțiunile reglementate prin
legi speciale, inclusiv OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, iar datele statistice sunt
produse anual sau semestrial.
Următoarele date statistice sunt disponibile cu privire la infracțiunile împotriva mediului prevăzute
în OUG nr. 195/2005 și în alte legi speciale legate de infracțiunile împotriva mediului. Cifrele au
fost furnizate de Ministerul Public pentru perioada 2012-2017 și pentru primul semestru al anului
2018:

Perioadă

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sem.
2018

I

Nr.
de
cauze
existente
la
începutul
perioadei
56
94
208
348
343
415
454
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Nr.
de
cauze
intrate în
cursul
perioadei
99
141
362
371
435
370
203

Nr.
de
cauze
de
soluționat,
din care:

Nr.
de
cauze
soluționate
, din care:

155
235
570
719
778
785
657

79
110
222
364
339
264
140

prin
trimitere
în
judecată
0
3
1
1
4
2
2

79
107
221
363
335
262
138
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În conformitate cu Ordinul nr. 213/2014, modificat la 20 decembrie 2017, al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele comunică Serviciului de
îndrumare și control al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rechizitoriile și
acordurile de recunoaștere a vinovăției în ceea ce privește infracțiunile împotriva mediului și
împotriva regimului de protecție a fondului forestier și patrimoniului cultural.
Date statistice cu privire la inculpații trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor în legătură
cu mediul sunt cuprinse în rapoartele anuale de activitate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, disponibile la adresa http://www.mpublic.ro/ro/content/raport-de-activitate.
Consiliul Superior al Magistraturii - Date statistice furnizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism (DIICOT), pentru cauzele înregistrate și soluționate de direcție în perioada 2012 - martie
2018 în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de OUG nr. 195/2005 și de Legea nr. 101/2011:

Cauze înregistrate între 2012 și martie 2018
privind infracțiuni în temeiul OUG nr.
195/2005
2012
2013
2014
2015
1

0

1

1

2016
3

2017
5

martie 2018
0

Cauze înregistrate între 2012 și martie 2018
privind infracțiuni în temeiul Legii 101/2011
2012
0

2013
0
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2014
0

2015
0

2016
0

2017
1

ik/AA/ss
JAI.B

martie 2018
0

25

RO

Cauze soluționate în perioada 2012 martie 2018 privind infracțiuni în
temeiul Legii 101/2011
20
2013
2014
Soluții de
12
netrimitere
în judecată
1
0
1

1

1

1

0

Rechizitorii

2015

2016

2017

martie 2018

0

0

0

0

0

0

0

Condamnări 0
definitive

0

0

0

0

0

0

Cauze soluționate în perioada 2012 martie 2018 privind infracțiuni în
temeiul OUG nr. 195/2005
201
2013
2014
Soluții de
2
netrimitere
0
0
0
în judecată
Rechizitorii 0
Condamnăr 0
i definitive

0
0

0
0

2015

2016

2017

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

martie
2018

Nota DIICOT: Dosarele care nu au fost trecute pentru rubricile de soluționare (soluții de
netrimitere în judecată, rechizitorii, condamnări definitive) sunt încă pe rolul parchetului, în
faza de urmărire penală.
În prezent, statisticile oficiale ale Poliției Române cuprind date statistice referitoare la infracțiunile
prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind deșeurile.
Statisticile sunt structurate în funcție de etapele procesului de urmărire penală, respectiv:
-

pentru faza de sesizare, este cuantificată doar infracțiunea principală din documentul de
sesizare;

-

pentru fazele de continuare a urmăririi penale față de persoană, sunt cuantificate toate
infracțiunile si toate persoanele.

Sistemul statistic al Poliției Române este distinct de cel al celorlalte autorități de aplicare a legii.
Datele statistice nu sunt publicate, dar pot fi transmise, la cerere.
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GNM păstrează înregistrări cu privire la plângerile penale transmise organelor de cercetare penală
competente în cercetarea infracțiunilor de mediu constatate în cadrul inspecțiilor și controalelor
efectuate în mod curent. Aceste înregistrări includ și infracțiunile în materie de deșeuri.
GNM deține informații doar cu privire la cazurile care au fost sesizate către organele de cercetare
penală ca fiind infracțiuni de mediu, inclusiv cu privire la legislația referitoare la transferul de
deșeuri. Astfel, în cursul perioadei susmenționate, GNM a întocmit și transmis către organele de
cercetare penală următoarele sesizări penale referitoare la legislația privind transferul de deșeuri:
-

2015: nouă sesizări penale pentru transferuri ilegale de deșeuri

-

2016: nouă sesizări penale pentru transferuri ilegale de deșeuri

-

2017: opt sesizări penale pentru transferuri ilegale de deșeuri.

3.4.Bugetul național alocat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în materie de
deșeuri și sprijinul din partea fondurilor UE
La nivel național, nu există alocări bugetare naționale specifice pentru prevenirea și combaterea
infracțiunilor în materie de deșeuri. În ceea ce privește finanțarea din partea UE, proiectul TECUM
a fost finanțat în proporție de 90 % prin instrumentul financiar pentru Afaceri Interne și Migrație al
Comisiei Europene (ISP Found). În cadrul acestui proiect (în valoare totală de 867 210,41 EUR, din
care 780 487,37 EUR au provenit din fonduri UE), Garda Națională de Mediu face parte din
consorțiul de implementare, fiind partener al Corpului Carabinierilor din Italia, al Ministerului
italian al Mediului și Protecției Teritoriului și Mării și al Gărzii Civile spaniole (prin intermediul
SEPONA - Serviciul de conservare a mediului și a naturii). Proiectul a fost derulat pe o perioadă de
doi ani și a avut drept obiectiv consolidarea cooperării dintre agențiile responsabile cu investigarea
și combaterea deșeurilor ilicite și a infracțiunilor împotriva mediului, punând accentul pe
dimensiunea de criminalitate organizată a acestui fenomen.
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3.5. Prevenirea infracțiunilor în materie de deșeuri
Prin legislația și politicile naționale, autoritățile române conferă un loc central prevenirii
infracțiunilor în materie de deșeuri.
Temeiul juridic îl constituie Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 (* republicată *) pentru prevenirea și
sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*
republicată *) privind regimul deșeurilor, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și Legea nr.
111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților
nucleare.
GNM consideră infracționalitatea în materie un domeniu în relativă dezvoltare. Această situație este
într-o oarecare măsură facilitată de ridicarea, la 31 decembrie 2015, a interdicției privind
introducerea pe teritoriul României a deșeurilor destinate recuperării/reciclării fără notificarea
prealabilă și acordul preliminar scris al autorităților de mediu responsabile cu punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri [articolul 63 alineatul (5)].
Începând cu 1 ianuarie 2016, deșeurile enumerate în anexa III la regulament (cunoscută drept „lista
verde”) pot fi introduse pe teritoriul național utilizând doar procedura prevăzută la articolul 3
alineatul (2) și la articolul 3 alineatul (4) din regulament și pe baza informațiilor prevăzute în anexa
VII la regulament.
Noul context legislativ constituie o provocare pentru GNM în ceea ce privește identificarea
transferurilor ilegale de deșeuri având ca destinație România; instituția trebuie să planifice și să
desfășoare inspecții și controale privind deșeurile luând în considerare informațiile primite de la alte
autorități, precum și evaluarea riscurilor operatorilor economici implicați în activități legate de
gestionarea deșeurilor.
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3.6. Concluzii
•

În România, planurile de acțiune și/sau documentele similare de la nivel central privind
combaterea infracțiunilor împotriva mediului sunt elaborate și puse în aplicare de diferite
instituții/autorități în funcție de competențele obișnuite care le revin. Cu toate acestea, nu
există programe strategice axate pe infracțiunile în materie de deșeuri la nivel național. În
consecință, nu au fost elaborate orientări comune sau specifice pentru a defini rolul deținut de
principalii actori implicați în protecția mediului. Prin urmare, ar trebui elaborat un document
strategic care să stabilească prioritățile în ceea ce privește protecția mediului și combaterea
infracțiunilor împotriva mediului și care să includă toate aspectele unei abordări
multiinstituționale, pentru a permite să se ajungă la un acord cu privire la un plan de acțiune
operațional privind asigurarea punerii în aplicare a strategiei.

•

Practicienii din cadrul autorităților de aplicare a legii încearcă, în general, să sprijine
autoritățile care investighează cazurile referitoare la mediu. Cu toate acestea, impresia este că
activitățile diferiților actori publici nu sunt atât de bine coordonate pe cât ar putea să fie. Nu
este clar ce autoritate este competentă din punct de vedere legal și are capacitatea, în termeni
de personal și cunoștințe, să își asume un rol activ de lider în inițierea investigării unei
infracțiuni de mediu. Deși au existat exemple de cooperare reușită și eficientă între diferitele
autorități în cazuri individuale, experții consideră că o mai bună coordonare a competențelor
legale și a capacităților existente în cadrul eforturilor de combatere a infracțiunilor împotriva
mediului este necesară și ar duce la o cooperare mai eficientă.

•

Lipsa unei strategii centrale pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului,
fragmentarea competențelor și lipsa unei abordări naționale cuprinzătoare subminează
eficiența acțiunilor întreprinse de autoritățile române în acest domeniu. Aspectele legate de
infracțiunile în materie de deșeuri și de mediu trebuie să fie ancorate în sfera de competență
sau să țină de responsabilitatea unui singur departament central. Prin urmare, în opinia
evaluatorilor, o platformă de cooperare stabilită la nivel central pentru combaterea
infracțiunilor împotriva mediului ar putea consolida reziliența sistemului (cum ar fi conceptul
Interpol privind un Grup operativ pentru securitatea națională în domeniul mediului).
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•

În prezent, nu se pot invoca tendințele în materie de infracțiuni împotriva mediului în
România pe o bază verificată din punct de vedere statistic. GNM a prezentat o situație
generală a controalelor și inspecțiilor desfășurate în 2017, indicând numărul total de verificări
efectuate, precum și numărul de inspecții în ceea ce privește deșeurile, suma sancțiunilor
administrative emise de către GNM și numărul de cazuri înaintate organelor de cercetare
penală. GNM nu deține informații cu privire la rezultatele cauzelor de mediu (puține la
număr) înaintate parchetului. Poliția nu a furnizat date statistice privind infracțiunile
împotriva mediului. Statisticile poliției sunt, în general, separate de cele ale altor autorități.
Datele statistice privind infracțiunile furnizate de Ministerul Public au inclus cauzele de
mediu, însă nu au acoperit întreaga legislație privind infracțiunile împotriva mediului și nu au
oferit detalii specifice cu privire la diferitele categorii de infracțiuni împotriva mediului (de
exemplu, transferurile de deșeuri, deversarea deșeurilor, manipularea substanțelor periculoase,
poluarea apei, exploatarea instalațiilor fără permisiune etc.) sau de contravenții și evoluția lor
de-a lungul anilor.

•

Prin urmare, datele prezentate de autoritățile române nu permit verificarea cifrelor globale
privind infracțiunile împotriva mediului, în mod specific în domeniul infracțiunilor în materie
de deșeuri. Așadar, nu se poate desprinde o imagine de ansamblu a eficacității sistemului
juridic în ceea ce privește protecția mediului. În consecință, ar trebui colectate statistici
integrate cu scopul de a se obține o imagine de ansamblu a ratei infracțiunilor împotriva
mediului, ceea ce ar contribui și la stabilirea priorităților în ceea ce privește resursele alocate
pentru abordarea acestei chestiuni.

•

În ceea ce privește sarcinile cotidiene, GNM joacă un rol vital în România în combaterea
infracțiunilor în materie de deșeuri. GNM efectuează inspecțiile și colectează informațiile
necesare pentru a stabili riscurile și pentru a aduce cazurile penale în atenția poliției. GNM are
cunoștințele de specialitate necesare pentru a fi în măsură să evalueze întreaga gamă a
reglementărilor complexe ale UE în domeniul deșeurilor. Autoritatea nucleară și inspecția de
sănătate dețin cunoștințe detaliate în domeniile lor specifice pentru evaluarea problematicii
deșeurilor, în ceea ce privește deșeurile nucleare și deșeurile medicale. În opinia experților, în
ceea ce privește poliția și autoritățile vamale, acestea au cunoștințe generale privind legislația
în materie de mediu, dar numai cunoștințe de bază cu privire la reglementările specifice în
materie de deșeuri, ceea ce nu este suficient pentru a le permite acestora să evalueze
problemele în mod independent în vederea efectuării investigațiilor.
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•

Deși România atrage atenția asupra amenințărilor legate de infracțiunile împotriva mediului,
nu există un buget special alocat combaterii acestui fenomen. Deși GNM joacă un rol
important în combaterea infracțiunilor în materie de deșeuri, condițiile de încadrare în muncă
pe care le oferă sunt mult mai puțin atractive decât cele ale serviciilor de poliție și ale altor
inspectorate; din această cauză, este dificil ca GNM să mențină nivelurile de personal
necesare. Recrutarea, pregătirea și reținerea pe termen lung a unui personal cu o calificare
relativ înaltă pare a fi o provocare majoră pentru GNM.

•

România consideră că existența unui set de acte legislative constituie principala modalitate de
a preveni săvârșirea de infracțiuni împotriva mediului de către actorii implicați. Echipa de
evaluare nu a constatat existența unor programe educaționale sau proiecte de sensibilizare
destinate publicului larg. În opinia evaluatorilor, abordarea legislativă pozitivă ar trebui să fie
însoțită de acțiuni concrete de acest tip care să se adreseze persoanelor fizice și
întreprinderilor.

•

În România sunt în vigoare reglementări menite să încurajeze reciclarea sau să o facă
obligatorie. Cu toate acestea, peste 54 % din deșeuri ajung în continuare în depozite de
deșeuri (legale și ilegale). Depozitele de deșeuri sunt în general dificil de controlat și
constituie adesea o sursă de activități ilegale care implică deșeuri. Prin urmare, România se
confruntă cu o provocare importantă în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor în materie de
deșeuri.

•

Pentru a descuraja evacuarea deșeurilor în depozite și pentru a stimula crearea unei
infrastructuri mai responsabile și durabile de tratare a deșeurilor, România lucrează de câțiva
ani la introducerea unei taxe pe depozitarea deșeurilor. România a precizat că această taxă va
intra în vigoare începând din ianuarie 2019. Evaluatorii salută aceste eforturi și încurajează
autoritățile române să introducă taxe pentru depozitarea deșeurilor care să descurajeze
importul ilegal de deșeuri menajere.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

31

RO

4.

STRUCTURI NAȚIONALE
4.1.Sistemul judiciar (parchete și instanțe)

4.1.1. Structura internă
Nu există instanțe specializate sau judecători specializați. Infracțiunile împotriva mediului sunt
tratate de instanțele judecătorești de drept comun. Structura și organizarea sistemului judiciar din
România sunt consacrate în Constituția României și în Legea nr. 304/2004 (Legea privind
organizarea judiciară).
În temeiul articolului 126 din Constituția României, justiția se realizează prin Înalta Curte de
Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Competența instanțelor
judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.
Fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori/familie și instanță de drept comun are un
parchet atașat, cu sediul în circumscripția în care instanța își desfășoară activitatea.
În circumscripția curților de apel intră mai multe tribunale și tribunale specializate, iar tribunalele
sunt organizate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, și au, de regulă, sediul în
municipiul reședință de județ. Circumscripția fiecărei curți de apel cuprinde toate instanțele din
județ sau, după caz, din București.
Pe lângă fiecare tribunal militar, există un parchet militar; în București, Parchetul Militar
funcționează pe lână Curtea Militară de Apel. Asemenea tribunalelor militare, parchetele militare
funcționează pe lângă instanțele militare.
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Regulamentul de ordine interioară al parchetelor a fost stabilit prin Ordinul nr. 2632/C/2014 din 30
iulie 2014 emis de ministrul justiției. Acesta descrie competențele funcționale ale fiecărui nivel al
sistemului de urmărire penală. Organizarea și funcționarea Ministerului Public este prevăzută în
titlul III din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Ministerul Public își exercită
atribuțiile în temeiul legii și este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție. În România funcționează o singură instanță supremă, denumită Înalta
Curte de Casație și Justiție, cu personalitate juridică și cu sediul în capitala țării. Parchetele sunt
independente în relațiile cu instanțele judecătorești, precum și cu celelalte autorități publice.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează activitatea parchetelor din
subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege. În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, DIICOT și Direcția Națională Anticorupție funcționează ca structuri
specializate. Procurorii și organele de cercetare penală ale poliției judiciare cercetează, din oficiu, în
funcție de competențele lor legale, infracțiunile descrise la articolul 98 din OUG nr. 195/2005, la
articolul 63 din Legea nr. 211/2011 și la articolul 3 alineatul (12) din Legea nr. 101/2011.

4.1.2. Capacitatea de a desfășura urmărirea penală și de a aplica sancțiuni în ceea ce privește
infracțiunile în materie de deșeuri și obstacolele în acest sens
În august 2018, prin Ordinul nr. 186/3.8.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție s-a instituit o rețea națională de procurori pentru a specializa o serie de procurori români în
cercetarea infracțiunilor împotriva mediului și fondului forestier și cinegetic național, precum și a
infracțiunilor împotriva patrimoniului cultural și natural. Rețeaua este organizată prin desemnarea a
cel puțin un procuror la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, a unuia sau a doi procurori la
nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și curțile de apel, sub coordonarea procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acești procurori vor instrumenta în mod
prioritar cauze de mediu.
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În plus, s-au constituit atât o adresă de poștă electronică centrală prin intermediul căreia se
facilitează comunicarea între membrii rețelei, cât și o alta în care se pot transmite sesizări de către
orice persoană, cu privire la fapte care aduc atingere fondului forestier și cinegetic național, precum
și patrimoniului cultural și mediului înconjurător. În plus, acest grup de comunicare electronică va
facilita schimbul de declarații și de jurisprudență relevantă referitoare la criminalitatea de mediu și
în special la infracțiunile în materie de deșeuri.
Începând cu octombrie 2018, rețeaua națională care are ca scop specializarea procurorilor în
cercetarea infracțiunilor împotriva mediului și care aduc atingere fondului forestier și cinegetic
național, precum și a infracțiunilor împotriva patrimoniului cultural și național este pe deplin afiliată
la Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu.
Procurorul care coordonează rețeaua națională este în același timp și punctul de contact cu Rețeaua
europeană a procurorilor pentru mediu.
La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unul dintre procurori este membru al
ENPE (Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu).
Lipsa experților specializați în domeniu și primirea cu întârziere a datelor vizând investigațiile
penale solicitate prin comisii rogatorii au fost menționate de autoritățile române ca reprezentând
principalele provocări care se referă în mod specific la reușita urmăririi penale a criminalității în
materie de deșeuri.
4.2.Autoritățile de aplicare a legii
4.2.1. Structura și cooperarea dintre organele de cercetare implicate în prevenirea și combaterea
criminalității în materie de deșeuri
Constatarea infracțiunilor de mediu este de competența comisarilor și inspectorilor din cadrul Gărzii
Naționale de Mediu, dar și a organelor de poliție (IGPR, prin Direcția Ordine Publică, Direcția
Transporturi și Direcția Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase și IGPF prin Garda de Coastă și
structurile teritoriale). Activitatea de investigare și urmărire penală a acestor infracțiuni este de
competența organelor de poliție împreună cu autoritățile judiciare (parchet, instanțe de judecată, în
cazul autorizării unor măsuri de supraveghere și asigurătorii).
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Poliția
Ofițerii de poliție dispun de competențele generale de a culege informații pentru a preveni și a
investiga infracțiunile. Următoarele patru direcții au competențe în domeniul infracțiunilor în
materie de mediu:
•

Direcția Arme, Explozivi și Substanțe periculoase: 45 de polițiști în cadrul structurilor centrale
si teritoriale;

•

Direcția Ordine Publică: în cadrul Serviciului de protecție a fondului forestier și piscicol, s-au
înființat birouri de combatere a infracțiunilor silvice cu inspectoratele de poliție din Alba, Arad,
Argeș, Bistrița Năsăud, Buzău, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș,
Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Sibiu, Vrancea. Activitatea acestor birouri se axează pe
prevenirea și combaterea activităților ilegale în sectorul silviculturii și al pescuitului. Există 108
posturi în total. Serviciul de Poliție „Delta Dunării” a fost înființat în cadrul IGPR, cu 34 de
posturi alocate pentru prevenirea și combaterea braconajului în zonele de pescuit și vânătoare
de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

•

Direcția de Investigare a Criminalității Economice: 85 de ofițeri de poliție efectuează activități
specifice în cadrul rubricii „protecția mediului, materialele reciclabile și silvicultură”;

•

Direcția de Poliție Transporturi: în cadrul direcției și al structurilor teritoriale de poliție
transporturi, 50 de ofițeri de poliție sunt implicați în combaterea și investigarea infracțiunilor
împotriva mediului.

În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, structura specializată în cercetarea
infracțiunilor din această categorie este Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Poliția
Română, prin structurile de specialitate, este competentă să efectueze cercetări ale infracțiunilor
prevăzute în următoarele acte normative:
- Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor.
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În ceea ce privește investigarea infracțiunilor în materie de deșeuri, IGPR are în competență doar
depistarea și investigarea infracțiunilor care se referă la substanțele și deșeurile periculoase.
Responsabilitatea pentru supravegherea urmăririi penale a acestor infracțiuni le revine procurorilor
din cadrul rețelei de procurori specializați în cercetarea infracțiunilor împotriva mediului, a
infracțiunilor silvice, precum și a celor împotriva patrimoniului natural și cultural, rețea constituită
prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Garda Națională de Mediu (GNM)
GNM este o instituție publică și funcționează ca organ de specialitate, aflându-se în subordinea
autorității publice centrale pentru protecția mediului. GNM cuprinde un aparat central denumit
Comisariatul General, care are în subordine 41 de comisariate județene, Comisariatul Municipiului
București și Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Cele 41 de comisariate județene,
Comisariatul Municipiului București și Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” acoperă
întreg teritoriul țării.
Organigrama GNM prevede la nivelul Comisariatului General un serviciu dedicat pentru controlul
activităților care au legătură cu deșeurile (Serviciul Controlul Gestiunii Deșeurilor și Amestecuri
Chimice Periculoase), având în componență un birou specializat pentru controlul transferurilor de
deșeuri (Biroul Control Transfer Deșeuri). GNM este un organism specializat de inspecție și control
al activităților cu un impact asupra mediului, aplicând sancțiuni contravenționale persoanelor fizice
sau juridice. Aceasta participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură
infracțională, împreună cu alte organe competente în baza protocoalelor de colaborare încheiate, și
are următoarele atribuții specifice în domeniul controlului gestiunii deșeurilor:
- exercită controlul activităților operatorilor economici în ceea ce privește conformarea la cerințele
legislației de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură;
- constată neconformitățile din actele de reglementare emise pentru activitățile din domeniul
gestiunii deșeurilor, aplică măsurile legale și stabilește proceduri de control al surselor de poluare
care au ca origine activități de eliminare a deșeurilor (incineratoare, depozite de deșeuri);
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- controlează activitățile operatorilor economici în ceea ce privește transportul deșeurilor;
- controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și valorificarea
deșeurilor rezultate în urma activității de creștere a animalelor și păsărilor, de prelucrare și
industrializare a produselor animaliere și cerealiere, precum și activitatea de neutralizare a
deșeurilor de origine animalieră;
- controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și valorificarea
deșeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos.
GNM are competența de a identifica și a sancționa actele care constituie contravenții în temeiul
dreptului național [articolul 13 alineatul (1) litera (b.1) din Hotărârea Guvernului (HG) nr.
1005/2012, coroborat cu articolul 97 alineatul (1) litera (a) din OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare]. Potrivit articolului 99 alineatul (2) din OUG
nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, descoperirea și
stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu,
a săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la art. 98 din OUG, se aduc de îndată la
cunoștința organului de urmărire penală competent potrivit legii de procedură penală.
Cooperarea între autoritățile implicate în combaterea infracțiunilor împotriva mediului se realizează
în baza unor protocoale, planuri comune de acțiune sau alte documente de cooperare, în limita
atribuțiilor prevăzute de lege pentru fiecare parte semnatară. Autoritățile administrative au obligația
de a sesiza organele de urmărire penală în cazul în care, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege,
descoperă că au fost săvârșite infracțiuni. Organele de cercetare penală desfășoară acțiuni comune
cu autoritățile administrative, în baza unor planuri de acțiune având ca obiect prevenirea și
combaterea infracționalității în acest domeniu.
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La 26 februarie 2018, a fost încheiat un protocol de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție și Ministerul Mediului. Acesta are drept scop garantarea unei bune
administrări a actului de justiție, pentru a spori eficiența măsurilor de prevenire, depistare și
combatere a oricăror acte dăunătoare pentru mediu, respectiv pentru valorificarea eficientă a
informațiilor din aceste domenii. Astfel, unitățile de parchet pot solicita în cadrul actelor de
urmărire penală efectuarea unor constatări de specialitate, conform art. 1811 din Codul de procedură
penală, efectuează schimbul operativ de informații și date, cu respectarea prevederilor legale,
constituie grupuri de lucru comune în vederea exploatării informațiilor, datelor, documentelor și
materialelor în dosarele penale.
Autoritățile române implicate în prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva mediului, în
special a infracțiunilor în materie de deșeuri, fac schimb de informații în mod activ și organizează și
derulează acțiuni comune pentru a spori eficiența și eficacitatea în depistarea, investigarea și
urmărirea penală a cazurilor penale.
Principalele responsabilități și competențe ale fiecăreia dintre autoritățile implicate sunt stabilite
prin lege, dar legea în sine nu oferă multe detalii cu privire la modul în care ar trebui să se
desfășoare cooperarea și schimbul de informații între diferitele organe de aplicare a legii.
Protocoalele au fost concepute pentru a completa aceste lacune și pentru a oferi un cadru pentru
cooperare și schimbul de informații. Condițiile privind cooperarea și schimbul de informații sunt
stabilite de la caz la caz de către părțile semnatare ale fiecărui protocol. Cu toate acestea, se poate
identifica un teren comun, după cum urmează:
-

de obicei, aceste protocoale privind cooperarea și schimbul de informații sunt semnate la nivel
național, între înalți reprezentanți ai fiecărei părți semnatare. Protocoalele prevăd un cadru
general pentru cooperarea și schimbul de informații dintre părțile semnatare;

-

pentru a facilita schimbul de informații și buna cooperare, inclusiv desfășurarea de acțiuni
comune, sunt desemnați reprezentanți ai fiecărei părți semnatare(inclusiv date de contact);
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-

se prevăd reuniuni anuale pentru a evalua rezultatele și eficacitatea protocoalelor. La aceste
reuniuni participă experți și înalți reprezentanți ai fiecărei părți semnatare; ocazional, pot fi
organizate reuniuni ad hoc în cazul în care trebuie să fie derulate la nivel național acțiuni
comune de aplicare a legii importante (de exemplu, operațiunea „30 de zile de acțiune”
derulată de Interpol);

-

protocoalele se convertesc la nivel operațional în programe/planuri comune de acțiune, care
pot avea o durată cuprinsă între o lună și un an. Aceste programe/planuri sunt elaborate la
nivel de experți, ținând seama de amenințările/nevoile care au generat necesitatea cooperării
(de exemplu, nevoia de supraveghere a transporturilor de deșeuri într-un anumit punct de
frontieră/port/punct rutier pe teritoriul românesc);

-

programele/planurile comune de acțiune furnizează informații mai detaliate cu privire la
obiectivele/rezultatele preconizate ale acțiunilor planificate, cu privire la modul în care ar
trebui să se desfășoare cooperarea și schimbul de informații, cine răspunde pentru ce etc.;

-

acțiunile comune de aplicare a legii efectuate pe baza acestor programe/planuri comune de
acțiune sunt finalizate printr-un „Raport de activitate” care rezumă numărul de acțiuni
desfășurate, numărul

de experți/inspectori/ofițeri de poliție implicați,

principalele

constatări/rezultate, acțiunile suplimentare (anchetă/urmărire penală a infractorilor) și
eventualele îmbunătățiri necesare. Raportul de activitate este de obicei evaluat de nivelul mai
ridicat al autorităților implicate în acțiunile comune, în general în termen de o lună de la
elaborarea raportului;
-

în afara zilelor de acțiune stabilite prin programele/planurile comune de acțiune, autoritățile
de aplicare a legii au dreptul să facă schimb de informații și/sau să organizeze și să desfășoare
acțiuni comune în cazul în care consideră că acestea ar fi benefice pentru eficacitate și
eficiență. Decizia cu privire la schimbul de informații și/sau organizarea și derularea de
acțiuni comune poate fi luată de către șefii structurilor interne/locale ale autorităților implicate
(în limitele stabilite în protocoalele sus-menționate).
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4.2.2.

Tehnicile/instrumentele de investigare

Următoarele mijloace de probă se colectează în conformitate cu articolul 97 din Codul de procedură
penală (CPP):
•

declarațiile suspecților/inculpaților/persoanelor vătămate/părților civile/martorilor;

•

înscrisurile/rapoartele

de

expertiză/rapoartele

de

constatare/procesele-verbale/mijloace

materiale de probă, cu respectarea exigențelor Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv
metode speciale de supraveghere sau cercetare, prevăzute la articolul 138 din CPP.
În plus, Ministerul Afacerilor Interne utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare în
temeiul articolului 138 din CPP, cum ar fi:
- interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
- accesul la un sistem informatic;
- supravegherea audio sau video;
- localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
- obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane;
- utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor;
- livrarea supravegheată;
- obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice.
Aceste capacități și echipamente sunt utilizate frecvent, inclusiv echipamentele pentru măsurarea
radioactivității, în special în evaluarea deșeurilor cu privire la care există indicii că ar putea conține
particule radioactive.
În conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2) din Ordonanța nr. 1/2000 (republicată) privind
organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aceste instituții furnizează
mijloace de probă cu caracter științific organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești,
inclusiv la cererea părților interesate, în soluționarea cauzelor penale, civile sau de altă natură,
contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului. În desfășurarea
activității de medicină legală, aceste instituții cooperează cu organele de urmărire penală și
instanțele judecătorești, în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire și a altor măsuri necesare pentru
ca expertizele, constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în condiții
corespunzătoare.
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În funcție de particularitățile cauzei se poate recurge la unitățile medico-legale pentru efectuarea
unei expertize de specialitate, la unitățile financiare pentru obținerea unor date de acest fel sau la
ofițerii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate specializați în instrumentarea
infracțiunilor cibernetice pentru efectuarea perchezițiilor informatice. De asemenea, se poate
recurge la resursele Institutului de Criminalistică al Poliției Române pentru efectuarea expertizelor
fizico-chimice.
4.2.3. Capacitatea de a investiga cu succes infracțiunile în materie de deșeuri și obstacolele în
acest sens
Autoritățile române au afirmat că efectuarea analizelor de specialitate în vederea determinării și
încadrării pe categorii a deșeurilor (periculoase sau de altă natură) constituie principala provocare în
investigarea cu succes a infracțiunilor în materie de deșeuri. În plus, din cauza lipsei unor experți
specializați și autorizați, efectuarea analizelor de specialitate în acest domeniu se poate transforma
într-un obstacol în calea anchetei penale.
4.3.Alte autorități/instituții
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95/2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății,
Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate centrală în domeniul sănătății publice, este responsabil
pentru activitatea de inspecție sanitară de stat, care se organizează pe domenii specifice de
activitate, la nivel național și regional, conform competențelor. Această activitate este coordonată
de către structura de specialitate (Inspecția Sanitară de Stat – ISS) din cadrul Ministerului Sănătății
și realizată de cele 41 de direcții de sănătate publică județene și a Municipiului București (DSP) din
subordinea Ministerului Sănătății. Ordinul ministerial nr. 824/2006, cu modificările și completările
ulterioare, stabilește normele privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat.
Activitățile de inspecție de sănătate specifice sunt, în principal:
a) verificarea conformității cu prevederile legislației naționale în domeniul sănătății publice;
b) verificarea conformității cu prevederile legale în vigoare a normelor igienico-sanitare,
amplasamentelor, activităților (inclusiv activitatea nucleară), serviciilor, documentelor, produselor
(inclusiv produsele de origine umană destinate utilizării terapeutice), factorilor de mediu, de habitat
și alimentelor;
c) verificarea respectării reglementărilor privind starea de sănătate a personalului angajat,
cunoștințele, aptitudinile și practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare;
d) depistarea factorilor de risc la adresa sănătății publice, evaluarea și analiza riscurilor pentru
sănătate, instituirea și/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a
riscurilor.
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Legea nr. 211/2011 (republicată) privind deșeurile prevede că Ministerul Sănătății are sarcina de a
controla activitățile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite
prin lege. Inspectorii sanitari sunt responsabili de verificarea respectării:
- normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei
de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
stabilite în Ordinul nr. 1226/2012;
- condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică a
deșeurilor medicale periculoase precizate în Ordinul nr. 1279/2012.
Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice se realizează de
către personalul de specialitate împuternicit (denumiți inspectori sanitari) de către Ministerul
Sănătății, autoritate centrală în domeniul sănătății publice, pentru unitățile de pe întreg teritoriul
țării (direcțiile de sănătate publică - DSP-uri), conform prevederilor HG nr. 857/2011.
La nivelul ISS (Inspecția Sanitară de Stat) și al celor 41 de DSP-uri exisă inspectori sanitari cu
expertiză în domeniul verificării modului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea
medicală, inclusiv colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea și eliminarea
deșeurilor, controlul evidenței cantităților de deșeuri generate de unitățile sanitare, precum și
instruirea și formarea personalului.
În plus, autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru supravegherea operatorilor
economici autorizați, cu scopul de a preveni eliminarea accidentală de poluanți sau depozitarea
necontrolată de deșeuri (OUG nr. 195/2005).
4.4.Cooperarea și schimbul de informații între autoritățile naționale
4.4.1. Cooperarea și coordonarea
În 2018 a fost încheiat un protocol de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție și Ministerul Mediului, care implică schimbul efectiv de informații și elaborarea de
strategii, note de studiu și îmbunătățirea legislației.
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Pentru a consolida capacitatea instituțională de combatere a infracțiunilor în materie de deșeuri,
GNM a încheiat protocoale de cooperare cu celelalte autorități cu responsabilități în acest domeniu,
și anume Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră,
Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor, etc. Pe baza acestor
protocoale se elaborează planuri de acțiune comune (operaționale) și se desfășoară activități comune
de inspecție și control la punctele de trecere a frontierelor de stat ale României și în porturi; aceste
acțiuni se concentrează, de asemenea, pe activitățile economice legate de deșeuri (de exemplu,
operațiunea „30 de zile de acțiune”). IGPR cooperează cu alte autorități competente din acest
domeniu, și anume:
- alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență);
- Ministerul Mediului - Garda Națională de Mediu și Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
- Ministerul Sănătății - Direcțiile de Sănătate Publică;
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară;
- Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;
- Direcția Generală a Vămilor.
Cooperarea se organizează la nivel inter și intra-instituțional, în scopul informării operative
reciproce pentru gestionarea eficientă a situației operative și are ca obiectiv combinarea eforturilor
în direcția prevenirii și combaterii fenomenului infracțional.
La nivel interinstituțional, ministerele cooperează în baza documentelor existente, pentru
permanentizarea și amplificarea schimbului reciproc de informații, asigurarea sprijinului, la
solicitarea uneia dintre părți, și comunicarea publică a activităților și rezultatelor acțiunilor
întreprinse de forțele de ordine sau în comun cu celelalte instituții participante. Ca un exemplu în
acest sens, a fost menționat Grupul de lucru operativ Porturi Constanța (GLOPC), din care fac parte
reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Serviciului Român de Informații, ai Ministerului
Public și ai Ministerului Finanțelor Publice.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

