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Abrevieri 
ACDB - Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice  
AGVPS - Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România  
ANPA - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură  
ARBDD - Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării 
CAT - Captura admisibilă totală  
CITES - Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție  
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CPP – Condul de procedura penala 
DRV - Direcția Regională Vamală  
EC – Comisia Europeană 
ECRIS CDMS - Sistem folosit la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru managementul electronic al dosarelor 
în instanță (ECRIS - Electronic Court Register Informational System; CDMS -Case and Document Management 
System)  
EMAS - Sistemul de management de mediu şi audit 
EUBAM - Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (The European Union 
Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) 
EUFJE - Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (European Union Forum of Judges for the 
Environment)  
EUROPOL – Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (The European Union 
Agency for Law Enforcement Cooperation) 
FFI - Organizația Fauna & Flora International  
GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation) 
ICAS - Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea 
ICDEAPA Galați – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați 
IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române  
IMPEL - Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului 
(The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) 
INCDD - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării 
INTERPOL – International Criminal Police Organization 
IPJ  - Inspectoratul de Poliţie Judeţean  
IUCN – International Union for Conservation of Nature  
JOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
MMAP  - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
MO – Monitor Oficial  
OM - Ordin Ministru 
ONG – Organizație nonguvernamentală 
ONU - Organizația Națiunilor Unite (United Nations) 
OUG - Ordonanță de urgență a Guvernului 
PIB - Produsul intern brut 
ROLII - Institutul Român pentru Informaţii Juridice (Romanian Legal Information Institute), http://rolii.ro/ - 
portalul național de jurisprudență  
RUP - Renunțarea la urmărirea penală 
SCI - Situri de importanță comunitară (Sites of Community Importance) 
SPA - Arii de protecție specială avifaunistică (Special Protection Areas) 
SRPT Galați - Secția regională de poliție transporturi Galați 
SWiPE – Instrumentarea cu succes a cazurilor de infracționalitate cu specii sălbatice în Europa (Successful 
Wildlife Crime Prosecution in Europe) 
TRAFFIC - Organizație nonguvernamentală care lucrează la nivel global privind comerțul cu animale și plante 
sălbatice (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) 
UAV – Drone (Unmanned aerial vehicle) 
UE - Uniunea Europeană  
UNODC - Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime) 
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WLC - criminalitate împotriva speciilor sălbatice/ combaterea crimelor împotriva speciilor sălbatice (Wildlife 
crime) 
WWF - World Wide Fund for Nature – organizație de conservare a naturii  

I. Rezumat 
România deține încă un patrimoniu natural important, atât la nivel la național, cât și la nivelul 
Uniunii Europene, al cărei membru este începând cu 2007. Ca parte a UE, dar și ca semnatar al 
unor convenții internaționale, România trebuie să asigure protecția patrimoniului natural inclusiv 
prin combaterea crimelor împotriva speciilor sălbatice (WLC - Wildlife crimes) și a comerțului 
ilegal cu produse sau specimene ale acestora. La nivel european protecția speciilor sălbatice este 
asigurată de Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică („Directiva Habitate”) și Directiva 2009/147/CEE 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice („Directiva Păsări”), iar la nivel 
internațional, protecția juridică, în special a comerțului cu specii de faună și floră sălbatică pe cale 
de dispariție a fost reglementată prin Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei 
şi florei sălbatice pe cale de dispariţie („CITES” sau „Convenția de la Washington”), un acord 
interguvernamental internaţional intrat în vigoare în 1975.  

Scopul acestui raport este să ofere o imagine cuprinzătoare asupra infracționalității cu specii 
sălbatice (WLC) la nivel național, printr-o evaluare a acesteia pentru diferite specii și diferite tipuri 
de infracțiuni și contravenții. Sursele datelor și informațiilor utilizate în acest raport au fost 
reprezentate de bazele de date ale instituțiilor judiciare (tribunale, judecătorii și curți de apel), ale 
parchetelor din România, instituții abilitate să aplice contravenții pentru ilegalități de mediu și 
interviurile semi-structurate care s-au concentrat pe obținerea de informații despre provocările 
instituționale cu care se confruntă autoritățile cu atribuții în domeniu, de la descoperirea WLC 
până la pronunțarea de hotărâri judecătorești penale, atunci când este cazul. 

Datele colectate au acoperit perioada 2015 - 2020 și au vizat, în principal, activitățile de braconaj, 
ucidere ilegală pentru sport, controlul prădătorilor/dăunătorilor și represalii, capturare ilegală, 
inclusiv pentru animale de companie, colectarea ilegală a ouălor, comercializare (toată partea 
lanțului comercial inclusiv transportul, traficul, vânzarea, deținerea, consumul, finanțarea unor 
astfel de activități), prinderea și uciderea neselectivă care pune în pericol (cu bună știință) speciile 
protejate, de exemplu momeală otrăvitoare, plase neselective și ilegale, capcane neselective, 
prinderea în capcană și/sau vătămarea. Deși erau opționale, în România au fost luate în 
considerare și activități, precum uciderea ilegală a unei specii neprotejate prin lege, pescuitul 
ilegal al unei specii neprotejate, în perioada de prohibiție sau fără permis de pescuit întrucât 
numărul și daunele aduse ecosistemelor în general, precum și numărul cazurilor de acest fel a 
fost considerabil mai mare decât al celor care fac obiectul proiectului SWIPE. De asemenea, 
majoritatea datelor, mai ales a celor care se referă la contravenții, au fost transmise într-o formă 
agregată, fie în funcție de legi, fie în funcție de ani, ceea ce a făcut dificil de stabilit speciile și 
uneori natura infracțiunilor la care se referă. 

În ceea ce privește speciile protejate și cele listate în Anexele CITES, au fost înregistrate 18 
cazuri care au ajuns în instanță, cu un total al speciilor implicate în activitatea infracțională în 
perioada studiată de 20, totalizând un număr de 1281 exemplare, cele mai afectate fiind 
Misgurnus fossilis (țiparul), Raja clavata (vulpea de mare), Acipenser ruthenus (cegă), Cetacea 
fam Delphinidae & Phocoenidae, Squalus acanthias (câinele de mare) și Ursus arctos (ursul 
brun). Exceptând un caz în care nu au existat suficiente probe care să ducă la concluzia că 
persoana suspectată a săvârșit fapta, unde instanța a luat măsura confiscării uneltelor de pescuit, 
în 16 cazuri instanța a pronunțat hotărâri de condamnare, iar în 2 cazuri inculpații au fost achitați. 
La nivelul contravențiilor au fost identificate 7 cazuri care totalizează 5 specii  (Agave potatorum, 
Agave himeson, Panthera pardus, Giraffa camelopardalis, Oryx sp) și specimene din 5 familii și 
un gen (Chamaeleonidae, Acipenseridae, Elephantidae, Psittacidae, Ursidae și, respectiv 
Diospyros). Nu au existat informații privind aplicarea unei sancțiuni în aceste cazuri, însă toate 
bunurile au fost confiscate de către autorități. 

 
Mult mai multe au fost însă cazurile de WLC care au afectat speciile neprotejate. În baza de date 
a proiectului au fost înregistrate 606 de cazuri care au afectat specii ca: Capreolus capreolus 
(căprior), Sus scrofa (porc mistreț), Lepus europaeus (iepure de câmp), dar și multe specii de 
pești, neprecizate în documente dosarelor penale. Au fost pronunțate 544 de sentințe de 
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condamnare, 13 achitări, 17 procese sunt încă în derulare, 11 cazuri în care sancțiunea închisorii 
a fost înlocuită cu amendă, într-un caz instanța și-a declinat competența și în 20 de cazuri nu 
există informații despre stadiul dosarelor. 
 
În jurisprudență, practic, nu sunt identificate activități ilegale săvârșite împotriva speciilor de 
păsări strict protejate (a fost identificat un singur caz în perioada 2015 - 2020), fapt ce denotă mai 
degrabă lipsa unui sistem de control/constatare a unor astfel de fapte, decât inexistența propriu-
zisă a acestora.  
 
Multe fapte, deși ilegale și de un grad de periculozitate ridicat, rămân nepedepsite. Chiar dacă nu 
a fost posibilă o estimare exactă privind WLC, numărul dosarelor care nu au ajuns în 
instanță  este foarte mare (aproximativ 7200 - pentru Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea și 
protecția fondului cinegetic, OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și OUG nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, în 82,4% din parchetele din România), dosarele pentru care s-a dat o soluție de clasare 
sau de renunțare la urmărirea penală fiind de 10 ori mai multe decât cele trimise în judecată. O 
cauză a acestei situații este și faptul că anumite activități și/sau fapte ilegale sunt tratate sumar, 
în mod disparat și neuniform, în diverse acte normative, ceea ce îngreunează aplicabilitatea 
corectă a prevederilor și, în consecință, conduce la lipsa sancționării sau la sancționarea 
necorespunzătoare a subiecților implicați în comiterea faptelor ilegale. 
Din interviurile semi-structurate realizate cu autorități de control, dar și cu procurori și judecători, 
a reieșit că nivelul sancțiunilor este prea redus pentru a avea efect în sensul descurajării 
activităților ilegale. Nu există o bază de date națională, publică, cu privire la numărul de acțiuni 
desfășurate în domeniul WLC de către organele responsabile de aplicarea legii și respectiv cu 
privire la numărul de infracțiuni și contravenții, prin urmare amploarea acestui fenomen în 
România este greu de evaluat. 
 
Sunt foarte puține departamente specializate în infracțiunile de mediu în cadrul autorităților care 
aplică legea și a organelor judiciare (doar în cadrul Poliției Române există un astfel de 
departament specializat) ceea ce reduce eficiența investigării cazurilor de infracțiuni de mediu. 
 
Nu există o practică a colaborării între instanțe și experți sau specialiști în biologie și/sau ecologie 
care să explice și să evidențieze amploarea impactului real al WLC. Există și o problemă destul 
de des întâlnită legată de identificarea speciilor, în special în cazul în care speciile sunt exotice 
ori nu se regăsesc în listele speciilor pentru care vânarea este permisă/ interzisă. Astfel ar fi 
nevoie și de o întărire a colaborărilor dintre autorități deoarece, în ciuda existenței unor protocoale 
oficiale, există cazuri în care acestea nu funcționează la nivel optim. 
 
Principalele recomandări ale raportului includ: 

1. Baze de date și schimb de informații 
 

• Realizarea unei baze de date naționale cu privire la numărul de acțiuni desfășurate în 
domeniul WLC de către organele responsabile de aplicarea legi pe o structură care să 
permită colectarea unitară a datelor și creșterea gradului de digitalizare a acestora.  

• Realizarea unei baze de date națională cu experți în biologie și/sau ecologie atât pentru 
identificarea speciilor cât și pentru utilizarea lor în instanțe în vederea unei mai bune 
înțelegeri a fenomenului WLC de către judecători. 

• Realizarea unei liste cu laboratoarele, tipul de analize și prețurile acestora, disponibile în 
România sau Uniunea Europeană, care să fie pusă la dispoziția organelor de cercetare 
penală pentru a întări calitatea probelor. 

 
Din Raportul juridic ”Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel 
național”, elaborat pentru România în cadrul proiectului SWiPE, au rezultat o serie de concluzii și 
recomandări, dintre care unele au fost deja înaintate, până la data redactării Raportului Național, 
ca propuneri legislative.  
 

2. Îmbunătățirea cadrului legal aplicabil.  
 
Având în vedere tratarea sumară a anumitor activități și/sau fapte ilegale, în mod disparat și 
neuniform, în diverse acte normative se impune incriminarea faptelor contra mediului înconjurător 
(în speță, contra speciilor de faună sălbatică) și în Codul penal sau chiar crearea unui Cod al 
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mediului prin care s-ar putea elimina inadvertențele din domeniu și s-ar crea prevederi clare, 
concise, cu privire la fiecare activitate ilegală ce trebuie sancționată în raport de speciile de faună 
sălbatică protejate.  
 
Spre exemplu, se impun îmbunătățiri legislative, dar și administrative (astfel cum este cazul) în 
legătură cu: 
 

• Braconajul.  
 
Pentru a spori gradul de identificare a activităților ilegale în materie, se impune reflectarea unei 
noi obligații în Legea nr. 407/2006, și anume obligația oricărei persoane care, în exercitarea 
atribuțiilor legale, constată săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de această lege, de a sesiza de 
îndată organele de urmărire penală. 
 

• Sesizări ale infracțiunilor. 
  
Conținutul legal menționat la braconaj privind obligația de sesizare și omisiunea sesizării este 
necesar a fi inclus, prin analogie, și în celelalte reglementări cadru în materie de biodiversitate, 
cu precădere în: 
• OUG nr. 57/2007, după articolul 53; 
• OUG nr. 23/2008, după articolul 66; 
• OUG nr. 195/2005, după articolul 99. 
 

• Traficul de specii de faună protejate.  
 
Din analiza legislației și jurisprudenței românești reiese faptul că autoritățile nu iau în considerare 
problemele legate de criminalitatea organizată implicată în traficul cu specii sălbatice. Având în 
vedere că multe cazuri de trafic de animale sălbatice din Europa de Est sunt pur și simplu 
nedetectate, sunt necesare măsuri suplimentare pentru combaterea în mod eficient a acestei 
infracțiuni. Pe lângă includerea în legislație a unor competențe clare ale Poliției de Frontieră în 
acest domeniu, sau chiar crearea unei Direcții speciale care să investigheze astfel de fapte, se 
impune și o corelare a prevederilor privind comerțul ilegal care, din păcate, sunt dispersate în mai 
multe acte normative. 
 
Traficul  este o formă de comerț ilegal care de regulă implică un element de extraneitate, și anume 
tranzitul, acesta nefiind incriminat per se în legislația din România, deși este un fenomen amplu, 
care reprezintă o amenințare gravă pentru biodiversitate și pentru dezvoltarea durabilă, 
desfășurat de către grupuri infracționale internaționale. Astfel, pentru a sprijini reducerea acestui 
fenomen, se impune adoptarea unor prevederi mult mai clare în legislație, menite să 
reglementeze expres și să clarifice această activitate ilegală, eliminând confuzii de genul celor 
din Legea nr. 101/2011 în care comerțul cu exemplare din speciile de faună sau floră sălbatică 
protejate, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, reprezintă infracțiune în raport cu 
Hotărârea nr. 127/1994, în care activitățile neautorizate de comerț reprezintă simple contravenții. 
Prin urmare, sunt necesare noi măsuri precum abrogarea acestor prevederi și introducerea unor 
prevederi unitare privind comerțul ilegal în actul normativ cadru în materie, și anume OUG nr. 
57/2007, precum și incriminarea separată a traficului cu specii de faună sălbatice, care reprezintă 
o problemă de o gravitate deosebită la nivel global, multe fapte în această materie nefiind 
identificate (în prezent, această propunere din raportul juridic, datat ianuarie 2021, a fost integrată 
în legislație în aprilie 2021, prin OUG nr. 90/2021, care abrogă și Legea nr. 101/2011). 
 

3. Implicarea autorităților naționale în asigurarea respectării și aplicării legii. 
 
Astfel cum reiese și din analiza jurisprudențială, implicarea autorităților în aplicarea normelor 
existente la nivel național și internațional nu este suficientă. Este necesară o mai bună 
coordonare între autoritățile din domeniul mediului, pescuitului, vânătorii, continuând cu 
autoritățile vamale, poliție, parchete și instanțe. 
 
Astfel, propunem crearea unor unități specializate de control și urmărire a activităților ilegale 
împotriva speciilor de faună sălbatică protejate, atât la nivelul administrației publice cu 
competențe în domeniu, poliției, inclusiv a poliției de frontieră, cât și al parchetelor și instanțelor, 
pentru îndeplinirea eficientă a investigațiilor, inspecțiilor, supravegherii și implementării normelor 
existente. De asemenea, sunt necesare și programe speciale de formare și consolidare a 
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capacităților persoanelor cu atribuții de control, la nivel național, iar aceste nevoi nu mai pot fi 
ignorate. 
 
O logistică mai bună și o performanță mai bună sunt, de asemenea, urgente pentru a crește 
nivelul de descoperire a WLC, inclusiv utilizarea UAV, camere fixe și scanere cu raze X pentru 
vamă. 

4. Întărirea statului de drept.  
 
Instituțiile naționale, dar și cele europene trebuie să abordeze infracțiunile împotriva mediului ca 
fiind grave amenințări pentru pace și dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător. În acest context 
apare necesară consolidarea statului de drept la toate nivelurile pentru a îmbunătăți legislația, 
dar și implementarea acesteia la nivel internațional și național, prin impunerea unor sancțiuni 
substanțiale, consolidarea personalului necesar acestui scop, precum și sprijinirea capacităților 
tehnologice necesare acestui personal în activitatea de sancționare a infracțiunilor și/sau 
contravențiilor.  
 
Separat, dar în sensul celor de mai sus, considerăm că, cel puțin la nivel național, se impune 
inclusiv crearea în cadrul instanțelor de judecată a unor complete și secții specializate în 
judecarea cauzelor în acest domeniu (pentru judecarea infracțiunilor/ contravențiilor ecologice), 
precum și a unor parchete specializate de dreptul mediului.  
  

5. Leadership.  
 
Statul, prin instituțiile sale abilitate, ar trebui să stabilească o coordonare centrală cu diverse 
autorități și instituții internaționale relevante (ex., ONU, INTERPOL etc.), pentru a combate 
implicarea grupurilor criminale organizate în infracțiuni împotriva speciilor de faună sălbatică 
protejate. În același sens, Statul ar trebui să stabilească sistemul prin care poate combate 
producerea activităților ilegale în acest domeniu și să solicite inclusiv sprijin financiar pentru a 
construi și implementa acest sistem, precum și pentru a accesa capacitățile și tehnologia 
necesare îndeplinirii acestui obiectiv.  
  

6. Acțiuni de conștientizare a populației.  
 
Este de asemenea necesară informarea populației și luarea unor acțiuni de conștientizare atât 
asupra criminalității aduse faunei sălbatice protejate și a efectelor negative în timp, precum și a 
sancțiunilor care pot fi aplicate în cazul nerespectării reglementărilor privind protecția acestora. 
De asemenea, sunt necesare campanii de sensibilizare și informare a populației, prin care 
cetățenii să fie determinați să sesiseze orice fapte ilegale săvârșite împotriva speciilor de animale 
în general și a celor de animale strict protejate în special, fiind dificil ca astfel de fapte să fie 
identificate doar de organele de control.  
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II. Despre proiect 
II. 1. Scop și obiective principale 
Infracționalitatea cu specii sălbatice provoacă o reducere semnificativă a biodiversității și poate 
duce la dispariția speciilor de animale și plante în Europa, în ciuda unui cadru de reglementare 
format din diferite convenții internaționale și instrumente juridice ale UE. Acest tip de criminalitate 
nu este o infracțiune minoră. Ea reprezintă o amenințare considerabilă și în creștere pentru 
mediu, precum și pentru dezvoltarea și securitatea economică și socială. Astfel de activități sunt 
adesea comise de grupuri infracționale organizate și, în multe cazuri, implică corupție. Datorită 
amplorii problemei, este nevoie urgentă de o aplicare mai bună a legilor și de urmărire penală 
eficientă pentru a contracara infracțiunile împotriva vieții sălbatice. 
 
Activitățile proiectului 
Activitățile proiectului urmăresc să sporească gradul de conștientizare și capacitate a procurorilor 
și a autorităților de aplicare a legii, astfel încât să se asigure o conformitate eficientă în materie 
de mediu. De asemenea, proiectul va spori schimbul transfrontalier de cunoștințe și cooperarea 
dintre autoritățile relevante. În general, proiectul SWiPE va contribui la reducerea uciderii ilegale 
a faunei sălbatice din Europa, va sprijini refacerea biodiversității europene amenințate, sănătatea 
ecosistemelor și va reduce implicarea Europei în comerțul ilegal cu animale sălbatice. Prin 
activitățile sale, SWiPE își propune să contribuie la creșterea numărului de cazuri aduse în fața 
justiției. 
 
Obiective: 
 
● Compilarea datelor privind infracționalitatea cu specii sălbatice din cele 11 țări implicate în 

proiect și transferarea acestora în bazele de date deja existente, baze de date fiabile despre 
criminalitatea cu specii sălbatice (acolo unde acestea sunt disponibile) pentru a permite 
accesul la informații, pentru a îmbunătăți compararea datelor în întreaga Europă și pentru a 
contribui la activitatea de aplicare a legii. 

● Creșterea gradului de conștientizare și a capacității profesioniștilor din domeniul criminalității 
împotriva speciilor sălbatice (procurori și experți din cadrul agențiilor de aplicare a legii) din 
cele 11 țări ale proiectului pentru a îmbunătăți guvernanța națională și transfrontalieră în ceea 
ce privește investigațiile și urmăririle penale privind acest tip de infracțiuni. 

● Informarea și determinarea unor schimbări semnificative ale politicilor relevante la nivel 
național și european pentru a spori recunoașterea criminalității cu specii sălbatice, a gravității 
și a impactului imens al acestora. 

● Creșterea gradului de conștientizare a practicienilor, precum și a publicului cu privire la 
criminalitatea împotriva speciilor sălbatice. 

II. 2. Definiții 
Infracționalitatea cu specii sălbatice, inclusiv braconajul, traficul de animale sălbatice sau 
otrăvirea ilegală, provoacă o reducere semnificativă a biodiversității și pot duce la dispariția 
speciilor de animale și plante în Europa și nu numai. 
 
Există diferite definiții ale „infracțiunilor împotriva vieții sălbatice”. De exemplu, Oficiul Națiunilor 
Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) îl definește drept „recoltare și comerț contrar legilor 
naționale (și internaționale)”. Infracțiunile împotriva speciilor sălbatice pot fi clasificate diferit, de 
exemplu, în funcție de motivațiile infracțiunii, de specia implicată și de metodele utilizate. 
Reglementările naționale pot utiliza o combinație a acestor clasificări atunci când descriu aceste 
infracțiuni. 
 
Proiectul SWiPE înțelege prin termenul de „infracțiune împotriva speciilor sălbatice” (WLC) orice 
formă de acțiune ilegală care dăunează direct unei specii protejate, care are loc în cele 11 țări 
ale proiectului, acoperind speciile (animale și plante) protejate prin Convenția CITES, 
Regulamentul UE privind Comerțul cu Specii Sălbatice și speciile de animale protejate prin cele 
două directive europene: Directiva Habitate și Directiva Păsări. Mai jos este o listă neexhaustivă 
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a infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice și a unora dintre categoriile de infracțiuni pe care le 
vizăm în proiect: 
 

● Braconajul și uciderea ilegală a animalelor în scopuri sportive;  
● Combaterea prădătorilor sau a dăunătorilor și represalii; 
● Prinderea/capturarea, deținerea, procurarea și vânzarea, exportul/importul ilegal, 

pescuitul illegal; 
● Colectarea ilegală de ouă;  
● Prinderea și uciderea neselectivă (de exemplu, capcane cu otravă, plase de pescuit 

ilegale și neselective, capcane neselective); 
● Prinderea în capcane, rănirea. 