43

RO

Un exemplu de cooperare la nivel intrainstituțional îl constituie Planul de acțiune privind prevenirea
și combaterea faptelor ilegale în domeniul silvic („SCUTUL PĂDURII 2018”), care urma să fie
semnat între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului și
Ministerul Finanțelor Publice. În aplicarea planului de acțiune, s-a instituit un grup de lucru
interministerial de coordonare format din reprezentanții desemnați la nivelul instituțiilor semnatare
ale planului de acțiune. Grupul de lucru urmează să se întrunească în ședințe ordinare trimestriale,
sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea oricăreia dintre instituțiile semnatare. În cadrul
grupului de lucru național se vor stabili planul de acțiuni comun care se va desfășura în trimestrul
respectiv, resursele umane implicate, tematicile de control. Grupul de lucru va analiza activitățile
desfășurate, rezultatele obținute și va formula propuneri în vederea pregătirii viitoarelor acțiuni.
La nivel teritorial, semnatarii planului de acțiune vor delega competențe și atribuții unor grupuri de
lucru județene care vor funcționa după modelul grupului de lucru național. Inspectoratele de poliție
județene vor asigura logistica grupurilor de lucru județene. Grupurile de lucru județene se vor
întruni în ședințe ordinare lunare, sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea oricăreia dintre
părți. La întrunirile grupului de lucru sunt invitați să participe și reprezentanți desemnați din cadrul
instituțiilor cosemnatare ale planului, de la nivel central sau teritorial, după caz.
Controlul respectării măsurilor de protecție a mediului se realizează de comisari și persoane
împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu; autorități ale administrației publice locale, prin
personalul împuternicit; Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul
Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, prin personalul împuternicit, în domeniile lor de
activitate, conform atribuțiilor stabilite prin lege. Poliția, Jandarmeria și Inspectoratele pentru
Situații de Urgență sunt obligate să acorde sprijin, la cerere, reprezentanților autorităților
competente pentru protecția mediului în exercitarea atribuțiilor lor.
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Constatarea și cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală,
conform competențelor legale. Descoperirea și stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de
lege, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, reprezentanții Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare, jandarmi și personalul împuternicit din cadrul Ministerului
Apărării Naționale, a săvârșirii unei infracțiuni se aduce de îndată la cunoștința organului de
urmărire penală competent potrivit legii de procedură penală. Coordonarea între toate autoritățile
care au un rol în prevenirea și combaterea criminalității în materie de deșeuri este realizată de către
procurorul de caz.
Ministerul Afacerilor Interne consideră cooperarea interinstituțională ca fiind eficientă și
funcțională, fără a pierde din vedere faptul că aceasta trebuie constant întreținută și aprofundată.
Protocoalele de cooperare încheiate de către GNM cu alte autorități cu responsabilități în domeniu
în vederea consolidării capacității instituționale de luptă împotriva infracționalității în materie de
deșeuri oferă cadrul organizatoric necesar desfășurării corespunzătoare a activităților de inspecție și
control în acest domeniu. În general, cooperarea s-a desfășurat în condiții corespunzătoare, dar s-au
întâlnit cazuri în care alocarea resurselor a fost insuficientă, ori cu întârziere, pierzându-se
momentul oportun pentru intervenție.
În ceea ce privește cooperarea interinstituțională a Ministerului Justiției în calitate de autoritate
centrală în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională în materie penală, aceasta se
desfășoară în foarte bune condiții, cu Ministerul Afacerilor Interne, Centrul de Cooperare
Polițienească Internațională (Biroul SIRENE și Biroul Național Interpol), Eurojustul, autoritățile
judiciare (instanțe, parchete), Ministerul Afacerilor Externe, instituția magistratului de legătură,
aceștia fiind principalii parteneri în domeniul de activitate. În mod evident, bunele practici în
cooperarea interinstituțională se realizează indiferent de tipologia infracțională, deci inclusiv în ceea
ce privește criminalitatea de mediu.
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4.4.2. Accesul la informații și punctele focale privind datele operative
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) nu are acces direct la bazele de date ale GNM. Accesul poate fi
acordat numai în vederea soluționării dosarelor penale, iar cererile trebuie adresate GNM.
Autoritățile de aplicare a legii utilizează, de asemenea, canalele de cooperare ale Centrului de
cooperare polițienească internațională, și anume Biroul Național Interpol București, Unitatea
Națională Europol și Punctul Național Focal. În consecință, MAI are acces la Platforma europeană
pentru experți (EPE), unde poate urmări, monitoriza, exploata, schimba sau colecta informații
privind infracțiunile împotriva mediului.
În plus, în ultimii cinci ani, conceptul de analiză de risc a căpătat o importanță din ce în ce mai
mare, având ca obiectiv identificarea persoanelor juridice care, pe baza unor indicatori de risc,
ridică suspiciuni în activitatea lor economică. În acest sens, există o strânsă colaborare legată de
problematica infracțiunilor de mediu (tăieri ilegale de păduri, exploatarea ilegală a masei lemnoase
etc.); analiști împreună cu specialiști din cadrul IGPR desfășoară activități de identificare și
cercetare a activităților suspecte care pot avea impact asupra mediului, în special în domeniul
forestier și al emisiilor de carbon și emiterea de „certificate verzi”.
Pentru realizarea acestui obiectiv, ei utilizează date și informații din dosarele penale aflate în lucru
la nivelul Poliției Române, informații de nivel operativ la nivel național, surse deschise, Registrul
Comerțului, aplicații ale Agenției Naționale Antifraudă, ale Direcției Generale a Vămilor
(Ministerul Finanțelor Publice) și ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și alte
aplicații ale Inspectoratului General al Poliției Române, utilizându-se atât tehnici specifice de
analiză geospațiale (hotspoturi, hărți tematici, trasee etc.) cât și cele specifice analizei operaționale
(analiza legăturilor, a autorilor, comparativă de caz).
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Pentru consolidarea capacității instituționale de luptă împotriva criminalității în materie de deșeuri,
GNM a încheiat protocoale de cooperare cu celelalte autorități cu responsabilități în domeniu,
respectiv Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră,
Agenția Națională Antifraudă etc. Pe baza acestor protocoale, celelalte autorități publice
competente în aplicarea legislației în materie de deșeuri au acces la informațiile din bazele de date
deținute de GNM. Aceleași drepturi le au și autoritățile judiciare naționale. Autoritățile judiciare au
dreptul de a solicita date sau documente în referire la dosare penale, iar instituțiile naționale cu
atribuții în materie au obligația de a le comunica.
La nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din Inspectoratul General al Poliției
Române funcționează Punctul Național Focal, care reprezintă una dintre platformele de cooperare
utilizate pentru schimbul de informații privind criminalitatea în general.
Punctul Național Focal, alături de celelalte canale de cooperare polițienească internațională,
prelucrează date și informații operative în vederea prevenirii și combaterii criminalității
transfrontaliere.
Nu există un punct focal național specializat pentru a colecta date operative în materia criminalității
în materie de deșeuri.
4.5.Formare
Membrii Institutului Național al Magistraturii (magistrați, atât judecători, cât și procurori) sunt
obligați să participe cel puțin o dată la trei ani la programe de formare continuă organizate de
institut sau de alte instituții naționale de învățământ superior sau programe organizate în străinătate
sau în orice altă formă de formare profesională. În cursul ultimilor cinci ani, institutul a organizat
patru cursuri de formare pe tema infracțiunilor împotriva mediului.
Pentru parchetele de pe lângă curțile de apel se organizează periodic programe de formare
profesională în diferite domenii. În perioada 2015-2018, au participat la cursuri de formare privind
infracțiunile împotriva mediului 14 procurori.
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Judecătorii și procurorii pot beneficia de activități de formare în materia criminalității de mediu,
organizată la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene, prin intermediul Rețelei Europene de
Formare Judiciară (EJTN). De exemplu, au fost oferite judecătorilor și procurorilor români două
locuri pentru participarea la seminarul cu tema „Dreptul UE în domeniul mediului”, organizat de
EJTN și desfășurat în perioada 9-10 iulie 2018, la Trier, în Germania.
GNM pregătește un plan anual de perfecționare profesională prin care se identifică nevoile de
instruire și se alocă resursele financiare necesare punerii în aplicare. Acest plan este în curs de
desfășurare. Instruirea în ceea ce privește inspecția și controlul activităților în legătură cu deșeurile,
în special controlul transferurilor deșeurilor peste frontieră, a fost identificată ca o prioritate în
planurile de perfecționare profesională din ultimii ani.
Prin structura responsabilă la nivel central din Poliția Română, respectiv Direcția Arme Explozivi și
Substanțe Periculoase (DAESP), MAI întreprinde demersuri pentru formarea specialiștilor care își
desfășoară activitatea pe linia de muncă substanțe periculoase la nivel teritorial. Astfel, în lunile mai
și iunie 2018, IGPR/DAESP a organizat, în două serii, un curs în domeniul substanțelor și
deșeurilor periculoase, la care au participat polițiștii din cadrul structurilor teritoriale arme,
explozivi și substanțe periculoase, care își desfășoară activitatea pe linia de muncă substanțe
periculoase. Polițiștii respectivi sunt specializați în problemele legate de deșeuri periculoase și
infracțiunile împotriva mediului legate de deșeurile periculoase.
Nu există un organism special desemnat pentru furnizarea de formare privind infracțiunile
împotriva mediului, respectiv criminalitatea în materie de deșeuri, la nivelul României. Institutul
Național de Administrație (INA) este organismul care, conform legii, furnizează formare și
perfecționare profesională pentru funcționarii publici (după cum s-a menționat anterior, comisarii
GNM sunt funcționari publici cu statut special). Programele de perfecționare organizate de INA nu
cuprind programe privind protecția mediului, în special referitor la infracțiunile privind mediul.
Comisarii GNM nu au participat până în prezent la cursuri de perfecționare organizate de CEPOL,
însă merită menționată participarea comisarilor GNM la programul de perfecționare oferit de
International Law Enforcement Academy (ILEA) de la Budapesta, Ungaria. Personalul vamal poate
participa la sesiuni de formare profesională oferite de CEPOL sau alte organisme/agenții, având ca
temă infracțiunile împotriva mediului, criminalitatea în materie de deșeuri etc., în măsura în care
autoritatea vamală primește invitații de participare la asemenea activități. Totodată, ghidul
„Orientări pentru controalele vamale privind transferurile transfrontaliere de deșeuri” este utilizat în
activitatea de formare profesională și (sub formă de fișe informative) în activitatea curentă - fiind
implementate fișe de informare privind gazele fluorurate, substanțele care diminuează stratul de
ozon și înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, elaborate de
statele membre si revizuite și validate de către Comisia Europeană.
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De asemenea, ofițerii IGPR participă la sesiunile de pregătire oferite de către CEPOL cu relevanță
pentru activitățile specifice prevenirii și combaterii infracțiunilor de mediu.
I.

Formarea inițială

În MAI, există două tipuri de cursuri de formare pentru ofițerii de poliție, și anume: formarea
inițială, care are loc în principal în cadrul școlilor de poliție, și formarea continuă, care are loc în
cadrul Academiei de Poliție și al Institutului de Studii pentru Ordine Publică (ISOP).
Programa

de

formare

inițială

conține

teme

legate

de

sancționarea

și

investigarea

contravențiilor/infracțiunilor din domenii precum silvicultura, pescuitul și vânătoarea. Nu există un
program specific de formare privind criminalitatea în materie de deșeuri. Un număr total de 16 ore
este alocat pentru acest curs în cursul unui an de învățământ și implică aproximativ 1 300 de
studenți.
II.

Cursuri de formare de specialitate

Poliția Română a organizat, de asemenea, cursuri speciale de formare în 2016, 2017 și 2018 pentru
ofițerii de poliție implicați în prevenirea și investigarea infracțiunilor în domeniul materialelor
reciclabile. Formatorii au fost reprezentanți ai tuturor factorilor care se ocupă de acest tip de
infracțiuni la nivel național (Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor și Poliția Română).
La aceste cursuri de trei zile au participat 45 de ofițeri de poliție în fiecare an. Tematicile de
formare au fost următoarele:
Infracțiunile din domeniul materialelor reciclabile
a. Competențele cursului/activității de formare: cum se aplică normele și dispozițiile pentru
combaterea infracțiunilor în domeniul materialelor reciclabile;
⮚

Prezentare a legislației privind materialele reciclabile — analiză comparativă cu privire la
competența organelor de aplicare a legii

⮚

Colectarea-gestionarea-reciclarea materialelor reciclabile în România

⮚

Combaterea criminalității în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

49

RO

⮚

Prezentarea legislației privind comercializarea de anvelope noi și de ocazie și abordarea
specifică a criminalității în acest domeniu

⮚

Modalități de a săvârși infracțiuni în colectarea, gestionarea și reciclarea uleiurilor și a
bateriilor uzate

⮚

Forme de cooperare între reprezentanții gărzii de mediu și ofițerii de poliție specializați

⮚

Combaterea criminalității în domeniul colectării și reciclării ambalajelor

⮚

Studii de caz cu impact la nivel național

⮚

Cazuri semnificative în perioada 2016/2017

b. Specificații organizatorice și metodologice:
Activitățile de formare se desfășoară, de regulă, pe parcursul a șase ore pe zi, sub formă de
prezentări, dezbateri, concluzii mixte și alte forme de organizare și sunt sprijinite de ofițeri
specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice, precum și de alți experți
din domenii specifice de formare.
Activitățile de formare pot fi, de asemenea, completate prin studiu individual sau sesiuni pentru stagiari
furnizate de consilieri, formatori sau specialiști în fiecare zi în afara intervalului orar 8.00-13.40.
III.

Formare la nivel internațional

La nivel internațional, ofițerii de poliție au participat la cursuri, cum ar fi:
⮚

cursurile privind infracțiunile de mediu organizate în 2017 în cadrul Centrului de formare în
domeniul luptei împotriva criminalității organizate de la Caserta, Italia;

⮚

formare prin intermediul proiectului TECUM - Combaterea infracțiunilor împotriva
mediului prin intermediul unor metodologii standardizate (factorii implicați din România:
poliția de frontieră, Garda Națională de Mediu);

⮚

curs de formare profesională de cinci zile privind combaterea infracțiunilor silvice, organizat
la ILEA, Budapesta;

⮚

investigarea infracțiunilor care implică traficul de specii sălbatice, ILEA, Budapesta.

În 2018, Poliția Română a organizat o serie de cursuri de formare profesională la nivel internațional
pe tema „Combaterea terorismului CBRN” și „Reacția internațională la Bioterorism”, în parteneriat
cu Ambasada SUA din România. La aceste cursuri au participat reprezentanți ai României,
Bulgariei și Georgiei, precum și, în calitate de observatori, reprezentanți ai Republicii Moldova și
Ucrainei.
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4.6. Concluzii
•

Nu există o specializare în infracțiunile împotriva mediului în rândul procurorilor și judecătorilor
din România. La data vizitei la fața locului, nu se desemnaseră procurori specializați sau unități
specializate pentru a se ocupa de infracțiunile împotriva mediului în cadrul Ministerului Public,
în afară de un procuror din cadrul Parchetului Constanța.

•

Autoritățile române au instituit recent un forum național în cadrul parchetelor prin identificarea
procurorilor care au instrumentat deja cauze legate de mediu. Acest efort a fost rezultatul unei
conferințe privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, care a avut loc în 2016, cu
participarea diferitelor autorități. O rețea formată din aproximativ 100 de practicieni a fost
înființată, în consecință, în 2018. A fost creată o căsuță poștală electronică centrală drept punct
de contact iar procurorilor li s-a solicitat să prelucreze informațiile utile cu privire la cauzele de
mediu, aceștia fiind invitați să transmită întrebări și probleme legate de mediu.

•

Utilitatea acestei rețele nu a fost încă demonstrată de către practicieni. În opinia evaluatorilor
crearea acestei rețele ar putea fi considerată drept un prim pas către creșterea gradului de
conștientizare cu privire la problema infracțiunilor împotriva mediului în rândul magistraturii.
Dar o rețea informală în sine nu va asigura capacitatea necesară pentru urmărirea penală a
infracțiunilor împotriva mediului în cadrul parchetelor în întreaga țară. În opinia evaluatorilor, o
definire clară a competențelor și sarcinilor în cursul activității curente este necesară pentru o
urmărire penală mai eficientă a infracțiunilor împotriva mediului. Ar trebui să existe procurori
specializați care să beneficieze de formarea aprofundată necesară în materie de drept al mediului
și să dobândească experiență prin concentrarea cauzelor de mediu în portofoliul lor. De
asemenea, este important ca comisarii GNM, forțele de poliție și autoritățile vamale să aibă un
procuror desemnat în mod formal ca punct de contact atunci când semnalează cazuri sau
adresează eventuale întrebări.

•

Procurorul joacă un rol central în sistemul românesc, dat fiind faptul că fiecare caz trebuie să fie
înregistrat la parchet înainte ca poliția să poată iniția o investigație. Acesta decide, de asemenea,
dacă este vorba de o contravenție sau de un caz penal care trebuie să fie investigat de către
poliție.
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•

Au existat o serie de acțiuni penale de succes cu privire la „mari poluatori” din regiunea
Constanța, care au dovedit că România dispune de instrumentele juridice și procedurale
necesare. Acest lucru demonstrează, de asemenea, - oarecum în contradicție cu evaluarea, de
către poliția națională, a gradului de amenințare - că în România există o criminalitate în materie
de deșeuri și de mediu care implică elemente de crimă organizată și că aceasta reprezintă, de
fapt, o amenințare.

•

Investigarea infracțiunilor împotriva mediului este o sarcină complexă, atât din punct de vedere
procedural/juridic, cât și din perspectiva aspectelor factuale/științifice implicate. În opinia
evaluatorilor, procurorii specializați în infracțiunile împotriva mediului sunt esențiali pentru
succesul investigațiilor și al procedurilor judiciare în acest domeniu, datorită rolului important pe
care îl joacă în cadrul sistemului românesc de cercetare penală. Interpretarea lor asupra faptelor
la începutul unui caz poate fi decisivă. De asemenea, ei trebuie să știe cum să instrumenteze
cazul, întrucât trebuie să ghideze poliția și să coordoneze acțiunea altor autorități în faza
preliminară a investigației, dar și să supravegheze colectarea probelor.

•

Infracțiunile împotriva mediului nu numai că implică o posibilă dimensiune economică, dar
prezintă și anumite provocări în ceea ce privește abordarea științifică în materie de probe. Dacă
nu au cunoștințe specifice în materie de criminalitate de mediu, judecătorii sunt susceptibili să
subestimeze posibila complexitate a mijloacelor de probă și timpul necesar pentru ședințele de
judecată comparativ cu cauzele penale obișnuite. Avocații apărării care reprezintă inculpații - cel
puțin în cauzele de mediu care implică daune grave - sunt de obicei specializați în acest domeniu,
ceea ce poate duce la un dezechilibru în termeni de experiență și de aptitudini profesionale. În
opinia evaluatorilor, specializarea judecătorilor ar consolida reziliența sistemului românesc în
tratarea cauzelor care implică infracțiuni împotriva mediului. Acest lucru ar putea fi realizat prin
punerea în aplicare a mai multor măsuri, de exemplu prin furnizarea mai multor cursuri de
formare privind infracțiunile împotriva mediului sau prin înființarea unei structuri speciale.
România ar trebui să ia în considerare una dintre aceste opțiuni, cel puțin în cazurile care implică
mari poluatori.
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•

GNM joacă rolul cel mai important în depistarea contravențiilor și a infracțiunilor în domeniul
criminalității în materie de mediu. Există 621 de inspectori care realizează un număr
impresionant de controale asupra instalațiilor industriale și asupra operatorilor care se ocupă de
gestionarea deșeurilor (peste 38 000 de controale au fost desfășurate în 2017). GNM are
capacitatea instituțională de a acționa în orice moment (are o echipă disponibilă non stop). Pentru
contravenții, aceasta are competența de a emite sancțiuni de îndată. În opinia evaluatorilor,
personalul GNM are, în general, un nivel ridicat de educație și arată un nivel înalt de angajament
față de sarcinile care îi revin.

•

Inspectorii GNM au utilizat finanțare din partea UE pentru a participa la proiecte ale UE, precum
și la posibilități de formare oferite de UE, în vederea îmbunătățirii capacității acestora în
domeniul mediului. Ei s-au implicat activ în căutarea unor schimburi de experiență profesională
prin intermediul IMPELși EnviCrimeNet și le-au descris ca fiind foarte utile. Inspectorii folosesc
abordări considerate pe scară largă ca fiind bune practici, de exemplu, planificarea inspecțiilor în
domeniul deșeurilor pe baza unor analize de risc și ținând seama de dimensiunea transfrontalieră
a criminalității împotriva mediului (de exemplu, operațiunea „30 de zile de acțiune” din
noiembrie 2017 – TECUM).

•

Se pare că cooperarea necesară cu alți actori naționali (organe de poliție în general, în special
poliția de frontieră și poliția transporturilor, și autoritățile vamale) trebuie să fie îmbunătățită
pentru a face față diverselor provocări cu care se vor confrunta în domeniul criminalității
împotriva mediului în viitor. Conducerea GNM pare să fie conștientă de această necesitate. Deși
au fost deja încheiate protocoale de cooperare cu, de exemplu, Inspectoratul General al Poliției
Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și Direcția Generală a Vămilor,
conținutul

și

avantajele

acestor

protocoale

și

rezultatele

concrete

ale

„cooperării

intrainstituționale și interinstituționale ”nu au fost dovedite încă.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

53

RO

•

O provocare specifică în cadrul activității GNM o reprezintă competențele limitate ale
comisarilor GNM atunci când este depistată o presupusă infracțiune. În temeiul legislației
române, comisarii GNM nu au competențe de investigare. Aceștia nu sunt autorizați să colecteze
probe pentru o investigație penală, nici să ia declarații martorilor și nici să colecteze orice alte
informații pentru investigația preliminară. Dacă, în cursul unei inspecții, aceștia suspectează că a
fost săvârșită o infracțiune, trebuie să solicite poliției să efectueze sarcinile de investigare. S-a
semnalat că acest lucru poate necesita timp și pare a fi, din diverse motive, un obstacol pentru
reușita investigațiilor.

•

Evaluatorii constată o discrepanță între sarcinile legale ale GNM de depistare a infracțiunilor
împotriva mediului și competențele strict limitate ale acesteia în ceea ce privește investigațiile.
Atribuirea competențelor de investigare exclusiv poliției înseamnă că competențele profesionale
și cunoștințele de care dispune personalul GNM - privind legislația UE în materie de deșeuri, de
exemplu - nu sunt utilizate în mod optim în cadrul eforturilor de combatere a infracțiunilor
împotriva mediului. Dată fiind natura activității lor zilnice, comisarii GNM se află în poziția cea
mai bună pentru a detecta posibilele cazuri în domeniu. Prin urmare, evaluatorii sunt de părere că
investirea GNM cu competențe (limitate) de cercetare penală ar trebui să ducă la sporirea
eficienței investigațiilor referitoare la infracțiunile împotriva mediului în România.

•

O altă preocupare se referă la posibilitățile limitate de dezvoltare a resurselor umane în cadrul
GNM. Condițiile de încadrare a personalului GNM, de la comisari până la șefii lor de
departament, sunt mai puțin atractive decât cele ale altor funcționari publici din autoritățile de
aplicare a legii. În mod evident, așadar, este dificil să se găsească și să păstreze un personal
adecvat, într-o țară a cărei dezvoltare economică oferă numeroase alte oportunități de angajare
atractive pentru tinerii absolvenți de studii universitare. Prin urmare, România este încurajată să
dezvolte măsuri/metode de menținere a personalului specializat în cadrul GNM, astfel cum este
necesar pentru a lupta în mod eficient împotriva criminalității în materie de deșeuri și a
criminalității împotriva mediului.
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În ceea ce privește colectarea de probe, este esențial să existe dovezi admisibile pentru urmărirea
penală cu succes a infracțiunilor împotriva mediului. Standardele de stat existente pentru
prelevarea de probe impun, totuși, în toate cazurile mixarea eșantioanelor din întreaga
încărcătură a unui camion, a unui container sau a unei nave. S-a semnalat că, în cazurile în care o
cantitate mare de deșeuri/materiale este suspectată a fi deșeuri, prelevarea de probe este foarte
dificilă din cauza lipsei de resurse (personal, timp) și de facilități de depozitare. În opinia
evaluatorilor, cerințele legale atât din legislația română, cât și din cea europeană ar trebui să fie
verificate, iar standardele de prelevare de probe ar trebui să fie revizuite pentru a facilita
activitatea autorităților de investigare.

•

Poliția națională din România pare să fie principalul actor în rândul diferitelor autorități de stat,
având la dispoziție numeroase resurse umane și echipamente tehnice. Cooperarea polițienească
internațională cu statele membre și cu țările terțe este bine stabilită la nivel central, dar și la nivel
regional (de exemplu cooperarea prin intermediul SELEC). Cu toate acestea, în timpul vizitei la
fața locului, impresia predominantă a fost aceea că administrația poliției nu consideră
combaterea criminalității împotriva mediului ca fiind o prioritate, întrucât nu sunt raportate decât
cazuri de dimensiuni mici și medii.

•

Obținerea unei imagini clare privind criminalitatea împotriva mediului este recunoscută la scară
largă ca fiind o provocare pentru autoritățile de aplicare a legii, din mai multe motive.
Criminalitatea împotriva mediului nu este o prioritate (înaltă) pentru agențiile de aplicare a legii,
iar insuficiența formării cu privire la legislația complexă și absența resurselor (timp și personal)
dedicate acestei sarcini specifice îi împiedică pe agenții de aplicare a legii să depisteze posibilele
cazuri de infracțiuni împotriva mediului. Evaluatorii au recunoscut această provocare din cadrul
poliției naționale din România7.

•

Nu există unități specializate la nivel local sau regional în cadrul poliției. Acestea există numai la
nivel central, în cadrul Inspectoratului General al Poliției, în care Direcția pentru Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase este responsabilă, printre altele, de cazurile care implică
substanțe periculoase sau infracțiuni în materie de deșeuri; cu toate acestea, în domeniu se
investește numai o capacitate limitată.

7

După evaluare, autoritățile române au informat experții că a fost emis un regulament intern
la începutul lui 2019 care precizează prioritățile pe anul în curs ale unității de investigare a
criminalității economice. Una dintre aceste priorități constă în „investigarea tuturor formelor
de criminalitate economică întâlnite în domeniul protecției mediului”.
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În cadrul secțiilor de poliție și al parchetelor, accentul în cazurile de mediu pare să se pună pe
aspecte tradiționale „verzi” în România – de exemplu, braconajul, pescuitul ilegal, tăierile ilegale
de păduri și alte asemenea. Prin urmare, pare esențială sporirea gradului de conștientizare cu
privire la criminalitatea împotriva mediului în ansamblul său, în special cu privire la
criminalitatea în materie de deșeuri, pentru a asigura, de exemplu, că sunt pe deplin înțelese
dimensiunea economică și aspectele transfrontaliere. Așadar, în opinia evaluatorilor, poliția ar
trebui să înființeze structuri specializate care să combată întreaga gamă de infracțiuni împotriva
mediului, în special infracțiunile în materie de deșeuri, și să ofere oportunități frecvente de
formare profesională.

•

Există un cadru de colaborare interinstituțională între toate serviciile relevante în cadrul căruia
sunt posibile cooperarea și schimbul de informații. Pentru a sprijini acest cadru, colaborarea cu
aceste instituții este facilitată de existența unui grup de lucru operațional în care sunt reprezentate
instituțiile și sub auspiciile căruia ar trebui să se reunească cel puțin o dată pe an.

•

În timpul vizitei la fața locului, evaluatorii au constatat că autoritățile române au identificat
nevoia de formare pentru practicienii implicați în combaterea criminalității împotriva mediului
ca o prioritate, dar nu a fost încă realizat un program de formare. Institutul Național de
Administrație nu oferă încă programe speciale în materie de criminalitate împotriva mediului
destinate funcționarilor publici. Până în prezent, au existat doar câteva oportunități de formare în
România pentru procurori și judecători, în afara unor sesiuni de formare oferite de Rețeaua
Europeană de Formare Judiciară.

•

În februarie 2018, a fost respinsă o cerere de finanțare din partea UE pentru a stabili un curs de
formare privind criminalitatea împotriva mediului pentru ofițeri de poliție și procurori.
Criminalitatea împotriva mediului trebuie să fie integrată ca subiect în cadrul formării finanțate
de UE pentru ofițerii de poliție și procurorii implicați în combaterea criminalității organizate.

•

Întrucât competența de a investiga criminalitatea împotriva mediului revine exclusiv poliției, ar
trebui să fie organizat în curând un curs de formare de bază privind criminalitatea împotriva
mediului pentru ofițerii de poliție și ar trebui să fie pus la dispoziția unui număr suficient de mare
de participanți, ținând seama de numărul de ofițerilor din cadrul Poliției Române. Acesta este
motivul pentru care România ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare practicienilor
implicați în depistarea și/sau combaterea criminalității împotriva mediului.
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5. ASPECTE JURIDICE
5.1. Dreptul penal material
5.1.1. Descrierea legislației naționale referitoare la infracțiunile în materie de deșeuri
În legislația română există numeroase dispoziții, atât penale, cât și administrative, referitoare la
gestionarea deșeurilor. Toate definițiile și sancțiunile penale ale infracțiunilor în materie de deșeuri
sunt stipulate în dispozițiile din Codul penal și în legislația specifică8.
În OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului sunt prevăzute definițiile cele
mai relevante ale deșeurilor, după cum urmează:
19. deșeu – orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică
privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca;
20. deșeu reciclabil – deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru
obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;
21. deșeuri periculoase – deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul
deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o
proprietate care face ca acestea să fie periculoase.
Capitolul IV – Regimul deșeurilor
Articolul 29. - Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a
mediului și se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și legislației specifice în
vigoare.
Articolul 30. - Controlul gestionării deșeurilor revine autorităților publice competente pentru
protecția mediului și celorlalte autorități cu competente stabilite de legislația în vigoare.