 

III. Metodologie 
 

III.1. Scopul raportului 
 
Raportul oferă o imagine cuprinzătoare asupra infracționalității împotriva speciilor sălbatice la 
nivel național, deoarece oferă o evaluare a WLC pentru diferite specii și diferite tipuri de infracțiuni 
și contravenții. Acest lucru s-a realizat prin analiza datelor WLC colectate și prin sintetizarea 
informațiilor obținute în cadrul unor interviuri semi-structurate axate pe lacune în procesele de 
descoperire și urmărire penală a WLC. Interviurile au fost realizate cu reprezentanți ai agențiilor 
de control și ai altor instituții/organizații selectate care joacă un rol important în combaterea 
infracționalității cu specii sălbatice. 

III.2. Metodologia generală de colectare a datelor  
 

Colectarea datelor s-a concentrat pe obținerea de informații despre: 
 
a) Lacune în procesele de descoperire și urmărire penală a WLC. Acest proces a fost 

realizat prin interviuri semi-structurate care s-au concentrat pe obținerea de informații 
despre provocările instituționale, cum ar fi cauzele gradului redus de descoperire și 
raportare a WLC. De asemenea, au fost adresate  întrebări privind obstacolele majore în 
realizarea anchetelor, motivele neînceperii procedurilor penale, ale netrimiterii cazurilor 
în instanță, precum și posibilele limitări legislative de punere în aplicare a legislației 
naționale și internaționale. În ceea ce privește datele, întrebările au vizat accesul la 

Consorțiul proiectului include WWF Bulgaria (partner principal), State Attorney’s Office of the Republic of 
Croatia, Fauna & Flora International (în Romania), Judicial Academy Croatia, WWF Adria in Serbia, WWF 
Adria, WWF Spain, WWF Hungary & TRAFFIC, WWF Italy, WWF Poland, WWF Romania, WWF 
Slovakia, și WWF Ucraina (ca partneri asociați).  
 
Proiectul a început în luna septembrie 2020 și se va derula până la sfârșitul lunii august 2023. 
SWiPE își propune să descurajeze și, în cele din urmă, să reducă numărul de exemplare de faună 
sălbatică din Europa care este ucisă ilegal, sprijinind refacerea biodiversității din Europa amenințată cu 
dispariția precum și sănătatea ecosistemelor. 
 
Proiectul se adresează procurorilor, autorităților pentru aplicarea legii la nivel national și regional precum 
și profesioniștilor din organizațiile societății civile, altor experți în criminalitatea cu specii sălbatice, 
personalului ministerelor naționale, judecătorilor și academiilor judiciare, acolo unde este cazul. 
 
Mai multe informații despre proiect, obiective și parteneri pot fi găsite pe site: stopwildlifecrime.eu 
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informații, colectarea datelor și schimbul de informații, cooperarea instituțională la nivel 
național și internațional. Intervievații au fost, de asemenea, întrebați despre ce formare 
ar fi necesară pentru a îmbunătăți procesele de descoperire și urmărire penală a WLC. 
Interviurile au fost realizate cu unul sau mai mulți reprezentanți ai fiecărei instituții 
intervievate. 
 

În România, au fost realizate și completate chestionare atât online, prin e-mail, sau față în față 
cu reprezentanți ai procurorilor, judecătorilor, Jandarmeriei, Poliției Române (Direcția Arme, 
Explozivi și Substanțe periculoase, Direcția Ordine Publică - Serviciul protecția fondului forestier 
și piscicol și Serviciul de Poliție Delta Dunării), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) – 
Autoritatea de Management  CITES, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) 
- Comisariatul Regional Tulcea-Chilia, Garda de Mediu, Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură (ANPA) și un reprezentant al fermelor de sturioni. În total, au fost intervievate 38 de 
persoane. Chestionarele aplicate pentru colectarea informațiilor au fost adaptate fiecărui tip de 
interlocutori pe baza chestionarului cadru realizat de echipa proiectului SWiPE. Numărul destul 
de mare de întrebări și timpul limitat nu au permis colectarea de date în cadrul interviurilor, dar 
informațiile culese sunt relevante și direcționează viitoarele activități de advocacy. Sinteza 
rezultatelor acestor interviuri este prezentată în Capitolul VI.3. Eficacitatea combaterii WLC și 
problemele identificate în diferite etape ale acesteia. 
 
b) Date agregate au fost obținute fie direct de la instituțiile relevante, fie din surse 

disponibile public (site-uri web, rapoarte anuale etc.). Datele agregate pot aduce 
informații de bază minime despre numărul de cazuri raportate sau investigate, numărul 
și/sau tipul de sancțiuni în perioada dată. 
 

În România, nu au fost colectate date agregate din surse disponibile public, deoarece sunt multe 
instituții implicate în combaterea WLC și nu toate publică rapoarte relevante pentru a oferi o 
imagine de ansamblu despre amplitudinea WLC. 

 
c) Cazuri specifice de WLC – datele privind cazurile WLC înregistrate în perioada 2015-

2020 au fost obținute de la instituțiile relevante direct sau din baze de date disponibile 
public. 

În România, au fost colectate date despre cazurile de infracționalitate cu specii sălbatice ajunse 
la nivelul diverselor instituții judiciare, adică tribunale, judecătorii și curți de apel în perioada 2015 
- 2020. Au fost trimise adrese oficiale către toate aceste instituții în care au fost solicitate date 
despre dosarele având ca obiect infracțiuni contra speciilor de floră și faună sălbatică soluționate 
și/sau în curs de soluționare în perioada 2015-2020 cuprinse în următoarele acte normative: 

• Legea nr. 107/1996 a apelor; 
• OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
• Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic; 
• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei și faunei sălbatice; 
• OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura; 
• Legea nr. 101 /2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului 

(lege aflată încă în vigoare la data solicitării informațiilor);  
• Precum și în următoarele regulamente UE: 
 
- Regulamentul Consiliului (EC) nr. 338/1997 din data de 09.12.1996 privindreglementarea 

comerțului comunitar cu specii de floră și faună protejate, publicat în JOUE din data de 
03.03.1997; 

- Regulamentul Comisiei (EC) nr. 865/2006 pentru implementarea Regulamentul Consiliului 
(EC) nr. 338/1997 din data de 09.12.1996, publicat în JOUE din data de 19.06.2006; 

 

De asemenea, au fost solicitate informații privind dosarele având ca obiect contravenții contra 
speciilor de floră și faună sălbatică cuprinse în actele normative sus-menționate și care au ajuns 
în instanță inclusiv pe calea contestării procesului-verbal de constatare a contravenției în 
perioada 2015-2020. 

Dintr-un număr de 224 de instanțe, până la finalul lui septembrie 2021, au fost transmise 155 
răspunsuri reprezentând 70% din totalul acestor instituții. Pentru speciile protejate, datele obținute 
au fost centralizate în baza de date standard a proiectului. Întrucât majoritatea datelor obținute 
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nu se încadrau în scopul proiectului, datele despre acestea au fost centralizate într-o bază de 
date proprie, inițiată de FFI România și adaptată de către WWF România, acoperind aproximativ 
aceleași tipuri de informații ca și cele pentru speciile protejate, dar cu un grad mai mic de detaliu.  

În cazul contravențiilor, adresele pentru colectarea datelor au fost trimise către 31 de instituții 
abilitate să aplice aceste sancțiuni, adică 22 de administrații ale parcurilor naturale și naționale, 
Romsilva, Garda de Mediu, Poliția de Frontieră, Poliția Română, Jandarmerie, Asociația Generală 
a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AJVPS), ANPA, ARBDD și Direcția Generală a 
Vămilor. Baza legislativă a fost aceeași cu cea pentru instituțiile judiciare. Răspunsurile au fost 
primite de la toate instituțiile, dar acestea nu au adus informații detaliate legate de scopul 
proiectului SWiPE, majoritatea fiind agregate în funcție de legea pe care s-a aplicat sancțiunea 
ceea ce a permis identificarea contravențiilor aplicate pentru specii sălbatice doar în 60 de cazuri.  

O a treia categorie de date colectate a fost cea a cazurilor care s-au soluționat cu netrimiterea în 
judecată, aceasta îmbrăcând 2 forme: clasarea și renunțarea la urmărirea penală (RUP). Pentru 
acestea au fost trimise adrese către toate parchetele din România. Din 176 adrese trimise către 
parchete, s-au primit 145 de răspunsuri reprezentând 82,4% din totalul acestor instituții, date care 
au fost centralizate pentru extragerea de informații. Și în acest caz, datele furnizate au fost 
transmise agregat în funcție de lege și nu au permis identificarea speciilor afectate ci doar în rare 
cazuri potențiala ilegalitate comisă. 
 
Domeniul de aplicare al datelor: 

• Tipul incidentului: infracțiuni; contravenții; incidente documentate de o altă autoritate 
decât cea de aplicare a legii (de exemplu, de către ONG, rangeri, vânători etc.). 
În România, s-au colectat doar date despre infracțiuni și contravenții. 
 

● Specii:  specii protejate prin: 
 

o CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră 
sălbatice pe cale de dispariție) - toate speciile de animalele din anexe (inclusiv 
speciile terestre, marine și de apă dulce) și speciile de plante. 

o Directiva Habitate - specii de animale 
o Legislație și reglementări naționale (din domeniul vânătorii, pescuitului sau al 

conservării naturii) - specii de animale 
 
● Activități ilegale vizate: Braconaj; Ucidere ilegală pentru sport; Controlul 

prădătorilor/dăunătorilor și represalii; Captură ilegală, inclusiv pentru animale de 
companie; Colectarea ilegală a ouălor; Comercializare (toată partea lanțului comercial 
inclusiv transportul, traficul, vânzarea, deținerea, consumul; finanțarea unor astfel de 
activități); prinderea și uciderea neselectivă care pune în pericol (și cu bună știință) 
speciile protejate, de exemplu momeală otrăvitoare, plase neselective și ilegale, capcane 
neselective; Prinderea în capcană și/sau vătămarea; 
 

• Tipuri de infracțiuni neincluse (dar opționale): 
• Daune aduse ecosistemelor în general (de exemplu, incendii și scurgeri de 

petrol) 
• Alte forme de infracțiuni împotriva mediului (de exemplu, depozite ilegale de 

deșeuri) 
• Uciderea ilegală a unei specii neprotejate (de exemplu, împușcarea mistreților) 
• Pescuitul ilegal al unei specii neprotejate, în perioada de prohibiție sau fără 

permis de pescuit 
În România, au fost considerate și aceste tipuri de infracțiuni deoarece au fost considerabil mai 
multe decât cele ce fac obiectul proiectului SWiPE.  
 
Perioada de timp pentru cazurile colectate: 2015 - 2020: Au fost luate în considerare toate cazurile 
relevante indiferent de stadiul investigării lor în perioada 2015 - 2020 (de exemplu, în cazul 
instanțelor - toate cazurile disponibile, nu numai cele care au fost finalizate, ci și cele aflate în 
curs de soluționare). 
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III.3. Note privind metodologia – aspecte specifice 
colectării datelor pentru România – accesul, integritatea și 
consistența datelor 
În general, toate instituțiile au fost cooperante și au furnizat informații. Cu toate acestea, 30% din 
instituțiile judiciare și 17,6% din parchete nu au furnizat date. În ciuda volumului mare de date 
colectate, multe dintre ele nu au putut fi legate de speciile de interes sau scopul proiectului SWiPE 
LIFE deoarece au fost transmise într-o formă agregată, conform legilor și/sau fără informații 
despre specii. Nu au putut fi realizate interviuri semi-structurate cu Poliția de Frontieră și unele 
ONG-uri, dar din discuțiile anterioare nu au rezultat opinii diferite de cele exprimate de alte 
instituții. 

IV. Informații generale despre România 
România este o țară aflată în sud-estul Europei Centrale. Se învecinează la sud cu Bulgaria, la 
sud-vest cu Serbia, la nord-vest cu Ungaria, la nord și la est cu Ucraina, la est cu Republica 
Moldova și la sud-est cu coasta Mării Negre. Are o climă predominant temperat continentală și o 
suprafață de 238.397 km2 (92.046 mile2), cu o populație de aproximativ 19 186 mii persoane1. 
România este a douăsprezecea țară ca mărime din Europa și al șaselea cel mai populat stat al 
Uniunii Europene al cărui membru este din 2007. 
 
Varietatea și proporțiile relativ echilibrate dintre diferitele forme de relief - 28% munți, 42% dealuri 
și podișuri și 30% câmpii - sunt caracteristici unice în Europa și rare chiar și la nivel global. Pe 
teritoriul României se regăsesc următoarele regiuni biogeografice stabilite la nivel european: 
continentală (53%), alpină (23%), stepică (17%) (prezentă doar în România), panonică (6%) și 
pontică (Marea Neagră) (1%). În România există 54% din Munții Carpați, iar 97,8% din rețeaua 
hidrografică națională este colectată de fluviul Dunărea2.  
 
Ecosistemele naturale și seminaturale din România reprezintă cca. 47% din suprafața țării, 
ecosistemele agricole reprezintă 45%, iar restul de 8% fiind reprezentate de construcții și 
infrastructură. Principalele categorii de tipuri de ecosisteme sunt reprezentate de: ecosisteme 
forestiere, ecosisteme de pajiști, ecosisteme de apă dulce și salmastre, ecosisteme marine și 
costiere și ecosisteme subterane3. În ceea ce privește diversitatea speciilor, în România au fost 
înregistrate până în prezent 3.795 de specii și subspecii de plante superioare, 1.114 specii de 
briofite (mușchi), 8.727 de specii de ciuperci (ciuperci) și peste 600 de specii de alge, dintre care 
35 marine. 
 
Din punct de vedere al faunei din România, până în prezent au fost identificate 33.696 de specii 
de animale, dintre care 33.085 de nevertebrate și 611 de vertebrate. Printre vertebrate se 
numără: 

•  103 specii de pești; 
•  19 specii de amfibieni; 
•  23 de specii de reptile; 
•  364 specii de păsări (dintre care 312 specii migratoare); 
•  102 specii de mamifere. 

 
Prezența speciilor de carnivore mari aflate într-o stare de conservare favorabilă este 
reprezentativă pentru România, conform datelor prezentate în Strategia și Planul Național de 
Acțiuni pentru conservarea biodiversității 2010 - 2020. Astfel, populația de lup (Canis lupus) este 
estimată la aproximativ 40% din populația din întreaga Uniune Europeană (3.800 exemplare 

 
1 INSSE, Comunicat de presă  218/30.08.2021, 2021, 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/poprez_ian2021r.pdf, (accesat 25 noiembrie 2021) 
2 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 
– 2020, 2013, http://www.mmediu.ro/img/attachment/32/biodiversitate-54784fdbc3ea5.pdf, (accesat 28 noiembrie 2021), 
p. 17  
3 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 
– 2020, 2013, http://www.mmediu.ro/img/attachment/32/biodiversitate-54784fdbc3ea5.pdf, (accesat 28 noiembrie 2021), 
p. 18 
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prezente în țară), populația de râs (Lynx lynx) este estimată la 1.900 de exemplare, iar cea de 
urs brun (Ursus arctos arctos) la peste 60% din populația europeană (6.600 de exemplare). 
Aceste trei specii de carnivore reprezintă un simbol şi un indicator al stării de sălbăticie a 
habitatelor4. 
 
Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor a fost de 8810 euro în 2020 (sursa Eurostat) în 
scădere față de 2019 când era de 9120 euro. De altfel, se estimează că PIB-ul a scăzut cu 3,9% 
în 2020 față de 2019 din cauza contribuției negative a industriei, comerțului cu ridicata și cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare și industria 
hotelieră și restaurante pe fondul pandemie de Covid19. 
 
În 2020, agricultura, silvicultură și pescuitul au contribuit cu o pondere de 3,8% la formarea PIB-
ului în scădere cu 0,7% față de 2019 când era de 4,1%. Datorită acestui nivel scăzut de contribuție 
la PIB, comerțul cu produse de vânătoare și pescuit nu este tratat prea mult în Anuarul Statistic 
al României. Producția piscicolă din apele interioare ale țării (inclusiv Dunărea și Marea Neagră) 
este subliniată în Capitolul 14 Agricultură și Silvicultură, al Anuarului Statistic. 
 

 

 
 
Fig. 1 Producția de pește provenit din Dunăre și Marea Neagră (Sursa: Anuarul statistic al 
României 2019, p. 524) 
 

 
4 Nistorescu Marius Costin, “Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020”, Raport de mediu, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, 2015, http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-05-
29_Raport_mediu_POIM_rev03.pdf, (accesat în 28.11.2021), p. 37 - 39 
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În capitolul 18 „Comerțul internațional cu mărfuri”, produsele de vânătoare și pescuit sunt 
menționate ca „Produse ale agriculturii și vânătorii” respectiv „Pește și alte produse pescărești, 
produse de acvacultură” astfel încât, clasificarea oficială, nu permite o distincție clară între 
produse de vânătoare și cele din agricultură sau produse derivate din pescuit și cele originare din 
acvacultură. 

 
 
Fig.2 Produse de vânătoare și pescuit în comerțul exterior românesc (Sursa: Anuarul 
statistic al României 2020, p. 581) 
 
Extragerea legală a exemplarelor de animale sălbatice din habitatele naturale este posibilă în 
România prin vânătoare, pescuit sau colectare. Potrivit site-ului Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, există în jur de 2155 fonduri de vânătoare care acoperă 92% din suprafața țării. O 
suprafață de aproximativ 4% se suprapune cu parcuri naturale și naționale ca arii protejate în 
care vânătoarea este limitată. În Rezervația Biosferei Delta Dunării, vânătoarea este interzisă din 
2013; doar unele exemplare pot fi extrase în situaţii speciale pentru protecţia faunei sălbatice, 
conservarea habitatului natural, pentru a preveni daune semnificative, pentru sănătatea şi 
siguranţa publică, iar în cazul speciilor care prin reproducere necontrolată pot produce pagube 
semnificative, cu avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 

 
 
Fig.3 Situația fondurilor de vânătoare pe județe 
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IV. 1 Vănătoarea 
Conform Legii vânătorii nr. 407/2006, administrarea și gestionarea faunei cinegetice a României 
se realizează de către un administrator definit ca „autoritatea publică centrală care răspunde de 
vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice” - în prezent Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. La nivelul administratorului există un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic, 
Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului acestuia, alcătuit din 
reprezentanți ai administratorului, reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare proporțional cu 
suprafața fondurilor de vânătoare gestionate și câte un reprezentant al autorităților publice 
centrale responsabile cu protecția mediului, justiție și poliție, al Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic, 
al instituțiilor de cercetare în domeniul cinegetic din România, al administratorului pădurilor 
proprietate publică a statului, al administratorilor pădurilor proprietate privată și al administratorilor 
pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. Administratorul, printre altele, 
întocmește o strategie națională de conservare a vânatului și a habitatului; stabilește criteriile de 
alocare a fondurilor de vânătoare în management; elaborează reglementări pentru organizarea 
și practicarea vânătorii cu arme și capcane; ține evidența și publică anual date privind populația 
de fauna vânat, sănătatea acesteia, culturile și trofeele de vânătoare, organizează și 
coordonează direct activitatea de combatere a braconajului; atestă, împreună cu Ministerul 
Justiției, experții tehnici judiciari în vânătoare; aprobă modelul permiselor și autorizațiilor de 
vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător etc. 
 
Gestionarea fondurilor de vânătoare este obligația administratorilor de fonduri de vânătoare care 
le preiau în baza unui contract și plătesc un tarif anual de gestionare. Administratorii fondurilor de 
vânătoare pot fi: administratorul pădurilor proprietate publică a statului, administratorii de păduri 
proprietate privată, administratorii pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, 
instituții publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică, instituțiile de învățământ al 
căror subiecte sunt vânătoarea și vânătoarea sau Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, pentru fondul de vânătoare Scroviștea din județul Ilfov. Aceștia ar trebui să 
elaboreze planuri de management cinegetic pe 16 ani care trebuie corelate cu planurile de 
management ale ariilor protejate dacă fondul de vânătoare se suprapune cu o astfel de arie. 
 
De asemenea, conform art. 17, alin. 4 al legii 407/2006 - „Managementul populației faunei 
cinegetice din ariile naturale protejate în care vânătoarea este interzisă pe porțiuni din parcuri 
naționale, rezervații științifice, zone cu protecție strictă, zone cu protecție integrală și alte 
asemenea zone, incluse în fonduri cinegetice, se face de către administrațiile ariilor naturale 
protejate în cauză, conform instrucțiunilor tehnice în domeniu și prevederilor planului propriu de 
management aprobat, care exclude practicarea vânătorii.” Art. 19 alin. 1 și 2 fac legătura cu OUG 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice prin care se precizează că, pentru conservarea biodiversității, regimul juridic al 
vânătorii de mamifere și păsări, inclusiv a celor migratoare, este reglementat atât de legea 
vânătorii, cât și de OUG nr. 57/2007 și că speciile pentru care vânătoarea este interzisă fac 
obiectul derogărilor stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 (actualizată 
în 2021). 
 
Anual, administratorul faunei cinegetice stabilește și aprobă, cu avizul autorității publice centrale 
care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltare pentru speciile pentru care este permisă 
vânătoarea (Anexa 1 din OUG nr. 57/2007 - Legea ariilor și speciilor protejate) și nivelul de 
intervenție și prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile pentru care 
vânătoarea este interzisă (Anexa 2 din OUG nr. 57/2007 - Legea ariilor protejate și speciilor). 
Începând cu 2020, atât administratorul faunei cinegetice, cât și autoritatea responsabilă cu 
protecția mediului se află sub același minister și anume MMAP. Majoritatea speciilor din Anexa 2 
a Legii vânătorii sunt protejate de Directiva Habitate (Anexa II și IV) și Directiva Păsări sau sunt 
strict protejate la nivel național (OUG nr. 57/2007). Anexa 1 la Legea nr. 49/2011 este formată 
din specii din Directiva Habitate (Anexa V), dar majoritatea sunt specii de interes comunitar a 
căror vânătoare este permisă. Cotele se bazează pe studii anuale de evaluare a faunei cinegetice 
care se efectuează de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică, angajat al 
gestionarului fondurilor cinegetice, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de 
vânătoare și sunt reglementate prin ordin de ministru. 
 
În prezent, ursul brun (Ursus arctos) se află într-o situație specială. Specia se găsește atât în 
Anexa II, cât și în Anexa IV a Directivei Habitate și până în 2016 a fost vânată pe bază de cote 
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anuale. Începând cu 2016, vânătoarea de urși a fost interzisă și doar câteva exemplare au mai 
fost ucise în baza unor derogări speciale. În 2021, din cauza unor cazuri intens mediatizate de 
interacțiuni violente între oameni și urși și deoarece multe exemplare au fost semnalate în 
așezările umane, Guvernul României a emis OUG nr. 81/2021 care reglementează modul de 
intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor bruni (Ursus arctos) asupra 
persoanelor și bunurilor acestora și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate 
asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare sau extragere prin împușcare 
sau prin eutanasiere. 
 
Ordonanța stabilește anumite metode de intervenție rapidă, care se aplică treptat, de către o 
echipă de intervenție formată, potrivit prevederilor art. 2 alin. 3, din primarul/viceprimarul localității, 
personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, personalul tehnic de specialitate angajat 
de manager și medicul veterinar. Echipa de intervenție este îndreptățită să acționeze numai pe 
raza localităților, iar intervenția imediată asupra exemplarelor de urs găsite în intravilanul 
localităților se va efectua treptat, începând cu metoda de alungare prin diverse mijloace, 
tranchilizare și relocare și în final extragere, prin eutanasiere sau prin împușcare. 
 
Ceea ce se reproșează Ordonanței de Urgență nr. 81/2021 adoptată pe data de 21 iulie 2021 de 
către Guvernul României pentru intervenția de urgență în cazul atacurilor urșilor sunt unele 
probleme legate atât de fundamentarea ei, cât mai ales de lanțul decizional și de riscurile pe care 
le pot ridica intervențiile în intravilan pentru populația locală. Fundamentarea OUG nu se bazează 
pe date și statistici solide și nu include punctul de vedere al experților în conservarea speciei. 
 
Legea de adoptare a OUG nr. 81/2021 se referea, inițial, strict la intervențiile în intravilan, însă în 
forma finală votată intervențiile au fost extinse și în extravilan. S-a justificat modificarea adusă 
textului motivând că este necesară intervenţia şi în zonele din afara localităţilor, în condiţiile în 
care atacurile urșilor au loc şi la stâni, pe poteci sau în cantoane silvice. Astfel se deturnează 
însă chiar principiul intervenției în situații de urgență pe care a fost construită OUG nr. 81/2021 și 
va avea numeroase efecte negative asupra populației de urs brun, facilitând împușcarea unor 
exemplare trofeu care să nu fie problematice pentru comunitățile locale sau turiști. Lipsa marcării 
și, în general, a monitorizării exemplarelor problematice de urs poate duce la diverse abuzuri așa 
cum a și fost demonstrat (cazul ursului Arthur), ceea ce ar adânci și mai mult problemele legate 
de gestionarea populației de urși în acest moment. 
 
De asemenea, ONG-urile consideră că decizia intervenției de urgență trebuia pusă în sarcina 
unui reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în teritoriu, precum Garda 
Forestieră sau Garda de Mediu, și nu a primarului sau viceprimarului, așa cum este prevăzut în 
textul ordonanței.  
Având în vedere că ursul este o specie strict protejată, este nevoie de obiectivitate maximă în 
luarea deciziei de intervenție, dar și de cunoștințe temeinice legate de comportamentul urșilor. În 
toate țările care se confruntă cu probleme similare, de la Slovacia și până la Canada, aceste 
decizii sunt luate de persoane cu competență în domeniu.  
 
Mai mult, în elaborarea OUG-ului nu a fost utilizat nici protocolul pentru prevenirea și soluționarea 
conflictelor cu urșii, elaborat de UE în 20155. 
 
Toate țările care se confruntă cu astfel de interacțiuni om-urs dețin un protocol detaliat, care să 
ajute la evaluarea obiectivă a situației și respectiv luarea celei mai bune decizii, atât pentru 
comunitățile umane cât și pentru urși. 
 
Majoritatea exemplarelor de animale sălbatice ucise în urma vânătorii rămân în posesia 
vânătorilor pentru consumul personal, dar vânatul poate face și obiectul valorificării economice 
atât pe piața internă cât și pe cea externă prin export sau pentru turismul cinegetic. Valorificarea 
se face în formă organizată de către serviciile silvice sau asociațiile de vânătoare. În stare vie, 
exemplarele pot fi folosite ca export de vănat viu, pentru popularea terenurilor de vânătoare, 
marcare în scop științific, vânzare către grădini zoologice etc6. 
 
De la animalele vânate se pot folosi atât carnea, din care se fac diverse delicatese din carne de 
vânat (pastramă, cârnați, salam, pate, babic) precum și blana/piele, coarne, gheare, pentru 

 
5https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem% 20bear% 20pilot% 
20action% 202015.pdfs 
6 Cotta Vasile, Bodea M, Micu I., Vânatul și vânătoarea în România, Editura Ceres, Bucuresti, 2008, p. 757 - 761 
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producția de îmbrăcăminte, încălțăminte sau obiecte decorative. De asemenea, grăsimea de urs 
are o utilizare medicinală tradițională, considerată chiar un medicament minune pentru bolile 
pulmonare7. Fauna sălbatică este însă și o resursă neconsumabilă putând fi utilizată pentru turism 
(vânătoare de imagini, turism științific etc.), dezvoltarea de mărci locale sau comerțul cu produse 
simbolice legate de animale8. 
 
În România, braconajul cinegetic se desfășoară cu armă de vânătoare, arme artizanale, cu 
capcane de diverse tipuri, cu otrăvuri și cu câini special selectați și înmulțiți. 
 
IV.2 Pescuit 
Suprafața de apă de interes piscicol a României, cu excepția amenajărilor piscicole, reprezintă 
aproximativ 2,5% din suprafața totală a țării: 400.000 ha de lacuri naturale (inclusiv Delta Dunării) 
și 99.000 ha de lacuri de acumulare; 66.000 km de râuri, din care: 18.200 km în zona montană și 
1.075 km Dunărea; 29.000 km2 de ape marine în Zona Economică Exclusivă de la Marea Neagră 
(lungimea litoralului este de 245 km)9. 
 
În apele interioare și Marea Neagră, există 2 tipuri de pescari care au acces la pește în baza 
permiselor de pescuit: pescari comerciali și de agrement. 
 
Atribuirea drepturilor de pescuit comercial se face de către administratorii resursei acvatice vii, 
respectiv Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA)  și ARBDD în baza permiselor, 
licențelor și autorizațiilor de pescuit, în funcție de aria de competență, astfel cum este 
reglementată prin Ordinul MADR nr. 807/2016 și Ordinul comun al MADR și MMAP nr. 
126/807/2017. 
 
În 2019, în apele interioare și Marea Neagră, în evidența ANPA au fost înregistrate 26 de asociații 
de pescari comerciali și 2 federații de pescari. 
 
Atribuirea dreptului de pescuit recreativ din habitatele naturale piscicole din România, aflate în 
administrarea ANPA se face în baza unui permis nominal, eliberat anual de administratorul 
resursei acvatice, fără perceperea de taxe și impozite, astfel: 
- direct pescarilor pentru fluviul Dunărea cu brațele sale, Marea Neagră și pentru habitate naturale 
ale peștilor necontractate de asociațiile de pescari de agrement; 
- prin asociațiile de pescari de agrement legal constituite, care au încheiat cu ANPA, pe o perioada 
de 10 ani, contracte de utilizare a resurselor acvatice pentru toate celelalte categorii de habitate 
naturale piscicole. În 2019 erau înregistrate 83 de astfel de asociații. Numărul permiselor de 
pescuit recreativ, eliberate direct pescarilor în perioada 2016 - 2019, a crescut de aproximativ 3 
ori, de la 52.935 în 2016 la 163.25910.  
 
Alocarea dreptului de pescuit recreativ în habitatele naturale piscicole din perimetrul Rezervației 
Biosferei Delta Dunării se face în baza unui permis nominal, în serie și netransmisibil, eliberat și 
eliberat anual de ARBDD. 
 
Numărul permiselor de pescuit recreativ eliberate de ARBDD în perioada 2016-2019 a crescut 
de cca. de 5 ori, de la 33.054 în 2016 la 185.032 în 2019 11. 
 
Raportul Curții de Conturi mai estima că peștele capturat în România este de aproape 100.000 
de tone pe an, dar că se vinde pe piața neagră la o rată de 70%. 
 
Pescuitul se face pe baza cotelor anuale - Captura admisibilă totală (CAT) - aprobate prin ordin 
de ministru. Nu există studii recente privind populațiile de pești. În ultimii ani, volumul total al CAT  

 
7 https://www.igj.ro/sanatate/untura-de-urs-medicament-minune-pentru-tratarea-plamanilor.html  
8 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, Ghid de planificare strategică 
pentru managementul durabil al faunei sălbatice, de interes cinegetic, 2014, http://ananp.gov.ro/wp-
content/uploads/Ghid_managementul-faunei-salbatice.pdf, (accesat 29 noiembrie 2021), p. 24 
9 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, draft 
iunie 2021, https://ampeste.ro/docs/PAP_/PAP_2021-2027/Proiect_PAP_versiunea_2.pdf, (accesat 10 decembrie 2021), 
p. 23 
10 Stan N. B., Enescu M., Duțu N. C., Marinescu E. A., Gheorghe L. C.,  Sinteza RAPORTULUI DE AUDIT, Performanța 
administrării și exploatării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și a acvaculturii, în perioada 2016-2019, 
Curtea de conturi a României,  
https://www.curteadeconturi.ro/uploads/f0298466/9272050b/e2a14f74/4dcddbd7/726d6806/6a5876e0/25c85294/3f685e
f9/SINTEZA_Raport_AP_PESCUIT_si_ACVACULTURA_2016-2019.pdf, (accesat 29 noiembrie 2021),  p. 14  
11 idem, p. 7  
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pe specii și zone a fost stabilit pe baza studiului de evaluare a stocurilor existente în habitatele 
naturale ale peștilor, realizat de ICDEAPA Galați în anul 2015 și a recomandărilor și propunerilor 
institutelor/stațiilor de cercetare din domeniul pescuitului. Aceste recomandări au un grad ridicat 
de aproximare care poate crește riscul de supraexploatare a unor specii. 
 
Fără legătură cu studiile CAT, supraexploatarea, însoțită de alte câteva cauze, a dus la situația 
critică a sturionilor în Dunăre. În consecință, pescuitul acestora a fost complet interzis în anul 
2006 (OM nr. 262/330/2006), inițial timp de 10 ani, apoi încă 5 ani (OM nr. 545/715/2016) și din 
aprilie 2021 (OM nr. 85/662/2021), interdicția a devenit pe termen nelimitat, până când studiile 
științifice vor demonstra posibilitatea exploatării durabile a acestor specii. În ciuda protecției legale 
stricte, pescuitul ilegal și comerțul cu carne și caviar de la sturioni sălbatici sunt încă prezente și 
pun în pericol pe ultimii supraviețuitori ai acestor specii de pești străvechi și emblematici. 
 
Se estimează că pescuitul ilegal sau nedeclarat poate reprezenta până la 90% din capturile de 
sturioni, iar sturionii nu vor supraviețui dacă presiunea pescuitului ilegal nu este redusă 
semnificativ12. 
 
Sturionii sunt asociați, încă din secolul al XIX-lea, unei imagini de mare lux, mai ales datorită 
caviarului pe care îl produc. Pe lângă icre, sturionii furnizează carnea considerată de calitate 
superioară, care însoțește în mod tradițional caviarul, dar și pielea folosită în marochinăria de lux. 
Carnea de sturion sta la baza unei ciorbe speciale, gătită în mod tradițional în Delta Dunării numită 
storceag. 
 
Înainte de 1800, vezicile înotătoare de sturioni (în special de morun) erau utilizate ca sursă de 
clei de pește, o formă de colagen folosită în acele vremuri pentru limpezirea berii sau ca 
predecesor al gelatinei. 
 
Nu există o bază de date națională cu privire la numărul de acțiuni desfășurate în domeniul WLC 
de către organele responsabile de aplicarea legii și respectiv cu privire la numărul de infracțiuni 
și contravenții, prin urmare amploarea acestui fenomen în România este greu de evaluat. Fiecare 
autoritate de control are propria sa bază de date, mai mult sau mai puțin digitalizată, iar datele, 
în majoritatea cazurilor, sunt puse la dispoziția publicului la cerere, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Deoarece unele date sunt 
înregistrate pe hârtie, accesarea acestora devine dificilă, iar utilizarea filtrelor combinate devine 
fie imposibil, fie extrem de dificil de realizat. 
 
Periodic, unele agenții publică buletine informative privind activitatea desfășurată pe o anumită 
perioadă de timp din care se pot extrage informații parțiale despre activitatea infracțională a WLC. 
De exemplu, Poliția Română a publicat în august 2021 o situație privind activitatea Serviciului 
Arme din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în primele 6 luni ale anului din 
care distingem 483 de acțiuni pe linie de braconaj cinegetic (din 1288) în care au fost confiscate 
3.929 kilograme de carne de vânat, 1.373 trofee de vânat, 208 capcane, respectiv 18 
autovehicule folosite la comiterea infracțiunilor specifice acestui domeniu 13.  
 
O altă comunicare din aceeași zi prezintă bilanțul pentru aceeași perioadă de timp în ceea ce 
privește protejarea stocurilor de pește. 
 
”În perioada ianuarie - iulie 2021, polițiștii din structurile de ordine publică și polițiștii Serviciului 
de Poliție „Delta Dunării” au efectuat 5.101 controale care au vizat prevenirea și combaterea 
faptelor ilegale în domeniul piscicol, dintre care 2.135 în apele continentale, 1.379 pe linia 
legalității transportului peștelui, produselor și subproduselor din pește, 765 pe linia provenienței, 
prelucrării, depozitării și valorificării peștelui, produselor și subproduselor din pește, 275 în 
amenajări piscicole și asociații de profil, 28 în apele maritime teritoriale și 519 alte controale”14. 
 
Rezultatele acestor acțiuni au constat în cercetarea a 530 de persoane, indisponibilizarea a peste 
peste 16 tone de pește și aplicarea a 979 de sancțiuni contravenționale în baza OUG nr. 23/2008 

 
12 Sustainable protection of Lower Danube Sturgeon by preventing and counteracting Poaching and Illegal Wildlife Trade, 
Layman report Project:LIFE 15 GIE/AT/001004, p. 2 
13 Poliția Română, Acțiuni ale polițiștilor pe linie de arme, 2021, https://www.politiaromana.ro/ro/stiri/actiuni-ale-politistilor-
pe-linie-de-arme, (accesat 8 decembrie 2021) 
14 Poliția Română, Acțiuni pentru protejarea fondului piscicol, 2021, https://www.politiaromana.ro/ro/stiri/actiuni-pentru-
protejarea-fondului-piscicol1629088112, (accesat 8 decembrie 2021) 
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privind pescuitul și acvacultura. Se menționează o scădere cu 20% a criminalității în acest 
domeniu în raport cu aceeași perioadă a anului 2020. 
 
Poliția de Frontieră Română, în schimb, publică un raport anual, denumit ”Analiza activității 
Poliției de Frontieră Române”, în care sunt prezentate și rezultatele obținute în cazul braconajului 
piscicol. Astfel, în 2020, ”12.145 kg pește, 264,6 kg sturion, 72,6 kg icre, 91 ambarcațiuni, 53 
motoare de barcă, 22.547 m plase monofilament, 11.124 m plase fir textil, 10.615 m plase nailon, 
777 buc. alte unelte, fiind constatate 1.029 infracţiuni de braconaj piscicol și aplicate 1.429 
contravenții în valoare de 439.840 lei.”15 De data aceasta, există informații distincte despre 
sturioni ca specii strict  protejate în România. 
 
În cazul informației privind dosarele care au ajuns în instanță, situația acestora și hotărârile 
judecătorești, lucrurile stau mult mai bine. Pentru dosarele ajunse în instanță există portalul just.ro 
iar pentru hotărârile judecătorești portalul Rolii, pe care l-am folosit intens în verificarea și 
completarea datelor primite pentru acest raport. Cu toate acestea, informațiile pot lipsi în unele 
situații (unele dosare nu sunt înregistrate în baza de date) și nu sunt întotdeauna ușor de găsit. 
 
Portalul just.ro este un site care aparține și este administrat de Ministerul Justiției. Fiecare 
instanță din România are un site în cadrul acestui portal. Informațiile de pe aceste site-uri sunt 
introduse și menținute direct de personalul instanței, cu excepția unor informații despre dosare și 
ședințele de judecată. 
 
Informaţiile despre dosare şi şedinţe sunt actualizate automat, zilnic, la nivelul central (baza de 
date a portalului) de la nivelul instanţelor de judecată (baza de date ECRIS CDMS a acelei 
instanțe). 
 
Portalul conține informații despre dosarele aflate pe rol în instanță, nu despre dosarele care nu 
mai sunt pe rol și care acum sunt în arhiva „pasivă” a instanţei. 
 
De asemenea, unele dosare nu sunt disponibile pe Portal datorită caracterului lor confidențial (de 
ex. Dosarele de adopție). 
 
Pentru a respecta legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, prin portal 
sau aplicația Infokiosk nu vor fi furnizate informații de tip CNP, CUI etc. 
 
În portalul Rolii sunt publicate în spațiul virtual toate hotărârile judecătorești, integral și 
anonimizate. Acesta a fost lansat în anul 2015 și hotărârile judecătorești sunt disponibile pentru 
căutare după criterii precum: instanța emitentă, data și/sau numărul hotărârii, obiectul dosarului, 
chestiunea de drept, stadiul procesual și o căutare generală în textul hotărârii. Proiectul prin care 
a fost dezvoltat Rolii a fost realizat prin Institutul Român pentru Informaţii Juridice (Romanian 
Legal Information Institute – ROLII) în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, membru 
fondator şi Wolters Kluwer România. De asemenea, au fost implicate toate categoriile de 
profesionişti din justiţie reprezentaţi de organizaţiile profesionale membre fondatoare ale ROLII – 
Institutul Naţional al Magistraturii, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Institutul Naţional 
de Pregătire Profesională a Avocaţilor, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi 
Institutul Notarial Român şi cu sprijinul Regatului Ţărilor de Jos 16. 

 
15Poliția de Frontieră Română, Raport de evaluare - sinteză, 2021, 
https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1613553601330-coperta.pdf, (accesat 8 decembrie 2021), p. 7 
16 ROLII, Comunicat de presă, 2015, http://www.rolii.ro/stiri/58ad45a4e49009804800002c, (accesat 10 ianuarie 2021) 
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V. Legislația privind infracționalitatea cu 
specii sălbatice și competențe ale 
autorităților  
V.1. Legislația privind infracționalitatea cu specii sălbatice 

  
a) Generalități privind cadrul legislativ referitor la infracționalitatea cu specii 

sălbatice  
Cu titlu preliminar reținem, astfel cum a fost reținut și în doctrina de specialitate, că protecția 
juridică conferită animalelor este realizată prin ansamblul reglementărilor referitoare la situația 
animalelor domestice (îmblânzite) ori ținute în captivitate. Animalele sălbatice nu intră în această 
categorie, fiind considerate “res nullius” (lucruri fără stăpân), și nu beneficiază cu acest titlu de 
nicio măsură de protecție individuală, ci numai dacă animalul respectiv aparține unei specii 
protejate. 
 
La nivel internațional, protecția juridică a speciilor de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție 
a fost reglementată prin Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei 
sălbatice pe cale de dispariţie („CITES” sau „Convenția de la Washington”), un acord 
interguvernamental internaţional intrat în vigoare în 1975. Scopul său este să garanteze că nicio 
specie a florei sau faunei sălbatice nu face obiectul unei exploatări nedurabile ca urmare a 
comerţului internaţional. În prezent, CITES protejează, în diverse moduri, peste 30 000 de specii 
de animale şi plante, comercializate fie vii sau moarte, fie sub formă de părţi (de exemplu, piele 
sau fildeş) sau produse derivate (cum ar fi medicamentele pe bază de animale sau plante). 
 
România a ratificat Convenția de la Washington prin Legea nr. 69/1994, iar odată cu aderarea 
României la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, regulamentele Uniunii Europene, respectiv 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor de faună și floră săbatică prin 
reglementarea comercializării acestora, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul 
(CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97, 
au intrat în vigoare și în România. Aceste două regulamente creează baza legală pentru 
implementarea prevederilor CITES în Uniunea Europeana și reglementează comerțul cu specii 
sălbatice atât la nivel internațional, cât și intern, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. 
 
Mai mult, dat fiind faptul că, pe teritoriul european al statelor membre, habitatele naturale se 
deteriorau și din ce în ce mai multe specii sălbatice erau periclitate, iar habitatele și speciile 
amenințate făceau (și fac în continuare) parte din patrimoniul natural al Uniunii Europene, s-a 
considerat necesară adoptarea Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică („Directiva Habitate”). 
Această directivă a fost transpusă pe plan local printr-o serie de acte normative, detaliate în cele 
ce succed. 
 
A. Cadrul legislativ național general 

1. Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului  
OUG nr. 195/2005 conține un ansamblu de reglementări juridice privind protecția mediului, cu 
caracter general, codificate pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la 
dezvoltarea durabilă. Acest act normativ cuprinde dispoziții privind infracțiuni și contravenții 
aplicabile cu titlu general, precum și cu titlu particular în diverse arii din domeniul de protecție al 
dreptului mediului, inclusiv cel al protecției faunei sălbatice.  
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2. Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice  
În România, Directiva Habitate, alături de Directiva Păsări (ex., Directiva 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice, ce nu face obiectul prezentei analize) au fost transpuse în 
principal prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2007, privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin 
Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011. Acest act normativ a stat la baza constituirii rețelei Natura 2000 
în România, formată din siturile de tip SCI și SPA, care a implicat instituirea regimului de arie 
naturală protejată a acestor situri. Aceasta s-a realizat prin două acte legislative prin care s-au 
implementat prevederile celor două directive menționate mai sus. Acestea sunt:  
a) Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387 din 2011 pentru modificarea Ordinului 
Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România; 
b) Hotãrârea de Guvern nr. 1284 din 2007 privind declararea ariilor de protecție specială 
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată 
prin Hotărârea de Guvern nr. 971 din 2011.  
 
OUG nr. 57/2007 are ca scop garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, 
obiectiv de interes public major și componentă fundamentală a strategiei naționale pentru 
dezvoltare durabilă. 
 