8 Din cauza numărului mare de pagini, în raport nu a fost inclusă o descriere. Pentru mai multe
informații, a se vedea anexa D.
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Articolul 31. - Autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice și juridice care
desfășoară activități de gestionare a deșeurilor au atribuții și obligații în conformitate cu prevederile
prezentei ordonanțe de urgență și a celor specifice din domeniul gestionării deșeurilor.
Articolul 32. (1) Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora,
este interzisă.
(2) Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor, în scopul recuperării, se realizează în baza
reglementărilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului, în conformitate cu prevederile
Tratatului privind aderarea României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
(3) Valorificarea deșeurilor se realizează numai în instalații, prin procese sau activități autorizate de
autoritățile publice competente.
(4) Tranzitul și exportul de deșeuri de orice natură se realiză în conformitate cu acordurile și
convențiile la care România este parte și cu legislația națională specifică în domeniu.
Articolul 33. (1) Transportul intern al deșeurilor periculoase se realizează în conformitate cu prevederile legale
specifice.
(2) Transportul internațional și tranzitul deșeurilor periculoase se realizează în conformitate cu
prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.
Capitolul XV Sancțiuni
Articolul 96. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice,
încălcarea următoarelor prevederi legale:
1. obligațiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare și de a raporta autorității
publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării și/sau alte date solicitate,
precum și accidentele și incidentele care pot conduce la pericole de accidente;
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2. obligațiile persoanelor juridice de a ține evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase
și de a furniza informațiile și datele cerute de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
3. obligațiile persoanelor juridice de a identifica și preveni riscurile pe care substanțele și
preparatele periculoase le pot prezenta asupra sănătății populației și mediului și de a anunța
iminența producerii unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorității competente pentru
protecția mediului și de apărare civilă;
4. obligația persoanelor fizice și juridice autorizate de a aplica, prin sisteme proprii, programe de
supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de
eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și menținerea dozelor radioactive în
limitele admise;
5. obligațiile persoanelor fizice și juridice autorizate de a menține în stare de funcționare capacitatea
de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactivă semnificativă care
ar rezulta dintr-o eliminare accidentală de substanțe radioactive;
6. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a întreține perdelele
forestiere și aliniamentele de protecție, spațiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătățirea
capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană;
7. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a preveni, pe baza
reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic;
8. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a asigura la
amplasarea, proiectarea, construirea și punerea în funcțiune a obiectivelor de orice fel, cât și la
schimbarea destinației terenurilor, condițiile prevăzute în acordul și în autorizația/autorizația
integrată de mediu;
9. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile,
stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția
mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
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10. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de
salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul
căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;
11. obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică
existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum
și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii
mediului înconjurător și sănătății umane;
12. obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și ale persoanelor fizice și juridice,
după caz, de a adopta și/sau aplica măsuri obligatorii cu privire la întreținerea și înfrumusețarea
clădirilor, a curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor
și arbuștilor decorativi, în conformitate cu planurile de urbanism;
13. obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și ale persoanelor juridice, după
caz, 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 și măsuri de dezvoltare a spațiilor verzi, de
protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor;
14. obligația autorităților administrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice,
după caz, de a nu schimba destinația terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în planurile
urbanistice;
15. obligația autorităților administrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice,
după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
16. obligația desfășurării pe suprafața ariilor naturale protejate numai a acelor activități conforme
prevederilor planurilor de management și regulamentelor ariilor naturale protejate;
17. obligația de a nu intra pe suprafața ariilor naturale protejate și a nu practica sporturi în afară
drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor
fosili;
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18. obligația de a respecta prevederile planurilor de management și ale regulamentelor ariilor
naturale protejate aprobate conform prevederilor legale; obligația de a se legitima la solicitarea
expresă a personalului de inspecție și control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;
19. obligația de a permite accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum și a
împuterniciților acestora pe terenurile deținute cu orice titlu; obligația persoanelor fizice de a nu
deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
20. obligația persoanelor fizice și juridice de a marca individual specimenele aparținând speciilor de
floră și faună sălbatică pentru care există astfel de prevederi în regulamentele Comisiei Europene
privind conservarea speciilor de faună și floră sălbatică prin reglementarea comerțului cu acestea
sau în legislația națională specifică, conform metodelor aprobate ori recomandate de Conferința
Părților a Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de
dispariție, și, în particular, marcarea prin etichetare a caviarului atât pentru comerțul intern, cât și
pentru cel internațional.
(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, și de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice,
încălcarea următoarelor prevederi legale:
8. obligațiile autorităților administrației publice locale de a supraveghea operatorii economici din
subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanți sau depozitării necontrolate de
deșeuri și de a dezvolta sisteme de colectare a deșeurilor refolosibile;
11. obligațiile autorităților administrației publice locale de a respecta prevederile din planurile de
urbanism cu privire la 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, fără a prejudicia ambientul, spațiile de odihnă, tratament și recreere,
starea de sănătate și de confort a populației;
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29. obligația persoanelor juridice de a aplica măsurile de eliminare a deșeurilor rezultate din
activitățile care implică organisme modificate genetic;
30. obligația persoanelor fizice și juridice de a asigura dotarea, în cazul deținerii de nave, platforme
plutitoare sau foraje marine, cu instalații de stocare sau de tratare a deșeurilor, instalații de epurare a
apelor uzate și racorduri de descărcare a acestora în instalații de mal sau plutitoare;
31. obligațiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalații de colectare, prelucrare,
reciclare sau neutralizare a deșeurilor petroliere, menajere sau de altă natură, stocate pe navele
fluviale și maritime, și de a constitui echipe de intervenție în caz de poluare accidentală a apelor și a
zonelor de coastă;
34. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a nu arunca și de a nu depozita pe maluri, în albiile
râurilor, apele de suprafață și în zonele umede deșeuri de orice fel;
(3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7 500 lei (RON) la 15 000 lei (RON),
pentru persoane fizice, și de la 50 000 lei (RON) la 100 000 lei (RON), pentru persoane juridice,
încălcarea următoarelor prevederi legale:
1. obligația persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu și a
persoanelor juridice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației/autorizației integrate de
mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al
protecției mediului;
4. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a diminua, modifica sau înceta activitățile generatoare
de poluare la cererea motivată a autorităților pentru protecția mediului;
5. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asista persoanele împuternicite cu activități de
verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate
celelalte documente relevante;
6. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a prezenta autorităților competente pentru protecția
mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligațiile asumate
privind protecția mediului, în termen de 60 de zile de la data semnării sau emiterii documentului
care atestă încheierea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 10 alin. (2);
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7. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a facilita verificarea, inspecția și controlul activităților
ai căror titulari sunt și prelevarea de probe;
8. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asigura accesul persoanelor împuternicite la
instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de
depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra
mediului;
9. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse, în
conformitate cu actele de reglementare și prevederile legale, de persoanele împuternicite cu
verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului;
Articolul 98. (2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau
vegetală: (a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe
periculoase;
(3) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte, dacă
au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
(a) nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și
nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a
plantelor numai ambalate și în locuri protejate;
(4) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani următoarele fapte, dacă
au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
(b) descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele
naturale ori provocarea, cu știință, de poluare, prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale,
direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a unor substanțe ori deșeuri periculoase.
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(5) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte:
(b) neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit
deșeuri;
(6) Tentativa se pedepsește.
Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea
mediului
Articolul 2. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
(g) materiale în sensul art. 8 alin. (1) - orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear,
prevăzut de actele normative menționate în anexele nr. 1 și 2, care poate produce un impact
semnificativ asupra mediului;
Articolul 3. - Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv
supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, precum și
acțiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea 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.
Articolul 4. - Exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în
cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de
deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu
modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni,
se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Articolul 5. - Exploatarea cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu a unei instalații în care se
desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori utilizate substanțe sau preparate
periculoase, de natură a provoca în afara instalației 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 5 ani.
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Articolul 8. - (1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispozițiilor legale în
domeniu, a unei cantități de materiale în aer sau sol 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 1 la 5 ani.
Articolul 9. (1) Infracțiunile prevăzute la art. 3, 7 și 8, săvârșite din culpă, se sancționează cu pedeapsa
prevăzută de acel articol, ale cărei limite se reduc la jumătate.
(2) Faptele prevăzute la art. 4, 5 și 6, săvârșite din culpă, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de
acel articol, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate, sau cu amendă.
Articolul 10. - Faptele prevăzute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite din culpă, se sancționează cu
pedeapsa prevăzută de acel articol, ale cărei limite se reduc la jumătate.
Articolul 12. - Faptele prevăzute la art. 2-8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, dacă nu constituie,
conform legislației în vigoare, infracțiuni mai grave.
5.1.2. Alte norme sau instrucțiuni judiciare
Alte norme aplicabile în domeniul deșeurilor sunt Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deșeurilor și Legea nr. 101/2011 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea și
sancționarea unor fapte privind degradarea mediului.
Anexa la Legea nr. 101/2011 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind
degradarea mediului conține o listă cuprinzătoare de acte administrative cu impact în acest
domeniu.
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5.1.3. Stabilirea gravității infracțiunilor în materie de deșeuri
Nu există criterii speciale pentru a stabili gravitatea infracțiunilor în materie de deșeuri. Codul penal
prevede criterii generale, aplicabile tuturor infracțiunilor.
Articolul 74 alineatul (1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu
gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după
următoarele criterii:
a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite;
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii;
d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit;
e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal;
g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.
Potrivit articolului 75 din Codul penal, împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează
gravitatea infracțiunii, pot constitui, în funcție de circumstanțele concrete, și circumstanțe
agravante. Pe de altă parte, conform articolului 76 din Codul penal, relevantă este, în materia
infracțiunilor referitoare la deșeuri, împrejurarea constând în săvârșirea infracțiunii prin metode sau
mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri.
Reținerea circumstanțelor atenuante are drept consecință reducerea limitelor de pedeapsă cu o
treime, în timp ce reținerea circumstanțelor agravante are drept consecință posibilitatea aplicării
unei pedepse la maximul special, iar dacă acesta nu este de ajuns, aplicarea unui spor de până la 2
ani.
Termenul de „daune semnificative”, prevăzut la articolul 3 din Directiva 2008/99/UE, este prevăzut
la articolul 2 litera (i) din Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind
degradarea mediului sub sintagma „prejudiciu semnificativ adus mediului” și este definit ca o daună
ireversibilă sau de lungă durată, cuantificabilă ori nu în bani, produsă în orice mod asupra mediului,
sau care a provocat ori este de natură să provoace decesul sau vătămarea.
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5.1.4. Legături cu alte infracțiuni grave
Ministerul Public a identificat situații în care criminalitatea în materie de deșeuri este legată de
săvârșirea unor infracțiuni economice, respectiv evaziune fiscală și spălarea banilor.
La nivelul IGPR nu au fost înregistrate cazuri semnificative în ceea ce privește criminalitatea în
materie de deșeuri periculoase, însă au oferit exemplele a două dosare penale care ilustrează
legătura cu infracțiunile de acest gen, legate de societăți comerciale:
Exemplul 1
În luna martie 2017, în continuarea cercetărilor în alt dosar penal, ofițeri din cadrul Direcției Arme,
Explozivii și Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a
Criminalității Economice, au efectuat verificări la punctele de lucru ale unei societăți comerciale,
privind modul de respectare a prevederilor legale la regimul substanțelor periculoase. Astfel, s-a
constatat faptul că administratorii societății comerciale au efectuat operațiuni de import, din China,
fără îndeplinirea prevederilor legale, de produse raticide cu denumirea comercială RATOUT, sub
diverse forme (blocuri cerate, pernuțe cerate, peleți, cereale tratate și pastă raticidă), în compoziția
cărora se află substanța activă ”bromadiolone”. Această substanță este clasificată ca fiind foarte
toxică, cu toxicitate acută categoria I, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP și
Regulamentului (CE) nr. 1907/2008 REACH, având următoarele fraze de risc:
- mortal în contact cu pielea;
- mortal în caz de înghițire;
- mortal în caz de inhalare.
Pentru aceste produse, societatea importatoare nu deținea avize de omologare din partea Comisiei
Naționale de Omologare a Produselor Biocide din cadrul Ministerului Sănătății sau din partea
Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din cadrul Ministerului
Agriculturii, documente imperativ necesare pentru importul și comercializarea unor astfel de
produse. Cu ocazia verificărilor la punctele de lucru și în depozitele închiriate de cele două
societăți, a fost identificată o cantitate de aproximativ 25 000 kg. produs RATOUT, sub diferite
forme de ambalare, contrafăcut. Cele două societăți nu erau autorizate pentru comercializarea
produselor chimice, nu dețineau autorizații de mediu, pentru desfășurarea de activități cu impact
major asupra mediului și nici autorizații sanitare de funcționare. În urma verificării documentelor, sa stabilit că administratorii societății comerciale au importat în mod ilicit din China cantitatea totală
de aproximativ 28 000 kg produse raticide care au devenit deșeuri periculoase.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

67

RO

Exemplul 2
În luna mai 2017, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Oradea au oprit
pentru control o autoutilitară aparținând unei societăți comerciale din Odorheiu Secuiesc.
Autoutilitara a intrat în țară prin punctul de trecere al frontierei Borș, transportând o cantitate
semnificativă de anvelope semiuzate de diferite dimensiuni, expediate de către o societate din Italia.
Existând suspiciuni cu privire la marfa transportată, inspectorii antifraudă au solicitat prezența la
fața locului a lucrătorilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (SAESP)
din cadrul IGPR. Cu ocazia verificărilor efectuate, au fost identificate în interiorul semiremorcii
anvelope semi-uzate de diferite tipuri și dimensiuni și o cantitate importantă de acumulatori auto
uzați, anvelopele fiind așezate ca un paravan peste acumulatori. Conducătorul auto nu deținea
documente justificative cu privire la deșeurile de acumulatori uzați transportate. Având în vedere
cele constatate, lucrătorii SAESP s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunilor de:
-,,contrabandă calificată” faptă prevăzută la articolul 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul
vamal;
-,,importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate” faptă
prevăzută și pedepsită de articolul 98 alineatul (2) litera (d) din O.U.G. nr. 195/2005;
-,,producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și utilizarea unor substanțe și
preparate periculoase fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare și introducerea pe
teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora, transportul și tranzitul
de substanțe și preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare” faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 98 alineatul (3) literele (b) și (c) din O.U.G. nr. 195/2005;
-,,producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și utilizarea unor substanțe și
preparate periculoase fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare și introducerea pe
teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora, transportul și tranzitul
de substanțe și preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare” faptă prevăzută și
pedepsită de articolul 98 alineatul (3) literele (b) și (c) din O.U.G. nr. 195/2005;
-,,importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din
categoria deșeurilor interzise la import” faptă prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
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-,,exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care
această activitate intră în domeniul de aplicare al articolului 2 punctul 35 din Regulamentul (CE)
nr.1013/2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni”, faptă
prevăzută la articolul 4 din Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind
degradarea mediului. Articolul 38 din Codul de procedură penală se aplică tuturor acestor acte. A
fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile sus-menționate, fiind dispusă măsura arestării
preventive pentru șoferul autoutilitarei. Administratorul societății comerciale care intermedia
transporturile de deșeuri periculoase a fost acuzat de complicitate la aceleași infracțiuni.
5.1.5. Rolul ONG-urilor
O organizație neguvernamentală (ONG) poate sesiza organele de urmărire penală în legătură cu
săvârșirea unei infracțiuni. De asemenea, ea se poate constitui ca parte civilă în procesul penal.
CSM (Consiliul Superior al Magistraturii) precizează că ONG-urile pot formula sesizări către
organele cu atribuții în activitatea de prevenire și de sancționare a faptelor împotriva mediului.
Acestea se pot constitui părți civile doar în condițiile legii civile, în măsura în care dovedesc că au
suferit

un

prejudiciu

direct

și

nemijlocit;

în

principiu,

persoanele

fizice/juridice

și

instituțiile/autoritățile prejudiciate se constituie părți civile în procesul penal.
În temeiul Codului de procedură penală, dacă un ONG este partea vătămată (de exemplu,
proprietarul terenului) și alte persoane depozitează ilegal deșeuri periculoase, fără consimțământul
ONG-ului, acesta se poate constitui parte civilă. Dacă un ONG face o plângere, rezultatul anchetei,
dacă conduce la un proces penal, este comunicat și persoanei care a făcut plângerea.
Acordul de colaborare dintre PICCJ (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) și
Greenpeace și protocolul cu Ministerul Mediului au fost încheiate în vederea îmbunătățirii
cooperării – în interes public – dintre instituțiile publice și ONG-urile active în domeniul protecției
mediului.
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5.2. Chestiuni administrative, procedurale și jurisdicționale
5.2.1. Dificultăți întâmpinate în ceea ce privește probele
Prevederile legislative naționale prevăd confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
săvârșirea unor contravenții. Aceste bunuri pot constitui probe importante în procedurile judiciare
ori administrative ulterioare controalelor, însă până în prezent GNM nu a utilizat acest instrument
din cauza lipsei unei proceduri de confiscare și de luare a altor măsuri de conservare sau de
valorificare a acestora, prevăzute de lege.
GNM consideră că este general recunoscut că încadrarea eronată a deșeurilor, declasificarea
deșeurilor periculoase în deșeuri nepericuloase ori disimularea deșeurilor în alte materiale sunt
principalele moduri de operare întâlnite în transporturile de deșeuri peste frontieră. Pentru a se
dovedi că un transfer de deșeuri este ilicit, este necesară prelevarea de probe de deșeuri și analizarea
acestora de către un laborator de specialitate. Pentru a constitui probe în procedurile judiciare ori
administrative ulterioare controlului, probele de deșeuri trebuie să fie prelevate și analizate de
organisme acreditate. Personalul GNM nu este acreditat pentru a efectua astfel de operațiuni
(prelevarea și analizarea probelor de deșeuri), astfel încât GNM este obligată să apeleze la
organisme externe, care nu sunt întotdeauna disponibile în timp util din cauza numărului redus al
organismelor acreditate pentru prelevarea și analizarea probelor de deșeuri existente la nivel
național. Totodată, prelevarea și analizarea probelor de deșeuri sunt costisitoare, iar GNM nu are
alocate fonduri suficiente pentru a acoperi costurile de prelevare și analizare a probelor de deșeuri.
Ministerul Public considera ca standardele de stat de recoltare a probelor impun mixarea întregului
material pentru a se demonstra că întreaga cantitate transportată ori transferată reprezintă deșeu. În
cazul unor transporturi masive, precum vase maritime ori camioane de largi dimensiuni, recoltarea
probelor este aproape imposibilă din cauza lipsei resurselor.
Ministerul Justiției, în calitate de autoritate centrală în materia cooperării judiciare internaționale în
materie penală, a declarat că nu au fost remarcate dificultăți în ceea ce privește probele care au fost
primite sau transmise în cadrul procedurilor judiciare cu componente de extraneitate (cereri de
asistență judiciară internațională în materie penală).
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5.2.2. Alte măsuri decât sancțiunile penale sau administrative
Potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, confiscarea este o măsură de siguranță (articolul
107 din Codul penal), dar ea poate fi aplicată ca măsură specială de confiscare. Codul penal
reglementează două categorii de confiscare: confiscarea specială (articolul 112 din Codul penal) și
confiscarea extinsă (articolul 1121 din Codul penal).
Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată,
din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății,
poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita
ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face
obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării
pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune.
Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea
unui sechestru asupra acestora (articolul 249 din Codul de procedură penală).
Obiectele/deșeurile sunt lăsate în custodia deținătorilor ori a unor firme specializate până la
eliminarea acestora, conform dispozițiilor legale, iar costurile sunt suportate de persoanele
cercetate.
5.2.3. Tratamentul obiectelor puse sub sechestru
Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea
unui sechestru asupra acestora.
Codul de procedură penală reglementează la articolul 252 procedura sechestrului, după cum
urmează:
(1) Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice și să evalueze
bunurile sechestrate, putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experți.
(2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre prețioase, mijloacele de plată străine, titlurile
de valoare interne, obiectele de artă și de muzeu, colecțiile de valoare, precum și sumele de bani
care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

71

RO

(3) Bunurile perisabile se predau autorităților competente, potrivit profilului de activitate, care sunt
obligate să le primească și să le valorifice de îndată.
(4) Metalele sau pietrele prețioase ori obiectele confecționate cu acestea și mijloacele de plată
străine se depun la cea mai apropiată instituție bancară.
(5) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu și colecțiile de valoare se predau spre
păstrare instituțiilor de specialitate.
(6) Obiectele prevăzute la alineatele (4) și (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă
obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau judecății,
depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la pronunțarea în cauză a unei soluții
definitive.
(7) Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.
(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alineatului (3), precum și sumele de
bani ridicate potrivit alineatului (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de
cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.
(9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un
custode.
Codul de procedură penală reglementează și posibilitatea valorificării anticipate a bunurilor
sechestrate, după cum urmează:
Articolul 2521.
(1) În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, procurorul sau
instanța de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile
sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia.
(2) În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există
acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi
valorificate, în mod excepțional, în următoarele situații:
(a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate
s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puțin 40 % în raport cu cea de la momentul
dispunerii măsurii asigurătorii. Dispozițiile articolului 252 alineatul (1) se aplică în mod
corespunzător și în acest caz;
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(b) atunci când există riscul expirării termenului de garanție sau când sechestrul asigurător s-a
aplicat asupra unor animale sau păsări vii;
(c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
(d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreținere
necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului.
(3) În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, atunci când sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: proprietarul nu a putut fi identificat și valorificarea nu se
poate face potrivit alineatului (2), autovehiculele asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot
fi valorificate, în următoarele situații:
(a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârșirea unei infracțiuni;
(b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o perioadă de un an
sau mai mare.
(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alineatelor (1), (2) și
(3) se depun în contul prevăzut de articolul 252 alineatul (8).
România a adoptat legislație specială în materia administrării bunurilor sechestrate. Astfel, în
decembrie 2015 a fost adoptată Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, care prevede la articolul 28 că:
(1) La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și
administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul
dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15 000 euro; în acest scop, Agenția
este numită custode, în sensul articolului 252 alineatul (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Bunurile prevăzute la alineatul (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de
predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii,
potrivit articolului 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
potrivit dispozițiilor articolului 7 litera( e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabilește prin
protocolul privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor
sechestrate și confiscate, prevăzut la articolul 4 alineatul (2).
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(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alineatul (1), Agenția poate încheia contracte de achiziții
publice cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea și
administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agenției.
(4) Pentru bunurile mobile prevăzute la alineatul (1), aflate în custodie, Agenția este autorizată, cu
aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul
proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile articolelor 2521-2524 din Legea nr.
135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.
Obiectele/deșeurile sunt lăsate în custodia deținătorilor ori a unor firme specializate până la
eliminarea acestora, conform dispozițiilor legale, iar costurile sunt suportate de persoanele
cercetate.
5.3. Restabilirea mediului
Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice pot figura în procesul penal în calitate de inculpat,
dacă fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice, putând fi obligate la restabilirea situației
anterioare, ceea ce presupune repararea efectivă a daunei asupra mediului cauzate (în măsura în care
acest efect reversibil este obiectiv posibil).
Instanța de judecată, în cursul judecății, poate lua măsuri de restabilire a situației anterioare
săvârșirii infracțiunii, când schimbarea acelei situații a rezultat din comiterea infracțiunii, iar
restabilirea este posibilă (articolul 256 din Codul de procedură penală).
Din perspectiva Gărzii Naționale de Mediu (GNM), în ceea ce privește repararea prejudiciului
asupra mediului, în România se aplică principiul „poluatorul plătește” conform căruia persoana
fizică sau juridică care a produs un prejudiciu suportă costul pentru repararea prejudiciului si
înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului
(articolul 94, alineatul (1), litera (i) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare).Procedura de stabilire și luare a măsurilor preventive și
reparatorii, precum și de evaluare a caracterului semnificativ al prejudiciului aspra mediului este
reglementat de OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea
prejudiciului asupra mediului, ce transpune în legislația națională Directiva 2004/35/CE.
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Autoritatea națională competentă pentru stabilirea și luarea măsurilor preventive și reparatorii,
precum și de evaluare a caracterului semnificativ al prejudiciului aspra mediului este Agenția
Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). Pe parcursul acestui proces ANPM se consultă cu
GNM.
Realizarea măsurilor reparatorii cade în sarcina celui care a provocat prejudiciul asupra mediului,
dar în cazul în care persoana care a provocat prejudiciul nu s-a conformat obligațiilor ce îi revin
conform dispozițiilor legale în vigoare ori nu poate fi identificat, acest lucru va fi realizat de stat.
5.4. Competență
5.4.1. Principii aplicabile investigării infracțiunilor în materie de deșeuri
În măsura în care o parte din activitatea infracțională s-a derulat pe teritoriul național sau rezultatul
s-a produs pe teritoriul național, legea penală română este aplicabilă conform principiului
ubicuității. Dacă atât întreaga activitate infracțională s-a derulat în afara teritoriului național, cât și
rezultatul s-a produs în afara tarii, legea penală română se aplică dacă autorul faptei este un cetățean
român sau o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detențiunea
pe viață ori închisoarea mai mare de 10 ani. În celelalte cazuri, legea penală română se aplică
infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului României de către un cetățean român sau de o persoană
juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde a fost săvârșită
ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicției niciunui stat.
Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Prin teritoriul
României se înțelege întinderea de pământ, marea teritorială și apele cu solul, subsolul și spațiul
aerian, cuprinse între frontierele de stat. Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul României
atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în
România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în
parte, rezultatul infracțiunii (articolul 8 din Codul penal).
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5.4.2. Norme în caz de conflicte de competență
România nu a încheiat acorduri bilaterale cu alte state membre pentru soluționarea conflictelor de
competență în acest domeniu.
Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea
conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale a fost transpusă prin
Legea nr. 302/2004 (republicată) privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu
modificările și completările ulterioare.
În ceea ce privește activitatea desfășurată de Ministerul Justiției, ca autoritate centrală, nu există alte
mecanisme care să abordeze specific cazurile de criminalitate transfrontalieră în materie de deșeuri.
Există însă, alte instrumente convenționale aplicabile în materie (convenții internaționale adoptate
sub egida Consiliului Europei sau a Organizației Națiunilor Unite) care vizează instituția
transferului de proceduri. Aceasta poate constitui o soluție în cazul unor conflicte pozitive de
jurisdicție, însă instrumentele respective nu au fost adoptate strict în considerarea infracțiunilor în
materie de deșeuri.
5.5. Concluzii
•

România dispune de dispozițiile legale necesare pentru urmărirea penală a infracțiunilor
împotriva mediului cu succes. Cu toate acestea, dispozițiile relevante pentru infracțiunile
împotriva mediului și contravențiile în domeniul mediului nu sunt precizate în mod clar.
Acestea se regăsesc în Codul penal și sunt dispersate în alte peste 10 legi și ordonanțe de
urgență ale guvernului diferite.

•

Prin urmare, există o suprapunere parțială a dispozițiilor legale și pot exista diferențe în ceea ce
privește detaliile. Dispoziții privind infracțiunile în materie de deșeuri, de exemplu, pot figura
în legi diferite, și pot exista chiar niveluri diferite de pedeapsă pentru aceeași infracțiune.
Inaccesibilitatea legislației nu numai că poate necesita mult timp din partea juriștilor, ci este
susceptibilă să descurajeze practicienii să aplice întreaga gamă de dispoziții în materie de
mediu și să îi determine pe aceștia să încerce, în schimb, să urmărească penal alte aspecte ale
unui caz, cum ar fi evaziunea fiscală. Evaluatorii consideră, așadar, că, pentru a se evita
inconsecvențele și pentru a le permite practicienilor să aplice cu mai multă ușurință normele
privind infracțiunile împotriva mediului, este necesară o revizuire a legislației naționale vizând
combaterea acestor infracțiuni.
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•

Dreptul românesc prevede angajarea răspunderii penale a persoanelor juridice, ceea ce este util
în cazurile în care vinovăția unei persoane fizice nu poate fi dovedită. Practicienii care au fost
intervievați au raportat că au la dispoziție toate instrumentele juridice necesare și că, în
practică, sancționarea societăților în domeniul infracțiunilor împotriva mediului funcționează
bine și eficient. Legea prevede nu numai amenzi, ci și posibilitatea închiderii unei societăți. În
cadrului unui proces penal împotriva unei persoane fizice, persoanei juridice i se poate, de
asemenea, solicita să repare prejudiciul, dacă fapta a fost săvârșită în interesul persoanei
juridice.

•

În opinia evaluatorilor, nivelul sancțiunilor pentru societăți pare destul de scăzut, având în
vedere faptul că sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
Comparativ cu nivelul sancțiunilor pentru alte categorii de infracțiuni economice în România,
de exemplu evaziunea fiscală, sancțiunile pentru criminalitatea împotriva mediului sunt însă
relativ ridicate. Autoritățile române au subliniat că trebuie să se țină seama de faptul că, atunci
când investigația descoperă profituri economice, confiscarea câștigurilor reprezintă o
modalitate suplimentară de sancționare a societății.

•

Cu toate acestea, nu au fost raportate cazuri implicând măsuri substanțiale de confiscare în
timpul vizitei la fața locului și este clar că reușita operațiunilor de confiscare trebuie să fie
pregătită printr-o strânsă colaborare cu poliția și prin investigații financiare pe termen lung.
Pentru marea majoritate a cazurilor, nu e probabil ca aceasta să se întâmple curând. Nivelul
sancțiunilor financiare aplicate în cazurile obișnuite de încălcare a normelor/infracțiuni rămâne,
așadar, un punct important care trebuie revizuit. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce
privește nivelul sancțiunilor financiare aplicabile încălcărilor în materie de deșeuri comise de
persoane juridice și este discutabil dacă nivelul actual al sancțiunilor poate fi considerat eficace,
proporțional și cu efect de descurajare.

•

Reglementările românești privind eșantionarea în vederea colectării de probe în contextul
aspectelor legate de deșeuri fac acest proces atât de complex, îndelungat și costisitor încât poate
constitui un obstacol în calea utilizării eșantioanelor ca probe în cazurile care implică
infracțiuni în materie de deșeuri. Prin urmare, în opinia evaluatorilor, ar trebui să se aibă în
vedere elaborarea unor modalități eficace de colectare și de eșantionare, astfel încât să fie mai
probabilă admiterea lor în instanță.
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•

ONG-urile au un rol în materie de criminalitate împotriva mediului/în materie de deșeuri în
România. Dispozițiile relevante din Codul de procedură penală permite persoanelor care au un
interes să prezinte probe, cu respectarea cerințelor obișnuite privind probele. De asemenea,
ONG-urile se pot constitui ca parte civilă în procesul penal.

•

Acordul de colaborare dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și
Fundația Greenpeace reprezintă un bun exemplu de forme posibile de cooperare – în interes
public – între instituțiile publice și ONG-urile active în domeniul protecției mediului.
Schimburile de informații, acțiunile comune și toate celelalte activități care promovează o
abordare favorabilă mediului pot deveni un instrument foarte eficient pentru sensibilizarea
cetățenilor cu privire la aspectele privind protecția naturii în general. O astfel de cooperare
consolidează și transparența acțiunilor întreprinse de instituțiile publice.