Actul normativ reglementează, printre altele: 

• asigurarea diversității biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice pe teritoriul României; 

• menținerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor 
naturale și a speciilor din flora și fauna sălbatică; 

• categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de floră și 
faună sălbatică și alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special 
de protecție, conservare și utilizare durabilă; 

• măsurile pentru protecția și conservarea speciilor de animale și plante sălbatice 
periclitate, vulnerabile, endemice și/sau rare. 

 
B. Cadrul legislativ national special 
1. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006  
Legea nr. 407/2006, alături de celelalte acte normative menționate mai sus, contribuie la 
conservarea biodiversității, prin stabilirea cadrului legislativ pentru desfășurarea activității în 
domeniul vânătorii și prin garantarea respectării acestuia prin efectul de prevenție generală pe 
care îl au normele penale incluse în acest act normativ cu caracter special. 
 
Conform legii, fauna de interes cinegetic reprezintă totalitatea exemplarelor din populațiile din 
speciile de faună sălbatică prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 din lege, existente pe teritoriul 
României. Astfel, în art. 19 al acestui act normativ se stipulează expres că: 
Art. 19.  
(1) În scopul conservării biodiversității, regimul juridic al vânării mamiferelor și păsărilor, inclusiv 
a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege și de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice. 
 
2. Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura   
OUG nr. 23/2008 este un alt act normativ special care cuprinde dispoziții cu caracter penal și 
reglementează protecția, conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, 
activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și 
acvacultură, atunci când aceste activități se realizează pe teritoriul României sau în apele de sub 
jurisdicția națională a României de către nave sub pavilion românesc sau sub pavilionul altor 
state. 
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Actul normativ, deși are caracter special, reprezintă cadrul general de reglementare pentru 
sectorul pescăresc pe baza căruia se emite legislația secundară în acest domeniu și stabilește, 
printre altele, măsuri privind: 

• protecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii;  
• acvacultura; 
• cercetarea științifică în domeniul pescăresc; 
• controlul și respectarea legislației în domeniu; 
• răspunderi și sancțiuni. 

 
3.  Ordinul nr. 85/662/2021 privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de 
sturioni din habitatele piscicole naturale  
În legătură cu protecția acordată pescuitului, precizăm interesul manifestat față de necesitatea 
protejării sturionilor, fiind unii dintre cei mai valoroși pești din Dunărea Inferioară. În acest scop, 
a fost adoptat și Ordinul nr. 85/662/2021, pentru asigurarea conservării populațiilor de sturioni 
sălbatici din România, aflate în diverse grade de periclitare. Speciile de sturioni expres protejate 
local sunt: a) viza (Acipenser nudiventris) - specie critic periclitată; b) nisetru (Acipenser 
gueldenstaedti) - specie critic periclitată; c) păstruga (Acipenser stellatus) - specie critic 
periclitată; d) cega (Acipenser ruthenus) - specie vulnerabilă; e) morun (Huso huso) - specie critic 
periclitată și f) şip (Acipenser sturio) - specie critic periclitată. 
 
Prin acest ordin se interzic pe perioada nedeterminată (spre deosebire de ordinul anterior care 
avea o perioada de aplicabilitate de 5 ani (20 aprilie 2016 - 20 aprilie 2021):  
• pescuitul în scop comercial al speciilor de sturioni indicate mai sus din habitatele piscicole 

naturale din România;  
• comercializarea produselor și subproduselor (carne, caviar și produse obținute direct din 

aceștia, icre embrionate, larve și pui predezvoltați) obținute de la sturionii capturați în 
habitatele piscicole naturale din România (anterior „bazinele naturale ale Dunării și Mării 
Negre”);  

• folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane și carmace, în 
zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România. 

O altă prevedere importantă este cea de la alin. (2): Exemplarele de sturioni capturate accidental 
vor fi returnate imediat în bazinul hidrografic respectiv din care au fost capturate, indiferent de 
starea acestora. 
 
Anual, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor adoptă 
ordine comune prin care stabilesc perioadele și zonele de prohibiție, măsurile de reglementare a 
efortului de pescuit, cotele alocate precum și alte măsuri de refacere și conservare a resurselor 
acvatice vii. Acesta este și cazul Ordinului nr. 43/310/2020, indicat de asemenea la Secțiunea V 
Contravenții, punctul E, iar regimul sancționator este tot cel prevăzut de OUG nr. 23/2008.  
 
4.  Hotărârea nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și 
uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate 
prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

 
C.  Cadrul legislativ național secundar privind derogări de la măsurile de protecție a 
speciilor de faună sălbatică 
 
1.  Ordinul nr. 203/14/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de 
protecție a speciilor de floră și faună sălbatice 
Prin acest ordin a fost aprobată procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a 
speciilor de floră și faună sălbatice, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. 
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Astfel, redăm mai jos prevederile art. 38 din OUG nr. 57/2007, care prevăd posibilitatea luării de 
către autoritățile competente a anumitor măsuri derogatorii cu referire la anumite specii de faună 
sălbatică, cu respectarea unor condiții specifice: 
 
Art. 38  
(1) Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) - (4) și ale art. 37 alin. (1), autoritatea publică 
centrală pentru protecția mediului stabilește, anual și ori de câte ori este nevoie, derogări, cu 
condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul 
menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor 
natural și numai în următoarele situații:  
 a) în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale;  
 b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, 
animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor și apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele 
decât păsările, și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;  
 c) în interesul sănătății și securității publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât 
păsările, și pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, 
și pentru consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu;  
 d) în scopuri de cercetare științifică și educație, de repopulare și de reintroducere a acestor 
specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru 
răspândirea artificială a plantelor;  
 e) pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, 
prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din anumite specii de păsări 
sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4A și 4B;  
 f) în interesul siguranței aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.  
 
 (2) Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția 
mediului și pădurilor, cu avizul Academiei Române.  
 (21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea derogărilor care privesc toate 
speciile de păsări, precum și speciile de mamifere prevăzute în anexele nr. 4A și 4B, este necesar 
și avizul conform al autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.  
 
 (22) Procedura de stabilire a derogărilor se aprobă prin ordin al autorității publice centrale pentru 
protecția mediului și pădurilor. 
 
 (23) Derogările prevăzute la alin. (21) specifică următoarele:  
a) speciile care fac obiectul derogărilor;  
b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare sau sacrificare;  
c) condițiile de risc și circumstanțele de timp și spațiu sub rezerva cărora pot fi acordate astfel de 
derogări;  
d) autoritatea împuternicită să declare că sunt îndeplinite condițiile impuse și să decidă mijloacele, 
sistemele sau metodele care pot fi utilizate, în ce limite și de către cine;  
e) controalele care trebuie efectuate.  
 (3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene rapoarte 
privind derogările aplicate, după cum urmează:  
 a) anual, pentru derogările aplicate speciilor de păsări sălbatice;  
 b) la fiecare 2 ani, pentru derogările aplicate speciilor sălbatice prevăzute în anexa nr. 4A.  
 
Precizăm că astfel de măsuri derogatorii se iau periodic, cu referire la diverse animale, de cele 
mai multe ori în scop științific. Cu titlu exemplificativ, supunem atenției decizia adoptată de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la nivelul anului 2016, prin care s-a aprobat împușcarea a 
1691 de animale sălbatice strict protejate (ex., urs (Ursus arctos) - 552 exemplare; lup (Canis 
lupus) - 657 exemplare; pisică sălbatică (Felis silvestris) - 482 exemplare), fapt ce a stârnit la 
acea dată numeroase reacții adverse din partea organizațiilor și coalițiilor recunoscute în domeniu 
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sau Ordinul nr. 505/2021 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia castor (Castor 
fiber). Conform acestui Ordin se aproba capturarea a 200 de exemplare din specia Castor fiber 
de pe raza râului Olt, inclusiv Râul Negru, capturarea în vederea relocării exemplarelor de castor 
urmând a fi efectuată numai de către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură” 
Marin Drăcea” (ICAS). 
 
2. Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de 
recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la 
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și 
nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și 
a importului acestora. 

 
Potrivit Art. 53 din OUG nr. 195/2005, s-a prevăzut expres:  
(1) Activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național 
ori la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și 
nevertebrate, precum și a speciilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică sau a unor 
părți ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza și 
desfășura de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii. 
(2) Procedurile de autorizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului 
autorității publice centrale pentru protecția mediului. 
 
În acest sens, a fost adoptat Ordinul nr. 410/2008 prin care s-a aprobat procedura de autorizare 
a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național 
sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și 
nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a 
importului acestora. 
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b) Dispoziții legale privind infracționalitatea cu specii sălbatice  

Tabelul nr. 1 – Prevederi legale privind WLC 
Activitățile incriminate Dispoziția legală Sfera sancțiunilor Autoritățile responsabile pentru 

respectarea aplicării dispozițiilor 
legale, descoperirea faptelor și 
investigarea autorilor acestora 

a)   vânătoarea practicată de persoane care nu posedă 
permis de vânătoare, cu excepția: 

 (a) studenților instituțiilor de învățământ licențiate 
ca gestionari, în care se studiază ca disciplină 
vânatul și vânătoarea, pe fondurile cinegetice 
gestionate în acest scop;  

(b)  personalului tehnic de vânătoare, angajat al 
gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar 
numai în limita atribuțiilor de serviciu pe 
fondurile de vânătoare ale gestionarului; 
aceștia pot exercita vânătoarea numai pe bază 
de autorizații de vânătoare eliberate de 
gestionar; 

b)  vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în 
autorizația de vânătoare; 

c) tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a 
fi înscris în autorizația de vânătoare individuală sau 
colectivă eliberată în condițiile legii de gestionar, 
pentru fondul cinegetic respectiv; 

d)  practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de 
ogari; 

e)  emiterea de autorizații de vânătoare prin care se 
depășesc cotele de recoltă și cifrele de intervenție 
aprobate pentru fiecare gestionar; 

f)  vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte 
condiții decât cele legale; 

g) vânătoarea în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în 
parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu 

art. 42 alin. (1) din legea 
vânătorii 407/2006 

amendă penală  
sau 
închisoare de la 6 luni 
la 3 ani 

Constatarea faptelor se face de către 
organele de urmărire penală cu atribuții 
în acest sens, de jandarmi, de personalul 
salariat cu atribuții în domeniul cinegetic 
din cadrul administratorului fondului 
cinegetic național și al gestionarilor 
fondurilor cinegetice, precum și de alte 
persoane specializate în domeniul 
cinegetic împuternicite în acest scop de 
către conducătorul autorității publice 
centrale care răspunde de vânătoare. 

Faptele prevăzute la art. 42 se 
cercetează, se judecă și se sancționează 
în regim de urgență, în conformitate cu 
prevederile speciale prevăzute în Codul 
de procedură penală. 

Bunurile care au servit la săvârșirea 
infracțiunilor, precum și trofeele de vânat 
și vânatul se confiscă. 

 
Permisul de vânătoare al celui care a 
săvârșit una dintre faptele prevăzute la 
art. 42 și 43 se retrage și se anulează, 
în condițiile legii.  
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protecție strictă sau în zonele de protecție integrală 
din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în 
condițiile art. 391; 

h)  vânătoarea în perimetrul intravilan construit sau 
împrejmuit, altfel decât în condițiile art. 34; 

i)  vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de 
protecție specială avifaunistică în care vânătoarea 
este interzisă și a speciilor care fac obiectul protecției 
în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile 
cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare 
la vânătoare, din planurile de management ale ariilor 
protejate; 

i)   urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic 
aparținând altui gestionar, fără acordul acestuia, ori 
trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare 
neînchisă în toc și în afara căilor de comunicație; 

k)  vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care 
vânătorul este autorizat să vâneze; 

l) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la 
specia respectivă, conform anexei nr. 1 și 
prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile 
din anexa nr. 2; 

m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de 
iluminare, cu excepția situațiilor de urgență stabilite 
prin derogări acordate de autoritatea publică centrală 
care răspunde de mediu pentru recoltarea 
exemplarelor din specia mistreț în vederea prevenirii 
pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, și 
vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la 
art. 39 alin. (1) lit. a-d) 

n) vânarea mamiferelor și păsărilor cu mijloace 
neautorizate; 

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice 
care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea 
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exemplarelor de faună cinegetică, cu excepția 
situațiilor prevăzute la art. 1 lit. ad); 

p) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog; 
q) accesul în fondurile cinegetice sau practicarea 

vânătorii cu capcane neautorizate, păsări de pradă și 
arcuri; 

r) accesul în fondurile cinegetice sau vânătoarea cu 
arbalete, arme la care percuția cartușului se 
realizează pe ramă ori cu alte arme decât cele 
autorizate sau omologate, după caz, pentru 
vânătoare în România; 

s) practicarea vânătorii cu armă altfel decât ținută în 
mână.   

a) faptele de mai sus săvârșite de o persoană cu atribuții 
de serviciu în domeniul vânătorii, precum și de 
reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul 
de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea; 

b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună 
sălbatică strict protejate de pe suprafețele din 
intravilan, din zona strict protejată și din zona-tampon 
din cuprinsul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", 
altfel decât în condițiile derogărilor stabilite conform 
legii; 

c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepția speciilor 
la care vânătoarea este permisă în acest interval, 
conform reglementărilor privind organizarea și 
practicarea vânătorii. 

art. 42 alin. (2) din legea 
vânătorii 407/2006 

închisoare de la 1 la 5 
ani 

idem 

a) scoaterea din țară a trofeelor de vânat cu valoare de 
patrimoniu național, fără respectarea reglementărilor 
emise de administrator; 
b) vânarea speciilor de vânat cuprinse în anexa nr. 2   în 
alte condiții decât cele ale derogărilor; 
c) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes 
cinegetic; 

art. 44 din legea vânătorii 
407/2006 

închisoare de la 3 luni 
la 3 ani sau cu amendă 

idem 
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d) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau 
găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, 
naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori 
produse ușor identificabile provenite de la acesta, 
dobândite fără respectarea condițiilor legii; 
e) eliberarea, însușirea și folosirea permiselor de 
vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 27-29 
și 31; 
f) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în perimetrul 
construit sau împrejmuit din intravilan și în ariile naturale 
protejate sau în porțiunile din acestea în care vânătoarea 
este interzisă, fără aprobarea administratorilor acestora; 
g)  împiedicarea, prin exercitarea de acte de violență, a 
desfășurării activităților de vânătoare în condițiile art. 4 
alin. (2); 
h) vânătoarea practicată fără poliță de asigurare pentru 
accidente și răspundere civilă în legătură cu calitatea de 
vânător. 
 
Refuzul controlului la introducerea și scoaterea din țară a 
substanțelor și preparatelor periculoase sau introducerea 
în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii 
din flora și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de 
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

art. 98 (5) din OUG nr. 
195/2005 lit. d privind protecția 
mediului 

închisoare de la 2 la 7 
ani 

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, 
Comisiei Naționale pentru Controlul 
Activităților Nucleare, jandarmi și 
personalul împuternicit din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale, a 
săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile 
prevăzute la art. 98 din OUG nr. 
195/2005, se aduce de îndată la 
cunoștința organului de urmărire penală 
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competent potrivit legii de procedură 
penală. 

Activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de 
interes comunitar care pot să genereze poluarea sau 
deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor 
pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci 
când aceste activități au un efect semnificativ, având 
în vedere obiectivele de protecție și conservare a speciilor 
și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor 
sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise 
activitățile din afara ariilor naturale protejate care ar 
produce poluarea sau deteriorarea habitatelor. 
 

art. 52 coroborat cu art. 28 (1) 
din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

închisoare de la 3 luni 
la un an sau cu 
amendă 
faptele săvârșite din 
culpă se sancționează 
cu amendă 

Potrivit art. 50 din OUG nr. 57/2007, 
controlul aplicării prevederilor acestei 
ordonanțe de urgență se exercită de 
către personalul cu atribuții de control 
din cadrul structurilor proprii ale: a) 
Gărzii Naționale de Mediu; b) Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate; 
c) autorității publice centrale pentru 
protecția mediului și pădurilor și 
structurilor teritoriale ale acesteia cu 
responsabilități în domeniul protecției 
mediului și, respectiv, silviculturii; d) 
structurilor de administrare special 
constituite; e) gestionarilor fondurilor de 
vânătoare, pe domeniul lor de 
competență; f) Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor, pe domeniul său de 
competență, în ceea ce privește 
activitățile de comerț cu specii de floră și 
faună sălbatică; g) Direcției Generale a 
Vămilor din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, pentru operațiunile 
vamale; h) Administrației Rezervației 
Biosferei Delta Dunării, pentru 
Rezervația Biosferei Delta Dunării; i) 
altor autorități cu atribuții în domeniul 
protecției mediului. 

(1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, 
acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4A și 4B, 
cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile 
naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:  

art. 52 coroborat cu art. 33 (1) 
din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

idem idem 
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a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere 
sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, 
în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  
b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de 
reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;  
c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a 
cuiburilor și/sau ouălor din natură;  
d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere 
ori de odihnă;  
e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, 
dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor 
plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile 
ciclului lor biologic;  
f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice 
scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a 
exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile 
ciclului lor biologic. 
 
a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de 
metoda utilizată;  
b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a 
cuiburilor și/sau ouălor din natură;  
c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar 
dacă sunt goale;  
d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei 
de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de 
perturbare este relevantă în contextul obiectivelor OUG nr. 
57/2007; 
e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt 
interzise vânarea și capturarea;  
f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării 
și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă 
sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, 
ușor de identificat. 

art. 52 coroborat cu art. 33 (2) 
din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

idem  idem 
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Vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în 
perioadele de reproducere şi creştere a puilor; 
Vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în 
anexa nr. 5C în perioada lor de reproducere sau pe 
parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;. 

art. 52 lit. e și f din OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

închisoare de la 3 luni 
la un an sau cu 
amendă 

idem 

Capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică 
prevăzute în anexele nr. 5A, 5B, 5C, 5D și 5E și pentru 
cazurile în care se aplică derogări, conform prevederilor 
art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor 
prevăzute în anexele nr. 4A și 4B cu metodele sau 
mijloacele prevăzute în anexa nr. 6; 

art. 52 lit. g din OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

închisoare de la 3 luni 
la un an sau cu 
amendă 

idem 

Capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace 
nelegale. 

art. 52 lit. h din OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

închisoare de la 3 luni 
la un an sau cu 
amendă 

idem 

Comerţul cu exemplare din speciile prevăzute în anexele 
A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei 
sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, publicat în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 61 din 3 
martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ori 
cu părţi sau derivate ale acestora, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor în care 
fapta afectează o cantitate mică de astfel de exemplare şi 
are un impact nesemnificativ asupra stării de conservare a 
speciilor. 

art. 52 lit. h1 din OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, 
conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei 
sălbatice, nou introdus (aprilie 
2021) prin Legea nr. 90/2021 
de completare a OUG nr. 
57/2007, în conformitate cu 
recomandările și propunerile 
legislative din Raportul Juridic 
din ianuarie 2021. 

idem idem 

a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau 
autorizație de pescuit; 

art. 64 din Ordonanța de 
urgență nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura 

amendă17 și 
interzicerea dreptului 
de a pescui pe o 

Pe lângă organele de urmărire penală 
sunt competente să efectueze acte de 
constatare pentru faptele prevăzute la 
art. 64 și 65 din OUG nr. 23/2008 și 

 
17 2) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și h1) sunt săvârșite din culpă, pedeapsa este amendă (sancțiune penală). 
(3) Prin derogare de la prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1), suma corespunzătoare 
unei zile-amendă pentru persoana juridică este între 500 lei și 25.000 lei. 
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b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în 
perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de 
pește în zonele de reproducere naturală; 
c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de 
apă, în scopul pescuitului ilegal; 
d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri 
pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către 
persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură 
cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile; 
e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin 
orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare 
acvatice, în perioada de prohibiție ; 
f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit 
sau acvacultură; 
g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit 
având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale; 
h) deținerea, transportul sau comercializarea fără 
documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice 
obținute din pescuit ori produselor din pește. Documentele 
de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în 
care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării 
sau al comercializării. Prin documente de proveniență se 
înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de 
însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau 
orice alte documente stabilite prin lege; 
i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau 
folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a 
năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, 
precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; 
j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice 
alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau 
harponare; 
k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau 
utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu 
excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu 
mărimea ochiului de minimum 400 mm; 

perioadă cuprinsă între 
un an și 3 ani 

persoanele cu drept de inspecție și 
control din cadrul Agenției Naționale 
pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii 
Naționale de Mediu, Administrației 
Rezervației Biosferei Delta Dunării, 
precum și ofițeri și subofițeri din cadrul 
Jandarmeriei Române, conform 
prevederilor art. 61 din Codul de 
procedură penală. 
 
Sunt supuse ridicării în vederea 
confiscării uneltele și ambarcațiunile de 
pescuit, animalele, mijloacele de 
transport, armele de foc și orice alte 
bunuri care au fost folosite la săvârșirea 
infracțiunilor.  
 
Bunurile rezultate din săvârșirea 
infracțiunilor și contravențiilor, constând 
în pește, icre, alte viețuitoare și produse 
acvatice, sunt supuse confiscării. În 
cazurile de confiscare a unor astfel de 
bunuri, organele de constatare dispun 
valorificarea lor în condițiile legii, 
contravaloarea făcându-se venit la 
bugetul de stat. 
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l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate; 
m) pescuitul ilegal și pescuitul neraportat al calcanului. 
a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor 
care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul 
cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și 
narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în 
scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;  
b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor 
marine; 
c) pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea 
sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele 
piscicole naturale, precum și a produselor și 
subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea 
prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor proveniți 
din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin 
documente și marcaje justificative legale. 

art. 65 din Ordonanța de 
urgență nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura 

închisoare de la 6 luni 
la 3 ani și interzicerea 
dreptului de a pescui o 
perioadă cuprinsă între 
un an și 3 ani 

idem 

Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafață 
și subterane, în apele maritime interioare ori în apele mării 
teritoriale de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de 
orice fel, care conțin substanțe, bacterii ori microbi în 
cantitate sau concentrație care poate schimba 
caracteristicile apei, punând în pericol viața, sănătatea și 
integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, 
mediul, producția agricolă ori industrială sau fondul 
piscicol, constituie infracțiune și se pedepsește cu 
închisoare de la un an la 5 ani. 

art. 92 din legea apelor nr. 
107/1996 

închisoare de la un an 
la 5 ani 

Infracțiunile prevăzute de această lege 
se constată de către organele abilitate, 
precum și de către inspectorii din 
Administrația Națională Apele Române; 
directorul general al Administrației 
Naționale Apele Române, directorii 
administrațiilor bazinale de apă, precum 
și salariații împuterniciți de aceștia; alte 
persoane împuternicite de conducerea 
autorității publice centrale din domeniul 
apelor; și de comisarii Gărzii de Mediu, 
care înaintează actul de constatare la 
organul local de cercetare penală. 

Desfășurarea activităților de vânătoare pe teritoriul 
rezervației este interzisă și constituie infracțiune de 
braconaj, sancționată potrivit legii (n.n. Legea nr. 407/2006 
a vânătorii). 

art. 15 indice 4 din legea nr. 
82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei Delta 
Dunării 

potrivit legii vânătorii 
nr. 407/2006 

Prin excepție, în Administrația 
Rezervației recoltarea exemplarelor din 
speciile de faună sălbatică se face pe 
baza unui studiu de impact, în interesul 
protejării faunei și florei sălbatice, al 
conservării habitatelor naturale, pentru 
prevenirea unor daune importante, în 
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interesul sănătății și securității publice, 
iar în cazul unor specii care prin înmulțire 
necontrolată pot produce pagube 
importante, cu aprobarea Ministerului 
Mediului, la propunerea Administrației 
Rezervației. 
 
Constatarea infracțiunii se realizează de 
către organele de urmărire penală, 
precum și de către persoanele cu drept 
de inspecție și control din cadrul Agenției 
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, 
Gărzii Naționale de Mediu și al 
Administrației Rezervației. 
 
Infracțiunile săvârșite pe teritoriul 
rezervației, prevăzute în Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 și în OUG nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura pot fi constatate 
și de către personalul împuternicit al 
Administrației Rezervației. 

Pescuitul sturionilor pe teritoriul rezervației în alt scop 
decât cel științific sau pentru producerea materialului 
biologic pentru repopulare și acvacultură. 

art. 15 indice 1 din legea nr. 
82/1993 privind constituirea 
Rezervației Biosferei Delta 
Dunării 

amendă și interzicerea 
dreptului de a pescui 
pe o perioadă cuprinsă 
între un an și 3 ani 
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c) Aspecte ale legislației privind infracționalitatea cu specii sălbatice care pot fi 
îmbunătățite 

 
Având în vedere analiza cadrului legislativ aplicabil infracțiunilor și contravențiilor contra speciilor 
de faună sălbatică protejată, dar și a jurisprudenței limitate în materie (sau cel puțin greu 
accesibile publicului), se pot observa numeroase neajunsuri în ceea ce se dorește a reprezenta 
cadrul dreptului penal și contravențional în această arie specializată.  
 
Cu titlu exemplificativ, enumerăm următoarele deficiențe constatate cu ocazia redactării 
Raportului juridic privind ”Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la 
nivel național”18: 
 
Deși există un număr consistent de reglementări în domeniu, se constată că nu există o delimitare 
clară în cadrul legislativ cu privire la categoriile de animale cărora li se aplică fiecare act normativ 
în parte. 
• Informațiile din diferite acte normative nu sunt corelate într-un mod clar și unitar, iar tehnica 

legislativă lasă de dorit, anumite texte legale fiind neclare sau neglijent formulate. 
• Infracțiunile și contravențiile sunt prevăzute în majoritatea lor în acte normative cu caracter 

secundar, nefiind cunoscute publicului larg. Majoritatea normelor penale de dreptul mediului 
sunt norme de trimitere sau de referire la alte prevederi din diverse acte normative, fapt ce 
îngreunează, în mod evident, în primul rând aplicabilitatea lor de către organele de control, 
precum și interpretarea lor juridică. 

• Organele de constatare la rândul lor aplică sancțiuni în principal raportat la cele mai 
cunoscute acte normative în materie (ex. Legea nr. 406/207; OUG nr. 195/2005; OUG nr. 
23/2008. De asemenea, fapte incriminate, precum cele de la art. 33 din OUG nr. 57/2007, 
sunt foarte puțin sesizate/constatate, acestea neajungând a fi cercetate. 

• Faptele, deși ilegale și de un grad de periculozitate ridicat, rămân nepedepsite, iar, în cazul 
în care se ajunge totuși la aplicarea unor pedepse, acestea se îndreaptă în cele mai multe 
cazuri către suspendări de la executare sau amânări/renunțări la aplicarea pedepsei; 
pedepsele cu închisoarea (cel puțin cele cu executare) nu sunt des practicate întâlnite în 
această arie de practică, fapt ce nu descurajează acțiunile ilegale împotriva speciilor de faună 
sălbatică.  

• În jurisprudență nu sunt identificate activități ilegale săvârșite împotriva speciilor de păsări 
strict protejate, fapt ce denotă mai degrabă lipsa unui sistem de control/constatare a unor 
astfel de fapte, decât inexistența propriu-zisă a acestora. Deși speciile de păsări protejate pe 
teritoriul României sunt incluse în anexele Legii nr. 407/2006 care prevăd speciile pentru care 
vânătoarea este permisă, respectiv interzisă, practica judiciară analizată nu dezvăluie 
sancționarea unor astfel de fapte. 

 
Este astfel recomandabilă luarea unui set de măsuri atât în planul reglementărilor, cât și în cel 
organizațional, de punere în aplicare a reglementărilor și de sancționare în caz de nerespectare 
a dispozițiilor legale, măsuri pe care le vom detalia în capitolul Recomandări.  

V.2. Analiza autorităților publice competente  
a) Autorități administrative 

 
Având în vedere obiectul prezentului studiu, au fost analizate autoritățile responsabile cu lupta 
împotriva infracționalității cu specii sălbatice. Acestea au fost împărțite în 2 categorii: a) Autorități 
administrative (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării) responsabile de administrarea, 
dezvoltarea și implementarea politicilor naționale în zonele de competență și b) Autorități 
responsabile cu implementarea legislației care pot juca un rol esențial în combaterea 
criminalității cu specii sălbatice și de a sprijini autoritățile administrative, cum ar Poliția Română, 
Poliția de Frontieră Română, Direcția generală a Vămilor, Garda Națională de Mediu, 
Jandarmeria Română. 
 

 
18 Mușat&Asociații, Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel național, ianuarie 2021, 
Raport pentru Proiect LIFE SWIPE: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe., p. 108 - 109 
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Fig. 4 Autorități responsabile cu combaterea WLC și atribuțiile lor 
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Tabelul nr. 2 Autorități responsabile cu combaterea WLC și atribuțiile lor  
 

Autoritatea 
responsabilă 

 Domeniul de aplicare Atribuții 
(de exemplu, eliberarea permiselor, inspecția, 

investigarea, confiscarea specimenelor, arestarea 
infractorilor, impunerea de amenzi administrative, 

trimiterea cauzelor în instanță, monitorizarea WLC) 

Personal dedicat (numărul acestora, 
dacă este disponibil) 

Autorități administrative  
Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor 
(MMAP) 
 

MMAP este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, având 
personalitate juridică și se afla în 
subordinea Guvernului având competență 
în următoarele domenii: planificare 
strategică, dezvoltare durabilă, economie 
verde, infrastructură de mediu, reziliență 
ecologică, meteorologie, schimbări 
climatice, protejarea, conservarea și 
ameliorarea capitalului natural, arii 
naturale protejate, biodiversitate, 
biosecuritate, protejarea cetățenilor la 
riscurile de mediu, economia circulară şi 
gestionarea deșeurilor, gestionarea 
siturilor potențial contaminate şi a celor 
contaminate, gestionarea substanțelor şi 
preparatelor periculoase, evaluarea şi 
gestionarea calității aerului şi zgomotului 
ambiant, controlul poluării industriale şi 
managementul riscului, protecția 
atmosferei, managementul fondului 
forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, 
siguranța construcțiilor şi amenajărilor 
hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, 
protecția, conservarea şi refacerea 
capitalului natural din domeniul apelor şi 
pădurilor, sistemul de management de 
mediu şi audit - EMAS, eticheta UE 

În domeniile de competență MMAP exercită funcțiile 
de strategie și planificare, de reglementare și avizare, 
de reprezentare, de autoritate de stat, de 
monitorizare, inspecție și control, de informare și 
conștientizare a publicului în domeniile sale de 
activitate, de administrare. Concret în contextul 
obiectului prezentului raport, MMAP este 
responsabilă de elaborarea, actualizarea, 
coordonarea și monitorizarea Strategiei naționale și 
Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității, 
Strategia națională privind biosecuritatea, Strategia 
națională privind securitatea mediului. În contextul 
funcției de reglementare și avizare elaborează 
proiecte de acte normative în domeniile sale de 
activitate ale ministerului, precum și pentru asigurarea 
armonizării legislației naționale în domeniile sale de 
activitate cu acquis-ul european specific și cerințele la 
nivel european și internațional; aprobă Ghidul 
standard de monitorizare a speciilor de păsări de 
interes comunitar din România; aprobă ghiduri şi 
metodologii pentru domeniul conservării biodiversităţii 
şi protecţiei naturii; elaborează şi aprobă Lista roşie 
naţională a speciilor de păsări din România; 
elaborează şi aprobă Lista speciilor de păsări de 
interes comunitar pentru care România are o 
responsabilitate mare în asigurarea conservării 
acestora. 

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 
1191/2010 privind înregistrarea 
stocurilor de sturioni și caviar din 
acvacultură și etichetare (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 831 din 
13.12.2010 cu modificările ulterioare) 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor este Autoritatea de 
Management CITES. 
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ecologică şi infrastructura națională pentru 
informații spațiale din domeniul de 
competentă. 

Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
(ANPA) 
 

Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură, în temeiul art. 3 din OUG nr. 
23/2008 privind pescuitul și acvacultura 
este responsabilă de definirea și 
implementarea politicii referitoare la 
conservarea și administrarea resurselor 
acvatice vii existente în habitatele 
piscicole naturale, la acvacultură, la 
procesarea și organizarea pieței 
produselor pescărești, la structurile de 
pescuit și acvacultură. Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură are atribuții 
în lungul Dunării nu și în Delta Dunării 
unde autoritatea responsabilă este 
Administrația Rezervației Biosferei Delta 
Dunării. 
 

ANPA este responsabilă cu emiterea licenței de 
pescuit (documentul care conține cerințele minime 
privind identificarea și caracteristicile tehnice  și 
echiparea unei nave/ambarcațiuni pentru activitatea 
de pescuit comercial), permisului de pescuit, 
autorizația pentru pescuit științific, este responsabilă 
de stabilirea capturii totale admisibile (CAT) - 
cantitatea de pește sau de alte viețuitoare, aparținând 
unei specii sau grup de specii, care se poate extrage 
anual fără a afecta capacitatea de regenerare 
naturală) precum și de stabilirea caracteristicilor 
tehnice a uneltelor de pescuit. În plus este 
responsabilă de menținerea Fișierului navelor și 
ambarcațiunilor de pescuit (document în care sunt 
înregistrate navele și ambarcațiunile de pescuit 
comercial, pe categorii, dimensiune, puterea 
motorului, tipul de activitate și tehnică de pescuit, 
zona de pescuit și proprietarul). În materie de control 
este responsabilă cu controlul și sancționarea 
contravențiilor privitoare la activitatea de pescuit și 
acvacultură iar în materia infracțiunilor este 
responsabilă cu efectuarea actelor de constatare 
conform prevederilor Codului de Procedură penală.  

Agenția nu are un departament special 
legat de WLC. 

Administrația 
Rezervației 
Biosferei Delta 
Dunării  (ARBDD) 
 

Administrația Rezervației Biosferei Delta 
Dunării este instituția publică responsabilă 
de managementul Rezervației Biosferei 
Delta Dunării. 
Conform art. 6 din Legea nr. 82/1993 
privind constituirea rezervației Biosferei 
Delta Dunării, cu modificările și 
completările ulterioare, Administrația are 
următoarele atribuții principale: 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este 
responsabilă de elaborarea Planului de Management 
și Regulamentului rezervației în vederea realizării unei 
gospodăriri unitare și integrate, urmărește 
respectarea prevederilor acestora, autorizează, 
reglementează și  supraveghează activitățile care se 
desfășoară în rezervație în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de management. 

Administrația Rezervației Biosferei 
Delta Dunării are în structura 
organizatorică Comisariatul de Control 
Integrat care este abilitat să ia 
măsurile legale privind contravențiile 
desfășurate pe teritoriul rezervației.  
 
Referitor la infracțiuni, legea cadru 
privind constituirea rezervației, 
menționează două, pescuitul 



Raportul național “Infracționalitatea cu specii sălbatice în România. Studiul analizează datele  din 2015 până în 2020” 39 
 

 
 

     
 

- administrează patrimoniul natural potrivit 
prevederilor legale privind regimul juridic al 
proprietăţii publice, evaluează starea 
ecologică a patrimoniului natural al 
rezervaţiei şi iniţiază programele de 
cercetare ştiinţifică în rezervaţie, pe baza 
planului de management, asigură măsurile 
necesare conservării şi protecţiei 
genofondului şi biodiversităţii; 
- administrează resursa piscicolă din 
domeniul public al statului, în conformitate 
cu prevederile planului de management şi 
ale regulamentului rezervaţiei; 
- elaborează şi implementează 
programele de reconstrucţie ecologică a 
ecosistemelor din rezervaţie; 
- identifică, delimitează şi propune 
autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi pădurilor modificarea zonelor 
funcţionale ale rezervaţiei; 
- stabileşte nivelul de valorificare al 
resurselor naturale în acord cu potenţialul 
lor de regenerare şi cu capacitatea de 
suport a ecosistemelor; 
- îndeplineşte funcţia de autoritate de 
mediu, în condiţiile legii, pe teritoriul 
rezervaţiei; 
- exercită controlul asupra îndeplinirii 
cerinţelor privind măsurile de protecţie a 
mediului; 
- sprijina si protejeaza activitatile 
economice traditionale ale populatiei 
locale ; 
- îndeplineşte rolul de autoritate 
competentă pentru derularea procedurii 
privind evaluarea de mediu pentru 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este 
responsabilă cu emiterea permiselor de pescuit 
comercial, permiselor de pescuit științific, permiselor 
privind accesul turiștilor, permiselor privind colectarea 
resurselor naturale regenerabile, acționează ca 
autoritate de reglementare privind emiterea 
autorizațiilor și acordurilor pentru programe și activități 
economice, etc. În plus Administrația este 
responsabilă cu managementul resurselor piscicole în 
zona sa de competență. Conform legii, vânătoarea 
este o activitate interzisă pe teritoriul rezervației. 

sturionilor și vânătoarea, personalul cu 
drept de control din cadrul 
Administrației având drept de 
constatare, alături de organele de 
urmărire penală și de personalul 
împuternicit din cadrul Agenției 
Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură și Gărzii Naționale de 
Mediu. 
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planurile şi programele de pe teritoriul 
rezervaţiei; 
- stabileşte, împreună cu titularii drepturilor 
de administrare, condiţiile de desfăşurare 
a activităţilor de valorificare a resurselor 
naturale regenerabile; 
- promovează activități de cercetare și 
cooperare științifică internațională ; 
- organizează acțiunile de informare și 
educație ecologică; 
- verifică îndeplinirea măsurilor de 
conservare pentru asigurarea statutului de 
conservare favorabilă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
- participă, împreună cu agenţia teritorială 
de protecţie a mediului, la activitatea de 
control cu privire la respectarea normelor 
de protecţie a mediului în perimetrul 
rezervaţiei. 
- emite puncte de vedere referitoare la 
propunerile de reglementare sau de acte 
normative care au legătură cu domeniul de 
activitate al Administraţiei Rezervaţiei; 
- propune autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor 
finanţarea unor studii pentru 
fundamentarea ştiinţifică a 
managementului. 

Autorități responsabile cu implementarea legislației (departamente ale poliției, vama, inspectorate și alte instituții) 
Poliția Română Poliția Română este parte a Ministerului 

Afacerilor Interne având atribuții în 
apărarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, a proprietății 
private și publice, prevenirea și 
descoperirea infracțiunilor, respectarea 
ordinii și liniștii publice. 

Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 
modificările și completările ulterioare, Poliția Română 
nu are competențe specifice privind WLC, dar sunt 
abilitați să ia măsurile legale pentru prevenirea și 
combaterea criminalității; culeagă informații în 
vederea descoperirii, prevenirii și combaterii 

În cadrul Poliției Române sunt 
organizate departamente relevante 
pentru criminalitatea de mediu cum ar 
fi: 

- Serviciul protecție fond forestier și 
piscicol - care este responsabilă de 
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 fenomenului infracțional; să desfășoare activități 
pentru constatarea faptelor penale și să efectueze 
cercetări în legătură cu acestea; să constate 
contravenții și să aplice măsurile legale; să 
desfășoare activități specifice de poliție privind 
transporturile feroviare, navale, aeriene. 
 
Deși nu are o competență dată expres prin legea 
cadru privind organizarea și funcționarea Poliției 
Române privind protecția și conservarea resurselor 
piscicole din habitatele naturale, pornind de la 
atribuția principală de constatare și sancționare a 
contravențiilor,  ofițerii și agenții de poliție sunt 
mandatați de OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura să constate contravențiile și să aplice 
sancțiunile în domeniu. În  temeiul Codului de 
Procedură Penală, au competența să ia măsurile 
necesare ori de câte ori se constată săvârșirea unei 
infracțiuni. 
 
 

activitățile contravenționale și 
infracționale privind domeniul forestier 
și piscicol; 

- Serviciul de Poliție ”Delta Dunării” 
- având competențe în 5 zone 
(Dunărea- Brațul Chilia, Dunărea- 
Brațul Sulina, Dunărea - Brațul Sfântu 
Gheorghe, Complexul lagunar Razim 
Sinoe și Marea Neagră teritorială). 
Serviciul execută misiuni referitoare la 
prevenția și combaterea activităților 
ilegale din domeniul forestier și 
piscicol; participă alături de alte entități 
la activități de supraveghere, control 
conform competenței, execută misiuni 
specifice în vederea creșterii gradului 
de protecție a zonelor strict protejate, 
a zonelor tampon și a zonelor de 
dezvoltare economică din Delta 
Dunării; dezvoltă concepte, planuri 
pentru prevenirea și combaterea 
activităților ilegale; cooperează cu alte 
entități relevante. 

Poliția Transporturi - responsabilă cu 
activități specifice în domeniul 
transportului feroviar, aerian și naval. 

Direcția pentru protecția 
animalelor- În situația în care polițiștii 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu 
constată că un animal se află într-o 
situație de pericol (definit ca fiind 
animal care a fost rănit sau schingiuit; 
animal care a fost implicat în lupte 
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între animale sau cu animale; animal 
domestic sau animal sălbatic captiv 
asupra căruia a fost practicat tirul; 
animal folosit pentru dresajul altor 
animale sau pentru a controla 
agresivitatea altor animale;   
 
Direcția Arme, Explozivi și 
Substanțe periculoase - având 
competențe în următoarele domenii 
relevante pentru prezentul studiu: 
prevenirea, descoperirea şi 
constatarea infracțiunilor la regimul 
armelor şi munițiilor, autorizarea 
persoanelor fizice şi juridice pentru a 
deține arme şi muniții, avizarea în 
vederea efectuării operațiunilor de 
import-export de arme şi muniţii 
precum şi a eliberarea permisului 
pentru transferul armelor şi muniţiilor 
în/din UE; prevenirea, descoperirea şi 
constatarea infracţiunilor la regimul 
materiilor explozive şi avizarea în 
vederea efectuării 
transferului/tranzitului de materii 
explozive; face propuneri de iniţiativă 
legislativă privind regimul armelor de 
foc, muniţiilor, materiilor explozive, 
substanţelor şi produselor 
periculoase; cooperează cu instituţiile 
similare din străinătate şi cu 
organizaţiile internaţionale care au 
atribuții în domeniul armelor, 
explozivilor şi substanţelor 
periculoase. 
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Poliția de Frontieră 
Română 
 

Poliția de Frontieră Română este instituție 
specializată a statului, parte a Ministerului 
Afacerilor Interne responsabilă de 
supravegherea și controlul trecerii 
frontierei de stat, prevenirea și 
combaterea migrației ilegale și a faptelor 
specifice criminalității transfrontaliere 
săvârșite în zona de competență, 
respectarea regimului juridic al frontierei 
de stat, pașapoartelor și străinilor, 
asigurarea intereselor statului român pe 
canalul Sulina situat în afara zonei de 
frontieră, în zona contiguă și în zona 
economică exclusivă, respectarea ordinii 
și liniștii publice în zona de competență. 

În temeiul art. 2 din Ordonanța de Urgență 
nr. 104/2001 privind organizarea și 
funcționarea Poliției de Frontieră Române 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 
351/29.06.2001 cu modificările și 
completările ulterioare), prin zona de 
competență se înțelege: 

1.suprafaţa din teritoriul naţional 
constituită din zona de frontieră, suprafaţa 
şi imobilele aeroporturilor şi porturilor 
situate în interiorul ţării, deschise traficului 
internaţional, Dunărea interioară, braţul 
Macin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre 
- Marea Neagră, Canalul Sulina situat în 
afara zonei de frontieră, apele maritime 
interioare şi marea teritorială, precum şi 
zona contiguă şi zona economică 
exclusivă ale României, în care Poliţia de 

Pe lângă atribuțiile generale referitoare la 
supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, 
prevenirea și combaterea migrației ilegale, Poliția de 
Frontieră Română are și atribuții specifice domeniului 
criminalității transfrontaliere și protecției mediului. 
Concret acest lucru se realizează prin cooperarea, 
după caz, cu autoritățile teritoriale pentru protecția 
mediului, și organele de frontieră ale statelor vecine, 
și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea 
riscurilor ecologice și a producerii daunelor, iar în caz 
de accidente ecologice participă la diminuarea și 
eliminarea efectelor acestora. 
 
Poliția de Frontieră Română are și atribuții specifice în 
domeniul protecției și conservării fondului piscicol 
natural, exercitat prin activități de supraveghere și 
control pentru prevenirea și combaterea pescuitului 
ilegal, precum și exploatării ilegale  a altor resurse 
biologice și nebiologice aflate în zona sa de 
competență. Mai mult, polițistul de frontieră, este 
mandatat expres, în temeiul OUG nr. 23/2008 privind 
pescuitul și acvacultura să constate contravențiile și 
să aplice sancțiunile, iar în cazul infracțiunilor 
responsabilitatea intră în sarcina polițiștilor cu atribuții 
de cercetare penală ai poliției judiciare, așa cum se 
deduce din art. 55 Cod de Procedură Penală. 
 