•

Legislația română prevede o competență foarte amplă cu privire la infracțiunile săvârșite în
străinătate. Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului a fost transpusă în dreptul român, dar nu
există norme speciale care să reglementeze gestionarea infracțiunilor transfrontaliere în materie
de deșeuri.
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6. COOPERAREA
6.1. Cooperarea internațională
6.1.1. Forme de cooperare în cazurile transfrontaliere
Din perspectiva autorităților de aplicare a legii, cooperarea în cazurile transfrontaliere de
criminalitate în materie de deșeuri, se realizează, în principal, prin intermediul solicitărilor de
asistență polițienească internațională, operate de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională.
Nu au fost utilizate anumite canale specifice pentru schimbul de informații în cazurile
transfrontaliere de criminalitate în materie de deșeuri, însă legislația în vigoare permite schimbul de
informații în cazul criminalității din orice domeniu, inclusiv prin folosirea rețelei Eurojust.
Rețeaua ofițerilor de legătură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost înființată cu scopul de
a dezvolta relații de cooperare externă capabile atât să răspundă la cererile operative, cât și să ofere
sprijin tactic și strategic pentru deciziile luate la nivel ministerial. În 2018, în cadrul ministerului
activau 25 de atașați în domeniul afacerilor interne/ofițeri de legătură, majoritate acreditați bilateral
(într-o singură țară) și cinci acreditați multilateral (în mai multe țări învecinate). România este
reprezentată în țările UE, precum și în țările terțe europene și non-europene.
6.1.2. Canalele pentru schimbul de informații și utilizarea bazelor de date ale UE
România este foarte implicată în cooperarea polițienească transfrontalieră. Din ce în ce mai multe
date și informații sunt transmise Europolului și, prin intermediul Europolului, partenerilor din
întreaga UE și nu numai.
Ministerul Afacerilor Interne utilizează canalele de cooperare ale Centrului de Cooperare
Polițienească Internațională, care este desemnat ca punct național de contact în cazul cererilor de
asistență polițienească internațională, prin intermediul canalului de legătură securizat SIENA.
Centrul de Cooperare Polițienească Internațională înglobează mai multe canale de cooperare prin
intermediul cărora se poate face schimb de date și informații referitoare la criminalitatea de mediu,
respectiv Biroul Național Interpol București, Unitatea Națională Europol și punctul național focal,
utilizând canalele dedicate (SIENA, SIS/SIRENE etc.) și folosind pe deplin rețeaua atașaților din
domeniul afacerilor interne.
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Legea nr. 318/2015 a înființat Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care
are atribuții în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni
sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. Această lege transpune Decizia 2007/845/JAI a
Consiliului privind oficiile de recuperare a creanțelor. Totodată, prin această lege, Agenția
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este desemnată punct de contact în vederea
schimbului de date și informații pentru toate infracțiunile cu caracter transfrontalier, indiferent de
obiectul acestora.
6.1.3. Dificultăți întâmpinate în cadrul cooperării judiciare cu privire la criminalitatea în materie
de deșeuri
Nu au fost raportate probleme de ordin practic în ceea ce privește cooperarea judiciară cu privire la
criminalitatea în materie de deșeuri.
6.1.4. Performanța operațională a echipelor comune de anchetă privind criminalitatea în materie
de deșeuri
În opinia autorităților române, echipele comune de anchetă sunt benefice în toate cazurile de
criminalitate transfrontalieră, inclusiv în cazul combaterii criminalității în materie de deșeuri. Nu au
fost înregistrate însă cazuri în acest domeniu.
Ofițerii de poliție din cadrul structurilor de investigare a criminalității economice sunt în curs de
inițiere a unei echipe comune de anchetă cu autoritățile franceze pentru investigarea unor fapte
privind transferul de deșeuri din Franța, încadrate juridic ca evaziune fiscală și spălare de bani.
În acest sens, ofițerii au ca scop destructurarea unei rețele infracționale și trimiterea în instanță a
persoanelor ce se fac vinovate de comiterea de infracțiuni pe teritoriul României.
6.2. Cooperarea cu agențiile și rețelele UE
6.2.1. Cooperarea cu Europolul și Eurojustul
Autoritățile române de aplicare a legii au apreciat sprijinul și serviciile furnizate de Europol.
Dialogul cu Europol este impulsionat de prezența unor ofițeri de legătură români la Haga, specialiști
care contribuie constant la eforturile comune de combatere a criminalității organizate grave.
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România sprijină activitatea Europol prin furnizarea constantă de expertiză. Comunitatea de polițiști
români care lucrează în prezent în cadrul agenției este printre cele mai numeroase. În cadrul
platformei EMPACT, prioritatea Environmental Crime, România participă activ la implementarea
planurilor operaționale de acțiune, asumându-și rolul de stat participant pe parcursul anului 2018.
În conformitate cu ciclul de politici al UE 2018-2021, pe parcursul anului 2017, MAI/IGPR s-a
implicat activ și a sprijinit în mod concret întocmirea Planului strategic multianual al priorității
Environmental Crime, dovedind că protejarea mediului înconjurător, prin toate mijloacele,
reprezintă un interes ridicat al autorităților statului în lupta împotriva micro- și macrocriminalității.
La nivelul autorității vamale sunt cunoscute serviciile Europol, iar, după caz, se utilizează asemenea
produse și instrumente, potrivit cadrului legal și competențelor conferite de acesta (de exemplu,
utilizatori ai platformei EPE). Autoritatea vamală, conform competentelor sale, răspunde oricărei
alerte sau informații primite pe orice cale, de la orice entitate competentă, pentru care aceasta poate
lua măsuri de prevenire/combatere/stopare.
Ministerul Justiției desfășoară activități de cooperare cu Interpolul și Eurojustul, respectiv cu Biroul
Național Interpol și cu Biroul Național al României la Eurojust. Ministerul Justiției nu a solicitat
sprijinul Biroului Național al României la Eurojust cu privire la cauze privind criminalitatea în
materie de deșeuri și nici nu a primit astfel de solicitări din partea Biroului Național al României la
Eurojust. În ceea ce privește cererile primite prin intermediul Biroului Național Interpol, această
formă de cooperare interinstituțională este considerată foarte eficace de autoritățile române.
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Potrivit informațiilor furnizate de Eurojust, România a fost implicată în zece cazuri operaționale de
criminalitate împotriva mediului în total începând cu 1 ianuarie 2004. Opt cazuri sunt deschise în
prezent, celelalte două fiind deja închise. Majoritatea cazurilor (șapte din zece) sunt multilaterale,
adică România este una dintre mai multe țări solicitate; celelalte trei sunt bilaterale. În ceea ce
privește tipul de infracțiune împotriva mediului, jumătate din cazuri se refereau la poluarea aerului
(cinci din zece), trei cazuri priveau traficul de specii protejate de plante și/sau animale, iar două
cazuri priveau traficul ilegal de deșeuri. Cazurile au fost transmise Eurojustului pentru facilitarea
cooperării, a coordonării și a schimbului de informații între statele membre vizate, cu statele terțe
implicate și, într-un caz, cu OLAF-ul, în legătură cu investigații și urmăriri penale în curs, inclusiv
facilitarea unor ordine europene de anchetă și a unor cereri de asistență juridică reciprocă.
6.2.2. Experiența rezultată din utilizarea diferitelor rețele din domeniul mediului
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Arme
Explozivi și Substanțe Periculoase, are acces la Platforma europeană pentru experți (EPE) de unde
poate urmări, monitoriza, exploata, schimba sau colecta informații privind EnvicrimeNet, EMPACT
(criminalitate împotriva mediului) și Operația Silver Axe (proprietate intelectuală).
GNM este membră a Rețelei IMPEL din 2006 și a EnviCrimeNet chiar de la înființarea acesteia în
2011. În cadrul IMPEL, reprezentanții GNM participă activ în proiectele din cadrul echipei de
experți „Deșeuri și TFS”, și anume Enforcement Actions și Landfil. Sub egida proiectului
Enforcement Actions, GNM a participat în acțiuni comune de inspecție cu reprezentanți ai
autorităților competente din Elveția, Germania, Ungaria și Austria. Experiența acumulată în acest
proiect a fost utilizată în elaborarea de ghiduri și proceduri interne referitoare la controlul și
supravegherea transferurilor de deșeuri. În cadrul proiectului Landfil, comisarii GNM au participat
la inspecția comună a mai multor depozite de deșeuri, inclusiv în România, dar și la elaborarea unor
ghiduri privind inspecția depozitelor de deșeuri.
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Totodată, rețelele NC (National Coordinators) și NCP (National Contact Points) ale IMPEL au fost
folosite pentru schimb de informații în cazul mai multor transferuri ilegale de deșeuri.
Rețeaua EnviCrimeNet a facilitat schimbul de informații cu privire la modus operandi utilizate în
traficul ilicit de deșeuri, schimbul de bune practici în ceea ce privește controlul și supravegherea
transferurilor de deșeuri, dar și pentru schimbul de informații despre persoanele fizice/juridice
implicate în traficul ilicit de deșeuri (Italia, Țările de Jos) și pentru organizarea de acțiuni simultane
de control al unor transferuri particulare de deșeuri (proiectul TECUM).
În ceea ce privește prioritatea Environmental Crime din cadrul IMPACT (promotor – Franța,
promotori asociați – Spania, Italia și Slovacia), România a participat la șapte acțiuni operaționale în
cursul anului 2018 care vizează:
- desfășurarea unei operațiuni bazate pe informații pentru a combate grupurile infracționale
organizate implicate în pescuitul ilegal;
- evaluarea și promovarea utilizării unor instrumente avansate, cum ar fi dispozitivele de
urmărire, sisteme de aeronave pilotate de la distanță (RPAS), dispozitive de analiză
criminalistică și alte instrumente de supraveghere sau simulare pentru a spori capacitatea de
reacție și a sprijini investigațiile din domeniul infracțiunilor împotriva mediului;
- desfășurarea proiectului de analiză operațională pentru a sprijini agențiile de aplicare a
legii în cadrul investigațiilor lor penale, urmând o abordare multidisciplinară/multiagenție și
completarea activităților aferente din cadrul EMPACT;
- desfășurarea și punerea în aplicare a unor activități de formare multidisciplinară referitoare
la criminalitatea împotriva mediului;
- sprijinirea rețelei informale de combatere a criminalității împotriva mediului
(EnviCrimeNet) prin organizarea de reuniuni strategice;
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- organizarea a două tipuri de evenimente:
A) o conferință între statele membre relevante care desfășoară activități privind prioritatea,
Centrul sud-est european de aplicare a legii (SELEC) și Grupul operativ al acestuia privind
criminalitatea împotriva mediului și criminalitatea legată de natură, pentru a identifica
posibilitățile de cooperare între agențiile relevante ale UE și non-UE, punctele focale
comune și pentru a evalua bazele pentru zile de acțiune și formări comune viitoare;
B) cursuri de formare a comunității de aplicare a legii și a magistraților cu privire la
criminalitatea împotriva mediului;
- realizarea unui studiu de fezabilitate și testarea combaterii comerțului electronic cu specii
protejate prin organizarea de patrule cibernetice.
În 2018, România a participat la reuniuni pentru pregătirea și punerea în aplicare a mai multor
planuri de acțiune operațională [reuniunea inițială a Planului de acțiune operațională (OAP) din
2018, Silver Axe III] și o reuniune operațională privind cooperarea cu statele membre ale UE,
precum și cu țările terțe, în materie de trafic ilegal și contrafacere a produselor fitosanitare pe ruta
Polonia-Ucraina-Moldova-România.
Pentru OAP din 2019, România și-a asumat poziția de copreședinte în două acțiuni operaționale:
- desfășurarea unei investigații bazate pe informații pentru a combate grupurile infracționale
organizate implicate în traficul și comerțul ilegal cu lemn recoltat în țările de origine și în interiorul
UE
- identificarea și combaterea activităților ilegale de transport de deșeuri în regiunea Dunării și
regiunile asociate.
România va participa la alte nouă acțiuni operaționale.
În ceea ce privește cooperarea internațională, ofițerii de poliție fac schimb de informații și de date
prin intermediul Centrului de cooperare polițienească internațională și al canalului de legătură
securizată SIENA, atât cu reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii din statele membre, cât și cu
ofițeri operaționali din cadrul Europolului.
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6.3. Cooperarea dintre România și Interpol
În eforturile de combatere a criminalității în materie de deșeuri, autoritățile de aplicare a legii
utilizează toate resursele disponibile pe plan național și internațional.
Astfel, sunt folosite canalele de cooperare ale Centrului de cooperare polițienească internațională,
prin intermediul cărora se poate face schimb de date și de informații referitoare la criminalitatea de
mediu, de exemplu prin Biroul național al Interpolului din București. Există un dialog constant cu
Interpolul prin intermediul Biroului național al Interpolului din București, platformă care utilizează
la maxim toate instrumentele la dispoziția organizației cu sediul la Lyon. Unul dintre aceste
instrumente este cel pus la dispoziție de Direcția de Combatere a Infracțiunilor Împotriva Mediului
Înconjurător, care funcționează la nivelul Secretariatului General al organizației și care sprijină
constant demersurile autorităților competente din statele membre.
6.4. Cooperarea cu sectorul privat
6.4.1. Implicarea sectorului privat/a parteneriatului public-privat (PPP)
Operatorii economici care desfășoară activități în legătură cu deșeurile au obligația de a se
conforma dispozițiilor legislației aplicabile, cât și dispozițiilor actelor de reglementare din punctul
de vedere al protecției mediului (environmental soundness). O astfel de obligație se referă, de
exemplu, la notificarea autorităților competente în cazul refuzului recepției unui transport de deșeuri
care nu corespunde cu cele declarate în documentele însoțitoare și punerea la dispoziția autorităților
competente a tuturor datelor și informațiilor pe care le dețin pentru a facilita procedurile judiciare
sau administrative.
Totodată, acești operatori economici au obligația de a-și instrui periodic personalul cu privire la
responsabilitățile și obligațiile privind mediul, precum și de a păstra înregistrări privind activitățile
desfășurate. Organele de inspecție și control au acces la aceste înregistrări ori de câte ori este
nevoie.
GNM nu a încheiat până în prezent parteneriate public-privat cu operatorii economici pe care-i
controlează ori inspectează.
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6.4.2. Răspunderea în ceea ce privește obligația de a transmite informații autorităților competente
Operatorii economici care desfășoară activități în legătură cu deșeurile au, inter alia, și următoarele
obligații:
- raportează autorității competente pentru protecția mediului rezultatele automonitorizării emisiilor
poluante, conform prevederilor actelor de reglementare [articolul 94 alineatul (1) litera (k) din OUG
nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare];
- informează autoritățile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de
accident major [articolul 94 alineatul (1) litera (l) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului,
cu modificările și completările ulterioare].
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3 000
RON la 6 000 RON, pentru persoane fizice, și de la 25 000 RON la 50 000 RON, conform
articolului 96 alineatul (1) punctul 1 din OUG nr. 195/2005. Totodată nerespectarea obligațiilor
menționate anterior poate conduce și la suspendarea/anularea autorizației/autorizației integrate de
mediu, în cazul în care operatorul economic responsabil nu transmite datele și informațiile privind
mediul conform prevederilor acestor acte de reglementare.
6.4.3. Experiența în ceea ce privește cooperarea cu sectorul privat
GNM nu a încheiat până în prezent parteneriate public-privat cu operatorii economici pe care-i
controlează ori inspectează.
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6.5. Concluzii
•

În general, România a apreciat cooperarea cu Eurojustul și cu Europolul în diverse domenii. În
ceea ce privește cooperarea cu Eurojustul, România și-a utilizat biroul național la Eurojust întro măsură limitată în cazurile de criminalitate în materie de deșeuri și nu a stabilit încă o
cooperare bazată pe o echipă comună de anchetă în această privință.

•

România este membră a rețelei IMPEL pentru inspecții de mediu în Europa și membră a rețelei
EnviCrimeNet pentru servicii de investigații în domeniul mediului. România este reprezentată
în aceste rețele de către GNM.

•

România a participat la mai multe acțiuni coordonate la nivel internațional în ultimii ani. În
ceea ce privește proiectul IMPEL privind transferurile transfrontaliere de deșeuri, se
organizează perioade de inspecție comună de trei ori pe an care se desfășoară în întreaga
Europă, România contribuind la acest lucru. În proiectul TECUM, finanțat de UE, România a
jucat un rol de lider, alături de Corpul Carabinierilor din Italia și de Guardia Civil spaniolă, și a
participat la operațiile Interpolului Enigma III, 30 de zile de acțiune și 30 de zile pe mare.

•

România nu este un participant activ în cadrul Grupului de lucru al Interpolului privind
poluarea, pe a cărui agendă subiectele legate de deșeuri ocupă un loc prioritar, dar a participat
la operațiuni la nivel mondial pregătite de acest grup și distribuite statelor membre ale
Interpolului prin intermediul birourilor centrale naționale.

•

România a participat la redactarea planului strategic multianual pentru EMPACT și participă la
diferite planuri de acțiune operaționale în domeniul infracțiunilor împotriva mediului din cadrul
EMPACT.

•

Întrucât o mare parte a graniței estice a UE se află în această țară, România a stabilit o
cooperare operațională de succes cu țările din jurul Mării Negre. SELEC, care colaborează cu
țări terțe, este un bun exemplu de cooperare transfrontalieră structurală care ar putea fi utilizată
în domeniul criminalității în materie de deșeuri.

•

România cooperează cu Europolul în domeniul mediului, dar nu este clar cât de intensă este
această cooperare sau dacă SIENA este utilizată în mod structural ca posibilă sursă de
informații pentru chestiuni legate de criminalitatea în materie de deșeuri, care au de obicei o
componentă europeană/internațională.
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7. TRAFICUL ILEGAL DE DEȘEURI
7.1. STRUCTURA NAȚIONALĂ
7.1.1. Autoritățile implicate în prevenirea și combaterea transferurilor ilegale de deșeuri
Instituțiile autorizate să controleze transferurile transfrontaliere de deșeuri în România sunt:
- Garda Națională de Mediu (GNM);
- Ministerul Sănătății;
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
- Ministerul Economiei;
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Ministerul Apărării Naționale;
- autoritățile însărcinate cu securitatea națională și autoritățile administrației publice locale.
Autoritățile responsabile cu prevenirea și combaterea transferurilor ilegale de deșeuri între statele
membre, precum și între statele membre și țări terțe sunt GNM, Poliția Română, Poliția de frontieră
și Ministerul Finanțelor Publice. Controalele se desfășoară în special de către reprezentanți ai GNM.
Urmărirea penală este efectuată de procurori și de organele de cercetare ale poliției judiciare.
Garda Națională de Mediu
GNM, ca principală autoritate responsabilă pentru supravegherea și controlul deșeurilor, are
următoarele atribuții specifice în acest domeniu:
- controlul activităților operatorilor economici privind transferurile de deșeuri;
- controlul activităților operatorilor economici privind conformarea la cerințele legislației de mediu
în domeniul gestiunii deșeurilor;
- constatarea tuturor cazurilor de nerespectare a actelor de reglementare emise pentru activitățile de
gestionare a deșeurilor, aplicarea măsurilor legale și instituirea de proceduri pentru controlul
surselor de poluare din activitățile de gestionare a deșeurilor (incineratoare, depozite de deșeuri);
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- căutarea de probe privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni în domeniul protecției mediului,
notificarea organelor de cercetare penală competente și colaborarea cu acestea în vederea stabilirii
faptelor care constituie infracțiuni în conformitate cu legislația de mediu.
În exercitarea acestor atribuții, GNM a încheiat protocoale de cooperare cu celelalte autorități care
au responsabilități în domeniu, și anume cu Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul
General al Poliției de Frontieră, Agenția Națională Antifraudă - Direcția Generală a Vămilor etc. Pe
baza acestor protocoale, sunt desfășurate planuri de acțiune (operaționale) comune și inspecții și
controale comune atât la punctele de trecere a frontierelor de stat ale României și în porturi, cât și la
sediile operatorilor economici ale căror activități au legătură cu gestionarea deșeurilor (de exemplu
operațiunea Enigma III din 2015 sau operațiunea „30 de zile de acțiune” din 2017, operațiuni
coordonate de Interpol). Comisarii GNM care desfășoară activități de monitorizare și supraveghere
a transferurilor de deșeuri își îmbunătățesc competențele specializate la locul de muncă prin
facilitarea transferului de cunoștințe dinspre comisarii experimentați, precum și prin participarea la
exerciții de control organizate în comun cu alte autorități.
Fiecare structură locală a GNM dispune de un comisar specializat în controlul și supravegherea
transferurilor de deșeuri, iar cazurile complexe sunt preluate de biroul specializat al Comisariatului
general (Biroul control transfer deșeuri), care oferă, de asemenea, sprijin specializat pentru
comisarii locali.
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Direcției Generale Antifraudă, are competențe
tangențiale domeniului care face obiectul dispozițiilor OUG nr. 31/2011 privind interzicerea
achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, care
stabilește contravenții care pot fi constatate și sancționate de Agenția Națională Antifraudă, cum ar fi:
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a) nerespectarea interdicției privind achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și
neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și
fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și desecări, în
infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în
infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a
gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea
circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de
cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor
de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor
materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație,
semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea,
parazăpezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția
împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate
produce evenimente sau accidente cu victime omenești;
b) nerespectarea dispozițiilor legale conform cărora „[m]etalele feroase și neferoase și aliajele
acestora, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), încadrate ca deșeuri conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul
operațiunilor de comerț numai în condițiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.”;
c) nerespectarea de către operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului
pentru colectarea/valorificarea deșeurilor a obligației de a plăti contravaloarea bunurilor
achiziționate în condițiile legii prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu
numerar, cu respectarea dispozițiilor legale în materie fiscală;
d) nerespectarea de către operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției
mediului pentru colectarea/valorificarea deșeurilor a legislației în materia protecției persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sau a obligației
de a completa un borderou de achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor
acestora, conform unui model stabilit prin OUG nr. 31/2011.
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Autoritatea vamală
Autoritatea vamală (Direcția Generală a Vămilor) exercită, în temeiul cadrului juridic în care
operează, supravegherea și controlul vamal în domeniul interdicțiilor și al restricțiilor care au drept
scop să asigure siguranța și să protejeze sănătatea, patrimoniul cultural și mediul. Autoritatea
vamală oprește și controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export,
exercită supravegherea fiscală și verifică legalitatea și regimul vamal sau fiscal al acestor bunuri,
potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în vigoare.
În cazul detectării unor încălcări ale legislației vamale, aceasta cooperează cu celelalte instituții ale
statului. De exemplu, în cazul mărfurilor descoperite în cadrul controalelor la frontieră, acestea sunt
confiscate și predate autorităților competente. În cazul existenței unor suspiciuni cu privire la
clasificarea tarifară a unor substanțe potențial periculoase, este sesizată autoritatea competentă, și
anume GNM. În același timp, în contextul diverselor încălcări ale legislației vamale, DGV
cooperează în regim de reciprocitate cu autoritățile vamale ale altor țări, precum și cu organismele
internaționale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării și combaterii fraudelor vamale.
Controalele vamale, altele decât verificările prin sondaj, se bazează în principal pe profilarea de risc
(analiza riscurilor), efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul
de a identifica și a evalua riscurile și de a elabora măsuri de supraveghere și control pe baza
criteriilor instrumentelor de analiză a riscului stabilite la nivel național, la nivelul UE și, în măsura
posibilului, la nivel internațional.
În scopul aplicării uniforme a dispozițiilor legislative privind importul și exportul deșeurilor, au fost
luate măsuri pentru a introduce în sistemul informatic integrat vamal (SIIV), prin utilizarea
aplicațiilor de la nivelul Uniunii și de la nivel național (Tariful Integrat al Uniunii Europene TARIC și, respectiv, TARIC-RO), măsurile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și HG
nr. 788/2007. Măsurile referitoare la „import - controlul deșeurilor” și „export - controlul
deșeurilor”, pe baza Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, au fost integrate în baza de date TARIC a
Comisiei Europene. Aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru toate statele membre. Aceste
măsuri sunt însoțite de note de subsol care conțin următoarele informații:
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- Deșeurile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 fac obiectul
procedurii de notificare și a acordului preliminar scris.
- Deșeurile explicit destinate pentru analize în laborator pentru a evalua caracteristicile fizice sau
chimice ale acestora sau pentru a stabili caracterul lor adecvat pentru recuperare sau eliminare nu
fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris [a se vedea articolul 3
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006]. În schimb, se aplică dispozițiile de procedură
prevăzute la articolul 18 din același regulament. Cantitatea deșeurilor scutite de la această excepție
care sunt destinate explicit pentru analize în laborator se determină în funcție de cantitatea minimă
necesară în mod rezonabil pentru a efectua analiza în fiecare caz individual și nu trebuie să
depășească 25 kg.
- Deșeurile enumerate în anexa III (lista verde) care prezintă anumite caracteristici periculoase fac
obiectul acelorași dispoziții ca și cum acestea ar fi enumerate în anexa IV (lista portocalie).
- Deșeurile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 fac obiectul
cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18 din regulament, în cazul în care cantitatea
de deșeuri transferate depășește 20 kg.
- În scopul efectuării de operațiuni de import/export, sunt create și anexate măsurilor următoarele
documente, după caz:
- (C672) Documentul de însoțire pentru transportul deșeurilor în temeiul articolului 18 din
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și al anexei VII la acesta;
- (C669) Documentul de notificare în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006 și ale anexei IA la acesta;
- (C670) Documentul de circulație în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006 și ale anexei IB la acesta.
Măsurile sus-menționate de „restricții la import și export” au fost introduse în baza de date TARIC
de D.G. TAXUD a Comisei Europene.
Temeiul juridic pentru aceste măsuri este Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de
deșeuri, astfel cum a fost modificat și completat ulterior.
În conformitate cu HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
(CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, în baza de date TARIC_RO a fost inclusă măsura
„restricții ale deșeurilor”.
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Această măsură este însoțită de note de subsol care conțin următoarele informații:
- documentul pe baza căruia sunt transportate deșeurile, după cum urmează:
- documentul de notificare și documentul de circulație sau
- decizia de aprobare a tranzitului emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM)
sau
- formularul prevăzut în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
În sprijinul măsurilor luate pentru a reduce cantitățile de deșeuri care ajung în depozite, ar trebui
menționate eforturile autorităților române de mediu de a actualiza și a corela legislația națională cu
reglementările europene. În acest sens, este important să se menționeze publicarea în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 630/19 iulie 2018 a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu. În acest act juridic sunt detaliate mecanismele economice, precum și condițiile și
aspectele care creează premisele legale necesare pentru realizarea obiectivelor propuse (conform
angajamentelor din cadrul Planului național de gestionare a deșeurilor) în 2020: reducerea
cantităților de deșeuri depozitate cu 50 % și aplicarea ierarhiei deșeurilor.
7.1.2. Detectarea transferurilor ilegale de deșeuri
În cadrul monitorizării transporturilor rutiere de mărfuri, Direcția Generală Antifraudă
monitorizează transferurile de deșeuri care fac obiectul achizițiilor intracomunitare, dar nu
constituie o categorie distinctă de bunuri, în special din perspectiva riscului fiscal relativ redus.
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Transferurile ilegale de deșeuri pot fi identificate atât în cadrul procesului de vămuire, cât și în urma
unor plângeri sau a schimburilor de informații dintre autoritatea vamală și alte autorități de aplicare
a legii, respectiv între autoritatea vamală și alte autorități vamale din statele membre. Controalele
vamale, altele decât verificările prin sondaj, se bazează în principal pe profilarea de risc (analiza
riscurilor), efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul de a
identifica și a evalua riscurile și de a elabora măsuri de supraveghere și control pe baza criteriilor
instrumentelor de analiză a riscului stabilite la nivel național, la nivelul UE și, în măsura posibilului,
la nivel internațional. Sistemul electronic de analiză a riscurilor operează prin direcționarea
declarațiilor vamale pe culoare diferite de control vamal (verde, portocaliu, roșu). Selecția
electronică a declarațiilor vamale se realizează printr-un mecanism bazat pe profilurile de risc
implementate la nivelul SIIV. În același timp, la Direcția Generală a Vămilor este utilizat un alt
sistem informatic, care operează cu alte produse de analiză a riscurilor care sunt emise (alerte,
inforiscuri, teme de studiu etc.), dar acesta nu implică selecția automată. Procedurile care trebuie
urmate sunt indicate în aceste produse de analiză a riscului, în funcție de probabilitatea ca riscul să
se materializeze. De asemenea, punctele de trecere a frontierei sunt dotate cu echipamente de
detecție și de control nedistructiv, care nu sunt destinate detectării exclusiv a unui tip specific de
substanțe (de exemplu substanțele care diminuează stratul de ozon).
GNM pregătește un sistem anual de inspecții privind transferurile de deșeuri pentru a asigura faptul
că se efectuează inspecții și controale, printre altele, cu privire la întreprinderile și intermediarii
implicați în organizarea și livrarea transferurilor de deșeuri, precum și că se organizează inspecții și
controale la punctele de trecere a frontierei și în porturi. Activitățile de inspecție și control
organizate și desfășurate de GNM se pot împărți în două categorii:
- inspecții planificate, care au de obicei loc la obiective (operatori economici) care desfășoară
activități care au un impact asupra mediului (pentru care este obligatorie obținerea unei autorizații
neintegrate/unei autorizații integrate); de exemplu: instalații pentru depozitarea temporară a
deșeurilor

periculoase/nepericuloase,

instalații

pentru

tratarea/valorificarea

inclusiv

prin

coincinerare a deșeurilor periculoase/nepericuloase, instalații pentru eliminarea deșeurilor
periculoase/nepericuloase, etc.;
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- controale neplanificate (neanunțate) care pot fi efectuate în urma autosesizării GNM, a sesizărilor
sau a investigării incidentelor/accidentelor cu un impact semnificativ asupra mediului.
În general, transferurile ilegale de deșeuri sunt detectate prin controale la punctele de trecere a
frontierei și în porturi, dar și prin controale la operatorii economici din anumite sectoare de
activitate considerate a fi expuse unui risc ridicat de implicare în transferul ilicit de deșeuri (de
exemplu, producția de ciment). În acest caz, riscul este evaluat atât pornind de la datele GNM
privind conformitatea, cât și prin luarea în calcul a informațiilor din alte surse (de exemplu, poliție,
autorități vamale etc.).
În același timp, pentru detectarea transferurilor ilegale de deșeuri sunt luate în calcul și următoarele:
- informațiile furnizate de poliție/poliția de frontieră/autoritățile vamale sau agențiile de informații;
- informațiile primite de la autoritățile competente ale altor state membre prin canale oficiale de
comunicare (Europol sau EnviCrimeNet), prin canale informale (IMPEL) sau prin comunicare
directă bilaterală;
- sesizări formulate de populație, de personalul GNM sau chiar de către sectorul privat;
- articole în mass-media.
Principalele obstacole în calea detectării transferurilor ilegale din perspectiva GNM sunt:
- accesul indirect la baza de date/la canalele de comunicare ale Europolului;
- personalul insuficient pentru a asigura supravegherea permanentă la principalele puncte de trecere
a frontierei și porturi;
- accesul limitat la datele privind investigațiile desfășurate de organele de cercetare penală și/sau de
autoritățile vamale;
- informațiile insuficiente furnizate de serviciile de informații, dar și capacitatea limitată a GNM de
a interpreta și a folosi aceste informații.
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În ceea ce privește cazul poliției române, transferurile ilegale de deșeuri sunt adesea detectate ca
urmare a activităților informative/operative desfășurate, a inspecțiilor neanunțate efectuate asupra
vehiculelor sau la sediul agenților economici, precum și în urma sesizării organelor de cercetare
penală. Un bun exemplu în acest sens îl constituie realizările funcționarilor poliției din cadrul
Serviciului investigarea criminalității economice Dolj, care au detectat, între 2015 și 2018, șapte
transferuri ilegale de acumulatori folosiți, pentru care agenții economici implicați au primit o
sancțiune contravențională și le-au fost confiscate produsele.
7.1.3. Specificul transferurilor ilegale de deșeuri
Autoritățile române au raportat că metoda cea mai folosită de transport ilegal de deșeuri o reprezintă
ascunderea deșeurilor în interiorul altor tipuri de materiale, documentele însoțitoare indicând
transportul unor materiale inofensive. Nu au fost detectate în acest sens cazuri concrete care să
implice grupuri de criminalitate organizată.
Din statisticile înregistrate până în prezent de către poliție, criminalitatea împotriva mediului pe
scară macro nu a atins niveluri alarmante, fiind constatate numai cazuri de anvergură mică și medie
în ceea ce privește consecințele specifice care ar putea surveni din săvârșirea de infracțiuni de
mediu.
În plus, rapoartele autorităților române conțin insuficientă jurisprudență pentru a putea evalua
tendința transferurilor ilegale de deșeuri.
Principalele moduri de operare descoperite de GNM în cazul transferurilor ilegale de deșeuri
vizează clasificarea incorectă a deșeurilor, declasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri
nepericuloase sau ascunderea deșeurilor în interiorul altor materiale. Acestea au fost identificate în
diferite fluxuri de deșeuri și rute de transport (de exemplu acumulatori uzați și deșeuri municipale
pe ruta Italia-România, deșeuri din plastic pe ruta Germania-România-Turcia, deșeuri de
echipamente electrice și electronice pe ruta Austria/Ungaria-România și zguri metalifere pe ruta
România-China și în special România-Malaysia/Coreea).
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7.1.4. Măsuri privind transferul deșeurilor
GNM adoptă următoarele măsuri pentru a se asigura că transferurile de deșeuri sunt organizate și
desfășurate conform dispozițiilor legale în vigoare:
- întocmirea și punerea în aplicare a planului anual de inspecție și control, inclusiv în domeniul
transferului de deșeuri;
- organizarea și desfășurarea de inspecții planificate la obiective (operatori economici) care
desfășoară activități cu impact asupra mediului, pentru a căror desfășurare este obligatorie obținerea
autorizației/autorizației integrate de mediu [de exemplu: instalații pentru depozitarea temporară a
deșeurilor
coincinerare

periculoase/nepericuloase,
a

deșeurilor

instalații

pentru

tratarea/valorificarea

periculoase/nepericuloase,

instalații

inclusiv

pentru

prin

eliminarea

(depozitarea/incinerarea) deșeurilor periculoase/nepericuloase etc.], pentru a se asigura respectarea
condițiilor stabilite în actele de reglementare sau pentru a se interzice desfășurarea activităților
desfășurate fără autorizație/autorizație integrată de mediu, după caz;
- organizarea și desfășurarea de controale neplanificate (inopinate) în punctele de trecere a frontierei
și porturi pentru a se asigura conformarea cu notificarea prealabilă și acordul preliminar scris în
cazul transferurilor de deșeuri care intră sub incidența articolului 3 din Regulamentul (CE)
1013/2006 sau pentru a se asigura returnarea în țara de expediere a transferurilor ilegale;
- constatarea cazurilor de nerespectare a actelor de reglementare emise pentru activitățile de
gestionare a deșeurilor, aplicarea măsurilor legale și instituirea de proceduri pentru controlul
surselor de poluare din activitățile de gestionare a deșeurilor (incineratoare, depozite de deșeuri);
- căutarea de probe privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni în domeniul protecției mediului,
notificarea organelor de cercetare penală competente și colaborarea cu acestea în vederea stabilirii
faptelor care constituie infracțiuni în conformitate cu legislația de mediu.
De regulă, aceste controale și inspecții se organizează în colaborare cu celelalte autorități
responsabile (de exemplu în colaborare cu organele poliției de frontieră și cu autoritățile vamale în
punctele de trecere a frontierei etc.).
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7.2. Inspecțiile
7.2.1. Metodologia inspecțiilor și monitorizare
Controlul transferului de deșeuri se desfășoară în mod unitar la nivelul întregii țări, în baza unei
proceduri specifice de inspecție și control. Echipele de inspecție sunt dotate cu mijloace de
transport, mijloace de comunicație (care asigură și accesul la baza de date a GNM și la internet),
laptop și imprimantă portabilă, mijloace de înregistrare fotografică și video. Prelevarea probelor de
deșeuri se realizează de organisme certificate, la solicitarea comisarilor GNM. GNM are stabilite
înțelegeri mutuale cu mai multe astfel de organisme din mai multe regiuni ale României.
Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul
protecției mediului, aprobate prin Ordinul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice nr.
256/2014, sunt următoarele:
- în cazul constatării unor neconformități, pe lângă aplicarea măsurilor coercitive corespunzătoare
(sancțiune contravențională, formulare sesizare penală, suspendarea activității, suspendarea actului
de reglementare etc.) comisarii GNM stabilesc, prin actele de constatare încheiate, măsuri privind
asigurarea conformității, cu termene de realizare precise;
- operatorul economic controlat are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse
prin actele de constatare încheiate de comisarii GNM [articolul 94 alineatul (1) litera (g) din OUG
nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare];
- operatorul economic controlat are obligația de a notifica GNM cu privire la realizarea măsurilor
stabilite prin actele de constatare, la expirarea termenului stabilit pentru conformare;
- GNM realizează controale și inspecții cu privire la realizarea măsurilor privind asigurarea
conformității.
Nerespectarea obligației de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de
constatare încheiate de comisarii GNM constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
7 500 lei la 15 000 lei pentru persoane fizice și de la 50 000 lei la 100 000 lei pentru persoane
juridice.
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Prevederile legislative naționale prevăd posibilitatea confiscării bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din săvârșirea unor contravenții. Aceste bunuri pot constitui probe importante în
procedurile judiciare ori administrative ulterioare controalelor, însă până în prezent GNM nu a
utilizat acest instrument din cauza lipsei unei proceduri de confiscare și de luare a altor măsuri de
conservare sau de valorificare a acestora, prevăzute de lege.
Direcția Generală Antifraudă are atribuții în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și
colaborează cu alte instituții în măsura în care tranzacțiile analizate au consecințe fiscale.
Monitorizarea deșeurilor nu intră în atribuțiile Direcției Generale Antifraudă. În sfera
contravențională Direcția Generală Antifraudă aplică sancțiuni exclusiv într-un domeniu restrâns
prevăzut de OUG nr. 31/2011, și anume sancțiuni contravenționale principale fără măsuri de
confiscare.
În situația identificării unor nereguli, autoritatea vamală acționează în baza cadrului legal în care își
desfășoară activitatea. Totodată, între autoritatea vamală și alte instituții ale statului s-au încheiat
protocoale de colaborare, care prevăd, printre altele, și schimbul permanent de date si informații cu
privire la persoane juridice/fizice suspectate de încălcare a reglementărilor de mediu.
Inspecția Sanitară de Stat derulează controale specifice la unitățile sanitare/operatorii economici,
conform competențelor pentru verificarea modului de gestionare a deșeurilor rezultate din
activitatea medicală. În situația în care prin actul de inspecție sanitară s-au identificat pericole ce
constituie surse de risc pentru sănătatea publică, se aplică următoarele sancțiuni, conform
prevederilor Ordinului nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea
Inspecției Sanitare de Stat:
a) sancțiuni contravenționale, în conformitate cu dispozițiile HG nr. 857/2011 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice;
b) suspendarea temporară a funcționării obiectivelor/operatorilor;
c) notificarea neconformităților către instituțiile cu competențe în domeniu;
d) sesizarea autorităților competente;
e) înaintarea de plângeri penale către organele competente.
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De asemenea, se efectuează acțiuni de control pentru verificarea punerii în aplicare a măsurilor
vizând remedierea neconformităților. Inspectorii sanitari nu pot aplica măsuri de confiscare.
Inspectorii sanitari utilizează metodele și procedurile de inspecție stabilite în Ordinul nr. 824/2006.
Pentru efectuarea controalelor în domeniul managementului deșeurilor rezultate din activitatea
medicală sunt stabilite grile de inspecție și modele de raportare în conformitate cu legislația
specifică deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
Poliția Română cooperează permanent cu toate instituțiile publice care au responsabilități în acest
domeniu, în special cu comisarii GNM, în următoarele moduri:
-

În temeiul articolului 291 din Codul de procedură penală, „orice persoană cu funcție de
conducere în cadrul unei autorități a administrației publice sau în cadrul altor autorități publice,
instituții publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum și orice persoană cu
atribuții de control, care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei
infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze
de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile
delicte și orice alte mijloace de probă să nu dispară”. Aceasta generează obligația cooperării
interinstituționale în domeniul criminalității de mediu;

-

În ceea ce privește aspectele juridice menționate mai sus, este deschisă calea de cooperare
interinstituțională cu celelalte autorități răspunzătoare pentru combaterea infracțiunilor de
mediu, în special cooperarea dintre organismele de aplicare a legii penale și specialiștii în acest
domeniu ai GNM;

-

Cooperarea interinstituțională are loc și în contextul planurilor comune de acțiune vizând
combaterea criminalității în domeniul protecției mediului, inițiate atât de structurile Poliției
române, cât și de alte structuri cu competențe în domeniu. Aceasta implică, de asemenea,
crearea de echipe de lucru comune;

-

În ceea ce privește schimburile de date și de informații între instituții, acesta are loc prin
intermediul unor reuniuni formale, organizate de la caz la caz;

-

Ca specialiști în domeniul protecției mediului, comisarii GNM oferă sprijin specializat și
expertiză pentru soluționarea cazurilor penale tratate de organele de cercetare penală ale Poliției
judiciare.
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Poliția Română, prin structurile specializate, are atribuții în gestionarea materialelor periculoase
ridicate în vederea confiscării, în timpul procedurilor judiciare. Confiscarea bunurilor periculoase
este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 14 (republicată) din 31 ianuarie 2007 pentru
reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului.
7.2.2. Inspecții specifice în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE) și vehiculele scoase din uz (VSU)
GNM organizează periodic inspecții și controale la operatorii economici care desfășoară activități în
legătură cu DEEE-urile (colectare, stocare temporară, tratare, valorificare și/sau eliminare), inclusiv
transferul de astfel de deșeuri. Aceste inspecții și controale sunt organizate și desfășurate în scopul
verificării conformității activităților desfășurate de acești operatori economici cu prevederile legale
în vigoare, dar și cu condițiile particulare stabilite în actele de reglementare (potrivit legislației
naționale operatorii economici ce desfășoară activități în legătură cu deșeurile, în particular DEEEuri, au obligația de a obține autorizație/autorizație integrată de mediu, după caz).
Una dintre condițiile stabilite în autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu emise pentru
activitățile referitoare la DEEE-uri se referă la raportarea cantității de astfel de deșeuri colectată,
stocată temporar, tratată, valorificată și/sau eliminată).
În vederea prevenirii transferurilor ilegale de DEEE-uri, GNM organizează controale periodice în
punctele de trecere a frontierei în colaborare cu alte autorități (organe ale poliției de frontieră,
organe vamale). În cadrul acestor inspecții se utilizează inclusiv Ghidul corespondent nr. 1 privind
transferul de DEEE-uri elaborat de Comisia Europeană (ghid ce furnizează suport în punerea în
aplicare a legislației europene privind transferul de DEEE-uri, în particular în ceea ce privește
prevenirea exportului ilegal de DEEE-uri în afara UE, în special prin declasificarea frauduloasă a
DEEE-uri ca non-deșeuri – echipamente second hand).
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GNM organizează, de asemenea, periodic inspecții și controale la operatorii economici care se
ocupă cu colectarea, stocarea temporară, tratarea, valorificarea și/sau eliminarea VSU-urilor,
inclusiv transferul de astfel de deșeuri. Aceste inspecții și controale sunt organizate și desfășurate în
scopul verificării conformității activităților desfășurate de acești operatori economici cu prevederile
legale în vigoare, dar și cu condițiile particulare stabilite în actele de reglementare, inclusiv
îndeplinirea condițiilor minime pentru locurile de colectare/tratare a VSU-urilor (potrivit legislației
naționale operatorii economici ce desfășoară activități în legătură cu deșeurile, în particular VSUuri, au obligația de a obține autorizație/autorizație integrată de mediu, după caz).
Aceste inspecții au ca obiectiv și identificarea amplasamentelor pe care se desfășoară activități
ilegale de dezmembrare VSU fără obținerea în prealabil a autorizației/autorizației integrate de
mediu.
În cele mai multe cazuri, VSU sunt transferate în RO din alte state membre ale UE fiind disimulate
în bunuri second hand. În cadrul acestor inspecții se verifică funcționalitatea autovehiculelor
transferate ca vehicule second hand.
7.2.3. Primul plan de inspecție
În conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, GNM a îndeplinit această
cerință prin adoptarea planurilor de control pentru anii 2017 și 2018.
7.2.4. Provocări întâmpinate în ceea ce privește returnarea expedierii ilegale de deșeuri
Autoritățile române au menționat următoarele provocări principale întâmpinate în ceea ce privește
returnarea expedierii ilegale de deșeuri în țara de origine; cooperarea deficitară a autorităților
competente din țara de origine, probleme determinate de completarea necorespunzătoare a
documentelor, lipsa informațiilor privind amplasarea și numele expeditorului deșeurilor,
incapacitatea sau refuzul expres al conducătorului auto sau al proprietarului de drept de a oferi toate
informațiile necesare, durata extrem de mare pentru a furniza proba indubitabilă etc.
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7.3. Concluzii

•

Diversele autorități care sunt implicate în prevenirea și combaterea transferului ilegal de
deșeuri participă pe scară largă. Rolul principal este jucat de organele administrative de la nivel
național, regional și local. Printre acestea se numără GNM, Poliția Română, Poliția de frontieră
și structurile Ministerului Finanțelor Publice.

•

GNM este principala autoritate în lupta împotriva nerespectării Regulamentului (CE)
nr. 1013/2006. Inspectorii GNM dispun de cunoștințele de specialitate, capacitatea și
echipamentele pentru efectuarea de inspecții asupra societăților de gestionare a deșeurilor, a
întreprinderilor de transport și a proprietarilor de depozite de deșeuri. Inspectorii GNM au doar
competențe administrative, nu și competențe de aplicare a legii în materie penală. În cazul
existenței unor activități infracționale în legătură cu deșeurile, GNM trebuie să se bazeze pe
partenerii săi din domeniul aplicării legii din România, cum ar fi poliția națională, poliția de
frontieră, garda de coastă sau autoritățile vamale.

•

Inspecțiile asupra transferurilor de deșeuri sunt efectuate de comisarii GNM, parțial în
coordonare cu poliția transporturi sau poliția de frontieră. Numărul total de controale asupra
transferurilor de deșeuri pare inadecvat având în vedere riscul ridicat de transporturi ilegale
care derivă din poziția geografică a României la frontiera externă a UE și din multiplele
stimulente economice. Începând de la 1 ianuarie 2016, importurile de deșeuri pentru
valorificare/reciclare nu mai trebuie să fie notificate autorităților de mediu înainte de expediere.
Numărul instalațiilor de valorificare/reciclare din România este limitat. Evident, această situație
necesită controale mai țintite în trafic și la frontiere pentru a preveni criminalitatea în materie
de deșeuri și a proteja mediul. Personalul GNM este conștient de faptul că acest nou context
legislativ reprezintă o mare provocare. În opinia evaluatorilor, trebuie luată în considerare
întrebarea dacă va fi posibilă efectuarea în viitor a unui număr suficient de inspecții și controale
în lipsa unor alocări bugetare suplimentare.

•

GNM a elaborat planul de inspecții impus de legislația UE în perioada ultimilor doi ani. Planul
descrie activitatea bazată pe risc a GNM pentru combaterea criminalității în materie de deșeuri.

•

Tehnicile de cercetare și instrumentele folosite pentru investigarea poluării par suficiente și
permit efectuarea unor investigații corecte.
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•

Autoritatea vamală dispune de un sistem adecvat bazat pe riscuri și include, de asemenea,
riscurile legate de importurile și exporturile ilegale de deșeuri în analizele sale ale riscurilor.
Sarcina cea mai importantă și prioritatea autorității vamale o constituie colectarea taxelor.

•

În practică, controlul vamal pentru transporturile care pleacă din UE se concentrează asupra
documentației și implică un control fizic numai atunci când documentația prezintă aspecte
neregulamentare. Se știe însă din cercetările penale din trecut că atunci când există făptuitori
care expediază deșeuri în mod ilegal pe scară mai mare, aceștia au de obicei grijă să furnizeze
documentație corectă de însoțire a deșeurilor. Aceste documente (frauduloase) nu dau naștere
niciunei suspiciuni în cadrul unui control vamal. Pentru a detecta transferurile ilegale de
deșeuri, trebuie efectuate controale fizice. Controalele fizice ale administrației vamale sunt
necesare mai ales în domeniile importului și exportului de deșeuri. Aceste controale ar putea fi
planificate de o structură din cadrul administrației vamale care colectează date privind
societățile de import/export și informații de la alte agenții, precum GNM și poliția.

•

În ceea ce privește transferurile de VSU, controalele vamale par să se concentreze mai degrabă
pe transferurile de „autovehicule avariate” care intră în țară decât pe transporturile de vehicule
uzate care ies din UE prin România. Colectarea VSU are loc, în multe cazuri, fără a ține seama
de legislația UE și fără o dezmembrare adecvată cu extragerea substanțelor periculoase
conținute. Prin urmare, în opinia evaluatorilor, sunt necesare inspecții fizice, concentrate asupra
riscului special din portul Constanța și efectuate fie de agenți vamali pregătiți să evalueze starea
acestor autovehicule, fie în cooperare cu GNM. Administrația vamală ar trebui încurajată să își
revizuiască sistemul de analiză a riscului în ceea ce privește această chestiune specifică și să
planifice controalele în consecință.

•

Cazurile care implică deșeuri sunt cercetate de poliția portuară, de poliția de frontieră, de garda
de coastă și de autoritățile vamale în ceea ce privește criminalitatea în materie de deșeuri.
Aceste autorități sunt implicate în special în cazul în care există indicii clare privind activități
infracționale, în general cu sprijinul substanțial necesar din partea GNM.
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•

Nu există un serviciu specializat de informații operative și de cercetare pentru criminalitatea de
mediu legată de deșeuri în cadrul organizației GNM. În plus, nu există o unitate specializată de
combatere a criminalității de mediu legate de deșeuri în cadrul niciuneia dintre autoritățile de
aplicare a legii. Prin urmare, în opinia evaluatorilor, ar trebui să se analizeze în ce fel România
ar putea să-și consolideze capacitatea de depistare, inclusiv prin intermediul controalelor fizice
ale transferurilor ilegale de deșeuri și al inspecțiilor la sediile întreprinderilor.
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8. GESTIONAREA DEȘEURILOR PERICULOASE
8.1. Clasificarea deșeurilor periculoase și provocările pe care le implică gestionarea
acestora
Articolul 3 din Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea
mediului interzice colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv
supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, precum și
acțiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor
legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu
semnificativ adus mediului. Aceste acte se pedepsesc cu închisoare de la șase luni la trei ani.
Majoritatea cazurilor de transfer ilegal de deșeuri detectate de GNM privesc încadrarea eronată a
deșeurilor, declasificarea deșeurilor periculoase în deșeuri nepericuloase ori disimularea deșeurilor
în interiorul altor materiale. Principalul obstacol identificat de GNM constă în stabilirea faptului că
anumite deșeuri ce au făcut obiectul unor operațiuni ilegale sunt deșeuri periculoase. Pentru aceasta
este necesară prelevarea de probe de deșeuri și analizarea acestora de către un laborator de
specialitate. Pentru a constitui probe în proceduri judiciare ori administrative ulterioare controlului,
probele de deșeuri trebuie să fie prelevate și analizate de organisme acreditate. Personalul GNM nu
este acreditat pentru a efectua astfel de operațiuni (prelevarea și analizarea probelor de deșeuri),
astfel încât GNM este obligată să apeleze la organisme externe, care nu sunt întotdeauna disponibile
în timp util din cauza numărului redus al organismelor acreditate pentru prelevarea și analizarea
probelor de deșeuri existente la nivel național.
Totodată, prelevarea și analizarea probelor de deșeuri sunt costisitoare iar GNM nu are alocate
fonduri suficiente pentru a acoperi costurile. Prevederile legislative naționale prevăd posibilitatea
confiscării bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea unor contravenții. Aceste bunuri
pot constitui probe importante în procedurile judiciare ori administrative ulterioare controalelor,
însă până în prezent GNM nu a utilizat acest instrument din cauza lipsei unei proceduri de
confiscare și de luare a altor măsuri de conservare sau de valorificare a acestora, prevăzute de lege.
Unitățile de parchet au întâmpinat dificultăți în stabilirea certă a eventualelor daune aduse mediului,
precum și sănătății umane și animale.
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GNM este un corp specializat de inspecție și control ce poate aplica măsuri de sancționare, de
suspendare/încetare a activității ca urmare a poluării și deteriorării mediului sau pentru
nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru
protecția mediului și a măsurilor stabilite în notele de constatare și în rapoartele de inspecție și
control. Activitățile de inspecție și control organizate și desfășurate de GNM urmăresc analiza,
prevenirea riscurilor și limitarea amenințărilor de ordin ecologic, fiind împărțite în 2 categorii:
1. inspecții planificate, care au de obicei loc la anumite obiective (operatori economici) care
desfășoară activități care au un impact asupra mediului (pentru care este obligatorie
autorizația/autorizația integrată de mediu); de exemplu: instalații pentru depozitarea temporară a
deșeurilor
coincinerare

periculoase/nepericuloase,
a

deșeurilor

instalații

pentru

tratarea/valorificarea

periculoase/nepericuloase,

instalații

pentru

inclusiv

prin

eliminarea

(depozitarea/incinerarea) deșeurilor periculoase/nepericuloase etc.
Planificarea acestor inspecții se face pe baza evaluării riscului obiectivelor controlate (operatori
economici). Următoarele categorii de frecvențe sunt utilizate în planificarea inspecțiilor de mediu:
- Operatori clasa A: două inspecții/an;
- Operatori clasa B: o inspecție/an;
- Operatori clasa C: o inspecție la doi ani;
- Operatori clasa D: o inspecție la trei ani.
Următoarele criterii sunt avute în vedere la evaluarea riscului obiectivelor controlate:
- criterii de impact: complexitatea obiectivului (directivele europene aplicabile), tipul și nivelul
emisiilor în aer/apă/sol, accidente și incidente, deșeuri generate/stocate;
- criterii de performanță: aplicarea BAT (cele mai bune tehnici disponibile), participarea la
EMAS/ISO 14001, grad de conformare (număr și tip sancțiuni contravenționale), accidente și
incidente.
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În medie, GNM realizează 15 644 de inspecții planificate pe an, după cum urmează:
- 736 de inspecții la operatori clasa A;
- 9 214 inspecții la operatori clasa B;
- 736 de inspecții la operatori clasa C;
- 1 958 de inspecții la operatori clasa D.
Conform articolului 50 din Regulamentul (CE) 1013/2006, GNM elaborează anual un plan de
inspecție privind transferurile de deșeuri prin care se asigură organizarea de inspecții și controale
atât ale unităților, ale întreprinderilor și ale brokerilor implicați în organizarea și efectuarea de
transferuri de deșeuri, cât și în punctele de trecere a frontierei și în porturi.
În general, transferurile ilegale de deșeuri sunt depistate prin controalele efectuate în punctele de
trecere a frontierei și în porturi, dar și prin controalele efectuate la operatorii economici din anumite
sectoare de activitate considerate a avea un risc ridicat de implicare în traficul ilicit de deșeuri (de
ex: producția cimentului). În acest caz, riscul este evaluat pornind de la datele GNM privind
conformitatea și prin luarea în considerare a informațiilor din alte surse (de exemplu poliție,
autorități vamale etc.). În același timp, pentru detectarea transferurilor ilegale de deșeuri sunt luate
în calcul și următoarele:
- informațiile furnizate de poliție/poliția de frontieră/autoritățile vamale sau agențiile de informații;
- informațiile primite de la autoritățile competente ale altor state membre prin canale oficiale de
comunicare (Europol sau EnviCrimeNet), prin canale informale (IMPEL) sau prin comunicare
directă bilaterală;
- sesizări formulate de populație, de personalul GNM sau chiar de către sectorul privat;
- articole în mass-media.
2. Controale neplanificate (neanunțate), care pot fi efectuate în urma autosesizării GNM, pentru
soluționarea petițiilor ori investigarea unor incidente/accidente cu impact semnificativ asupra
mediului etc.
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Anual, GNM realizează 25 047 de controale neplanificate, după cum urmează:
- 972 de controale la autosesizarea GNM;
- 5 408 controale pentru soluționarea unor petiții;
- 174 de controale pentru investigarea unor incidente/accidente cu impact semnificativ asupra
mediului;
- 1 569 de controale pentru verificarea realizării la termen a măsurilor stabilite cu ocazia inspecțiilor
anterioare;
- 16 924 de alte controale.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată),
Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul sănătății publice, are ca atribuție și
responsabilitate asigurarea activității de inspecție sanitară care se organizează pe domenii specifice
de activitate, la nivel național și regional.
Această activitate este coordonată de către structura de specialitate (Inspecția Sanitară de Stat – ISS)
din cadrul Ministerului Sănătății și realizată de cele 41 de direcții de sănătate publică județene și a
Municipiului București (DSP) din subordinea Ministerului Sănătății.
În Ordinul nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției
Sanitare de Stat sunt prevăzute tipurile de controale desfășurate de personalul cu atribuții de
inspecție sanitară de stat, astfel:
a) tematice, când se inspectează un singur domeniu de activitate sau un singur tip de operatori,
produse ori servicii;
b) planificate, când se inspectează periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o frecvență
proporțională cu gradul de risc;
c) de necesitate, în cazul apariției unor fenomene naturale sau provocate artificial, care presupun
urgențe majore în domeniul igienei, epidemiologiei și medicinei muncii;
d) la solicitări/sesizări: inspecțiile solicitate de către cetățeni (după identificarea acestora), de
instituții și autorități centrale și locale ale administrației publice, de alte organisme și organizații, de
mass-media, la autosesizare, precum și la cererea autorității competente din alt stat membru al
Uniunii Europene;
e) inspecții de reverificare, la expirarea termenului de remediere a neconformităților constatate
anterior.
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Obiectivele care sunt verificate în cadrul acțiunilor tematice de inspectorii sanitari, relevante pentru
domeniul managementului deșeurilor, sunt prioritizate astfel:
a) unitățile noi;
b) unitățile care înregistrează sistematic neconformități;
c) unitățile care au înregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfecții alimentare, boli
profesionale, intoxicații, infecții nosocomiale).
Anual, inspectorii sanitari efectuează cel puțin un control la unitățile sanitare, unul dintre obiective
fiind verificarea modului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
O dată pe an sau cel mult la doi ani inspectorii sanitari efectuează acțiuni tematice specifice pentru
controlul managementului deșeurilor. În anul 2017, respectiv în anul 2018 au fost efectuate
controale comune ISS (Inspecția Sanitară de Stat) - GNM pentru verificarea respectării legislației
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și trasabilitatea acestora, pe
categorii și cantități, de la unitatea sanitară la instalația de eliminare.
Activitatea de transport a deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României este
reglementată de HG nr. 1061/2008. Generatorii (deținătorii), transportatorii și destinatarii (instalații
de tratare/valorificare/eliminare deșeuri periculoase) au obligația de a ține evidența operațiunilor
efectuate cu deșeuri pe baza Formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase și a
Formularului de încărcare/descărcare deșeuri periculoase.
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Prin controalele și inspecțiile periodice efectuate de GNM se verifică corectitudinea completării
formularelor de aprobare a transporturilor de deșeuri periculoase și formularelor de
încărcare/descărcare deșeuri periculoase, precum și asigurarea trasabilității privind operațiunile cu
deșeuri periculoase de la generatori la destinatarii finali. Pentru consolidarea capacității GNM de a
verifica asigurarea trasabilității privind operațiunile cu deșeuri periculoase si substanțe chimice de
la generatori la destinatarii finali, instituția este în curs de implementare a proiectului: „Reducerea
substanțelor periculoase - Instrumente suport pentru luarea deciziilor”, finanțat prin Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European. Inspectorii sanitari verifică dacă unitățile sanitare țin
evidențele de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu
prevederile Ordinului de ministru nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
În cazul în care unitățile sanitare nu dețin aceste evidențe, inspectorii sanitari pot aplica sancțiuni cu
amendă de la 600 lei la 1 200 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3 000 lei la
7 500 lei pentru persoanele juridice, conform prevederilor HG nr. 857/2011 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice. De asemenea, inspectorii
sanitari verifică dacă etichetarea deșeurilor periculoase respectă Ordinul de ministru nr. 1226/2012,
iar nerespectarea acestor prevederi se poate sancționa conform celor prezentate mai sus.
8.3. Măsurile pentru protecția mediului și a sănătății umane în contextul tratării deșeurilor
periculoase
GNM organizează periodic inspecții și controale la operatorii economici care desfășoară activități în
legătură cu deșeurile periculoase (colectare, stocare temporară, tratare, valorificare și/sau
eliminare), inclusiv transportul/transferul de astfel de deșeuri.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

111

RO

Aceste inspecții și controale sunt organizate și desfășurate în scopul verificării conformității
activităților desfășurate de acești operatori economici cu prevederile legale în vigoare, dar și cu
condițiile particulare stabilite în actele de reglementare (potrivit legislației naționale operatorii
economici ce desfășoară activități în legătură cu deșeurile, în particular deșeuri periculoase, au
obligația de a obține autorizație/autorizație integrată de mediu, după caz). Măsurile aplicate de către
GNM, în baza acțiunilor de inspecție cu tematica verificării conformității operatorilor economici ce
desfășoară activități în legătură cu deșeurile periculoase sunt:
-

suspendarea

temporară

a

activității

operatorului

economic

până

la

obținerea

autorizației/autorizației integrate de mediu;
- constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege;
- sesizarea organelor de urmărire penală competente și colaborarea cu acestea la constatarea faptelor
care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni.
Inspectorii sanitari verifică dacă unitățile sanitare respectă prevederile Ordinului de ministru nr.
1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități
medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile
rezultate din activități medicale. În cazul în care aceste standarde nu sunt respectate, inspectorii
sanitari pot aplica sancțiuni cu amendă de la 600 lei la 1 200 lei pentru persoanele fizice, respectiv
cu amendă de la 3 000 lei la 7 500 lei pentru persoanele juridice, conform prevederilor HG nr.
857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
pentru următoarele fapte:
a) nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport și tratare a deșeurilor
provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
b) inexistența sau, după caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deșeurilor provenite din
activitățile medicale;
c) nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
d) transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte mijloace de transport
decât cele avizate în acest sens de structurile Ministerului Sănătății și care nu îndeplinesc condițiile
stabilite prin normele în vigoare;
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e) neasigurarea circuitelor funcționale, precum și a gestionării corecte a deșeurilor rezultate din
activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
f) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerințele impuse de normele pentru colectarea deșeurilor
periculoase;
g) depunerea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor de
locuit sau în alte locuri neautorizate.
8.4. Tendințe în ceea ce privește gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase
Principalele moduri de operare identificate de GNM în ceea ce privește gestionarea neconformă a
deșeurilor periculoase sunt următoarele:
- depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în recipiente/spații neadecvate și pe perioade de
timp mai mari decât prevede legea (peste 1 an);
- tratarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase, inclusiv amestecarea ilegală a deșeurilor
periculoase cu deșeuri nepericuloase/alte materiale;
- eliminarea ilegală a deșeurilor periculoase fie prin depozitarea deșeurilor periculoase în depozite
de deșeuri nepericuloase, fie prin utilizarea anumitor categorii de deșeuri periculoase drept
combustibili.
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8.5. Concluzii
•

România nu dispune de o strategie națională pentru combaterea criminalității de mediu în
întreaga sa amploare. Este, însă, clar că există o strategie națională pentru subiectul specific și
prioritar al criminalității silvice. Nu există o strategie specifică pentru substanțele periculoase.

•

Clasificarea deșeurilor periculoase se aplică în temeiul acordurilor relevante de la nivel
european. Având în vedere problemele legate de analizarea și identificarea fluxurilor de deșeuri
în general, care derivă din dificultatea pe care o constituie pentru GNM să facă distincția între
deșeuri și non-deșeuri în general, colectarea probelor nu trebuie să fie efectuată de comisarii
GNM. Aceasta este realizată de către un laborator acreditat (eventual prin intermediul agenților
poliției judiciare). Nu există decât puține entități acreditate pentru prelevarea de probe de
deșeuri și analizarea lor și acestea nu sunt întotdeauna disponibile, ceea ce duce la o pierdere
suplimentară de timp în cadrul investigației preliminare.

•

În plus, nu există nicio imagine de ansamblu a informațiilor privind criminalitatea de mediu, și
nici cu privire la subiectul specific al deșeurilor și substanțelor periculoase. În consecință, nu
există o imagine de ansamblu asupra celor mai importante tendințe în domeniul criminalității în
materie de deșeuri. Se păstrează o evidență a numărului de inspecții și a contravențiilor și
infracțiunilor constatate.
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9. GENERAREA SAU MANIPULAREA ILEGALĂ DE MATERIALE PERICULOASE
9.1. Conceptul de materiale periculoase
Termenul „deșeuri periculoase” înseamnă deșeuri care fac obiectul legislației specifice privind
regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o
proprietate care face ca acestea să fie periculoase. Nu se folosește un termen general pentru
„materiale periculoase”. Exista însă definiții detaliate în OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, în care se clarifică faptul că termenul acoperă:
- deșeuri periculoase;
- substanțe periculoase;
- substanțe și preparate chimice periculoase (Legea 360/2003);
- agenți chimici periculoși (HG 1218/2006).
În vederea unei bune gestionări a deșeurilor medicale se utilizează codurile din anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, așa cum este
prevăzut în Ordinul de ministru nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
În cazul unor litigii sau neconcordanțe asupra clasificării unui amestec, se verifică documentele
privind natura și proveniența materialelor respective și se solicită opinia Secretariatului Tehnic de la
ECHA (European Chemicals Agency), în baza tuturor informațiilor colectate. Agenția Națională
pentru Protecția Mediului, în calitate de autoritate națională de reglementare, ia o decizie și
informează părțile. Atunci când li se solicită, reprezentanții Ministerului Sănătății pot formula opinii
cu privire la efectul negativ asupra sănătății populației.
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9.2. Tipuri de activități ilegale legate de generarea și manipularea ilegale de materiale
periculoase și tendințele actuale din acest domeniu
Codul penal incriminează nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive (articolul 345).
Prevederi specifice referitoare la sancțiuni se regăsesc în capitolul VI Sancțiuni din Legea nr.
111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților
nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu legislația din Romania, activitățile de generare sau manipulare a produselor
periculoase sunt inspectate și controlate de către Garda Națională de Mediu, cât și de către Inspecția
Muncii, instituție subordonată Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Legislația din Romania privind tematica supravegherii stării de sănătate și a protecției mediului
include interdicții/restricții de manipulare a materialelor periculoase:
- Hotărârea nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și
sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența
agenților chimici;
- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice
periculoase;
- Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea
mediului.
O parte din acțiunile interzise sau restricționate prin legislația mai sus menționată sunt:
- Funcționarea fără autorizație de mediu sau fără autorizație integrată de mediu este interzisă pentru
activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare;
- Importul și exportul substanțelor și preparatelor periculoase restricționate sau interzise la utilizare
de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor
și convențiilor internaționale la care România este parte;
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- Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor periculoase de orice natură, în scopul eliminării
acestora, este interzisă;
- Furnizarea de către producători, importatori, distribuitori și utilizatori a unor date nereale sau
incomplete despre substanțe și preparate chimice periculoase este interzisă;
- Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă
utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb și a tuturor
produselor care conțin acești pigmenți;
- Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb;
- Este interzisă manipularea materialelor periculoase fără echipamente de protecție adecvate;
- Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prezentați
mai jos, precum și activitățile ce îi implică. Interdicțiile nu se aplică dacă agentul chimic este
prezent în alt agent chimic sau este deșeu, dacă valoarea concentrației sale este mai mică decât
valoarea-limită de 0,1 % măsurată în procente de greutate.