 

Poliția de Frontieră Română nu are un 
departament special responsabil de 
WLC. 
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Frontieră Română îşi îndeplineşte 
atribuţiile prevăzute de lege; 

2.întreaga suprafaţă a teritoriului naţional, 
numai pentru îndeplinirea atribuţiilor 
privind prevenirea şi combaterea migraţiei 
ilegale; 

Direcția Generală a 
Vămilor 
 

Rolul Direcției Generale a Vămilor este de 
a coordona din punct de vedere 
metodologic și de a îndruma activitatea 
birourilor vamale de frontieră, iar rolul 
Direcțiilor regionale vamale este de 
îndruma și coordona birourile vamale de 
interior. 
 

Printre atribuțiile specifice domeniului vamal, se 
numără supravegherea și controlul respectării 
reglementărilor vamale pe întreg teritoriul țării. Mai 
mult, exercită supravegherea și controlul vamal în 
domeniul combaterii traficului ilicit cu specii sălbatice 
de floră și faună, activitate ce se poate realiza prin 
controlul mijloacelor de transport încărcate cu mărfuri 
de import, export sau aflate în tranzit, precum și a 
bagajelor călătorilor care trec frontiera de stat; 
reținerea în vederea confiscării bunurilor care face 
obiectul abaterilor de la legislație specifică.  În afara 
punctelor de trecere a frontierei, Direcția Generală a 
Vămilor are competența de a verifica, pe timp de zi și 
de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii și alte 
obiective, de unde poate preleva probe pentru analiză 
cu scopul identificării și expertizării mărfurilor supuse 
regimului vamal.  

Direcția de supraveghere și control 
vamal are ca obiect de activitate 
coordonarea și îndrumarea activităților 
de supraveghere și control vamal și în 
domeniul produselor accizabile potrivit 
legii, la nivel național, și are printre 
altele, atribuții specifice, sarcini și 
responsabilități în exercitarea 
supravegherii ș controlului vamal în 
domeniul combaterii  traficului ilicit de 
specii sălbatice de floră și faună 
(CITES), de mărfuri cu risc pentru 
sănătatea și siguranța 
consumatorului, alte prohibiții sau 
restricții sau bunuri 
nedeclarate/ascunse/de contrabandă, 
precum și implementarea regimurilor 
de sancțiuni internaționale. Serviciul, 
din cadrul Direcției de supraveghere și 
control vamale, responsabil de 
implementarea prevederilor CITES 
este Serviciul antidrog și protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

Garda Națională de 
Mediu 
 

Garda Națională de Mediu este definită ca 
fiind instituție publică, ce funcționează ca 
organ de specialitate al administrației 
publice centrale, corp specializat de 
inspecție și control, cu atribuții în  materia 
prevenirii, constatării și sancționării 

Garda Națională de Mediu este abilitată să descopere 
contravențiile și să aplice sancțiunile, să sesizeze 
organele de urmărire penală și să colaboreze cu 
acestea în cazul infracțiunilor; să participe la 
activitățile de prevenire și combatere a activităților 
ilegale, să confiște bunurile folosite în activitățile 

Garda Națională de Mediu nu are un 
departament special responsabil de 
WLC. 
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încălcărilor prevederilor legale privind 
protecția mediului, inclusiv a nerespectării 
reglementărilor prevăzute în legile 
specifice domeniului controlului poluării 
industriale și managementului riscului, 
substanțelor și preparatelor periculoase, 
biodiversității și ariilor naturale protejate, 
fondului de mediu și altor domenii 
prevăzute de legislația în vigoare. 

 

ilegale. Mai concret, în domeniul protejării 
biodiversității și a ariilor naturale protejate, instituția 
este responsabilă de  controlul respectării 
prevederilor legislației referitoare la ariile naturale 
protejate, siturile Natura 2000, conservarea 
habitatelor, speciilor sălbatice de faună și floră; 
controlul autorizațiile necesare pentru efectuarea 
activității de pescuit în habitatele naturale parte a 
domeniului public; controlul respectării 
reglementărilor legale privind importul și exportul de 
plante și animale sălbatice; controlul activităților de 
recoltare, capturare, achiziție  și comercializare pe 
piața internă a plantelor și animalelor sălbatice, ori a 
părților din acestea în stare vie sau semiprelucrată; 
controlează legalitatea deținerii în captivitate a 
animalelor sălbatice, precum și condițiile de viață a 
acestora; controlează modul de  valorificare a 
resurselor biologice de faună și floră sălbatice. 

Jandarmeria 
Română 
 

Asemenea Poliției Române, Jandarmeria 
Română este parte a Ministerului 
Afacerilor Interne, având însă statut 
militar, care pe lângă atribuțiile specifice 
Poliției Române (apărarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 
proprietății publice și private, prevenire și 
descoperirea infracțiunilor) se remarcă 
prin apărarea ordinii și liniștii publice, 
protecția instituțiilor fundamentale ale 
statului și combaterea actelor de terorism, 
având drept scop ”garantarea 
suveranității, independenței, autorității, 
unității și securității statului, democrației 
constituționale pe întreg teritoriul național 
atât în timp de pace, cât și în situații de 
criză”. 

Ca și în cazul instituțiilor anterioare menționate, 
Jandarmeria Română este abilitată să descopere și 
să sancționeze contravențiilor, să efectueze actele 
necesare urmăririi penale  pentru infracțiunile 
constatate. Cu toate că nu are competențe specifice 
referitoare la WLC, Jandarmeria Română poate 
participa împreună cu alte instituții la supravegherea, 
controlul și asigurarea protecției și conservării fondului 
cinegetic și piscicol natural, a fondului silvic și de 
protecție a mediului, Mai mult, poate participa la 
activitățile de limitare și înlăturare a consecințelor 
dezastrelor naturale, tehnologice sau de mediu. De 
asemenea, prin OUG nr. 81/2021 privind aprobarea 
metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și 
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun 
asupra persoanelor și bunurilor acestora, 
Jandarmeriei Române i s-au acordat competențe în 

Jandarmeria Română nu are un 
departament special responsabil de 
WLC. 
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procedura de intervenție alături de Poliția Română și 
Poliția Locală. 
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b) Sistemul judiciar din România și procedurile prevăzute pentru încălcări ale 

legislației privind conservarea faunei sălbatice 

1. Contravenții 

 Considerații generale 
Contravenția este definită de Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor19  ca 
fiind ”fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, hotărâre a 
Guvernului  a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului 
București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București” (art.1), având 
scopul de a apăra valorile sociale care nu sunt protejate de lege penală. Sancționarea 
contravenientului trebuie să țină cont de limitele prevăzute de actul normativ, să fie proporțională 
cu gradul de pericol social, ținându-se cont și de împrejurările producerii faptei, de modul și 
mijloacele de săvârșire, de scopul urmărit, urmarea produsă, circumstanțele personale ale 
contravenientului. 
 
Legea cadru stabilește și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească actele normative care 
stabilesc contravențiile astfel: a) descrierea faptelor și b) sancțiunea. În cazul sancțiunii cu 
amendă este obligatoriu să existe limite minime și maxime sau cote procentuale din anumite 
valori. În plus se pot stabili și tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele provocate 
în urma încălcării normelor legale, situație în care agentul constatator, cu acceptul 
contravenientului poate stabili cuantumul despăgubirii, în lipsa unui astfel de acord persoana 
vătămată putând apela la dispozițiile dreptului comun în vederea recuperării prejudiciului. 
 
Prin excepție, nu este trasă la răspundere persoana care săvârșește o contravenție în cazul 
legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, 
iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, infirmității, aceste cauze fiind 
constatate numai de către instanța de judecată. Vârsta minimă a contravenientului în vedere 
sancționării este de 14 ani, pentru minorii peste această vârstă minimul și maximul amenzii fiind 
reduse la jumătate. 
 
Ca regulă generală, constatarea contravențiilor poate fi realizată de persoanele prevăzute în actul 
normativ care stabilește și sancționează fapta, în baza unui proces - verbal. Dacă contravenientul 
este prezent la încheierea procesului - verbal acesta va primi o copie, acest lucru fiind menționat 
expres, contravenientul semnând de primire. În lipsa contravenientului sau refuzului de semnare 
a procesul - verbal, acesta va fi comunicat (prin poștă cu aviz de primire sau afișarea la domiciliul 
contravenientului și în baza unui proces - verbal semnat de cel puțin un martor) în termen de 2 
luni de la data încheierii. 
Prin excepție, procesul - verbal poate fi completat și de un agent constatator care nu are dreptul, 
conform actului normativ, să aplice sancțiunea, caz în care procesul - verbal se va trimite 
organului competent să aplice sancțiunea, ce va fi aplicată prin rezoluție scrisă pe procesul - 
verbal. 
 
Sancțiunile contravenționale pot fi sistematizate în sancțiuni ”principale”  și sancțiuni 
”complementare”, prin legi speciale putându-se stabili și alte sancțiuni principale sau 
complementare. Pentru o faptă se poate aplica o singură sancțiune principală (proporțională cu 
gradul de pericol social) și una sau mai multe sancțiuni complementare. 
 
Sancțiunile contravenționale principale 
Avertismentul, este definit de art.7 alin, (1) din OUG nr. 2/2001 ca fiind ”atenționarea verbală 
sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de 
recomandarea de a respecta dispozițiile legale”. Astfel, acesta poate fi aplicat de către agentul 
constatator când fapta săvârșită prezintă un grad de pericol redus, sancțiunea putând fi aplicată 
chiar dacă actele normative ce stabilesc și sancționează contravenții nu prevăd expres această 
sancțiune. Avertismentul poate fi verbal sau scris, în cadrul procesului - verbal. 
 

 
19 Publicat in Monitorul Oficial nr. 410/25.07.2001 cu modificările ulterioare 
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Amenda contravențională este sancțiunea principală cea mai des frecvent aplicată, având 
caracter administrativ și constă în obligarea contravenientului la plata unei sume de bani către 
stat sau unitățile administrativ-teritoriale după caz. 
 
Prestarea unei activități în folosul comunității - sancțiunea se poate aplica doar persoanelor 
fizice, norma de sancționare trebuind să prevadă expres această sancțiune, alternativ cu 
sancțiunea amenzii și, ținându-se cont de partea din amendă achitată. În privința aplicării acesteia 
este de menționat faptul că aceasta poate fi aplicată doar de către instanță, în cazul în care 
contravenientul nu a achitat amenda în termenul legal. Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani 
nu poate fi sancționat cu prestarea unei activități în folosul comunității. 
 
Sancțiunile contravenționale complementare 
Cu titlu informativ, prezentăm sancțiunile complementare stabilite de legea cadru privind regimul 
juridic al contravențiilor, reamintind că prin legi speciale se pot institui și alte măsuri: 
• confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; 
• suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a 

unei activități; 
• închiderea unității; 
• blocarea contului bancar; 
• suspendarea activității agentului economic; 
• retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț 

exterior, temporar sau definitiv; 
• desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială. 

Măsura relevantă pentru prezentul raport este confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din 
contravenții, legea dispunând și de prevederile speciale în acest sens. Astfel, bunurile supuse 
confiscării se vor menționa în procesul - verbal, agentul constatator trebuie să identifice 
proprietarul luând măsurile de conservare și/sau valorificare conform legii. În situația în care 
bunurile supuse confiscării nu se găsesc, contravenientul va fi obligat la plata contravalorii lor. O 
copie a procesului - verbal se va înmâna sau comunica contravenientului, părții vătămate dacă 
este cazul precum și proprietarului bunurilor confiscate. Bunurile sunt restituire în cazul anulării 
sau constatării nulității procesului - verbal (exceptând bunurile pentru care deținerea este interzisă 
prin lege) în situația în care bunurile au fost valorificare, instanța va dispune despăgubirea 
proprietarului. În situația în care o faptă a fost urmărită ca infracțiune dar s-a stabilit de către 
procuror sau instanța de judecată că aceasta prezintă elementele constitutive ale unei 
contravenții, se vor trimite actul de sesizare sau de constatare a faptei împreună cu copie de pe 
rezoluție/ordonanță/hotărâre judecătorească, organului competent să aplice sancțiunea 
contravențională. 
Legea cadru stabilește elementele obligatorii, sub sancțiunea nulității, pe care trebuie să le 
cuprindă procesul-verbal, astfel: 
● data și locul unde este încheiat; 
● numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; 
● numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea 

faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și 
arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor 
pagube pricinuite; 

● indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; 
● indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui 

accident de circulație; 
● posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - 

verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; 
● termenul de exercitare a căilor de atac și instanța la care se depune plângerea. (art. 16 alin. 

(1)).  

Procesul - verbal se va semna pe fiecare pagină de către agentul constatator și contravenient, 
iar în cazul în care cel din urmă lipsește, refuză sau nu poate să semneze se vor menționa aceste 
aspecte și vor fi confirmate de cel puțin un martor. Prin excepție se poate încheia procesul - verbal 
și fără martor, agentul constatator fiind obligat să enumere motivele pentru această împrejurare. 
În cazul săvârșirii mai multor contravenții se va completa un singur proces - verbal. 

Așa cum am arătat mai sus, în cazul minorilor se vor trece numele, prenumele și domiciliul 
părinților/reprezentanților/ocrotitorilor legali, iar în cazul cetățenilor străini, persoanelor fără 
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cetățenie sau cetățenilor români cu domiciliul în străinătate se vor trece în procesul-verbal seria 
și numărul pașaportului ori a altui document ce permite trecerea frontierei de stat, data eliberării 
și statul emitent. În situația persoanelor juridice în procesul - verbal se vor trece denumirea, sediul, 
datele de identificare a persoanei care o reprezintă,  numărul de înmatriculare în registrul 
comerțului și codul fiscal. 

Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la înmânarea sau 
comunicare, la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, iar hotărârea de 
soluționare poate fi atacată numai cu apel. 
 
2. Infracțiunile 

 
Infracțiunea este definită de art.15 Cod penal20 ca fiind ”fapta prevăzută de legea penală, 
săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o”. Așa cum reiese din 
definiția infracțiunii, unul din elementele definitorii îl reprezintă forma de vinovăție (fapta este 
comisă cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită). 

Vinovăția există atunci când făptuitorul, fie prevede rezultatul faptei sale urmărind producerea lui 
prin săvârșirea faptei fie, prevede rezultatul faptei sale și deși nu-l urmărește, acceptă 
posibilitatea producerii lui (art.16 alin. (3) CP). Culpa există atunci când făptuitorul prevede 
rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce, fie nu prevede 
rezultatul faptei sale, deși trebuia să-l prevadă. Intenția depășită apare când făptuitorul în urma 
acțiunii sau inacțiunii intenționate produce un rezultat mai grav datorat culpei acestuia. 

Tentativa reprezintă ”punerea în executare a intenției de a săvârșii infracțiunea, executare ca a 
fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul” (art.32 CP), fiind pedepsită numai când legea 
prevede expres acest lucru. 

În privința pedepselor, legea penală prevede 3 categorii de pedepse astfel: Pedepse principale, 
pedeapsă accesorie și pedepse complementare (în cazul persoanelor juridic pedepsele 
complementare sunt reglementate de art. 138-145 CP). 

În categoria pedepselor principale se numără detențiunea pe viață, închisoarea respectiv, 
amenda- al cărui cuantum se stabilește folosind sistemul zilelor-amendă (valoarea unei zile 
amendă poate fi cuprinsă între 10 și 500 lei, fiind înmulțit cu numărul zilelor cuprins între 30 și 
400 zile).  

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi din momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare până la executarea sau considerarea ca executată a 
pedepsei privative de libertate. În categoria pedepselor complementare putem enumera 
interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară sau publicarea hotărârii de condamnare. 

Instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei și aplicarea unui avertisment, în cazul 
în care sunt întrunite o serie de condiții astfel: infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, 
având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările 
în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit; în raport de persoana infractorului, de conduita 
avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau 
diminuarea consecințelor infracțiunii, precum şi de posibilitățile sale de îndreptare, instanța 
apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecințelor pe care le-ar avea 
asupra persoanei acestuia. Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt 
întrunite condițiile prevăzute la art.80 alin. (2) CP (a) infractorul a mai suferit anterior o 
condamnare, cu unele excepţii b) faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la aplicarea 
pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru care este judecat; c) infractorul 
s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a 
identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor). 

O altă măsură ce poate fi aplicată de instanță o reprezintă amânarea aplicării, pe o perioadă de 
2 ani de la momentul rămânerii definitive a hotărârii și cu respectarea măsurilor de supraveghere, 
dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate la art. 83 alin. (1) CP: pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul 
concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; infractorul nu a mai 

 
20 Legea nr. 286/2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 510/24.07.2009 cu modificările ulterioare 
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fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția infracțiunilor amnistiate și a celor care 
nu mai sunt prevăzute de legea penală  sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit 
termenul de reabilitare; infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în 
folosul comunității; în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii 
infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor 
infracțiunii, precum şi de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată 
a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă 
determinată. Ca și în cazul renunțării aplicării pedepsei, există o serie de condiții care nu pot 
dispune amânarea aplicării pedepsei. 

Mai mult, instanța poate dispune luarea măsurilor de siguranță care au scopul de a înlătura o 
stare de pericol și preîntâmpina săvârșirea faptelor prevăzute de legea penală.  

Relevante pentru prezentul raport sunt confiscarea specială și confiscarea extinsă. Astfel 
confiscarea specială se poate aplica, cu respectarea prevederilor art.112 CP: bunurilor produse 
prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau 
destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale 
făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; bunurile 
folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea 
folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, 
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea 
unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; bunurile dobândite prin 
săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în 
măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; bunurile a căror deținere este interzisă de 
legea penală. Confiscarea extinsă este reglementată de art. 112 fiind supuse confiscării și alte 
bunuri față de cele menționate anterior când față de o persoană se dispune condamnarea pentru 
o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege 
este închisoarea de 4 ani sau mai mare. 

În temeiul art.288 din Codul de procedură Penală21 organul de urmărire penală poate fi sesizat 
prin plângere, denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare abilitate de lege sau prin 
sesizarea din oficiu. 

Plângerea este definită ca fiind ”încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică, 
referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune” (art. 289 alin (1) CPP). Plângerea (în 
anumite situații legea poate prevede pentru anumite infracțiuni existența unei plângeri prealabile 
pentru punerea în mișcare a urmăririi penale) poate fi depusă personal sau prin mandatar în 
formă scrisă și semnată, orală consemnată într-un proces-verbal sau în formă electronică 
certificată prin semnătură digitală, și trebuie să conțină următoarele elemente: numele, 
prenumele, codul numeric personal, calitatea și domiciliul petiționarului ori, pentru persoane 
juridică, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de 
înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul 
bancar, indicarea reprezentantului legal ori convențional, descrierea faptei care formează obiectul 
plângerii, precum și indicarea făptuitorului și mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute. 

Denunțul este definit ca fiind ”încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică 
despre săvârșirea unei infracțiuni” (art. 290 alin. (1) CPP), acesta putându-se realiza numai 
personal. 

Sesizarea din oficiu are loc dacă organul de urmărire penală află de săvârșirea unei infracțiuni pe 
altă cale decât plângere sau denunț și se realizează în baza unui proces-verbal încheiat în acest 
sens. 

Constatarea infracțiunilor se poate face și flagrant (definită ca infracțiunea descoperită în 
momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire, precum și în cazul în care făptuitorul, imediat 
după săvârșire, este urmărit de organele de ordine publică și de siguranță națională, de persoana 
vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică suspiciunea 
rezonabilă că ar fi săvârșit infracțiunea sau este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii cu 
arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracțiune), caz 
în care organele completează un proces-verbal ce va conține date despre aspectele constatate 

 
21 Legea nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486/15.07.2010 cu modificările ulterioare 
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și activitățile desfășurate ce va fi înaintat în cel mai scurt timp posibil organelor de urmărire 
penală. 

Art. 61 CPP, stabilește că ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă privind săvârșirea unei 
infracțiuni, următoarele organe au obligația să întocmească procesul-verbal despre împrejurările 
constatate, precum și să ia măsuri de conservare a locului săvârșirii infracțiunii (definită ca fiind 
locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs 
urmarea acesteia) și de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă, iar în cazul 
infracțiunilor flagrante au dreptul de a face percheziții corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde 
pe făptuitor și a-l prezenta organelor de urmărire penală: 

• organele inspecțiilor de stat, ale altor organe de stat, precum și ale autorităților publice, 
instituțiilor publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracțiunile care 
constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii; 

• organele de control și cele de conducere ale autorităților administrației publice, ale altor 
autorități publice, instituții publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru 
infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de către cei aflați în subordinea ori sub controlul 
lor; 

• organele de ordine publică și siguranță națională, pentru infracțiunile constatate în timpul 
exercitării atribuțiilor prevăzute de lege. 

Procesul-verbal constituie actul de sesizare al organelor de urmărire penală și va fi înaintat de 
îndată, împreună cu mijloacele materiale de probă, organelor de urmărire penală. 

În situația în care făptuitorul este prezent la locul constatării infracțiunii și are obiecții sau precizări 
referitoare la procesul-verbal, acestea vor fi consemnate de organul de constatare. 

Organele de urmărire penală sunt: procurorul, organele de cercetare penală ale poliției judiciare, 
organele de cercetare penală speciale. 

În cadrul procesului penal, procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală și are 
următoarele atribuții (art. 55 alin. (3) CPP): 
• supraveghează sau efectuează urmărirea penală 
• sesizează judecătorul de drepturi și libertăți și instanța de judecată 
• exercită acțiunea penală 
• exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege 
• încheie acordul de recunoaștere a vinovăției, în condițiile legii 
• formulează și exercită contestațiile și căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor 

judecătorești 
• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. 
 

În urma examinării sesizării din timpul urmăririi penale se poate dispune și:  

a) clasarea - când nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condițiile de 
fond și formă esențiale ale sesizării; fapta nu există; fapta nu este prevăzută de legea penală ori 
nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege; nu există probe că o persoană a săvârșit 
infracțiunea; există o cauză justificativă sau de neimputabilitate; lipsește plângerea prealabilă, 
autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară 
pentru punerea în mișcare a acțiunii penale; a intervenit amnistia sau prescripția, decesul 
suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului 
persoană juridică; a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea 
acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de 
mediere în condițiile legii; există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; există autoritate de 
lucru judecat; a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii. 

b) renunțarea la urmărirea penală - dispusă de procuror când constată că nu există un interes 
public pentru urmărirea faptei și  aplicabilă în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede 
pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani. 
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În temeiul art. 318 CPP interesul public se analizează în raport cu:  

”a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârșire a faptei; 
b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei; 
c) scopul urmărit; 
d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii; 
e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin 
raportare la gravitatea faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia; 
f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate; 
g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului 
penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.” 