Denumirea agentului chimic Numărul CAS

Numărul
EINECS
(Inventarul european al
substanțelor
chimice
existente introduse pe piață)

2 naftilamină și derivații săi
4 aminodifenil și derivații săi
benzidină și derivații săi
4 nitrodifenil

202-080-4
202-177-1
202-199-1
202-204-7

91-59-8
92-67-1
92-87-5
92-93-3

Ca urmare a măsurilor luate la nivel local, prin colaborarea permanentă cu alte autorități implicate
în supravegherea pieței, în mod special cu Direcția Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din
cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și a inspecțiilor neplanificate
(neanunțate) realizate de GNM se remarcă o scădere a cazurilor privind generarea sau manipularea
ilegală de materiale și substanțe chimice periculoase.
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9.3. Aspecte procedurale
9.3.1. Modalități de colectare a probelor și de manipulare a materialelor periculoase
GNM verifică documentele de proveniență ale produselor periculoase, realizează schimburi de
informații și participă la acțiuni comune cu alte autorități cu competențe similare, cum este Direcția
Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (de
exemplu Acțiunea e-commerce ilicit de FREON - 2018).
Atunci când există suspiciunea neconcordanței între înscrisurile din documentele de transport și
mărfurile transportate se solicită efectuarea prelevării probelor din mărfuri, doar de către
laboratoare autorizate, cu condiția ca acest lucru să nu pericliteze siguranța în trafic sau la sediul
întreprinderilor (articolul 33 din Hotărârea nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea
Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România).
În ceea ce privește autoritățile de aplicare a legii, pentru investigarea cazurilor de generare sau
manipulare ilegală de materiale periculoase se realizează o documentare operativă, pe baza datelor
și informațiilor pe care le deține ofițerul de caz, situație în care pot fi utilizate toate pârghiile legale,
inclusiv colaborarea cu alte instituții cu atribuții in domeniu, respectiv GNM, Autoritatea
Fitosanitară, direcțiile de sănătate publică etc. Se folosesc și cercetări și investigații calificate,
inclusiv utilizarea metodelor speciale de supraveghere și cercetare prevăzute de articolul 130 din
Codul de procedură penală, acestea fiind efectuate sub supravegherea procurorului din cadrul
parchetului competent. Ulterior, vor fi ridicate probe din structura și conținutul materialelor,
produselor, lichidelor etc., care fac parte din categoria deșeurilor periculoase, care vor fi înaintate
pentru expertiză laboratoarelor de specialitate, în funcție de profilul deșeului periculos.
Materialele periculoase confiscate sunt gestionate de societăți comerciale autorizate, în funcție de
natura substanțelor ce le conțin (toxice, explozive, radioactive etc.), cu respectarea legislației
relevante. Substanțele care urmează să fie confiscate/eliminate sunt lăsate în custodia unor societăți
comerciale specializate și autorizate să depoziteze/distrugă astfel de materiale, cu excepția
substanțelor stupefiante care sunt gestionate la nivelul camerei de corpuri delicte organizată la
nivelul IGPR.
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Tratamentul aplicabil acestor categorii de materiale este reglementat de legislația specială (Legea
360/2003, HG 1408/2008, HG 92/2003, Legea 211/2011, Legea 143/2000). Costurile de manipulare
și depozitare temporară în timpul investigațiilor sunt suportate de persoanele de la care se ridică sau
prin includerea acestora în cheltuielile de judecată sau de către instituția care le lasă în custodie (de
exemplu, poliție, parchet, instanță). Ulterior, la finalizarea procesului, există posibilitatea de
recuperare a cheltuielilor de la persoanele de la care s-au ridicat.
Analiza substanțelor periculoase este efectuată de experți din cadrul laboratoarelor de expertiză
autorizate (Institutul Național de Criminalistică, Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor
etc.).
Procedurile standard de operare nu sunt elaborate la nivelul IGPR, acestea fiind gestionate la nivelul
societăților autorizate, al GNM și al laboratoarelor de expertiză.
Poliția Română, prin structurile specializate, are atribuții în gestionarea materialelor cu nivel ridicat
de risc în timpul procedurilor judiciare. Materialele periculoase supuse confiscării sunt gestionate
de Poliția Română, care recurge la serviciile operatorilor specializați. Costurile sunt suportate de la
bugetul de stat și sunt incluse în cheltuielile de judecată. Analiza materialelor periculoase este
efectuată de către Institutul Național de Criminalistică și Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență.
9.3.2. Cooperarea cu parteneri europeni și internaționali
Se realizează schimburi de informații și acțiuni comune sub coordonarea Interpolului și
Europolului, în scopul controlului transporturilor materialelor periculoase ce necesită un tratament
specific (de exemplu Interpol – operațiunea „30 de zile de acțiune” – 2017).
Conform autorităților române, încă nu a fost necesar schimbul de informații cu partenerii europeni
și internaționali cu privire la dosarele tratate, dar în practică schimbul de informații se face pe
canalele Interpol/Inspectoratul General al Poliției Române/Garda Națională de Mediu.
Nu au fost înregistrate cazuri de cooperare cu Agenția Națională pentru Energie Atomică.
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9.3.3. Tehnici de investigație
La nivelul Direcției Generale Antifraudă se verifică fluxurile financiare pentru operațiuni care au
legătură cu fapte de evaziune fiscală. Sunt utilizate tehnici de investigare financiară sau cibernetică
și în general toate metodele speciale de investigare prevăzute de Codul de procedură penală. Printre
datele utilizate în investigații se numără:
- date privind situația financiară a unei persoane fizice sau juridice;
- date privind tranzacțiile financiare ale unei persoane fizice sau juridice;
- rulajele conturilor bancare identificate pentru perioada cercetată;
- documentele justificative depuse la instituția de credit pentru efectuarea de tranzacții și retrageri
de numerar;
- deschiderile de cont;
- fișele cu specimenele de semnături;
- documentele contabile depuse de persoana juridică în cazul în care a solicitat o linie de credit sau
un împrumut;
- datele de identificare ale persoanelor cărora li s-au eliberat token-uri/digipass-uri, respectiv
cardurile, parolele și seriile aferente acestora;
- adresele IP de la care au fost efectuate operațiuni online;
- declarații privind sursa fondurilor și beneficiarul real al fondurilor;
- declarații privind persoanele împuternicite/autorizate să ordone plăți și să efectueze retrageri de
numerar din conturile bancare;
- rapoartele de tranzacții suspecte;
- transferurile de bani realizate de persoane fizice și juridice;
- identitatea beneficiarilor acestor transferuri, precum și modul în care aceștia au folosit respectivele
sume de bani (alte transferuri sau retrageri de numerar, cu stabilirea destinatarilor fondurilor etc.).
9.3.4. Principalele obstacole în calea cercetării și urmăririi penale cu succes
Autoritățile române nu au constatat obstacole deosebite în cursul cercetării cazurilor legate de
materialele periculoase.
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Cu toate acestea, Ministerul Public apreciază că este problematică lipsa experților specializați în
domeniu și primirea cu întârziere a datelor vizând ancheta penală solicitate prin comisii rogatorii.
Din statisticile înregistrate până în prezent de către Poliția Română, criminalitatea de mediu pe
scară macro nu a atins niveluri alarmante, fiind cunoscute numai cazuri de anvergură mică și medie
în ceea ce privește consecințele specifice care ar putea surveni din săvârșirea de infracțiuni de
mediu.
9.3.5. Formare
Au fost organizate sesiuni de formare și emise ghiduri de estimare a riscurilor asociate substanțelor
periculoase, precum și scenarii de expunere în cadrul proiectului „Creșterea capacității Gărzii
Naționale de Mediu de a aplica strategia și legislația UE privind deșeurile periculoase și substanțele
chimice” – „Reducerea substanțelor periculoase - Instrumente suport pentru luarea deciziilor”, prin
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European.
Abordările în ceea ce privește materialele chimice, biologice, radiologice și nucleare pot constitui
temele unor sesiuni de formare profesională, în măsura în care acestea sunt incluse de către
structura organizatorică responsabilă cu formarea profesională în programa de formare. Pe baza
acestor programe de formare se elaborează planul anual de formare profesională destinat
personalului vamal, care este pus în practică de către alți furnizori de formare cooptați de structura
responsabilă cu pregătirea profesională a personalului.
În lunile mai și iunie din 2018, a fost organizat de către IGPR – DAESP un curs în domeniul
substanțelor și deșeurilor periculoase, la care au participat polițiștii din cadrul structurilor teritoriale
arme, explozivi și substanțe periculoase, care își desfășoară activitatea pe linia de muncă substanțe
periculoase, fiind abordate teme profesionale referitoare la deșeurile periculoase și criminalitatea de
mediu legată de deșeurile periculoase.
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Seminarele, exercițiile, cursurile de instruire pe tematicile care implică răspunsul la incidente cu
materiale radiologice și nucleare se derulează cu participarea reprezentanților tuturor autorităților
competente și includ aportul experților Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
(CNCAN). În ultimii ani au fost organizate următoarele manifestări legate de deșeurile periculoase:
- „Pregătirea și răspunsul medical în cazul unei urgențe radiologice”, desfășurat în perioada 4-8
septembrie 2017, la Craiova, județul Dolj, cu participarea a 5 reprezentanți CNCAN și 45 de
reprezentanți ai altor instituții din domeniu;
- „Măsurile de siguranță nucleară în cadrul evenimentelor publice majore”, desfășurat în perioada
10-13 iulie 2017, la București cu 8 reprezentanți ai CNCAN și 39 de reprezentanți ai altor instituții;
- În cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în
domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în
România, derulat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, această tematică a fost
abordată în cadrul:
o unui subproiect cu titlul: „Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul siguranței și
securității transportului și tranzitului de materiale radioactive și nucleare pe teritoriul României”.
Au fost instruite 8 persoane din CNCAN și 7 persoane din alte instituții implicate în transportul
surselor radioactive pentru implementarea unui sistem-pilot de urmărire în timp real a transportului
surselor de radiații și a materialelor nucleare.
o unui subproiect cu titlul: „Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul pregătirii și
răspunsului la situații de urgență”. Au fost instruite aproximativ 83 de persoane (din cadrul CNCAN
și din cadrul altor organizații implicate în răspunsul la situații de urgență) în răspunsul la situații de
urgență radiologică (răspunsul medical, monitorizarea mediului etc.) și mai mult de 500 de persoane
(din cadrul CNCAN și din cadrul altor organizații implicate în răspunsul la situații de urgență) au
participat la exercițiul național privind urgența nucleară în România, denumit Valahia 2016.
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9.4. Concluzii

•

Termenul „deșeuri periculoase” este definit prin OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
și cuprinde deșeurile periculoase, substanțele periculoase, substanțele și preparatele chimice
periculoase (Legea 360/2003) și agenții chimici periculoși (HG 1218/2006).

•

În conformitate cu legislația din Romania, activitățile de generare sau manipulare a produselor
periculoase sunt inspectate și controlate de către Garda Națională de Mediu, cât și de către
Inspecția Muncii, instituție subordonată Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

•

Materialele periculoase supuse confiscării fac obiectul acțiunii Poliției Române (Direcția Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române), a
Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și a jandarmeriei, care utilizează
serviciile unor operatori specializați. Materialele sunt gestionate de societăți comerciale
autorizate, în funcție de natura substanțelor ce le conțin (toxice, explozive, radioactive etc.), cu
respectarea legislației relevante. Costurile sunt suportate de la bugetul de stat și sunt incluse în
cheltuielile de judecată. Analiza materialelor periculoase este efectuată de către Institutul
Național de Criminalistică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

•

În domeniul formării, în principal personalul GNM, al autorității nucleare și ai inspecției
sanitare beneficiază de formare specializată care să le permită să își desfășoare activitatea în
acest domeniu dominat de o reglementare complexă. Angajații autorității vamale și ai poliției
naționale beneficiază de o formare limitată cu privire la existența unor reglementări în
domeniul deșeurilor și al bunurilor periculoase în cadrul formării lor de bază.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

123

RO

10. OBSERVAȚII FINALE ȘI RECOMANDĂRI
10.1. Recomandări
În ceea ce privește punerea în aplicare și funcționarea directivelor și a regulamentului, echipa de
experți implicată în evaluarea României a reușit să efectueze o analiză satisfăcătoare a sistemului
din România.
România ar trebui să desfășoare acțiuni pentru a da curs recomandărilor formulate în prezentul
raport în termen de 18 luni de la evaluare și să transmită un raport privind progresele realizate
grupului de lucru în cauză.
Echipa de evaluare a considerat oportun să facă o serie de propuneri în atenția autorităților române.
În plus, pe baza diverselor bune practici, sunt emise recomandări pentru UE, instituțiile și agențiile
acesteia, în special Europol.
10.1.1. Recomandări adresate României
România:
1. ar trebui să aibă în vedere acordarea de prioritate combaterii criminalității de mediu (de exemplu
prin instituirea unei strategii naționale care să definească principalele obiective și rolurile diferitelor
autorități implicate în combaterea criminalității de mediu); (a se vedea 3.1 și 3.6)
2. ar trebui să dezvolte metode pentru colectarea de statistici referitoare la criminalitatea în materie
de deșeuri în mod cuprinzător, pentru a evidenția evoluția/tendințele criminalității în materie de
deșeuri în România; (a se vedea 3.3.2 și 3.6)
3. ar trebui să pună în aplicare o ierarhie a deșeurilor, acordând prioritate prevenirii apariției
deșeurilor și reciclării lor, pentru a reduce posibilitățile de eliminare ilegală a deșeurilor; (a se vedea
3.5 și 3.6)
4. ar trebui să ia în considerare introducerea de impozite asupra depozitării de deșeuri pentru a
descuraja importurile ilegale de deșeuri menajere; (a se vedea 3 și 3.6)9

9

După misiunea de evaluare, România a informat experții că în ianuarie 2019 a fost introdusă o
contribuție financiară pentru economia circulară care se aplică deja deșeurilor din depozite.
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5. este încurajată să creeze o unitate specializată în cadrul poliției și să desemneze procurori
specializați în combaterea criminalității în materie de deșeuri la nivel regional și/sau național; (a se
vedea 4.1.1, 4.1.2 și 4.6)
6. este încurajată să elaboreze măsuri/instrumente pentru menținerea personalului specializat în
cadrul Gărzii Naționale de Mediu în vederea combaterii criminalității în materie de deșeuri în mod
eficace; (a se vedea 4.2.1 și 4.6)
7. ar trebui să ia în considerarea posibilitatea de a încredința competențe (limitate) de cercetare
penală Gărzii Naționale de Mediu în ceea ce privește legislația UE privind transferurile ilegale de
deșeuri; (a se vedea 4.2.1 și 4.6)
8. ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea
și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale,
procurori și judecători); (a se vedea 4.5 și 4.6)
9. este încurajată să revizuiască nivelul sancțiunilor financiare aplicabile în cazul încălcării
normelor în materie de deșeuri săvârșite de societăți astfel încât acestea să fie eficace, proporționale
și disuasive; (a se vedea 5.1.1 și 5.5)
10. este încurajată să își revizuiască legislația națională privind criminalitatea de mediu pentru a
evita inconsecvențele și pentru a le permite practicienilor să aplice normele privind criminalitatea
de mediu; (a se vedea 5.1.1, 5.5, 9.1 și 9.2)
11. ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor modalități eficace de colectare și prelevare de probe
astfel încât acestea să fie mai susceptibile de a fi admisibile în instanță; (a se vedea 5.2.1 și 5.5)
12. ar trebui să își îmbunătățească capacitatea de depistare, incluzând controale fizice ale
transferurilor ilegale de deșeuri și inspecții la sediile societăților; (a se vedea 7.1.2 și 7.3)
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10.1.2. Recomandări adresate Uniunii Europene, instituțiilor acesteia și altor state membre
1. statele membre sunt încurajate să organizeze cooperarea autorităților locale/regionale în mod
direct și informal pentru a consolida capacitatea acestora de a combate mai eficient transferurile
ilegale de deșeuri, astfel cum a fost dezvoltată în Constanța; (a se vedea 3.3.1, 4.1.2, 4.4.1 și 4.6)
2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficace de cooperare cu ONG-urile
pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între
autoritățile române și Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 și 5.5)
3. statele membre sunt încurajate să intensifice cooperarea cu țările vecine, inclusiv cu țările terțe,
prin stabilirea de puncte de contact/ofițeri de legătură în vederea schimbului de informații și de
bune practici pentru o mai bună combatere a transferurilor ilegale de deșeuri, astfel cum sunt
stabilite aceste relații de către România. (a se vedea 6.1.1 și 6.5)
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ANNEX A: PROGRAMME FOR THE ON-SITE VISIT
GENVAL – EIGHT ROUND OF MUTUAL EVALUATIONS
“The practical implementation and operation of European policies on preventing and
combating Environmental Crime”
Draft agenda of the on-site visit to Romania
Bucharest, 12 – 16 November 2018

Day 1: 12 November 2018
Transfer from Bucharest International Airport to the hotel.
The Romanian Authorities will provide transfer to all participants during the visit
to all official programs including the transfer from and to airport.
Day 2: 13 November 2018
Venue: Ministry of Environment
09:00 – 09:30

Transfer from Hotel to Ministry of Environment, arrival and
registration of EU delegation and national experts

09:30 – 10:00

Welcome notes on behalf of Vice Prime Minister, Minister of
the Environment and General Commissioner of the National
Environmental Guard

10:00 – 10:15

Introduction and some practical information in relation to the
programs of the evaluation of Romania

10:15 – 10:45

General presentation of the representative of the Romanian
National Environmental Guard on preventing and combating
Environmental Crime
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10:45 – 11:15

Coffee break

11:15 – 11:50

G Presentation on environmental related activities by the
representative of the Ministry of Finance, General Directorate
for Customs

11:50 – 12:25

Presentation on environmental related activities by the
representative of the Ministry of Health, State Sanitary
Inspection

12:25 – 13:00

Presentation on environmental related activities by the
representative of the National Commission for Nuclear
Activities Control

13:00 – 13:30

Discussions and conclusions

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 17:30

Transfer from Bucharest to Constanta

19:00

Dinner in Constanta

Day 3: 14 November 2018
Venue: Costal Guard
09:00 – 09:30

Transfer to Coast Guard Office in Constanta

09:30 – 10:30

Presentation on preventing and combating environmental
crime by the representative of the Coast Guard
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10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:00

Presentation by the representative of Maritime Shipments
Police Department in preventing and combating
environmental crime, case study

12:00 – 13:00

Presentation on preventing and combating environmental
crime by the representative of the Constanta Customs
Direction

13:00 – 13:30

Discussions and conclusions

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 17:30

Transfer from Constanta to Bucharest

19:00

Dinner in Bucharest

Day 4: 15 November 2018
Venue: Public Ministry – Prosecutor’ Office attached to High Court of Cassation
and Justice
09:00 – 09:30

Transfer to Public Ministry – Prosecutor’ Office attached to
High Court of Cassation and Justice Office

09:30 – 09:45

Welcome notes on behalf of General Prosecutor (tbc)

09:45 – 10:30

Presentation of the representative of General Inspectorate of
Romanian Police on environmental related activities

10:30 – 11:00
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11:00 – 13:00

Presentation by the representative of Public Ministry –
Prosecutor’ Office attached to High Court of Cassation and
Justice on preventing and combating environmental crime

3:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:00

Discussions and conclusions

15:00 – 15:30

Transfer to Hotel

15:30 – 17:30

Internal meeting of EU delegation

19:30

Official Dinner

Day 5: 16 November 2018
Venue: Ministry of Interior Affairs
09:00 – 09:30

Transfer to Ministry of Interior Affairs Office

09:30 – 10:00

Closing notes on behalf of official representatives of
Romanian Authorities

10:00 – 11:00

Closing session for experts and/or possibility for extra
exchange of view, interview, etc.

11:00 – 11:30

Coffee break

11:30 – 12:00

Final conclusions

12:00 – 13:00

Lunch

13:00

Transfer to Bucharest International Airport
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ANNEX B: PERSONS INTERVIEWED/MET

Meetings on 13 November 2018
Venue: Ministry of Environment
Person interviewed/met

Organisation represented

Gratiela Leocadia GAVRILESCU

Vice-Prime minister, Minister of
Environment

Gabriela DOROJAN

General Commissioner
National Environmental Guard

Florin COTOŞMAN

Deputy General Commissioner
National Environmental Guard

Octavian POPESCU

General Director
National Environmental Guard

Florin HOMOREAN

Commissioner
National Environmental Guard

Cristian COAJE

Head of waste shipment bureau
National Environmental Guard

Wili APREUTESEI
Aurel DOBRE
George TRANDAFIR
Adina BEGU
Răzvan BUDEANU
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Deputy General Inspector
Ministry of Internal Affair - General
Inspectorate of Romanian Police
Director
Ministry of Internal Affair - General
Inspectorate of Romanian Police
Director
Ministry of Internal Affair - General
Inspectorate of Romanian Police
Counsellor
Ministry of Internal Affair - General
Inspectorate of Romanian Police
Police Chief Commissioner
General Inspectorate of Border Police
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Daniela HUTUL

Director, General Inspectorate of Border
Police

Remus JURJ
Teodor NIȚĂ

Prosecutor, Public Ministry
Prosecutor, Public Ministry

Simona PÂRVU

Head of service, Ministry of Health

Cristina CÎRLAN

Counsellor, Ministry of Health

Mihaela Alina ION

Head of Servicer, National Commission
for Nuclear Activities Control (CNCAN)

Atena NICULESCU

Head of service, CNCAN

Liliana Despina CENUŞĂ

Legal Adviser, CNCAN

Iulia BĂRBIERU
Liliana GIMBUTEAN

Expert, National Agency for
Administration
General Customs Directorate

Liliana NISTOR

General Customs Directorate

Marcel Mutescu SIMION

General Customs Directorate

Cătălin BARONI

Regional Customs Directorate Galați

Fiscal

Meetings on 14 November 2018
Venue: Constanta - Coast Guard Office and Maritime Ports Administration Constanta
Person interviewed/met

Organisation represented

Florin COTOŞMAN

Deputy General Commissioner
National Environmental Guard

Octavian POPESCU

General Director
National Environmental Guard
Commissioner
National Environmental Guard
Head of waste shipment bureau
National Environmental Guard

Florin HOMOREAN
Cristian COAJE
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Marius GRIGORE

Commissioner
National Environmental Guard

Aurel DOBRE

Director, General Inspectorate of
Romanian Police

Marian BUCUR

Director, General Inspectorate of
Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police

George TRANDAFIR
Dănuț OANA

General Inspectorate of Romanian Police

Alexandru OAE
Remus JURJ

Deputy Director, General Inspectorate of
Border Police - Coast Guard
Prosecutor, Public Ministry

Teodor NIȚĂ

Prosecutor, Public Ministry

Mihaela MERGEANE

Prosecutor

Gill Julien GRIGORE

Prosecutor

Liliana GIMBUTEAN

General Customs Directorate

Cătălin BARONI

Regional Customs Directorate Galați

OSMAN ENEL

Regional Customs Directorate Galați

Meetings on 15 November 2018
Venue: Public Ministry
Person interviewed/met

Organisation represented

Dr. Ovidiu PREDESCU

Personal counselor of the Prosecutor
General
Prosecutor, Public Ministry
Prosecutor, Public Ministry
Ministry of Justice

Remus JURJ
Teodor NIȚĂ
Razvan BOSTINARU
Răzvan BUDEANU

Police Chief Commissioner, General
Inspectorate of Border Police

Daniela HUTUL

Director, General Inspectorate of Border
Police
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Wili APREUTESEI
Aurel DOBRE
George TRANDAFIR

Deputy General Inspector, General
Inspectorate of Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police

Marian BUCUR

Director, General Inspectorate of
Romanian Police

Cătălin DRĂGHICI

General Inspectorate of Romanian Police

Adina BEGU

General Inspectorate of Romanian Police

Dănuț OANĂ

General Inspectorate of Romanian Police

Marian SORA

General Inspectorate of Romanian Police

Adrian ALDEA

General Inspectorate of Romanian Police

Alexandru PETRACHE

General Inspectorate of Romanian Police

Marian CÎRCEI

General Inspectorate of Romanian Police

Dan BRUJA
Florin COTOŞMAN

General Inspectorate of Romanian Police
Deputy General Commissioner
National Environmental Guard
General Director
National Environmental Guard
Comissioner
National Environmental Guard
Head of waste shipment bureau
National Environmental Guard
Commissioner
National Environmental Guard
General Customs Directorate
Regional Customs Directorate Galați

Octavian POPESCU
Florin HOMOREAN
Cristian COAJE
Marius GRIGORE
Liliana GIMBUTEAN
Cătălin BARONI
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Meetings on 16 November 2018
Venue: Ministry of Interior Affairs
Person interviewed/met

Organisation represented

Gabriela DOROJAN

General Commissioner
National Environmental Guard

Angela COBZARU

Cabinet Director
National Environmental Guard

Florin COTOŞMAN

Remus JURJ

Deputy General Commissioner
National Environmental Guard
General Director
National Environmental Guard
Commissioner
National Environmental Guard
Head of waste shipment bureau
National Environmental Guard
Commissioner
National Environmental Guard
Director, General Inspectorate of
Romanian Police
Prosecutor, Public Ministry

Teodor NIȚĂ

Prosecutor, Public Ministry

Simona PÂRVU

Head of service, Ministry of Health

Cristina CÎRLAN

Counsellor, Ministry of Health

Liliana GIMBUTEAN

General Customs Directorate

Liliana NISTOR

General Customs Directorate

Marcel Mutescu SIMION

General Customs Directorate

Cătălin Baroni

Regional Customs Directorate Galați

Răzvan BUDEANU

Police Chief Commissioner
General Inspectorate of Border Police

Octavian POPESCU
Florin HOMOREAN
Cristian COAJE
Marius Grigore
Marian BUCUR
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Daniela HUTUL

Cătălin DRĂGHICI
Adina BEGU
Dănuț OANĂ
Marian SORA
Adrian ALDEA
Alexandru PETRACHE
Marian Cîrcei
Dan Bruja
Ovidiu PLOSCA

Director, General Inspectorate of Border
Police
Deputy General Inspector, General
Inspectorate of Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police
Director, General Inspectorate of
Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
General Inspectorate of Romanian Police
DGAESRI

Otilia NEGRU

DAEMRI

Liviu VASILESCU

Director DAESP

Mădălina FRUNZĂ

DMSSI

Alexandra MITITELU

DMSSI

Wili APREUTESEI
Aurel DOBRE
George TRANDAFIR
Marian BUCUR
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ANNEX C: LIST OF ABBREVIATONS/GLOSSARY OF TERMS

LIST OF
ACRONYMS,
ABBREVIATIONS
AND TERMS

ROMANIAN
OR ACRONYM IN
ORIGINAL
LANGUAGE

CNCAN

CNCAN

D.A.E.D.S.

D.A.E.D.S.

DIOCT

DIOCT

ECHA

ECHA

GEO

GEO

GIRP

GIRP

NAFA

NAFA

NIA

NIA

PHD

PHD

SCM

SCM

SEPONA

SEPONA

SSI

SSI

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ROMANIAN
OR ACRONYM IN ORIGINAL
LANGUAGE

ENGLISH
National Commission for
Nuclear Activities Control
Directorate of Arms,
Explosives and Dangerous
Substances
Directorate for Organized
Crime Investigation and
Terrorism
European Chemicals
Agency
Government Emergency
Ordinance
the General Inspectorate of
the Romanian Police
National Agency for Fiscal
Administration
The National Institute of
Administration
County Public
Health Directorates
The Superior Council of
Magistracy
Environment and Nature
Conservation Service
State Sanitary Inspection
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ANNEX D: NATIONAL LEGISLATION, OTHER RULES OR INSTRUCTIONS
Law no. 286/2009 on the Criminal Code
Article 53. The main punishments are:
a) life imprisonment;
b) imprisonment;
c) fine.
Article 54. Accessory punishment
Indirect punishment consists in forbidding the exercise of certain rights, from the moment of the
final decision of conviction until the execution or consideration of the execution of the custodial
sentence.
Article 55. Complementary penalties
The complementary punishments are:
a) prohibiting the exercise of certain rights;
b) military degradation;
c) publication the decision of conviction.
Article 60. Prison Rules
The imprisonment consists of a term of imprisonment of between 15 days and 30 years, and is
executed according to the law on the execution of punishments.
Article 61. Establishment of the fine
(1) The fine consists of the amount of money the convict is obliged to pay to the state.
(2) The amount of the fine is set by the system of fine days. The amount of a day-fine, ranging from
RON 10 to RON 500, is multiplied by the number of fine days, which is between 30 and 400 days.
(3) The court shall set the number of fine days according to the general criteria for the
individualization of punishment. The quantum of the amount corresponding to a fine is determined
taking into account the material situation of the convicted person and the legal obligations of the
sentenced person to his dependents.
(4) The special limits of fine days are between:
a) 60 and 180 fine days, when the law provides only for the fine for the offences committed;
b) 120 days and 240 days fine, when the law provides for the punishment of the alternative fine
with imprisonment for not more than two years;
c) 180 days and 300 days fine, when the law provides for the punishment of the alternative fine with
imprisonment for more than 2 years.
(5) If the committed offences was intended to obtain a patrimonial benefit and the punishment
provided by the law is only a fine or the court opts for the application of this penalty, the special
limits of the fine days may be increased by a third.
(6) The fractions established by the law for the causes of mitigation or aggravation of the
punishment shall apply to the special limits of the fine days provided in paragraph (4) and para. (5).
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Article 75. - (1) The following circumstances constitute legal attenuating circumstances:
a) committing the offences under the control of a violent disorder or emotion, caused by a
provocation by the person injured, produced by violence, by a serious prejudice to the dignity of the
person or by another serious unlawful action;
b) exceeding the limits of legitimate defence;
c) overcoming the limits of the state of necessity.
d) full coverage of the material damage caused by the offences during the criminal investigation or
the trial until the first term of the trial if the perpetrator did not benefit from this circumstance
within 5 years prior to the act. The attenuating circumstance does not apply to the following
offences: against the person, theft, robbery, piracy, frauds committed through computer systems and
electronic means of payment, outrage, outrage, abusive behaviour, public security crimes, crimes
against public health , crimes against religious freedom and respect for the deceased, against
national security, against the fighting power of the armed forces, the crimes of genocide, against
humanity and the war, the crimes related to the state border of Romania, the offences to the
legislation on prevention and combating terrorism, corruption offences, crimes assimilated to
corruption offences, those against the financial interests of the European Union, crimes related to
non-observance of the regime of explosives and precursors of explosives, restriction nuclear
materials or other radioactive materials, on the legal status of drugs, on the legal regime of drug
precursors, on money laundering, on civil aviation activities and on those that could jeopardize
flight safety and aeronautical safety, on the protection of witnesses , on the prohibition of fascist,
racist or xenophobic organizations and symbols, and the promotion of the cult of persons guilty of
committing crimes against humanity and peace, of organ trafficking, tissues or cells of human
origin, on the prevention and combating of pornography and of pornography to the adoption regime.
(2) May be mitigating circumstances:
a) the efforts of the offender to eliminate or mitigate the consequences of the offences;
b) the circumstances related to the offences committed, which diminishes the seriousness of the
offences or the perilousness of the offender.
Article 77. - The following situations constitute aggravating circumstances:
a) committing the deed of three or more persons together;
b) committing cruel offences or subjection of the victim to degrading treatment;
c) committing the offences by methods or means likely to endanger other persons or goods;
d) the offences committed by a major offender, if it was committed with a minor;
e) committing the offences by taking advantage of the state of obvious vulnerability of the injured
person due to age, state of health, disability or other causes;
f) committing the offences in a state of voluntary intoxication with alcohol or other psychoactive
substances, when it was provoked for committing the offences;
g) the commission of the crime by a person who has taken advantage of a situation of a calamity,
siege or emergency;
h) offences committed on grounds of race, nationality, ethnicity, language, religion, gender, sexual
orientation, opinion or political affiliation, wealth, social origin, age, disability, noncontagious
chronic illness or HIV / AIDS infection or other circumstances the same way considered by the
perpetrator as the causes of a person's inferiority with respect to the others.
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Article 107. Special confiscation
(1) The safety measures aim to eliminate a state of danger and to prevent the perpetrators from
committing the acts provided by the criminal law.
(2) The security measures shall be taken against the person who committed an act, provided by the
unjustified criminal law.
(3) Safety measures may also be taken if the offender is not punished.
Article 112. Subject to special confiscation:
a) the goods produced by committing the deed provided by the criminal law;
b) goods that have been used in any way or intended to be used for the commission of an act
provided for by the criminal law, if they are the offender or if it belongs to another person, it has the
purpose of using them
c) the goods used, immediately after the act was committed, to ensure the escape of the perpetrator
or the preservation of the benefit or the obtained product, if the perpetrator is, or if, to another
person, it has the purpose of using them;
d) goods which have been given to cause the commission of a criminal act or to reward the
perpetrator;
e) the goods acquired by committing the offense provided for by the criminal law, unless they are
returned to the injured party and insofar as they do not serve to compensate it;
f) goods the possession of which is prohibited by the criminal law.
(2) In the case provided for in paragraph (1) let. b) and let. c) if the value of the goods subject to
confiscation is manifestly disproportionate to the nature and gravity of the act, the confiscation is
ordered in part, by monetary equivalent, taking into account the consequence of, or which could
have resulted from, the contribution of the asset to it. If the goods were manufactured, altered or
adapted for the purpose of committing the offense provided for by the criminal law, their
confiscation shall be ordered in their entirety.
(3) In the cases provided for in paragraph (1) let. b) and let. c) if the goods cannot be confiscated
because they do not belong to the offender and the person to whom they belong did not know the
purpose of their use, the equivalent of their money will be confiscated, applying the provisions of
para. (2).
(4) The provisions of paragraph (1) let. b) does not apply to acts committed by the press.
(5) If the goods subject to confiscation according to para. (1) let. b) -e) are not found, money and
goods are confiscated instead of their value.
(6) The goods and money obtained from the exploitation of the goods subject to confiscation, as
well as the goods produced by them, shall be confiscated, except for the goods referred to in
paragraph (1) let. b) and let. c).
Article. 1121
(1) Goods other than those referred to in Art. 112, if
the person is convicted of committing one of the following offences, if the deed is likely to procure
material benefit, and the penalty prescribed by law is a four-year or more imprisonment:
a) offences related to drug and precursor trafficking;
b) offences related to the trafficking and exploitation of vulnerable persons;
c) offences related to the state border of Romania;
d) money laundering offence;
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e) offences against the legislation on preventing and combating pornography;
f) offences from the legislation on combating terrorism;
g) establishing an organised criminal group;
h) offences against the patrimony;
i) non-observance of the regime of arms, munitions, nuclear materials, explosives and precursors of
explosives restricted;
j) forgery of coins, stamps or other values;
(k) disclosure of economic secrecy, unfair competition, non-compliance with provisions on import
or export operations, misappropriation of funds, offences concerning the import and export regime
and the introduction and removal from the country of waste and residues;
l) gambling offences;
m) offences of corruption, offences assimilated to them, as well as offences against the financial
interests of the European Union;
n) tax evasion offences;
o) customs regime offences;
p) frauds committed through computer systems and electronic payment instruments;
q) trafficking in organs, tissues or cells of human origin.
(2) Extended confiscation shall be ordered if the following conditions are cumulatively met:
a) the value of the assets acquired by the convicted person over a period of five years before and,
where appropriate, after the offense has been committed, up to the date of the referral, clearly
exceeds the revenue lawfully obtained by the sentenced person;
b) the court is convinced that the respective goods come from criminal activities of the nature
provided in para. (1).
(3) For the application of para. (2) account shall also be taken of the value of the goods transferred
by the sentenced person or by a third party to a family member or to a legal person over whom the
convicted person has control.
(4) By goods, according to the present article, is meant also the money amounts.
(5) In determining the difference between the legal income and the value of the acquired goods, the
value of the goods at the date of their acquisition and the expenses made by the convicted person,
the members of his / her family, shall be taken into account.
(6) If the goods subject to confiscation are not found, money and goods shall be confiscated instead
of their value.
(7) The goods and money obtained from the exploitation or use of the goods subject to confiscation,
as well as the goods produced by them, shall also be confiscated.
(8) The seizure may not exceed the value of the goods acquired during the period stipulated in para.
(2), which exceeds the legal income of the convicted person.
Art. 345 - Related legislation to dangerous materials.
(1)The reception, possession, use, disposal, modification, alienation, dispersion, exposure,
production, processing, handling, intermediate storage, import, export or final disposal, transport or
diversion of nuclear materials or other radioactive materials, on their movement, without right, shall
be punished by imprisonment from 3 to 10 years and the prohibition of the exercise of certain
rights.
(2) The removal of nuclear material or other radioactive material shall be punished by imprisonment
from 5 to 12 years and the prohibition of the exercise of certain rights.
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(3) If the facts provided in paragraph (1) and (2) have endangered other persons or goods, have
caused bodily injury to one or more persons, the penalty is imprisonment from 7 to 15 years and the
prohibition of the exercise of certain rights.
(4) If the facts provided in para. (1) and (2) have resulted in the death of one or more persons, the
punishment shall be imprisonment from 10 to 20 years and the prohibition of the exercise of certain
rights.
(5) If the facts provided in paragraph (1), (3) and (4) have been committed by fault, the special
limits of the penalty shall be reduced by half.
(6) By way of exception to the provisions of Art. 137 para. (2), in the case of the offences provided
for in this article, the amount corresponding to a day-fine for the legal person is between RON 500
and RON 25,000.
Art. 135-151
Criminal liability of the legal person
Article 136 Conditions of Criminal Liability of Legal Entities (1) Legal persons, except state and
public authorities, are liable for criminal offenses committed in pursuit of the object of activity or in
the interest or on behalf of the legal person. (2) The public institutions are not liable for criminal
offenses committed in the exercise of an activity that can not be subject to the private domain. (3)
The criminal liability of the legal person does not exclude the criminal liability of the natural person
who contributed to the same act. Article 137 Penalties for the legal person (1) The penalties
applicable to the legal person are the principal and complementary. (2) The primary penalty is a
fine. (3) The complementary penalties are: a) dissolution of the legal person; b) suspension of the
activity or one of the activities of the legal person for a period of 3 months to 3 years; c) the closure
of working places of the legal entity for a period of 3 months to 3 years; d) the prohibition to
participate in public procurement procedures for a period of one to three years; e) placing under
judicial supervision; f) displaying or publishing the conviction decision. Article 138 Setting the fine
for the legal person (1) The fine consists of the amount of money that the legal person is convicted
to pay to the state. (2) The amount of the fine shall be established by the system of fine days. The
amount corresponding to a day - fine, ranging from 100 to 5,000 lei, is multiplied by the number of
fine days, which is between 15 days and 600 days.
(3) The court shall determine the number of days-fine taking into account the general criteria for the
individualization of punishment. The amount of the amount corresponding to a day - fine shall be
determined by taking into account the turnover in the case of the legal person for profit or the value
of the assets in the case of other legal entities, as well as the other obligations of the legal person.
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(4) The special days-fine limits are between: a) 60 and 180 days-fine, when the law stipulates for
the offense only the punishment of the fine; b) 120 and 240 days-fine, when the law provides for
imprisonment of maximum 5 years, single or alternative to the fine; c) 180 and 300 days-fine, when
the law provides for imprisonment of up to 10 years; d) 240 and 420 days-fine, when the law
provides for imprisonment of maximum 20 years; e) 360 and 510 days-fine, when the law provides
for imprisonment for more than 20 years or for life imprisonment; (5) When the legal person has
committed a criminal offense through the offense, the special limits of the fine imposed by the law
for the offense committed may be increased by a third, without exceeding the general fine of the
fine. The value of the fine will take into account the value of the patrimonial benefit obtained or
pursued.
CHAPTER II ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR THE LEGAL ENTITIES
Article 139 Application and enforcement of supplementary punishments in the case of a legal
person (1) The application of one or more complementary punishments shall be ordered when the
court finds that, in view of the nature and gravity of the offense and the circumstances of the case ,
these penalties are necessary. (2) The application of one or more complementary punishments is
mandatory when the law provides for such punishment.
(3) The complementary punishments provided in art. 137 (3) (b) - (f) may be applied cumulatively.
(4) The execution of complementary punishments begins after the final conviction has been passed.
Article 140 Dissolution of the Legal Person (1) The supplementary punishment of the dissolution of
the legal person shall apply when: a) the legal person was constituted for the purpose of committing
crimes; b) his object of activity was hijacked for the purpose of committing crimes, and the
punishment stipulated by the law for the offense committed is imprisonment for more than 3 years.
(2) In case of non-execution, in bad faith, of one of the complementary punishments provided in art.
137 paragraph (3) letters b) - e), the court shall order the dissolution of the legal person. (3) The
complementary punishment of the dissolution of a legal entity has the effect of opening the
winding-up proceedings, according to the law, and a copy of the final sentence of 42 convictions by
which this punishment has been applied will be immediately communicated to the competent civil
court, which will proceed when appointing the liquidator. Article 141 Suspension of the activity of
the legal person (1) The complementary punishment of the suspension of activity of the legal person
consists in the prohibition of carrying out the activity or one of the activities of the legal person in
the realization of which the offense was committed. (2) In case of non-execution, in bad faith, of the
complementary punishment stipulated in art. 137 paragraph (3) letter f), the court shall order the
suspension of the activity or one of the activities of the legal person until the enforcement of the
complementary punishment, but not more than 3 months.
(3) If, until the fulfillment of the period provided for in paragraph (2), the additional sentence has
not been enforced, the court shall order the dissolution of the legal person.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

143

RO

Article 142 Non-application of the dissolution or suspension of the activity of the legal person (1)
The complementary punishments provided in art. 137 (3) (a) and (b) cannot be applied to public
institutions, political parties, trade unions, employers' organizations and religious organizations or
belonging to national minorities constituted according to the law. (2) The provisions of para. (1)
shall also apply to legal persons operating in the press.
Art. 143 Closing some work of legal person (1) Punishment complementary closure of outlets of
the legal person is to close one or more of the workstations belonging to the legal entity for profit, it
has carried out work in achieving to whom the offense was committed. (2) The provisions of
paragraph (1) shall not apply to legal persons operating in the field of the press. Article 144
Prohibition to participate in procurement procedures The complementary prohibition to participate
in public procurement procedures is the prohibition to participate, directly or indirectly, in the
procedures for the award of public contracts, as provided for by law. Article 145 Placement under
judicial supervision (1) Placement under judicial supervision consists in the appointment by the
court of a judicial administrator who will supervise the activity that caused the offense for a period
of one to three years.
(2) The judicial mandate has the obligation to notify the court when it finds that the legal person has
not taken the necessary measures to prevent the commission of new offenses. If the court finds that
the referral is well founded, it is necessary to replace this punishment with the punishment provided
by art. 141. (3) Placement under judicial supervision shall not apply to the legal entities referred to
in art. 142.
Article 146 Displaying or Publishing the Sentence of Condemnation (1) The final judgment of the
conviction is published or published, at the expense of the convicted legal person. (2) The identity
of the injured person cannot be disclosed by displaying or publishing the conviction. (3) The
sentence of the conviction shall be displayed on the extract, in the form and place established by the
court, for a period of one month to 3 months. (4) Publication of the judgment of conviction is the
statement in the form prescribed by court through written press or audio-visual media or other
audio-visual designated court. (5) If the publication is in print or audio-visual court determines the
number of times that are not exceed 10, and in the case of publication by other audio-visual duration
may not exceed three months.
CHAPTER III COMMON PROVISIONS
Art. 147 repetition of legal person (1) There relapse legal person when, after a final of any
conviction and to rehabilitation, legal person commits a crime again.
(2) In case of relapse, the special limits of the punishment stipulated by the law for the new offense
shall be increased by half, without exceeding the general maximum of the penalty of the fine. (3) If
the previous fine has not been executed in whole or in part, the fine established for the new offense
according to paragraph (2) shall be added to the previous punishment or to the remaining nonexecuted penalty. (4) The provisions of art. 41 shall apply accordingly.
Article 148 Attenuation and aggravation of the criminal liability of the legal person (1) In the case
of an offense contest, intermediate plurality or causes of mitigation or worsening of the criminal
liability, the legal person shall be subject to the regime of the fine provided for by the law for the
natural person. (2) In the case of multiple offenses, complementary punishments of a different
nature, with the exception of dissolution, or those of the same nature but with different content, are
cumulative, and the complementary penalties of the same nature and the same content apply the
most severe. (3) In the event of a plurality of offenses, the security measures taken in accordance
with Articles 113 and 113 shall be cumulated.
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Article 149 Condition of Criminal Liability Criminal liability of a legal person shall be prescribed
under the conditions laid down by law for the natural person, the provisions of art. 154-157
applying accordingly.
Article 150 Penalty Prescription (1) The limitation period for the execution of the penalty of the
fine imposed on the legal person is 5 years. (2) The execution of the complementary punishments
imposed on legal persons shall be prescribed within a period of 3 years, which shall run from the
date when the fine was executed or deemed to have been executed. (3) The provisions of art. 161,
162 paragraph (2), art. 163 and art. 164 shall apply accordingly.
Article 151 Rehabilitation of the legal person Rehabilitation of the legal person shall take place by
law if, within 3 years from the date on which the punishment of the fine or the complementary
punishment has been executed or deemed to be enforced, it has not committed any other offense.
The Code of Criminal Procedure
Art. 252.(1) The body executing the seizure shall be obliged to identify and evaluate the seized
assets and may, where appropriate, use the assessors or experts.
(2)
Perishable goods, objects of precious metals or precious stones, foreign payment
means, internal securities, art objects and museums, collections of value, and sums of
money subject to seizure shall be compulsory.
(3)
Perishable goods shall be surrendered to the competent authorities, according to
the activity profile, who are obliged to receive them and to use them immediately.
(4)
The precious metals or stones or the objects made with them and the foreign
payment means shall be deposited with the nearest banking institution.
(5)
Internal securities, art or museum items and valuable collections shall be handed
over to specialized institutions.
5)
The objects provided in paragraph (4) and (5) shall be handed in within 48 hours of
lifting. If the objects are strictly necessary for the prosecution, the preliminary procedure or
the trial, the filing shall be made later, but not later than 48 hours after the pronouncement of
the final decision.
(7)
Seized objects shall be kept until the seizure is lifted.
(8)
The amounts of money resulting from the capitalization made according to para. (3),
as well as the amounts of money raised according to para. (2) shall be deposited in the
account established according to the special law, within maximum 3 days from the raising
of the money or from the capitalization of the goods.
(9)
Other movable property seized is sealed or seized, and can be called a custodian.
Art. 2521. - (1) During the criminal proceedings, before the final decision is pronounced, the
prosecutor or the court that instituted the seizure may immediately dispose of the seized movable
assets at the request of the owner of the property or when there is the agreement of the property.
In the course of the criminal proceedings, before a final judgment is pronounced, in the absence
of the consent of the owner, the movable assets upon which the seizure has been established may
exceptionally be capitalized in the following situations:
a)
when, within one year from the date when the seizure was instituted, the value of the
seized assets diminished significantly or by at least 40% compared to the time when the
precautionary measure was ordered. The provisions of art. 252 para. (1) shall also apply
accordingly;
b)
when there is a risk of expiry of the warranty period or when the insurance
seizure has been applied to live animals or birds;
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c)
when the seizure has been applied to flammable or petroleum products;
d)
when the insurance seizure has been applied to goods whose storage or
maintenance requires disproportionate expenses in relation to the value of the good.
(2)
During the criminal proceedings, before a final judgment is given, when the
following conditions are met cumulatively: the owner could not be identified and the
capitalization cannot be made in accordance with paragraph (2), the motor vehicles on
which the seizure has been established may be capitalized in the following situations:
a)
when they have been used, in any way, to commit an offense;
b)
if, from the date of the imposition of the measure, the insurer has passed a period
of one year or more.
(3)
The amounts of money resulting from the capitalization of movable goods made
according to paragraph (1), (2) and (3) shall be deposited in the account provided by art. 252
para. (8).
Art. 291
Notifications made by senior management and others
(1) Any person with a leading position within a public administration authority or other public
authorities, public institutions or other legal persons governed by public law, as well as any person
with control duties who, in the exercise of their duties, have become aware of a criminal offense for
which the criminal action is initiated ex officio, are obliged to immediately notify the criminal
investigating authority and take steps to ensure that the traces of the offense, the offenses and any
other means of proof do not disappear.
Art. 489-503
Proceedings concerning the criminal liability of the legal person
General provisions (1) In the case of the crimes committed by the legal entities provided by art. 135
par. (1) of the Criminal Code in carrying out the object of activity or in the interest or on behalf of
the legal person, the provisions of this Code shall apply accordingly, with the derogations and
additions provided in this chapter. (2) Applicable to the procedure for criminal liability of the legal
person and the provisions of the preliminary-ruling procedure, which shall apply accordingly. The
object of the criminal action The criminal action has as object the criminal liability of the legal
persons who have committed crimes. Representation of the legal person
(1) The legal person is represented by the legal and legal representative in carrying out the
procedural and procedural acts.
(2) If the criminal action and the legal representative of the legal person have been initiated for the
same deed or for related deeds, it shall appoint a representative to represent it.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

146

RO

(2) In the case provided for in paragraph (2), if the legal person has not appointed a trustee, it
shall be appointed, as the case may be, by the prosecutor who carries out or supervises the
prosecution, by the preliminary chamber judge or by the court, among the insolvency
practitioners authorized according to the law. The insolvency practitioners so designated
shall be duly applied to the provisions of Art. 273 par. (1), (2), (4) and (5). Place of quoting
of the legal person (1) The legal person is quoted at its headquarters. If the headquarters are
fictitious or the legal person no longer operates at the declared premises and the new
headquarters is unknown, a notice shall be displayed at the headquarters of the judicial
body, the provisions of Art. 259 par. (5) applying accordingly. (2) If the legal person is
represented by a trustee appointed under the conditions of art. 491 par. (2) and (3), the
summons shall be made at the domicile of the trustee or at the place of the insolvency
practitioner appointed as trustee.
Preventive Measures (1) The Judge of Rights and Freedoms may, in the course of criminal
prosecution, at the proposal of the Prosecutor, or, as the case may be, the Preliminary
Chamber Judge or the Court may order, if there are reasonable grounds justifying the
reasonable suspicion that the legal person has committed a deed by the criminal law and
only in order to ensure the proper conduct of the criminal proceeding, one or more of the
following measures: a) prohibition of initiation or, as the case may be, suspension of the
dissolution or liquidation procedure of the legal person; b) the prohibition of the initiation
or, as the case may be, the suspension of the merger, division or reduction of the legal
capital of the legal person, initiated before or during the criminal prosecution; c) the
prohibition of patrimonial operations, likely to result in the diminution of the patrimonial
asset or the insolvency of the legal person; d) prohibiting the conclusion of certain legal
acts, established by the judicial body; e) to prohibit the carrying out of activities of the
nature of the offense committed. (2) In order to ensure the observance of the measures
stipulated in paragraph (1), the legal person may be obliged to deposit a bail consisting of a
sum of money that cannot be less than 10,000 lei. The bail shall be restituted on the date of
the final judgment of the conviction, postponement of the punishment, waiving of the
punishment or termination of the criminal proceeding pronounced in question, if the legal
person has respected the measure or the preventive measures, as well as if, by a final
decision, the payment of the legal person has been ordered. (3) The bail shall not be
restituted in the case of non-compliance by the legal person with the measure or preventive
measures taken, the income to the state budget at the date of the final decision of the said
decision, as well as the payment of bail the following order of compensation for the
damages caused by the offense, the legal costs or the fine. (4) The preventive measures
provided in paragraph (1) may be ordered for a period of up to 60 days, with the possibility
of prolongation in the course of criminal prosecution and maintenance during the
preliminary proceedings and the trial, if the reasons for their taking are maintained, each
extension not exceeding 60 days.
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(5) During the criminal prosecution, the preventive measures shall be available to the judge of rights
and freedoms by a reasoned decision given in the council chamber, with the citation of the legal
person. (6) Attorney's participation is mandatory. (7) Against the conclusion, the judge of rights and
freedoms or, as the case may be, the judge of the preliminary chamber or the superior hierarchical
court, may appeal against the present by the legal person and the prosecutor, within 24 hours from
the pronouncement , and from the communication, for the missing legal person. (8) The preventive
measures shall be revoked by the judge of rights and freedoms at the request of the prosecutor or of
the legal person and by the judge of the preliminary chamber and by the court and ex officio only
when it is ascertained that there are no longer grounds for the taking or maintaining them. The
provisions of paragraph (5) to (7) shall apply accordingly. (9) Against the representative of the legal
person or his representative may be taken the measures provided in art. 265 and art. 283 par. (2),
and to the insolvent practitioner, the measure provided in art. 283 par. (2).
The taking of preventive measures does not prevent the taking of the precautionary measures
according to art. 249-256.
The precautionary measures
The legal person may take precautionary measures, the provisions of art. 249-256 and Art. 5491
applying accordingly. Information procedure (1) In the course of criminal prosecution, the
prosecutor shall communicate to the body that authorized the establishment of the legal entity and
to the body that registered the legal person the commencement of the criminal action and the legal
action of the legal person at the date of dispatch of these measures, making the appropriate entries.
(2) In the case of institutions which are not subject to registration or authorization to acquire legal
personality, the information provided in par. (1) shall be made to the body which has set up that
institution. (3) The bodies referred to in paragraph (1) and (2) shall be obliged to communicate to
the judicial authority, within 24 hours of the date of registration, a certified copy of any entry
recorded by them with respect to the legal person.
(4) The legal person is obliged to notify the judicial body, within 24 hours, the intention to merge,
divide, dissolve, reorganize, liquidate or reduce the share capital. (5) The provisions of paragraph
(1) to (3) shall also be applied in the event of preventive action against the legal person. (6) After
the final judgment of the conviction has been suspended, the executing court shall communicate a
copy of the decision of the body which authorized the establishment of the legal entity to the body
which registered the legal person to the body which instituted the institution not subject to the
authorization or, as well as to the bodies responsible for the control and supervision of the legal
person, in order to make the appropriate remarks. (7) The non-fulfillment, immediately or until the
fulfillment of the prescribed terms, of the obligations stipulated in paragraph (3) - (5) shall
constitute a judicial deviation and shall be sanctioned with the judicial fine provided for in art. 283
par. (4). Effects of the merger, absorption, division, reduction of the share capital, dissolution or
liquidation of the convicted legal person (1) If, after the conviction of the legal person and the
execution of the punishment, the case of merger, absorption, dissolution, liquidation or reduction of
its share capital, the authority or institution to which the power to authorize or register the
transaction is required to refer the matter to the enforcement authority and to inform the legal
person created by the merger, who acquired fractions from the patrimony of the divorced person.
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(2) The legal person resulting from the merger, absorption or acquisition of fractions of the divided
person's property takes over the obligations and prohibitions of the convicted legal person, the
provisions of art. 151 of the Penal Code being applied accordingly.
Execution of the penalty of the fine (1) The legal person convicted of the fine shall be obliged to
submit the full payment of the fine to the judge delegated with the execution, within 3 months from
the final conviction decision. (2) Where the convicted legal person is unable to pay the full amount
of the fine within the time limit provided in paragraph (1), the judge in charge of execution may, at
the request of the legal person, order the payment of the fine for not more than 2 years in monthly
installments. (3) In the event of non-fulfillment of the obligation to pay the fine within the time
limit referred to in paragraph (1) or failure to pay a rate according to the staggering, the executing
court shall communicate an extract from that part of the instrument which concerns the application
or graduation of the fine to the competent bodies, in order to execute it according to the forced
execution procedure of the tax receivables. (1) A copy of the sentence of the conviction shall be
communicated, at the date of the final judgment, by the judge delegated to the execution of the legal
person concerned and to the body which authorized the establishment of the legal person, registered
legal entity, while requesting information on how to carry out the measure.
(2) At the date of the final decision of the conviction to the additional sentence of dissolution, the
legal person shall enter into liquidation. Execution of a supplementary punishment for the
suspension of the activity of the legal person A copy of the sentence of the conviction that imposed
the punishment of the suspension of the activity or of one of the activities of the legal person shall
be communicated, at the date of its final resignation, to the body that authorized the establishment
of the legal person, who has registered the legal entity, the body which has set up the institution not
subject to authorization or registration and the bodies responsible for the control and supervision of
the legal person, in order to take the necessary measures. Enforcement of the complementary
punishment of the closure of some legal work points A copy of the sentence of the conviction by
which the legal person has been subject to the penalty of the closure of some working points shall
be communicated to the body which authorized the establishment of the legal entity and to the body
which registered the legal person, to the body which has set up the institution not subject to
authorization or registration, as well as the bodies responsible for controlling and supervising the
legal person, in order to take the necessary measures. Enforcement of the complementary
punishment of the legal person's prohibition to participate in public procurement procedures (1) A
copy of the sentence of the decision imposing on the legal person the punishment of the prohibition
to participate in the public procurement procedures shall be communicated, at the date of the final
resignation : a) the Trade Register Office, in order to carry out the formalities of advertising in the
trade register; b) the Ministry of Justice, in order to carry out the formalities of advertising in the
National Register of legal persons without patrimonial purpose; (c) any authority which keeps
records of legal persons for the purposes of advertising formalities. d) the administrator of the
electronic public procurement system. (2) A copy of the sentence of the conviction by which the
punishment of the prohibition to participate in the public procurement procedures has been applied
to shall be communicated to the body which authorized the establishment of the legal entity and the
body which registered the legal person, to take the necessary action. Execution of the
complementary punishment of placement under judicial supervision (1) The powers of the legal
representative regarding the supervision of the activity of the legal person are included in the
sentence of the conviction by which the punishment of placement under judicial supervision has
been applied.
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(2) The judicial mandate cannot substitute the statutory bodies for the management of the activities
of the legal person. (1) An extract of the conviction decision concerning the application of the
supplementary punishment of the conviction shall be communicated to the convicted legal person at
the date of final remission, in order to display it in the form, place and for the period established by
the court. (2) An extract of the conviction decision concerning the application of the additional
punishment of the publication of the conviction shall be communicated to the convicted legal
person at the time of the final resignation, in order to publish the judgment in the form established
by the court at its own expense through the written press or audiovisual or other audiovisual media,
designated by the court. (3) The convicted legal person shall submit to the enforcement instance the
proof of commencement of the execution of the statement or, as the case may be, the proof of
execution of the publication of the conviction, within 30 days from the delivery of the judgment, but
no later than 10 days from the commencement of the execution, as the case may be, from the
execution of the principal sentence.
4. A copy of the conviction, in its entirety or in its extract, shall be communicated at the date of the
final stay to the body which authorized the establishment of the legal person, the body which
registered the legal person, the body which instituted the institution not subject to authorization or
registration, as well as the bodies responsible for the control and supervision of the legal person, in
order to take the necessary measures. Supervision of Supplementary Penalties for Legal Entities (1)
In the event of non-execution in bad faith of the complementary punishments imposed on the legal
entity, the enforcement authority shall apply the provisions of Art. 139 par. (2) or, as the case may
be, art. 140 par. (2) or (3) of the Criminal Code. (2) Referring to the court shall be made ex officio
by the delegated judge of the enforcement court, according to art. Article 501. (3) The legal person
is summoned to the court. (4) Attorney's participation is mandatory. (5) Following the prosecutor's
conclusions and the hearing of the convicted legal person, the court shall pronounce by sentence.
Law no. 211/2011 of 15 November 2011 on waste management
Article 61. - (1) The following facts constitute contravention and is sanctioned as follows:
a) with a fine from RON 1,000 to RON 2,000, for individuals, and from RON 20,000 to RON
40,000, for legal persons, violation of the provisions of art. 8 para. (1), (2) and (4), art. 13, 14, art.
15 para. (1) let. a) and b), art. 17 para. (2), art. 19 paragraph (2) let. a), c) and d), para. (3) and (4),
art. 22 para. (1) and (2), art. 26 para. (1), art. 27 para. (1), art. 28 para. (1), art. 32 para. (1);
b) with a fine from RON 15,000 to RON 30,000, non-compliance with art. 22 para. (3), Art. 40
para. (3) and Art. 49 paragraph (1), (2), (4) and (5);
c) with a fine from RON 5,000 to RON 15,000, the non-fulfilment of the obligations and
responsibilities of the local public administration authorities, according to the provisions of art. 17
para. (1), art. 31 para. (1) and (3) and art. 59.
Article 61. - (1) The offences is punishable by imprisonment from 6 months to 5 years or by fine
the following acts:
a) the importation of utilised, used equipment, machinery, substances and products from the
category of waste forbidden upon importation;
b) failure or non-observance of compulsory measures in carrying out the activities for collection,
treatment, transport, recovery and disposal of hazardous waste;
c) the marketing, abandonment and / or non-insurance of the waste load during the transit of
Romania's territory;
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d) the refusal to return to the origin country of waste introduced into the country for purposes other
than disposal and for which the measure of return was ordered by the competent authority;
e) the introduction into the country of waste for disposal and / or non-use for the purpose for which
it was introduced;
f) the acceptance by depositors / incinerators for disposal of waste illegally introduced into the
country and / or waste introduced into the country for purposes other than disposal and which could
not be used for the purpose for which they were introduced .
(2) The attempt is punished.
Government Emergency Ordinance no. 5 of 2 April 2015 on Waste Electrical and Electronic
Equipment
Penalties
Article 43 - (1) Infringements of the provisions of this Government Emergency Ordinance shall
constitute contraventions, unless they have been committed under such conditions as to be
considered as criminal offences under the criminal law and is sanctioned as follows:
a) by a fine of RON 500 to RON 1,000 for individuals and by a fine of RON 10,000 to RON
20,000 for legal persons:
1. non-observance of the provisions of art. 10 para. (2)4, art. 12 para. (2)5, art. 16 6and art. 39
para. (2);
b) with a fine from RON 30,000 to RON 40,000:
1. non-observance of the provisions of art. 8, art. 9 para. (1) let. a) and b) and para. (4) and (5), art.
11 para. (1)10, art. 1311, art. 27 paragraphs (1), (5) and (6)12, art. 3613, art. 39 para. (1).
c) with a fine from RON 40,000 to RON 50,000:
1. non-observance of the provisions of art. 9 para. (1) let. c) and para. (3), Art. 11 para. (2), art. 17,
art. 28 para. (1) and (2), art. 29 para. (1), art. 30 para. (1) and (2), art. 33 para.
2. non-observance of the provisions of art. 14, 20 and 21;
3. non-observance of the provisions of art. 34 para. (1), (3) and (5);
5. non-observance of the provisions of art. 10 para. (5), art. 23 para. (3), art. 27 para. (2)28.
(2) In the case of committing contraventions stipulated in paragraph (1) (c) (5), in addition to
sanctioning the contravention penalty, the additional sanction of the temporary suspension of the
economic operator's activity until the compliance with the provisions of this Government
Emergency Ordinance is applied.
(3) For thermal transfer equipment containing ozone depleting substances and fluorinated
greenhouse gases, fluorescent lamps containing mercury, photovoltaic panels and small equipment
as set out in categories 5 and 6 of annex no. 2, operators holding an environmental permit according
to the provisions of Law no. 211/2011, republished, in the case of committing the offences provided
in paragraph (1) let. c) item 2, in addition to the sanction of the contravention fine, the
supplementary sanction of the temporary suspension of the activity of the economic operator until
the compliance with the provisions of this Government Emergency Ordinance is applied.
(4) If the conditions set out in the suspension act have not been fulfilled, in the situation stipulated
in paragraph (2), the competent authority for environmental protection has, after the expiry of the
suspension period, to cancel the environmental permit.
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Law no. 249 of 28 October 2015 on how to manage packaging and packaging waste
Article 26 - (1) Infringements of the provisions of the present law constitute contraventions, if they
have not been committed in such conditions as to constitute offences, and is sanctioned as
follows:
a) with a fine from RON 400 to RON 800 for individuals and a fine from RON 10,000 to RON
20,000 for economic operators in case of non-observance of the provisions of art. 20;
b) by a fine of RON2,000 to RON 4,000, in the case of non-observance of the provisions of art. 10
para. (5), art. 11 and 12;
c) with a fine from RON 4,000 to RON 8,000, in case of non-compliance with the provisions of art.
9 para. (1) and (3) and art. 10 para. (1) - (3);
d) with a fine from RON 8,000 to RON 15,000, in case of non-compliance with the provisions
of art. 13;
d) with a fine from RON 8,000 to RON 15,000, if the provisions of art. 13 para. (1);
e) with a fine from RON 10,000 to RON 20,000, in case of non-observance of the provisions of art.
17 para. (1) - (3);
f) with a fine from RON 15,000 to RON 25,000:
1. non-observance of the provisions of art. 5 para. (1) and (2)37, art. 8 para. (1)38, art. 10 para. (4)
and art. 16 para. (6), (7), (9), (11) and (14);
1. 2. non-observance of the provisions of art. 5 para. (3) and (4)41 and art. 16 para. (8).
Water Law no. 107 of September 25, 1996
Article 92. - (1) Evacuation, disposal or injection into surface and underground waters, in inland
waterways or in territorial sea waters of waste water, waste, residues or products of any kind
containing substances, bacteria or microbes in quantity or concentration that can change the
characteristics of the water, endangering the life, health and physical integrity of individuals, animal
life, the environment, agricultural or industrial production or the fish stock, constitutes a crime and
is punished by imprisonment from one year to five years.
(2) With the punishment stipulated in paragraph (1) the following acts shall also be sanctioned:
a) pollution in any way of water resources if it is systematic and produces damage to downstream
water users;
b) the storage of the nuclear fuel or the waste resulting from its use in the major river bed;
c) endangering the contours of the accumulation lakes through the exploitation of mineral
aggregates in the main bed or terraces.
Government Emergency Ordinance no. 57 of 20 June 2007 on the regime of protected natural
areas, conservation of natural habitats, wild flora and fauna
Article 53 - (1) It is a contravention and is sanctioned by a fine of RON 3,000 to RON 6,000 for
natural persons and from RON 25,000 to RON 50,000 for legal persons the following acts:
m) the non-eviction by natural or legal persons of the waste generated by their own activities in the
protected natural areas.
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Customs Code
Article 271 - The introduction into or removal from the country of arms, munitions, explosives,
precursors of explosives, drugs, precursors, nuclear materials or other radioactive substances, toxic
substances, wastes, residues or dangerous chemical materials is considered skilled smuggling and is
punished by imprisonment from 3 to 12 years and banning certain rights if the criminal law does not
provide for a greater punishment.
Law no. 211/2011, republished on waste regime
Article 63. (1) The following acts is punishable by a penalty of imprisonment from 6 months to 5
years or by fine:
a) the importation of used and frayed equipment, machinery, substances and products from the
category of waste forbidden to importation;
b) failure or non-observance of compulsory measures in carrying out the activities for collection,
treatment, transport, recovery and disposal of hazardous waste;
c) the marketing, abandonment and / or non-insurance of the waste load during the transit of
Romania's territory;
d) the refusal to return to the original country of waste introduced into the country for purposes
other than disposal and for which the measure of return was ordered by the competent authority;
e) the introduction into the country of waste for disposal and / or non-use for the purpose for which
it was introduced;
f) the acceptance by depositors / incinerators for disposal of waste illegally introduced into the
country and / or waste introduced into the country for purposes other than disposal and which could
not be used for the purpose for which they were introduced .
(2) The attempt is punished.
Law no. 101/2011 for the prevention and sanctioning of deeds related to environmental
degradation
Article 3. The collection, transport, recovery or disposal of waste, including the oversight of such
operations and the subsequent maintenance of the disposal sites, as well as actions taken by the
brokers in the waste management process, in breach of the legal provisions in the field, which may
cause death serious harm to a person or significant damage to the environment is a criminal
offences and is punishable by imprisonment from 6 months to 3 years.
Article 4. Export of waste in breach of the legal provisions in the field, if this activity falls within
the scope of art. 2 point 35 of Regulation (EC) No. No 1.013 / 2006 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste, published in the Official Journal of the
European Union, no. L 190 of 12 July 2006, regardless of whether the carriage is performed by one
or more operations, is punished by imprisonment from 2 to 7 years.
Article 5. Operation of a facility in which a dangerous activity is carried out or in which dangerous
substances or preparations are stored or used which cause the death or serious injury of a person or
significant damage outside the installation brought to the environment, constitutes an offences and
is punished by imprisonment from 6 months to 5 years.
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Article 6. (1) Trade in specimens of protected wild fauna or flora species or parts or derivatives
thereof, in violation of the legal provisions in the field, except when the detriment affects a small
quantity of such specimens and has an insignificant impact on the conservation status of the species,
is punished by imprisonment from 3 months to one year or a fine.
(2) If the trade is performed with fauna species from those stipulated in art. 33 para. (1) and (2) of
Government Emergency Ordinance no. 57/2007 on the regime of natural protected areas,
conservation of natural habitats, wild flora and fauna, approved with amendments and completions
by Law no. 49/2011, the sanctions provided in art. 52 para. (1) of the Government Emergency
Ordinance.
Article 7. The production, import, export, placing on the market or use of ozone-depleting
substances in violation of legal provisions in the field is punished by imprisonment from 6 months
to 3 years.
Article 8. (1) Discharging, issuing or introducing, in violation of the legal provisions in the field, a
quantity of material in air or soil that may cause death or serious injury to a person or significant
damage to the environment shall constitute an offences and is punishable by imprisonment from 1
to 5 years.
(2) The disruption, emission or introduction of sources of ionizing radiation into air, water or soil
that may cause death or serious injury to a person or significant damage to the environment, in
breach of legal provisions in the field, constitutes an offense and is punishable with imprisonment
from 1 to 5 years.
Article 9. (1) The production, handling, processing, treatment, temporary or permanent disposal,
import, export, in violation of the legal provisions in the field, of nuclear material or dangerous
radioactive material constitutes a crime and is punished by imprisonment from 3 months to 10
years.
(2) If the deeds referred to in para. (1) caused public danger, had any of the consequences shown in
art. 181 or 182 of the Penal Code or have caused damage, the punishment is imprisonment from 1 to
12 years and the prohibition of certain rights.
(3) If the facts provided in para. (1) had particularly serious consequences, within the meaning of
Art. 146 of the Penal Code, the punishment is imprisonment from 10 to 20 years and the prohibition
of certain rights, and if death of one or more persons has occurred, the punishment is life
imprisonment or imprisonment from 15 to 25 years and the prohibition of certain rights.
(4) The attempt is punished.
Government Emergency Ordinance no. 195/2005 on environmental protection
Article 98. (1) Infringements and punishable by imprisonment from 3 months to one year or the
following shall be punished, if they were likely to endanger human, animal or plant life or
health:
a) the burning of stalks, reeds, hedges and grass vegetation in protected areas and on lands
subject to ecological restoration;
b) producing noises beyond the permissible limits if this seriously endangers human health;
c) the continuation of the activity after the suspension of the environmental agreement or the
authorization, respectively the integrated environmental permit;
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d) the import and export of prohibited or restricted hazardous substances and preparations;
e) failure to immediately report any major accident by persons in charge of this obligation;
f) production, delivery or use of chemical fertilizers and any unauthorized plant protection
products for crops intended for marketing;
g) non-observance of the prohibitions on the use on agricultural lands of plant protection
products or chemical fertilizers.
(3) The following are considered as offences and shall be punished by imprisonment from 6
months to 3 years if they were likely to endanger human, animal or plant life or health:
a) failure to supervise and failure to deposit waste and hazardous substances as well as the
failure to the storage of fertilizers and plant protection products packaged in protected only;
b) the manufacture or import for the marketing and use of dangerous substances and
preparations compliance with laws in force and the introduction in Romania of waste of any
kind to eliminate them;
c) the transport and transit of dangerous substances and preparations, in violation of the legal
provisions in force;
d) carrying out activities with genetically modified organisms or products thereof, without
requiring and obtaining the import / export agreement or the authorizations stipulated by the
specific regulations;
e) cultivation of genetically modified higher plants for testing or for commercial purposes,
without registration prescribed by law.
(4) The following acts are punishable by one year to five years' imprisonment if they are
likely to endanger human, animal or plant life or health:
a) the challenge, due to unsupervised sources of ionizing radiation, the contamination of the
environment and / or the exposure of the population to ionizing radiation, the omission to
promptly report the increase beyond the permissible limits of the environmental
contamination, the inappropriate application or the non-intervention in the case of nuclear
accident;
b) discharging waste water and waste from ships or floating platforms directly into natural
waters or knowingly causing pollution by discharging or immersing in dangerous waters,
directly or from floating ships or platforms, dangerous substances or wastes .
(5) The following committed deeds are punishable by imprisonment from 2 to 7 years:
a) the continuation of the activity that caused the pollution after ordering the cessation of this
activity;
b) failure to take measures for the complete disposal of hazardous substances and preparations
which have become waste;
c) refusal to intervene in case of accidental pollution of waters and coastal areas;
d) the refusal to control the introduction and removal of dangerous substances and
preparations from the country or the introduction into the country of crops of living
microorganisms, plants and animals from wild flora and fauna without the consent of the
central public authority for environmental protection.
(6) The attempt is punished.
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Article 99. (1) The detection and investigation of offences are made from bureau by the criminal
prosecution bodies, according to the legal competences.
(2) The discovery and establishment, in the exercise of the duties provided by the law, by the
commissioners of the National Environmental Guard, the National Commission for Nuclear
Activities Control, the gendarmes and the authorized personnel of the Ministry of National
Defence, of committing any of the offences provided in art. 98, shall immediately notify the
competent criminal investigation body according to the law of criminal procedure.
Law no. 107/1996 - Water Law
Article 92. (1) Exhausts, discharges or injection into surface waters and underground waters, in
inland waterways or in territorial sea waters of waste waters, waste, residues or products of any kind
containing substances, bacteria or microbes in quantity; or a concentration that can change the
characteristics of the water, endangering the life, health and the integrity of persons’ body, animal
life, the environment, agricultural or industrial production or the fish stock is a crime and is
punishable by imprisonment from one year to five years,
(2) With the punishment stipulated in paragraph (1) the following acts are also be sanctioned:
a) pollution in any way of water resources if it is systematic and produces damage to
downstream water users;
b) the storage of the nuclear fuel or the waste resulting from its use in the major river bed;
c) endangering the contours of the accumulation lakes through the exploitation of mineral
aggregates in the main bed or terraces.
(3) The storage or use of chemical fertilizers, pesticides or other dangerous substances in water
protection areas constitutes an offense and shall be punished by imprisonment from 3 months to 2
years or by fine.
(4) If the deeds referred to in para. (1) and (2) have been committed by fault, the special limits of
the penalties are reduced by half.
(5) Attempting to the offences provided in paragraph (1) - (3) is punished.
Government Decision (GD) no. 857/2011 on the establishment and sanctioning of contraventions
to the public health norms
Chapter VI Contraventions to Hygiene Standards for Public Use Units
Article 18. - It is a contravention and is sanctioned by a fine from RON 1,000 to RON 3,000 for
natural persons, respectively by a fine of RON 5,000 to RON 10,000 for legal persons the following
acts:
d) non-observance of hygienic sanitary norms for medical and dental offices, regardless of profile,
according to the legal regulations in force:
(ii) improper management of waste resulting from medical activities;
Chapter VIII Contraventions to the rules on the prevention and control of communicable diseases
and hygiene standards for sanitary units
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Article 31. - It is a contravention and is sanctioned by a fine of RON 600 to RON 1,200 for
individuals, respectively by a fine of RON 3,000 to RON 7,500 for legal persons the following
facts:
a) non-observance of the way of collection, storage, transport and treatment of medical waste,
according to the legal regulations in force;
b) the absence of records of the management of waste from medical activities at the level of the
medical units and of those who provide their transport, treatment and incineration;
c) the non-existence and, as the case may be, non-compliance with the internal plan for the
management of waste from medical activities;
d) non-observance of the conditions for temporary storage of waste from medical activities, in
accordance with the legal regulations in force;
e) the transport of dangerous waste resulting from medical activity with means of transport other
than those approved for this purpose by the structures of the Ministry of Health and which do not
meet the conditions established by the norms in force;
f) failure to ensure functional circuits, as well as the proper management of waste resulting from
medical activity, in accordance with the legal regulations in force;
g) the use of packaging not complying with the requirements imposed by the rules for the collection
of hazardous waste;
h) depositing of medical waste in common containers of residential buildings or other unauthorized
places.
Chapter XV Finding contraventions and applying sanctions
Article 59. - (1) The finding of contraventions and the application of the sanctions provided by the
present decision shall be carried out as a result of the public health control activities exercised
in the fields of competence established in accordance with the legal provisions in force by the
following categories of personnel:
a) the specialized personnel empowered by the Ministry of Health, the central authority in the
public health field, for the units throughout the country;
b) the specialized personnel of the departments, services and medical units of the other
ministries and institutions with own sanitary network, defined in art. 4 para. (2) of the Law
no. 95/2006, as amended and supplemented, empowered by their management for units under
their direct authority;
GD no. 1061/2008 on the transport of hazardous and non-hazardous waste on the territory of
Romania
Chapter I General provisions
Article 1. (3) The waste shipment shall be carried out only to the economic operators holding an
environmental permit according to the legislation in force for the temporary collection /
storage / treatment / recovery / disposal activities.
Chapter II Transport of hazardous waste
Article 6. (2) The consignee of hazardous waste shall submit to the Environmental Protection
Agency within the radius of which a copy of the Dangerous Goods Shipment / Shipment Form,
signed and stamped, in accordance with the provisions of the present judgment.
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Article 11. (2) In the event of an accident during transport, the hazardous waste transporter shall
immediately notify the Emergency Inspectorate and the Environmental Protection Agency within
the district where the incident occurred.
Article 13. - After the temporary / collection / treatment / recovery / disposal operations, the
consignee signs and stamps the Dangerous Goods Shipment / Shipment Form, stating that the
collection / temporary storage / treatment / recovery / disposal of hazardous waste carried out in
accordance with the legislation in force, and shall send a copy thereof to:
a) the shipper of dangerous waste;
b) the county agency for the protection of the environment in whose territory the dispatcher of
dangerous waste is located;
c) the county environmental protection agency in whose territory the treatment / recovery /
disposal facility is located.
Article 14. - (1) The emergency department of the county in whose territory the dispatcher is
located, upon receipt of a copy of the form for the approval of the dangerous waste road transport
and of a copy of the form for shipment / transport of dangerous waste, notifies , 48 hours before the
approved transport, all the county emergency inspectorates, as well as the county police
inspectorates in the counties will be transited and the destination for the execution of the transport
of hazardous wastes and its characteristics.
(2) In the case of the railway and naval transport of hazardous waste, subject to the provisions of
paragraph (1) the Emergency Inspectorate of the county in whose territory the dispatcher is located
shall notify the regional transport police sections to be transited and the destination of the hazardous
waste transport and its characteristics.
Chapter IV Transport of non-hazardous waste
Article 19. - The transport of non-hazardous waste shall be carried out on the basis of the nonhazardous waste loading / unloading form, the model of which is set out in Annex no. 3.
Chapter V Transport of medical waste
Article 24. - (1) The management of waste resulting from medical activities shall be performed in
accordance with the Technical Norms on Waste Management resulting from Medical Activities and
Data Collection Methodology for the National Databank on Wastes Resulting from Medical
Activities, approved by Order of the Minister of Health no. 219/2002, as subsequently amended and
supplemented.
(2) Waste packaging whose packaging is not labelled with the following information shall not be
accepted: identification data of the sanitary unit, section / laboratory, quantity and date of filling.
(3) The transport of hazardous waste resulting from medical activity shall be carried out taking into
account the following:
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a) all vehicles used for transporting hazardous waste resulting from medical activity shall be
evaluated by the Ministry of Public Health through the public health institutes on the basis of a
methodology approved by order of the Minister of Public Health within 60 days from the entry in
force in the present retribution. Inside the vehicles, hazardous waste resulting from medical activity
is transported in plastic containers with a cap, type europubel, in vertical position;
(b) the vehicle used for the transport of hazardous waste resulting from medical activity must meet
the following requirements:
(i) be designed, specially arranged and used only for the transport of hazardous waste resulting from
medical activity;
(ii) be a van or a vehicle with the maximum authorized mass;
(iii) the container compartment is separated from the driver's cabin, made of washable and steamresistant materials and chemical agents used for cleaning and disinfection;
(iv) to have plastic containers with a cap, in the form of a wheelie bin type, in which waste
packaged during transport is safely stored;
(v) have container fastening devices during transport;
(vi) contain systems to prevent the spread of hazardous waste in the environment in the event
of an accident;
(vii) permanently exist a kit or a mini-compartment containing plastic bags, protective
equipment, cleaning equipment, disinfection, first aid kit;
(viii) be fitted with kits in accordance with the provisions of the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR);
(ix) the container compartment shall be provided with air-cooling systems: air conditioning,
refrigeration equipment;
(x) the vehicle will be marked and imprinted with the identification data of the carrier on both
sides, the activity "Transport of hazardous waste resulting from medical activity", the
"Biological Danger" icon and the A.D.R;
d) the transport of hazardous wastes from the medical unit where they occur and which is the
sender of the waste and to the consignee of the waste, represented by the facility in which
they are treated or eliminated, shall be carried out in compliance with the provisions of the
present decision.
(4) For all quantities of hazardous waste resulting from medical activity, the carrier - even if it
is the consignee - shall comply with the provisions of art. 1 to 17, specifying in the forms, the
models of which are presented in Annexes no. 1 and 2 the exact cumulative quantity, by
weighing to shippers, on a shipment in a given area. The form will contain an attachment with
the senders and individual quantities.
Chapter II Transport of hazardous waste
Article 4. - (1) The shipment of hazardous waste shall be carried out by the generator or keeper,
hereinafter referred to as the sender, to the economic operator performing the temporary
collection / storage / treatment / recovery / disposal operation, hereinafter referred to as the
consignee, in compliance with the provisions of this judgment.
(2) The consignor shall complete a form for the approval of the transport of hazardous wastes,
the model of which is given in Annex no. 1.
(3) The form for the approval of the transport of hazardous waste, signed and stamped, shall
be forwarded to the consignee of the hazardous waste.
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(4) The consignee of the hazardous waste, upon receipt of the form for the approval of the
transport of hazardous waste, may accept the transport or request additional information from
the sender. If the consignee accepts the transport, he signs and stamps the form for the
approval of the transport of hazardous waste.
(5) The form for the approval of the transport of hazardous wastes, signed and stamped by the
consignee, shall be sent to the county environmental protection agency in whose territory the
treatment / recovery / disposal facility is located, in order to obtain from it the approval for
carrying out transport of hazardous waste, the maximum response time being 7 working days
after receipt of all required information.
(6) When establishing the consignee and the route for transporting hazardous waste, the
consignor shall, as far as possible, take into account the principle of proximity, which requires
that waste be recovered and disposed of as close as possible to the place of generation.
(7) The County Agency for Environmental Protection in whose territory the treatment /
recovery / disposal facility is located has the following attributions:
a) to sign and stamp the form for the approval of the transport of hazardous waste only after
verifying and analysing the information provided, if it agrees with the treatment, recovery or
disposal operations applied to the hazardous waste by the consignee;
b) request additional information from the shipper of the hazardous waste, from the operator
of the treatment / recovery / disposal facility or from the National Environmental Guard, as
the case may be;
c) to verify that the transport of hazardous waste complies with the regime of protected
natural areas and “Natura 2000”43 sites.
(8) The form for the approval of the transport of hazardous waste signed and stamped
according to the provisions of para. (7) let. a) is transmitted as follows:
a) the hazardous waste shipper and the county environmental protection agency within whose
territory it is located by the county environmental protection agency in whose territory the
treatment / recovery / disposal facility is located;
b) the Emergency Inspectorate of the county in whose territory the dispatcher is located for
the authorization of the transport of dangerous waste by the sender.
(9) The hazardous waste transport route shall be established by the shipper and the carrier,
taking into account as much as possible the bypass of the cities, and shall be authorized by the
emergency inspectorate of the county in whose territory the dispatcher is located; - they are in
the accompanying documents for the transport of hazardous waste.
(10) The form for the approval of the transport of hazardous wastes shall be made out in 6
original copies and shall be kept as follows:
a) one copy to the consignor;
b) one copy to the consignee;
c) one copy to the carrier;
d) a copy of the county environmental protection agency which has approved the transport of
dangerous waste;
43 an ecological network of protected areas that aims to maintain in a favourable conservation status
a selection of the most important types of habitats and species in Europe.
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e) a copy of the emergency county inspectorate of the county in which the hazardous waste
shipper is located;
f) a copy of the county environmental protection agency in whose area the hazardous waste
shipper is located.
(11) The provisions of paragraph (1) to (10) shall also apply if the consignor of the hazardous
waste, the carrier and the consignee are the same economic operator.
Chapter II Transport of hazardous waste
Article 7. - Every shipment of hazardous waste that is generated in excess of 1 tonne / year of the
same hazardous waste category shall be accompanied by the Dangerous Goods Shipment /
Shipment Form and the Approval Form for the Transport of Dangerous Waste.
Article 8. - The consignor shall complete, sign and stamp the shipment form/ shipment of
hazardous waste.
Article 14. (3) If transport of hazardous waste of the same category to the same consignee is carried
out, following the same transport route set out in the form for the approval of the transport of
hazardous waste, with a frequency exceeding one transport per month, the sender is obliged to
submit to the Inspectorate for Emergency Situations the form of dispatch / transport of hazardous
waste only when the first transport is carried out.
(4) As from the second shipment of hazardous waste referred to in paragraph (3), the consignor is
required to inform the Inspectorate of Emergency Situations 48 hours prior to each shipment of
hazardous waste by fax, telephone note or e-mail. The information sent to the Inspectorate for
Emergency Situations shall specify the quantity of hazardous wastes to be transported, the number
of the hazardous waste shipment approval form and the carrier identification data as set out in the
Dangerous Goods Shipment / Shipment form.
(5) Dangerous Goods Shipment / Shipment Forms set for the Transport of Dangerous Wastes
Subject to para. (3) shall be retained by the consignor, the carrier and the consignee, the latter being
required to report annually to the environmental protection agency within whose territorial
jurisdiction the hazardous waste has been recovered or disposed of in accordance with the legal
provisions.
Chapter IV Transport of non-hazardous waste
Article 20. - (1) The non-hazardous waste destined for disposal shall be transported from the
sender to the consignee and shall be controlled on the basis of the special non-hazardous
waste loading and unloading form.
(2) The non-hazardous waste loading / unloading form shall be completed by the sender in 3
copies and shall be kept as follows: one signed and stamped copy to the consignor, one to the
transporter, signed, completed with the personal numerical code of the person transporting the
waste; with the registration number of the means of transport and the latter is transmitted to
the consignee via the carrier.
(3) After the signature and stamping of the loading / unloading form by the consignee, the
latter sends it to the sender by fax or by mail with acknowledgment of receipt.
(4) Every shipment of non-hazardous waste shall be accompanied by a non-hazardous waste
loading / unloading form.
(5) The non-hazardous waste loading / unloading form is registered by the consignee in a
secured serial number and numbered on each page.