În plus se mai ia în calcul, atunci când autorul este cunoscut, persoana suspectului sau 
inculpatului, conduita avută anterior, atitudinea suspectului după săvârșirea infracțiunii și 
eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor. 

Urmărirea penală 
Urmărirea penală, reprezintă o etapă nepublică ce are ca obiect strângerea probelor necesare 
cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune și la 
stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este cazul sa nu să se dispună 
trimiterea în judecată. Ca regulă generală, procurorul dispune asupra actelor și măsurilor 
procesuale și soluționează cauza prin ordonanță ce trebuie să conțină: denumirea parchetului şi 
data emiterii; numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmește; fapta care face obiectul 
urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana 
suspectului sau inculpatului; obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluției, 
precum şi motivele de fapt şi de drept ale acestora; atunci când este cazul, mențiunea căii de 
atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată; date referitoare la 
măsurile asigurătorii, măsurile de siguranță cu caracter medical şi măsurile preventive luate în 
cursul urmăririi; alte mențiuni prevăzute de lege; semnătura celui care a întocmit-o. 

În cazul celorlalte organe de cercetare penală, acestea dispun prin ordonanță asupra actelor și 
măsurilor procesuale, formulând propuneri prin referat. Mai mult procurorul supraveghează 
activitatea acestora, pentru a asigura că orice infracțiune este descoperită și orice persoană care 
a săvârșit o infracțiune este trasă la răspundere, că nici un suspect sau inculpat să nu fie reținut 
fără respectarea condițiilor legale. În plus poate prelua în orice moment li în orice stadiu cauza 
pentru a continua cercetările. 

Organele de cercetare penală sunt abilitate să caute și să strângă datele ori informațiile cu privire 
la existența infracțiunilor, identificarea persoanelor, luarea măsurilor pentru limitarea 
consecințelor acestora, să strângă și să administreze probele, fiind obligate să strângă probe atât 
în favoarea cât și în defavoarea suspectului ori inculpatului, precum și probele necesare pentru 
identificarea bunurilor și valorilor supuse confiscării speciale și confiscării extinse. În baza 
aprobării procurorului sau judecătorului de drepturi și libertăți, se pot folosi și mijloace speciale 
de supraveghere. 

Dacă în timpul derulării urmăririi penale rezultă o bănuială rezonabilă că o persoană a săvârșit 
fapta care este cercetată, aceasta dobândește calitatea de suspect (aducându-i-se la cunoștință 
acest aspect înainte de prima audiere), urmărirea penală realizându-se față de aceasta 
(urmărirea penală in personam). În situația în care, se constată de către organul de cercetare 
penală fapte noi, date cu privire la participarea altor persoane(cu confirmarea motivată a 
procurorului care supraveghează urmărirea penală) sau împrejurări care pot duce la schimbarea 
încadrării juridice, organul de cercetare penală poate dispune extinderea urmăririi penale sau 
schimbarea încadrării juridice, suspectul/ții fiind informat despre aceste aspect. 

În situații excepționale când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau 
inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, dacă există 
impedimente legale temporare pentru punerea în mișcare a acțiunii, pe perioada de mediere,  se 
poate dispune suspendarea urmăririi penale. 

Cu toate acestea, urmărirea penală poate fi reluată în caz de încetare a cauzei de suspendare, 
restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară, redeschidere a urmăririi penale. 
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Imediat ce urmărirea penală este finalizată, organul de cercetare penală va înainta împreună cu 
un referat dosarul procurorului, acesta având obligația de a-l verifica și depune măsurile 
necesare. În situația în care dosarul este  complet și realizat cu respectarea dispozițiilor legale, 
procurorul fie emite rechizitoriul (actul de sesizare al instanței) prin care se dispune trimiterea în 
judecată, fie emite ordonanța prin  care se  clasează cauza sau se renunță la urmărirea penală.  

Camera preliminară 
În urma sesizării, prin rechizitoriu a instanței, dosarul este repartizat aleatoriu judecătorului de 
cameră preliminară, în scopul verificării competenței și legalității sesizării instanței, precum și 
verificarea legalității administrării probelor și efectuării actelor de urmărire penală,  durata 
evaluării fiind de maximum 60 de zile. În această etapă, părților la proces li se comunică că pot 
angaja un apărător, că pot formula cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării, actelor de 
urmărire penală într-un termen ce nu poate fi mai mic de 20 de zile, urmând că după această 
dată judecătorul să stabilească un termen pentru soluționare cu citarea părților. 

În cazul în care, la data soluționării se constată neregularități ale actului de sesizare sau alte 
nereguli, dacă exclude probe, acestea sunt comunicate procurorului care le va remedia în termen 
de 5 zile și va comunica judecătorului dacă menținerea dispoziția de trimitere în judecată sau 
solicită restituirea cauzei. 

În urma analizei, dacă nu există cereri și excepții ridicate de părți sau din oficiu, sau acestea sunt 
respinse, judecătorul va constata legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a 
efectuării actelor de urmărire penală și va dispune începerea judecății(prin încheiere și fără 
participarea părților). 

Cauza poate fi returnată parchetului în situațiile descrise la art. 346 alin. (3) CPP: 
• rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror 

în termenul prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii 
obiectului sau limitelor judecății; 

• a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale; 
• procurorul solicită restituirea cauzei, în condițiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul 

prevăzut de aceleași dispoziții. 

Dacă se apreciază că instanța sesizată nu este competentă să judece dosarul acesta va fi 
transferat instanței competente. 

Încheierea va fi comunicată părților și poate fi contestată în termen de 3 zile. Contestația se poate 
referi și la modul de soluționare a cererilor și excepțiilor, aceasta fiind soluționată de judecătorul 
de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară cu citarea părților. 

În timpul analizei, judecătorul de cameră preliminară se va pronunța cu privire la menținerea, 
înlocuirea, revocarea sau încetarea măsurilor preventive. 

Faza de judecată are rolul de a ”soluționa cauza dedusă judecății și garantarea respectării 
drepturilor subiecților procesuali și asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a 
împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii ” art. 349 alin. (1) 
CPP. 

Judecata poate avea loc numai dacă părțile sunt citate și procedura este îndeplinită, 
neprezentarea acestora neafectând judecarea cauzei. Instanța poate lua măsuri pentru 
prezentarea părții atunci când este necesară prezența acesteia.  

Referitor la actele procedurale, judecata în primă instanță se finalizează prin sentință, în cazul 
apelului, recursului în casație, recursului în interesul legii cauza se finalizează prin decizie, 
celelalte hotărâri pronunțate în cursul judecății se numesc încheieri. 
 
Judecata în primă instanță se limitează la faptele și persoanele arătate în actul de sesizare al 
instanței. La primul termen de judecată, președintele, după strigarea cauzei și apelul părților va 
verifica identitatea inculpatului, dispunând grefierului să dea citire actului prin care s-a dispus 
trimiterea în judecată. Președintele are obligația de a explica inculpatului ce învinuiri i se aduc, îl 
înștiințează cu privire la dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-i atenția că aceasta poate 
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fi folosit și împotriva sa, dreptul de a pune întrebări coinculpaților, persoanei vătămate, celorlalte 
părți, martorilor, experților, și de a da explicații pe tot parcursul procesului. 

Inculpatul, în cazul în care recunoaște faptele reținute în sarcina sa (cu excepția cazurilor în care 
pedeapsa este detențiunea pe viață),  poate cere ca judecata să se realizeze numai în baza 
probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de părți și de persoana 
vătămată. 
 
În temeiul art.97 CPP „constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea 
existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o și la 
cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea 
adevărului în procesul penal”. 

Proba poate fi obținută prin declarațiile suspectului sau ale inculpatului, declarațiile persoanei 
vătămate, declarațiile părții civile sau responsabile civilmente, declarațiile martorilor, înscrisuri, 
rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă, 
orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege. 

Obiectul probei îl reprezintă dovedirea existenței infracțiunii și săvârșirea ei de către inculpat, a 
faptelor privitoare la răspunderea civilă (când este cazul), a faptelor și împrejurărilor de fapt de 
care depinde aplicarea legii, a oricăror împrejurări necesare pentru justa soluționare a cauzei. 

Așa cum s-a arătat, în procesul penal sarcina probei aparține în principal procurorului, iar în 
acțiunea civilă revine părții civile  ori procurorului în cazul în care persoana vătămată este lipsită 
de capacitate de exercițiu. 

În timpul urmăririi penale, se vor strânge și administra probe (la cerere sau din oficiu) atât în 
favoarea cât și în defavoarea suspectului ori inculpatului iar în timpul judecății instanța 
administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părților precum și din 
oficiu. 

Organele judiciare pot respinge cererea privitoare la administrarea probelor atunci când, proba 
nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză; se apreciază că pentru dovedirea 
elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de 
probă; proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu; proba este imposibil de obținut; 
cererea a fost formulată de o persoană neîndreptățită; administrarea probei este contrară legii. 

Administrarea probelor se face respectând principiul loialității astfel că este interzisă folosirea 
violențelor, amenințărilor sau a altor metode de constrângere în scopul de obține probe, folosirea 
de metode sau tehnici care afectează capacitatea persoanei de a-și aminte sau relata în mod 
conștient și voluntar faptele, și nu în ultimul rând acestea să acționeze pentru a provoca o 
persoană să săvârșească ori să continue săvârșirea unei fapte penale în scopul obținerii unor 
probe. Mai mult probele obținute prin tortură (sau acțiuni derivate), obținute în mod nelegal, prin 
nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea probei, nu pot fi folosite în 
procesul penal. 

Probele sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării acestora, iar în luarea 
deciziei privind existența infracțiunii și a vinovăției instanța va hotărî motivat făcând trimitere la 
probele evaluate atunci când are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială 
rezonabilă. 

Așa cum am arătat anterior, în situația în care pedeapsa pentru fapta infracțiunea judecată nu 
este detențiunea pe viață, președintele informează inculpatul că poate solicita ca judecata să se 
realizeze doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate 
de părți, dacă acesta recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa. 

Referitor la administrarea probelor, președintele va întreba procurorul precum și părțile și 
persoana vătămată dacă propun administrarea de probe (aceștia pot cere administrarea de probe 
noi și în cursul cercetării judecătorești). În cazul în care se propun probe acestea trebuie să arate 
faptele și împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste 
probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce privește martorii și experții, identitatea și 
adresa acestora. 
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Ca regulă generală probele administrate în cursul urmăririi penale și necontestate de părți nu se 
mai readministrează în cursul judecății, acestea fiind puse în dezbaterea contradictorie a părților 
și avute în vedere de instanță la deliberare. Excepția o reprezintă administrarea acestora din 
oficiu de către instanță, dacă aceasta apreciază că este necesar pentru soluționarea cauzei. Mai 
mult, instanța poate dispune administrarea de noi probe necesare pentru soluționarea cauzei 
judecate. 

În același timp, părțile pot renunța la probele pe care le-au propus, instanța urmând a decide 
dacă nu vor mai fi administrate. Dacă în timpul judecății o probă admisă anterior, apare ca fiind 
inutilă sau nu mai este posibilă, după ascultarea părților, instanța poate dispune ca aceasta să 
nu mai fie administrată. Referitor la imposibilitatea de administrare menționată, dacă aceasta a 
fost administrată în faza de urmărire penală și încuviințată de instanță, aceasta va fi pusă în 
discuția părților, urmând a se ține cont de ea la judecare. 

În situația în care, în cauza judecată, există mijloace materiale de probă, instanța poate dispune 
(la cerere sau din oficiu) aducerea și prezentarea acestora, iar dacă se constată că este necesară 
administrarea de probe noi, instanța va dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea 
pentru administrarea probelor noi.  

Considerăm relevant pentru prezentul raport modalitatea de audiere a martorilor în cadrul 
judecății. 

În temeiul Codului de Procedură Penală, pot fi martori persoanele care au cunoștință despre fapte 
sau împrejurări de fapt ce constituie probă în cauza penală și care nu sunt părți sau subiecți 
procesuali principali. Acestea au obligația, în urma citării, de a se prezenta în fața organului 
judiciar la ora și ziua din citație, de a depune jurământ sau declarație solemnă în fața instanței și 
nu în ultimul rând, de a spune adevărul. 

Pot refuza să dea declarații în calitate de martor, soțul, ascendenții în linie directă, frații și surorile 
precum și persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau inculpatului. 

Ca regulă generală, martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări care constituie 
obiectul probațiunii, audierea putând fi extinsă și asupra altor împrejurări necesare pentru 
verificarea credibilității sale. 

Declarația dată de un martor, care ulterior a dobândit calitatea de suspect sau inculpat, nu poate 
fi folosită împotriva sa. 

Ca reguli generale, martorului i se va comunica obiectul cauzei și va fi întrebat dacă membru de 
familie sau fost soț al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate sau al celorlalte părți din 
proces, dacă se află în relații de prietenie sau dușmănie cu aceste persoane, precum și dacă a 
suferit o pagubă în urma săvârșirii infracțiunii” (art.119 alin.2 CPP). 

În temeiul art. 120 alin.2 CPP martorul are următoarele drepturi și obligații: 

a) dreptul de a fi supus măsurilor de protecție şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite 
de chemarea în fața organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
b) obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul 
neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa; 
c) obligația de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este 
citat, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate dispune împotriva 
sa sancțiunea prevăzută de art. 283 alin. (1); 
d) obligația de a da declarații conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenția că legea pedepsește 
infracțiunea de mărturie mincinoasă. 

Audierea martorului se va face în urma depunerii jurământului sau a declarației solemne, aceștia 
fiind audiați separați fără prezența altor martori, fiind liberi să declare tot ce știu în legătură cu 
faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus, ulterior adresându-i-se 
întrebări, declarațiile acestuia fiind consemnate (în cursul urmăririi penale, audierea martorului se 
poate realiza prin mijloace tehnice audio sau audiovideo). 
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În situația în care martorul are sub 14 ani, audierea se poate realiza doar dacă este prezent unul 
din părinți, tutore, a reprezentantului instituției căreia îi este încredințat minorul. 

Procedura privind audierea martorului și a expertului este reglementată si de art. 381 CPP. În 
timpul audierii instanța poate respinge întrebările care nu sunt concludente rezolvării cauzei 
judecate (acestea fiind consemnate și în încheiere). 

În situația în care martorul deține un înscris în legătură cu depoziția făcută, acesta îl poate citi, 
ulterior procurorul și părțile având dreptul să îl examineze, iar instanța să dispună reținerea 
acestuia la dosar. 

Dacă martorul nu își aduce aminte anumite fapte sau împrejurări sau declarațiile făcute în instanță 
și cele date anterior sunt contradictorii, președintele poate da citire declarațiilor anterioare. 

Se mai poate da citire depoziției date în cursul urmăririi penale (în fața organelor de urmărire 
penală sau a judecătorului de drepturi și libertăți) în situația în care audierea martorului nu mai 
este posibilă. 

Dacă la termenul de judecată lipsesc martorii instanța poate dispune continuarea judecății sau 
amânarea acesteia, până ce va martorul va fi adus cu mandat de aducere. 

În urma audierii, martorii rămân în sală până la finalizarea ședinței, instanța putând dispune 
retragerea lor din sala de ședință în vederea reaudierii ori a confruntării lor. Martorii mai pot pleca 
în baza încuviințării instanței în urma concluziilor procurorului, persoanei vătămate și a părților. 

c) Alte instituții și ONG-uri implicate  
 

1. Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) 
Cu o istorie îndelungată, începută în a doua jumătate a secolului XIX și recunoscută ca fiind de 
utilitate publică prin intermediul Hotărârii nr. 259/2001 privind recunoașterea Asociației Generale 
a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 110 din 05.03.2001 cu modificările și completările ulterioare), Asociația Generală a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România are ca obiective (relevante pentru prezentul studiu): 
protecția și conservarea faunei sălbatice și faunei acvatice, menținerea echilibrului ecologic, 
precum și îmbunătățirea mediului acestora de viață; susținerea activităților concrete desfășurate 
pentru protecția și conservarea biodiversității faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și a 
mediilor naturale de dezvoltare a acesteia; monitorizarea respectării legilor, a statutului și a 
reglementărilor subsidiare acestora de către membrii afiliați; susținerea și participarea, în măsura 
posibilităților, la activitățile de prevenire și combatere a braconajului; formularea de propuneri 
legislative ori de îmbunătățire a inițiativelor legislative promovate de cei în drept; sprijinirea și 
participarea, când este solicitată, la acțiunile de populare a habitatelor naturale cu specii noi de 
interes cinegetic și piscicol. 

AGVPS este ”constituită din organizații membre ale vânătorilor și/sau pescarilor constituite pe 
principiul liberei asocieri și afiliate la aceasta, și din membri individuali exclusiv din cadrul 
organizațiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice și/sau zone de pescuit recreativ/sportiv, 
pe bază de contracte încheiate de acestea cu autoritățile administrative”. (art.2 din Statut). 

În temeiul Legii nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic (publicată în Monitorul 
oficial nr.  944 din 22.11.2006 cu modificările și completările ulterioare), organizațiile vânătorești 
pot încheia contracte de gestiune a faunei cinegetice pentru o perioadă de 16 ani, fiind, printre 
altele, obligați să asigure protecția faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu 
ajutorul personalului (dotat cu armă și uniformă) cu atribuții specifice, aceștia sunt abilitați să 
constate contravențiile și infracțiunile. 

Printre alte organizații care pot încheia contracte de gestionare a faunei cinegetice se numără: 
administratorul pădurilor proprietate publică a statului; administratorii pădurilor proprietate privată; 
administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; instituţiile publice 
care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică; instituţiile de învăţământ care au ca discipline 
de studiu vânatul şi vânătoarea; Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat», pentru fondul cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov. 
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La nivelul anului 2021, sunt înregistrate în baza de date a Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, 626 de gestionari de fonduri de vânătoare la nivelul întregii țări.22 

2. Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDD) 
A fost înființat în anul 1970, în prezent activitatea acesteia fiind reglementată de Hotărârea nr. 
253/2015 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției 
mediului, ecologiei și dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Național de cercetare - 
Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și pentru actualizarea datelor de patrimoniu 
(publicat în Monitorul Oficial nr. 291 din 29.04.2015 cu modificările și completările ulterioare) 
având ca obiect de activitatea cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul 
ecologiei și protecției mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervația 
Biosferei ”Delta Dunării” și în alte zone umede de interes național și internațional pentru 
conservarea biodiversității și pentru dezvoltarea durabilă. Activitățile Institutului se află enumerate 
în anexa 3 a actului normativ menționat. 
 
În plus, în temeiul Hotărârii nr. 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor 
de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultura şi de marcare prin 
etichetare a caviarului (publicat în Monitorul oficial nr 831 din 13.12.2010 cu modificările și 
completările ulterioare), INCDD este nominalizată ca Autoritate științifică pentru 
Acipenseriformes. 
 
3. Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB)  
A fost înființată în anul 2003 având ca misiune ”lupta pentru conservarea speciilor și habitatelor 
amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe respectul 
față de natură. Asociația a înființat Centrul pentru Reabilitarea faunei Sălbatice cu scopul de a 
salva și reabilita exemplarele de faună sălbatică. Pe lângă aceasta, printre activitățile principale 
se numără conservarea speciilor de carnivore (speciile cheie fiind lupul, râsul, ursul brun, vidra, 
pisică sălbatică, nurca europeană), inițiative pentru conservarea ariilor protejate, dezvoltarea 
ecoturismului dar și activități de educație și conștientizare. 
 
4. Organizația Fauna & Flora International  
A fost fondată în anul 1903, reprezentând practic primul organism internațional de conservare din 
lume. Scopul principal al FFI este de a salva speciile de la dispariție și habitatele de la distrugere, 
în timp ce sprijină îmbunătățirea mijloacelor de trai ale comunităților locale. Organizația lucrează 
în prezent în peste 40 de țări din Asia, Europa, America și Africa. 
 
5. World Wide Fund (WWF) 
World Wide Fund for Nature (WWF), denumită inițial World Wildlife Fund a fost înființat în anul 
1961 cu misiunea de a stopa degradarea mediului și a construi un viitor în care oamenii trăiesc 
în armonie cu natura prin acțiuni de conservare a diversității biologice, asigurarea că utilizarea 
resurselor regenerabile este sustenabilă și promovarea reducerii poluării și a consumului 
iresponsabil. 
 
În prezent activitatea organizației se concentrează în jurul a 6 teme: climă, hrană, păduri, ape 
dulci, oceane și specii sălbatice. 
 
WWF are birouri în peste 100 de țări, inclusiv în România, și lucrează pentru a ajuta comunitățile 
locale să conserve resursele naturale de care depind, pentru a transforma piețele și politicile 
pentru a deveni sustenabile, dar și pentru a proteja speciile și a reconstrui habitatele acestora. 
 
WWF se implică activ și în problematica infracționalității cu specii sălbatice, lucrând cu autoritățile 
de implementare a legislației, procurori, judecători și factori de decizie pentru a întări capacitatea 
acestora și  îmbunătăți legislația și a se asigura că aceasta este implementată cu succes. Mai 

 
22 http://www.mmediu.ro/articol/situatia-gestionarilor-fondurilor-cinegetice-2021/4216, accesat pe   26 embrieNoi2021 
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mult promovează folosirea de tehnici inovatoare pentru control (drone, trap camera etc.) și 
utilizarea analizelor ADN și izotopice pentru identificarea speciilor. 
 
În anul 1976 WWF și IUCN au pus bazele TRAFFIC, o rețea de monitorizare a comerțului cu 
plante și animale sălbatice, pentru ca acesta să nu reprezinte o amenințare pentru conservarea 
naturii. 

 
d) Cooperare 
1. Poliția de Frontieră Română 

Þ Cooperarea cu Garda Națională de Mediu  

Încheiat în anul 2009, protocolul de colaborare între Poliția de Frontieră Română și Garda 
Națională de Mediu (disponibil pe pagina de internet a Gărzii Naționale de Mediu) pentru 
îndeplinirea în comun unor misiuni și atribuții din responsabilitatea acestora. 
Concret,  colaborarea constă în schimbul de informații referitoare la încălcările legislației incidente 
în vigoare; organizarea de acțiuni de verificare și valorificare a informațiilor care pot influența 
negativ calitatea mediului (inclusiv a operatorilor economici); stabilirea procedurilor de acțiune în 
situația constatărilor contravențiilor și infracțiunilor; planificarea și organizare de acțiuni 
preventive; sprijin logistic, expertiză în vederea întocmirii actelor premergătoare cercetării penale. 