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

161

RO

Article 21. - The transport and control of non-hazardous waste destined for temporary collection /
treatment / recovery / disposal operations shall be performed on the basis of the nonhazardous
waste loading / unloading form completed and signed by the shipper, the
transporter and the consignee of non-hazardous waste.
Chapter II Transport of hazardous waste
Article 9. - (1) The carrier shall sign and stamp the form of shipment / transport of hazardous waste
upon receipt of hazardous waste.
(2) The carrier shall transport the hazardous waste on the approved route in the approval form for
the transport of hazardous waste and hand it over to the consignee.
Article 10. - (1) The consignee, upon receipt of hazardous waste, signs and stamps the dangerous
waste shipment / transport form, confirming the acceptance of hazardous waste.
(2) The consignee shall be required to take a sample of each shipment of hazardous waste and
to keep it safely and appropriately labelled for at least three months.
Article 12. - The Dangerous Goods Shipment / Shipment Form shall be drawn up in 6 copies and
kept in the same manner as the form for the approval of the transport of hazardous waste, as
provided in Art. 4 para. (10).
Article 15. (2) In the case of the transports provided for in paragraph (1) the Dangerous Goods
Shipment / Shipment Form shall be drawn up in 3 copies, which shall be kept as follows: a copy to
the hazardous waste shipper, a copy to the consignee of the hazardous waste and a copy to the
hazardous waste transporter.
Chapter III Transport of hazardous waste for collection or temporary storage
Article 18. (3) For each stage between the two stipulated in para. (1) the transport of hazardous
waste is carried out in compliance with the provisions of art. 1 - 17. For each stage, the forms
provided in the models presented in Annexes no. 1 and 2.
Chapter IV Transport of non-hazardous waste
Article 22. - (1) The loading / unloading form on which the transport and control of non-hazardous
waste destined for temporary collection / storage / treatment / recovery / disposal is carried out shall
be kept as follows: a copy to the consignor, a copy to the consignee and a copy to the waste
transporter.
(2) The consignor, consignee and transporter of non-hazardous waste shall be obliged to submit the
non-hazardous waste loading / unloading form at the request of the bodies authorized by law to
carry out control on waste management.
Article 23. (2) The economic operators stipulated in para. (1) transporting its non-hazardous waste,
such as production waste and municipal waste, must complete the non-hazardous waste loading /
unloading form.
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Chapter VI Penalties
Article 25. - (1) Infringement of the provisions of the present decision shall entail civil or
contravention liability, as the case may be.
(2) The following facts constitute contraventions and are sanctioned as follows:
a) abandonment of the waste on the route by the transport operators, non-observance of the
provisions of art. 1 para. (3), Art. 6 para. (2), art. 11 para. (2), art. 13, art. 14 para. (1) and (2), art.
19 or art. 24 paragraph (1), (2), (3) let. a), b) and d), para. (4) with a fine from RON 15,000 to RON
30,000;
b) non-observance of the provisions of art. 4, 7, 8, art. 14 para. (3) - (5), art. 20 and 21, with a fine
from RON 10,000 to RON 20,000;
c) non-observance of the provisions of art. 9, 10, 12, art. 15 para. (2), art. 18 para. (3), Art. 22 and
art. 23 para. (2), with a fine from RON 5,000 to RON 10,000;
d) the transport of municipal waste by unauthorized operators for the provision of the sanitation
service in the localities, with a fine of RON 3,000 to RON 6,000.
(3) In the case of committing the offences provided in paragraph (2) let. a) applies in addition to the
main contravention sanction and the complementary contravention sanction of confiscation of the
means of transport destined or used for committing the deed.
(4) The means of transport confiscated according to para. (3) shall be capitalised under the
conditions stipulated by the Government Ordinance no. 14/2007 for the regulation of the manner
and conditions of capitalization of the assets entered, according to the law, in the private property of
the state, approved with amendments by Law no. 274/2007, as amended and supplemented.
(5) If the measure of seizure of the means of transport is ordered, the investigating officer shall take
the necessary measures for the transport of the waste to the economic operators holding an
environmental permit according to the legislation in force for the treatment / recovery / disposal
activities, all the expenses being borne by the offender.
Article 26. - Establishment of contraventions and application of the sanctions provided in Art. 25
shall be made by the empowered personnel of the Ministry of Environment and Sustainable
Development and the Ministry of Interior and Administrative Reform, together with the personnel
empowered by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Transport, the
Ministry of Public Health or the Ministry of Economy and Finance, as the case may be, according
to the competencies of the nominated institutions.
Law no. 111/1996 on the safe conduct, regulation, authorization and control of nuclear activities,
republished, as subsequently amended and supplemented
Article 44. (1) The carrying out of an activity as provided in art. 2, art. 24 paragraph (1), art. 28
para. (2) and art. 38 para. (1), without the appropriate authorization provided by the law, as well as
the non-observance of art. 38 para. (21) and (22) constitute an offense and are punished as follows:
a) by imprisonment from 6 months to 2 years or by fine, the activities stipulated in: art. 2 let.
(a) relating to the research, design, possession, location, construction or installation, conservation of
nuclear installations; art. 2 let. b); art. 2 let. d) regarding the means of transporting or transporting
radioactive materials, specially designed for this purpose; art. 2 let. g) art. 24 paragraph (1) and art.
38 para. (1);
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b) with imprisonment from 2 to 7 years and the prohibition of certain rights, non-observance of art.
38 para. (21) and (22) and the unauthorized carrying out of activities provided for in:
art. 2 let. (a) with regard to putting into service, testing, exploiting, modifying, decommissioning,
importing and exporting nuclear installations; art. 2 let. (c) whether radiological installations,
nuclear or radioactive materials, radioactive waste and radiation generators present a particular
nuclear or radiological risk; art. 2 let. e) and f) and art. 28 para. (2), if nuclear or radioactive
materials, radioactive waste and radiation generators present a particular nuclear or radiological
risk.
(2) Attempting to the offences provided in para. (1) let. b) is punished.
Article 45. - (1) Discharge of all or part of the surveillance and control equipment installed in
accordance with Art. 31 para. (1) let. b) and para. (2) without reasons arising from the requirements
of nuclear safety or protection against ionizing radiation, if the deed is not a more serious offences,
shall be punished by imprisonment from 3 months to 2 years or by fine.
(2) If the deed provided in para. (1) is committed by fault, the penalty is imprisonment from one
month to one year or a fine.
(3) Preventing by any means the representatives of the National Commission for the Control of
Nuclear Activities at any place where the activities under control are carried out constitutes an
offences and shall be punished by imprisonment from one year to 5 years and the prohibition of
certain rights.
(4) Preventing, without right, in the event of a nuclear accident, the intervention of the intervention
personnel within the perimeter of the areas where the nuclear activities are carried out constitutes an
offences and shall be punished by imprisonment from 2 to 7 years and the interdiction of some
rights.
(5) The penetration, without right, in any way in a space, room or delimited and marked area in
which the nuclear activities referred to in art. 2 let. a) -f), without the consent of the person using
them, or the refusal to leave them at his / her request is a criminal offences and shall be punished by
imprisonment from one year to 5 years.
Article 46. - (1) The development, manufacture, possession, import, export, transit or detonation of
nuclear weapons or any other nuclear explosive devices shall be punished by imprisonment from 10
to 25 years and the interdiction of certain rights.
(2) The attempt is punished.
Article 48. - The following acts are contravened:
a) non-compliance with the reporting obligations provided in art. 25 para. (1) let. b) and art. 31 para.
(1) let. f);
b) non-observance of the limits and conditions stipulated in the permits issued in accordance with
the provisions of art. 8;
c) failing to comply with the written provisions, with acknowledgment of receipt, by the
Commission, or by means of a control report, by its representatives within the prescribed time limit;
d) use in the activities provided in art. 2 staff not having the necessary training, unqualified or
rejected staff at the regular examinations or staff who does not have the appropriate exercise permit
provided in art. 9;
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(e) the use of staff who do not prove the necessary knowledge or skills or do not apply them in the
course of their work, with implications for the operation of the nuclear or radiological installation
under nuclear safety, on the risks associated with the applicable nuclear safety measures;
f) breach of the provisions of art. 25 para. (1) let. (a) by persons having the right of decision making
control in the management of the works, during the construction, operation or decommissioning of
the nuclear or radiological installation;
g) non-compliance with the obligations stipulated in art. 25 para. (1) let. d) if this generates
unacceptable risks of any nature;
h) the use by authorized persons of radioactive materials, ionizing radiation generating devices or
nuclear installations entrusted for other purposes or for operations other than those intended for the
performance of their duties;
i) the exercise of nuclear activities without the appropriate exercise permit provided in art. 9;
j) failure to request the reauthorization, within the deadline established by the specific regulations,
before the expiry of the old authorization;
k) unauthorized manufacture and supply of dosimetric control apparatus for ionizing radiation
and materials and devices used for protection against ionizing radiation;
l) non-observance of the notification and reporting obligations provided in art. 25 para. (1) let. f)
and g) at the deadlines established by the specific regulations;
m) unauthorized performance of an activity provided under art. 2 let. (c) where the Commission
finds that nuclear or radioactive materials, radioactive waste and radiation generators are not of
particular nuclear or radiological risk;
n) violation of the provisions of art. 16 para. (3);
o) violation of the provisions of art. 25 para. (1) let. c), but art. 26 and 27;
p) violation of the provisions of art. 28 para. (2) in cases where the Commission finds that
nuclear or radioactive materials, radioactive waste and radiation generators do not present a
particular nuclear or radiological risk;
q) non-observance of the notification obligation according to the provisions of art. 71(1), as well as
the obligation to take verification measures according to art. 29;
r) non-compliance with the obligations stipulated in art. 31 para. (1) let. e) granting access to
Commission representatives.
Government Ordinance no. 14 (* Republished *) of 31 January 2007
Article 1. - (1) The assets of any kind, entered under the law, in the private property of the state
shall be capitalised under the terms of the present ordinance by the National Agency for Fiscal
Administration through the competent capitalization bodies, unless otherwise provided by law.
(11) Goods belonging to the private property of the state which are not on the territory of Romania
shall be capitalized by the Ministry of Foreign Affairs.
(2) They are exempted from the provisions of para. (1) goods which do not meet the legal
conditions of marketing.
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(3) The goods referred to in paragraph (2) shall be destroyed at the expense of the natural or legal
persons from whom they were confiscated or the holder, if they can not be identified. he destruction
shall be carried out in the presence and with the signing of a takeover and destruction commission
made up of representatives of the holder, the National Authority for Consumers Protection, the
Recovery Authority, the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Environment.
(4) The destruction of drugs, precursors, medicaments, medical consumables, materials of the
nature of objects of medical inventory and of medical devices, toxic substances, radioactive
materials and confiscated explosives precursors shall be carried out under the conditions provided
for in the special laws regulating the regime of these substances.
Declaration and takeover of property entered into the private property of the state
Article 4. - (1) The declaration of the property that has passed into the private property of the state
shall be made to the recovery bodies within 10 days from the date of receipt by the holder of the
document constituting the ownership of the state over them.
(2) The property that has become private property of the state shall be declared and surrendered to
the organs of valorisation after the taking of the act in the private property of the state, stipulated in
art. 3, became enforceable, according to the law.
Article 5. - (1) Owners of goods that have passed into the private property of the state, natural or
legal persons, as the case may be, are obliged to inventory the respective goods, while taking the
appropriate security, conservation and conservation measures up to their actual handing over to the
recovery bodies.
(2) They are exempted from the provisions of para. (1) the following categories of goods:
(a) medicinal products, medical supplies, medical devices, toxic substances, radioactive
materials, cultural heritage assets, historical documents, archive materials, objects, wood
materials, metal detectors, ivory, and any goods the sale of which is prohibited by law and
which are handed over to the specialized bodies of the competent state to handle such goods
in accordance with the law;
b) means of payment in non-convertible currency deposited with the National Bank of
Romania under the terms of the law;
c) Firearms, ammunition, explosives and military goods, which shall be handed over free of
charge to the Romanian Police, to the Ministry of National Defense or, as the case may be, to
other authorized legal entities, provided for by the legislation on the Weapons and
Ammunition regime.
(3) The goods referred to in paragraph (2) shall be assessed, used, exploited, destroyed or
accommodated by the specialized bodies that have taken over them, dispensing them
according to their legal duties.
(4) The amounts obtained as a result of the valorisation of the goods provided in paragraph (2)
shall be paid to the state budget, within 5 working days after receipt, after deduction of
expenses incurred in accordance with the legal provisions in force, as well as other deductions
provided for by special laws.
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(5) They are exempted from the provisions of para. (4) the amounts resulting from the
capitalization of goods subject to the legislation in force on the exclusive right of religious
denominations for the production of objects of worship, which remain at the disposal of
religious denominations.
(6) Drug precursors shall be exploited by the recovery bodies only to an operator with
classified substances, according to the legislation on the legal regime of drug precursors.
Evaluating and capitalizing on property entered into the private property of the state
Article 6. - (1) The handing over of the property entered into the private property of the state is
made
by the holders to the recovery bodies.
(2) The goods shall be handed over by the owners to the recovery bodies, who are obliged to take
over the goods within 10 days from the date of receipt by the holder of the document constituting
the title of state ownership thereof.
(4) The evaluation committee is composed of 5 members: 3 representatives of the recovery body,
one representative of the National Authority for Consumer Protection and one representative of the
owner of the respective goods.
(41) When recovery involves property seized in criminal proceedings, the Evaluation Commission
may also include a representative of the National Agency for the Management of Unavailable
Utility. In this case, the Evaluation Committee consists of 5 members: 2 representatives of the
Recovery Authority, one representative of the National Agency for Undisclosed Assets, one
representative of the National Authority for Consumer Protection and one representative from the
Ministry of Internal Affairs.
(42) Where the representative of the National Agency for the Administration of Undisputed Assets
does not participate in the valuation, the goods shall be valued in the absence thereof.
(5) Travel and accommodation expenses shall be paid to the members of the evaluation committee
by the institution which has appointed it. In addition, the Romanian Police ordered the confiscation
measure, according to Law 171/2010.
Law no. 171/2010 on the establishment and sanctioning of forestry offences provides for
complementary contravention sanction - seizure of the goods destined, used or resulted from the
committing of the forestry contravention
Article 24. (1)The following observing officers have the obligation and the right to carry out the
control, to establish forest contraventions and to apply the sanctions provided in the present law:
a) the forestry personnel within the central public authority responsible for forestry and its forestry
territorial structures, empowered for this purpose;
b) the forestry staff from the state forestry fund administrators - for the forestry offences committed
in the forestry fund that it manages / provides forestry services or which it takes for the
management / insurance of the forestry services, as well as for controlling the application of the
rules on circulation of wood materials;
c) the forestry staff of the higher-ranking structures and of the regime's dwellings - for the forestry
offences committed in the forest fund that it manages / provides forestry services, as well as for
exercising the control over the application of the norms regarding the circulation of the wood
materials;

8783/1/19 REV 1
ANEXĂ

ik/AA/ss
JAI.B

167

RO

d) officers and police officers of the Romanian Police - for finding contraventions and applying
sanctions for the deeds stipulated in art. 3 para. (3) let. a) and b), art. 5 ^ 1 let. b), art. 6 let. c) and
d), art. 7 para. (1) let. a) -c) and e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 para. (1) let. f), art. 16 para.
(1) let. a), b) and e), art. 17 let. c) and d), art. 19 para. (1) - (3), para. (4) let. a), g), l) and m) and art.
21;
d1) officers and police officers of the Romanian Border Police - for finding contraventions and
applying sanctions for the acts provided for in art. 8 para. (1) and (2), art. 9 let. b), art. 11 let. d), art.
12 let. f) and h), art. 19 para. (1) - (3) and art. 21;
e) the officers and non-commissioned officers of the Romanian Gendarmerie - for
establishing the contraventions and applying sanctions for the deeds stipulated in art. 7 para.
(1) let. e), art. 8 para. (1) and (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 let. c), art. 19 para. (1) - (3) and art.
21;
f) the forestry staff within the structures of administration of the national parks and the natural
parks, empowered for this purpose - for the forestry offences committed in the park it administers,
as well as for exercising control over the application of the norms regarding the circulation of the
wood materials;
g) officers and non-commissioned officers of the professional services - for emergencies, for
the detection of contraventions and the application of sanctions for the deeds stipulated in art.
9 let. b) and art. 10 let. a).
GD no. 857/2011 on the establishment and sanctioning of contraventions to the public health
norms.
Chapter VI Penalties
Art. 25 - (1) Infringement of the provisions of the present decision shall entail civil or
contravention liability, as the case may be.
(2) The following facts constitute contraventions and are sanctioned as follows:
a) abandonment of the waste on the route by the transport operators, non-observance of the
provisions of art. 1 para. (3), but Art. 6 para. (2), art. 11 para. (2), art. 13, art. 14 para. (1) and (2),
art. 19 or art. 24 paragraph (1), (2), (3) let. a), b) and d), para. (4), with a fine from RON 15,000 to
RON 30,000;
b) non-observance of the provisions of art. 4, 7, 8, art. 14 para. (3) - (5), art. 20 and 21, with a
fine from 10,000 to 20,000 lei;
c) non-observance of the provisions of art. 9, 10, 12, art. 15 para. (2), art. 18 para. (3), Art. 22 and
art. 23 para. (2), with a fine from RON 5,000 to RON 10,000;
d) the transport of municipal waste by unauthorized operators for the provision of sanitation
services in localities, with a fine from RON 3,000 to RON 6,000.
(3) In the case of committing the offences provided in paragraph (2) let. a) applies in addition to the
main contravention sanction and the complementary contravention sanction of confiscation of the
means of transport destined or used for committing the deed.
(4) The means of transport confiscated according to para. (3) shall be capitalized under the
conditions stipulated by the Government Ordinance no. 14/2007 for the regulation of the manner
and conditions of capitalization of the assets entered, according to the law, in the private property of
the state, approved with amendments by Law no. 274/2007, as amended and supplemented.
(5) If the measure of seizure of the means of transport is ordered, the investigating officer shall take
the necessary measures for the transport of the waste to the economic operators holding an
environmental permit according to the legislation in force for the treatment / recovery / disposal
activities, all the expenses being borne by the offender.
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Article 26. - Establishment of contraventions and application of the sanctions provided in Art. 25
shall be made by the empowered personnel of the Ministry of Environment and Sustainable
Development and the Ministry of Interior and Administrative Reform, together with the personnel
empowered by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Transport, the
Ministry of Public Health or the Ministry of Economy and Finance, as the case may be, nominated
institutions.
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