Referitor la responsabilitățile părților, Garda de mediu va monitoriza, analiza și evalua datele 
specifice și va comunica, după caz , Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și/sau 
structurile aferente (informarea reciprocă fiind valabilă) informațiile privind încălcările legislației 
din domeniile de competență ale acesteia. În plus va mai comunica, pentru fiecare acțiune 
comună, locurile și zonele care reprezintă un pericol major pentru securitatea mediului, situațiile 
și activitățile din care rezultă sau pot rezultă stări de pericol. 

Poliția de Frontieră Română va participa, în special,  prin punerea la dispoziție a specialiștilor 
pentru efectuarea cercetărilor la fața locului (la care pot participa și reprezentanți ai altor instituții 
în calitate de experți). În plus va acorda sprijin și pentru realizarea acțiunilor de prevenire și control 
a încălcărilor legislației incidente, mai exact braconaj cinegetic și piscicol, incendierea miriștilor, 
prevenirea riscurilor ecologice și a evenimentelor ce pot afecta factorii de mediu, controlul navelor 
în contextul protecției mediului. 

Acțiunile comune se vor realiza în baza unui plan anual (”pentru verificarea persoanelor fizice și 
juridice care desfășoară activități în domeniul silvic, cinegetic, al acvaculturii, pescuitului, al 
substanțelor toxice și produselor de uz fitosanitar”), aprobat de comun acord. Pregătirea 
personalului se va face prin schimburi de experiențe cu specialiști, precum și prin schimb de 
informații relevante (studii, analize, publicații de specialitate). Un alt aspect important îl reprezintă 
cooperarea cu ocazia elaborării și promovării unor acte normative  în domeniu, existând chiar o 
obligativitate expresă de informare reciprocă în situația inițierii unor acte normative ce urmează 
a fi supuse aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Parlamentului sau Guvernului. 

⇒ Alte instituții 
 

Poliția de Frontieră Română are încheiate protocoale de colaborare și cu alte instituții ale statului, 
cum ar fi Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Inspectoratul general al Poliției 
Române - Poliția Transporturi Navale, Serviciul de Poliție ”Delta Dunării”, Inspectoratele Județene 
de Poliție, Jandarmeria Română, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. Deoarece 
aceste protocoale conțin date confidențiale, nu sunt disponibile publicului. 
 

⇒ Cooperarea cu Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei 

Sediul materiei se află în Acordul din 21 aprilie 2016 între Guvernul României și Cabinetul de 
Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană23, Protocolul 
din 31 mai 2016 între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al 
Poliției de Frontieră, și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în 
aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind 

 
23 Publicat în Monitorul Oficial nr. 278/ 2.04. 2017 
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patrularea comună la frontieră de Stat româno-ucraineană, semnat la București la 21 aprilie 2016, 
cu modificările și completările ulterioare24, ținându-se cont de prevederile Tratatului din 17 iunie 
2003 între România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborare și 
asistență mutuală în probleme de frontieră25, și ale Tratatului dintre Guvernul republicii Populare 
România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind regimul frontierei de stat 
româno-sovietice. 

În baza actelor normative menționate, patrularea comună (cu respectarea legislației statului pe 
care se desfășoară patrularea) are drept scop depistarea și prevenirea trecerii frauduloase a 
frontierei de stat, precum și verificarea persoanelor și mijloacelor de transport în vederea 
combaterii trecerii ilegale a bunurilor, mărfurilor, a substanțelor interzise. 

Patrularea comună se va realiza în baza unei solicitări ce va trebui să cuprindă informații 
referitoare la scopul, zona și perioada acțiunii, numărul de experți care vor participa, date 
referitoare la mijloacele tehnice disponibile. 

În baza solicitării se va realiza un grafic lunar, ce se va aproba în prima jumătate a lunii curente 
pentru luna următoare, și va cuprinde date, perioade și structurile în a căror zone de 
responsabilitate se va realiza patrularea (pot exista și excepții când patrularea se va face la 
solicitarea șefilor structurilor). 

După fiecare patrulare, șeful de patrulă va întocmi un raport de activitate în limba statului unde a 
avut loc acțiunea. 

⇒ Cooperarea cu Poliția de Frontieră Sârbă 

În baza protocolului din 10 noiembrie 2016 între Ministerul Afacerilor Interne din România și 
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea și activitățile patrulelor 
comune de-a lungul frontierei de stat comune26,cu modificările și completările ulterioare, se 
reglementează ”constituirea și activitățile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, 
îmbunătățirea cooperării părților contractante în domeniul combaterii tuturor formelor de 
infracționalitate transfrontalieră și stabilirea unui sistem mai eficient de supraveghere și control a 
frontierei” (art.1). 

Activitatea patrulelor se desfășoară în baza planurilor anuale de patrulare întocmite și aprobate 
la nivel regional și central27, și detaliat în planurile lunare realizate de autoritățile locale, și puse 
în practică în baza dispozițiilor emise de autoritatea competentă. Autoritățile locale sunt cele care 
organizează și efectuează patrulele, acestea putând fi terestre, sau folosi orice mijloc de transport 
polițienesc. Patrula este, de regulă, compusă din cel puțin 2 polițiști, câte unul din fiecare țară, 
cel din teritoriul unde are loc acțiunea fiind șeful acesteia (fiind responsabil și de pregătire, 
activitate și raportare). 

Toate prevederile protocoalelor de cooperare au în vedere dispozițiile Convenției din 5 mai 2006 
de cooperare polițienească pentru Europa de sud-est, ratificată de România prin Legea nr. 214 
din 2 iulie 2007 privind ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de sud-
est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

⇒ Alte cooperări internaționale 

În cadrul activităţilor de cooperare internaţională, Poliția de Frontieră realizează schimburi de 
informații și desfășoară acțiuni simultane sau în comun, cu autorități ale altor state europene sub 
egida INTERPOL, EUROPOL, Agenţia FRONTEX, EUBAM sau Oficiul European de Luptă Anti-
Fraudă. 

 

 
24 Publicat în Monitorul Oficial nr. 908/11.11.2016 
25Publicat în Monitorul Oficial nr. 348/21.04.2004 
26 Publicat în Monitorul Oficial nr. 346/11.05.2017 
27 Publicat în Monitorul Oficial nr. 475/16,07.2007 
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2. Poliția Română 

⇒ Protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Departamentul 
pentru Ape, Păduri și Piscicultură 

Protocolul încheiat la nivel de ministere, în anul 2013, are ca obiect crearea unui cadru de 
colaborare interinstitutional, prin schimburi de date, informații, perfecționarea cadrului legislativ, 
organizarea și executarea de acțiuni comune  de prevenire  și combatere a faptelor ilegale din 
domeniul silvic, cinegetic, protecției mediului și sănătății populației,  precum și piscicol. 

Protocolul, este structurat în obiective principale, precum și obiective secundare. Așa cum am 
arătat, obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de cooperare între instituții, iar 
obiectivele secundare, referitoare la fondul piscicol presupun  verificarea modului de respectare 
a reglementărilor (și luarea măsurilor legale necesare) privind pescuitul și acvacultura, protejarea 
resurselor acvatice vii, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea peștelui și 
produselor rezultare din pescuit. 

Acțiunile comune se vor realiza, în baza planurilor de acțiune aprobate. 

Părțile vor analiza periodic rezultatele și eficiența acțiunilor de control, iar structurile subordonate 
(regionale/județene) vor stabili prin protocoale  intervalele de timp la care vor face aceste analize. 

Atribuțiile comune ale părților protocolului, sunt stipulate în capitolul VI, astfel: 

• Să se informeze reciproc, cu maximă operativitate, privind situațiile în care se constată 
încălcări ale legislației din domeniile forestier, piscicol, cinegetic, al protecției mediului și 
sănătății populației față de acțiunea negativă a substanțelor și preparatelor chimice 
periculoase, deșeurilor și produselor de protecție a plantelor, prin săvârșirea unor fapte care 
aduc atingere fondului forestier național, fondului piscicol din apele naturale ce aparțin 
domeniului public, fondului cinegetic, mediului și sănătății populației; 

• Să desfășoare, conform competenței, periodic sau ori de câte ori situația impune, prin 
personalul propriu sau al structurilor subordonate fiecăreia, acțiuni comune de control a 
persoanelor fizice și juridice cu activități în domeniul forestier, piscicol și cinegetic. Controlul 
va avea drept scop verificarea respectării cerințelor legislației în vigoare din domeniile vizate, 
precum și îndeplinirea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare emise de autoritățile 
competente pentru protecția mediului, gospodărirea apelor, pădurilor și pentru agricultură; 

• Să-și acorde sprijin reciproc de specialitate, necesar îndeplinirii atribuțiilor ce revin fiecăreia, 
potrivit competențelor; 

• Să organizeze, la solicitarea celorlalte părți partenere, activități de pregătire în domenii de 
interes reciproc, pentru creșterea performanței profesionale a specialiștilor, a calității actului 
de control și eficienței acțiunilor comune organizate; 

• Să realizeze un schimb util și permanent de date și bune practici de prevenire a ilegalităților 
în domeniile vizate; 

• Să mediatizeze, numai împreună, activitățile executate în comun și rezultatele obținute; 
• Să utilizeze resursele umane necesare derulării activităților comune de inspecție și control, 

fără ca acestea să prejudicieze exercițiul celorlalte competențe specifice fiecărei părți sau 
structurilor subordonate acestora; 

• Să colaboreze în asigurarea mijloacelor logistice pentru executarea acțiunilor comune; 
• Să folosească cadrul de cooperare creat prin prezentul protocol pentru elaborarea 

propunerilor de adaptare a actelor normative din dreptul intern, la prevederile instrumentelor 
juridice comunitare incidente domeniilor vizate de colaborare; 

• Să asigure respectarea legislației în vigoare de către salariații proprii, implicați în acțiuni 
comune, să nu provoace sau să determine în mod voluntar, direct sau prin interpuși, încălcări 
ale acesteia ori să producă tulburări ale ordinii și liniștii publice pe timpul derulării activităților 
menționate; 

• Să acționeze împreună pentru identificarea de resurse ce vor fi folosite la desfășurarea de 
activități cu caracter informativ preventiv, în locurile și zonele identificate cu risc criminogen 
ridicat, prin structurile subordonate competente. 

 
⇒ Protocol de colaborare cu Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” 
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Încheiat în anul 2015 cu scopul intensificării activităților de inspecție și control integrat și 
a  creșterii eficienței activităților comune  de prevenire și combatere a infracționalității și faptelor 
contravenționale în domeniul piscicol și cinegetic pe teritoriul Rezervației Biosferei și a zonelor 
limitrofe. 

Asemenea altor protocoale analizate, și acesta se împarte în obiective principale și secundare. 
Dacă obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de cooperare între autorități  în contextul 
gestionării durabile și menținerii fondului cinegetic și piscicol, obiectivele secundare, în contextul 
prezentului studiu, vizează  prevenirea și diminuarea faptelor care aduc atingere fondului piscicol 
si cinegetic. 

Activitățile comune se vor realiza prin structurile centrale și teritoriale ale Inspectoratului General 
al Poliției Române (cum sunt Direcția de Ordine Publică, Direcția de Poliție Transporturi, Serviciul 
de Poliția ”Delta Dunării”, I.P.J. Tulcea, I.P.J. Galați, I.P.J. Constanța, S.R.P.T. Galați) și 
Comisariatul de Control Integrat ”Delta Dunării” (prin comisariatele regionale Tulcea, Crișan, 
Murighiol, Sulina, Jurilovca). 

Acțiunile se vor realiza în baza documentelor de planificare periodice și a planurilor de acțiune 
specifice, aprobate. Asemenea protocolului anterior analizat, în cazul în care mai multe instituții 
au atribuții de control identice, în vederea evitării aplicării procedurilor diferite de control, părțile 
vor decide ce autoritate este competentă de control și luarea măsurilor necesare. 

Periodic, părțile implicate vor analiza rezultatele și eficiența controalelor efectuate pentru luarea 
măsurilor necesare. 

În cadrul protocolului, Inspectoratul General al Poliției Române are următoarele obligații, stipulate 
în capitolul VI: 

• Organizează și desfășoară periodic, în zona Rezervației și zonele limitrofe, pe baza 
informațiilor obținute acțiunii proprii punctuale, în zonele și locurile identificate cu risc 
criminogen în ceea ce privește braconajul piscicol și cinegetic; 

• Asigură verificarea și cercetarea aspectelor sesizate în domeniul de cooperare; 
• Asigură constatarea și cercetarea prin personalul propriu, a infracțiunilor și contravențiilor în 

domeniul vizat; 
• Acordă, sprijin, la solicitarea celeilalte părți, în activitățile de inspecție și control. 

Obligațiile Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” sunt stipulare în Capitolul VII, astfel: 

• Analizează principalele probleme cu care se confruntă pe linia braconajului, cunoscând în 
permanență zonele și locurile unde se comit frecvent asemenea fapte, precum și acte de 
agresiune și violență asupra personalului cu atribuții pe linia respectării regimului piscicol și 
cinegetic, date ce vor fi puse la dispoziția structurilor teritoriale ale I.G.P.R., la cerere; 

• În funcție de datele și informațiile avute la dispoziție, planifică și desfășoară acțiuni și activități 
de inspecție și control, cu sprijinul structurilor teritoriale din subordinea I.G.P.R.; 

• Participă cu personal și logistică la derularea acțiunilor de inspecție și control privind 
respectarea legislației în domeniu; 

• Transmite operativ către structurile Poliției Române datele și informațiile cu privire la 
comiterea unor infracțiuni și contravenții în domeniu; 

• Pune la dispoziția structurilor subordonate  I.G.P.R., situațiile zonelor de pescuit aflate în 
administrare, în vederea organizării de acțiuni comune și a schimbului operativ de informații; 

• Analizează principalele probleme cu care se confruntă pe linia braconajului, datele rezultate 
urmând a fi puse la dispoziția structurilor centrale și teritoriale ale I.G.P.R., la cerere. 

 
⇒ Cooperări internaționale 
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Poliția Română are canale de cooperare internaţională cu INTERPOL, EUROPOL, Sistemul 
Informatic Schengen/SIRENE, Centrul SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii 
de legătură, atât români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România. 

Această cooperare constă în: 

• organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative, cu respectarea 
regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi a 
legislaţiei în domeniu; 

• informarea autorităţilor competente romane şi străine, pe lângă altele, și cu privire la orice 
fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor ce se impun în domeniul 
prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier; 

• alte forme de cooperare şi asistenta poliţienească şi judiciară ce derivă din tratate la care 
România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne. 

3. Garda Națională de Mediu 

⇒ Cooperarea cu Autoritatea Națională a Vămilor 

Protocolul a fost încheiat în anul 2010 având ca obiectiv schimbul de informații privind încălcarea 
legislației menționate în anexa protocolului, precum și realizarea de acțiuni comune pe filiera 
descoperirii, constatării și sancționării faptelor din domeniile de competență ale instituțiilor. 
Colaborarea se va realiza prin schimbul de informații, activități de control, desemnarea de 
persoane care să participe la activitățile de control,  sesiuni comune de pregătire privind 
reglementările Regulamentului Consiliului (CE) nr.  338/97  din 9 decembrie 1996 privind protecția 
speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. Protocolul  fost încheiat pe 
o perioadă de un an, ce va fi prelungit de drept în lipsa unei intenții de reziliere. 

⇒ Protocol încheiat cu Jandarmeria Română 

Protocolul a fost încheiat în anul 2013, cu scopul de ”desfășurare de acțiuni în comun pentru 
prevenirea și diminuarea faptelor antisociale în domeniul protecției mediului și, după caz, 
sancționarea faptelor contravenționale, respectiv luarea măsurilor legale în situațiile de natură 
infracțională constatate” . Asemenea celorlalte protocoale, se axează pe schimbul de informații, 
pregătirea personalului , precum și participarea la acțiuni specifice.   

Având un statut militar, Jandarmeria Română este responsabilă în principal de protecția 
comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, de stabilire a identității persoanelor vizate de acțiunile de 
control, asigurarea măsurilor de ordine publică, asigurarea efectivelor pentru desfășurarea 
acțiunilor. 

Garda Națională de mediu are ca atribuții planificarea activităților, solicitarea sprijinului 
jandarmilor, asigurarea mijloacelor de transport. 

Acțiunile se realizează în baza planurilor de colaborare comunicate cu cel puțin 48 de ore înainte, 
exceptând situațiile de urgență. 

⇒ Cooperarea internațională 

În cursul discuțiilor bazate pe chestionarele din proiect au fost menționate colaborări cu IMPEL, 
INTERPOL și EUFJE. 

 
4. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 
 

⇒ Colaborarea cu Jandarmeria Română 

Încheiat în anul 2011, protocolul (disponibil pe site-ul Agenției)  are scopul de a facilita 
desfășurarea de acțiuni comune pe linia respectării prevederilor legale privind protejarea 
resurselor acvatice vii, prevenirea și combaterea faptelor antisociale în domeniul pescuitului, 
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acvaculturii, procesării și pieței produselor pescărești și, după caz, sancționarea faptelor 
contravenționale, respectiv luarea măsurilor legale în situațiile de natura infracțională constatate. 

 În realizarea obiectivelor protocolului (identificarea modalităților de executare și organizarea de 
acțiuni în comun precum) instituțiile se vor informa reciproc în situația identificării încălcărilor 
prevederilor legale, constitui echipe mixte operative de intervenție. Pentru a crește gradul de 
operativitate, instituțiile vor organiza sesiuni de pregătire de specialitate a personalului implicat în 
acțiunile de control, precum și sesiuni de evaluare și analiză semestrială a modului de aplicare a 
protocolului. De asemenea, în baza expertizei și a experienței de pe teren, pot elabora propuneri 
pentru adaptarea cadrului legislativ existent în domeniu. 

În baza planurilor de colaborare, Agenția va solicita sprijinul Jandarmeriei cu cel puțin 48 de ore 
înainte de începerea acțiunii (cu excepția cazurilor urgente). Tot în sarcina agenției revine 
conducerea și coordonarea acțiunilor precum și asigurarea mijloacelor de transport. 

Responsabilitățile Jandarmeriei se referă, conform atribuțiilor acesteia, asigurarea efectivelor 
pentru luarea măsurilor de ordine publică, stabilirea identității persoanelor despre care există 
indicii că au săvârșit fapte ilegale în domeniul de competență. De asemenea, vor transmite 
Agenției datele de identificare ale șefului structurii de jandarmi desemnat pentru conducerea și 
coordonarea activităților. 

De asemenea, la nivelul A.N.P.A există un protocol de colaborare cu Agenția Executivă pentru 
Pescuit și Acvacultură din Republica Bulgaria în vederea stabilirii în comun a perioadelor de 
prohibiție și a organizării controalelor comune.  

d) Deficiențe la nivel organizațional 
 
Din documentele analizate (avându-se în vedere că unele au caracter secret, nefiind disponibile 
spre analiză) rezultă că există colaborare între instituții. Astfel, acestea organizează controale în 
comun în baza planurilor de acțiune agreate de către părți. Totuși, unele protocoale de colaborare 
ar trebui aduse la zi cel puțin în vederea actualizării actelor normative relevante având în vedere 
schimbările legislative din ultimii ani (cu toate că au existat și plângeri privind implementarea 
acestora). 
 
Însă una dintre marile probleme identificate o reprezintă lipsa personalului și a echipamentelor, 
unele instituții având de acoperit o suprafață foarte mare cu doar câțiva oameni și echipament 
depășit. 
 
În ceea ce privește Parchetele și instanțele, nu există personal specializat pe problematica 
criminalității de mediu însă, în ultimii ani, s-a observat un interes din partea acestora atât față de 
activitățile de instruire, cât și față de aderarea la diferitele asociații profesionale (European 
Network of Prosecutors for the Environment, European Union Forum of Judges for the 
Environment etc.). Cu toate acestea numărul cazurilor aduse în fața instanței și soluționate este 
mic. 

VI. Analiza cazurilor în care legislația 
privind infracțiunile contra speciilor 
sălbatice este încălcată 
VI.1. Analiză statistică 

a) Amplitudinea și tipurile de WLC înregistrate 

A. Contravenții 
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⇒ Cazuri relevante pentru scopul proiectului SWiPE 

La nivelul contravențiilor au fost identificate 7 cazuri care aduceau atingere 
prevederilor  Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția 
speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (publicat în JOUE nr. 
61/3.3.1997) (6 cazuri) precum și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (1 caz). 

Toate cazurile au fost raportate de către autoritatea vamală, astfel: 1 caz de către Direcția 
Regională Vamală București, 2 cazuri de către Direcția Regională Vamală Cluj, 2 cazuri de către 
Direcția Regională Vamală Brașov , un caz de către Direcția Regională Vamală Timișoara, un 
caz de către Direcția Regională Vamală Constanța. 

 
 
Fig. 5 Distribuția contravențiile constatate de Direcția Regională Vamală (DRV) 

Ca distribuție în timp, se poate observa o scădere a acestor descoperiri, de la 5 cazuri descoperite 
în anul 2016, la 2 cazuri în anul 2017. 

Obiectul contravențiilor a variat de la posesia ilegală de specii protejate (2 cazuri), părți din 
acestea cum ar fi fildeș și obiecte din fildeș (1 caz), grăsime de urs (1 caz) precum și alte părți 
neidentificate (2 cazuri), posesie ilegală de caviar (1 caz) (la data descoperirii faptelor traficul era 
considerat contravenție). 
 

 
 
Fig. 6 Structura obiectului contravențiilor 
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Legat de speciile implicate, acestea sunt precizate doar în 2 cazuri: unul referitor la Agave 
potatorum, Agave himeson și altul la Panthera pardus, Giraffa camelopardalis și Oryx sp. În 
celelalte 5 cazuri sunt implicate exemplare din 5 familii și un gen: Chamaeleonidae, 
Acipenseridae, Elephantidae, Psittacidae, Ursidae și respectiv Diospyros. 

Pentru niciun caz nu au fost furnizate informații despre numărul de contravenienți, precum și dacă 
aceștia făceau parte dintr-un grup organizat. De asemenea, nu se știa țara de origine și nici țara 
de destinație. 

Modalitatea de transport a acestor bunuri a fost predominant terestră (3 cazuri), urmată de calea 
aeriană (1 caz) și maritimă (1 caz). Pentru 2 cazuri nu există astfel de informații. 

În cele 7 cazuri nu au existat informații privind aplicarea unei sancțiuni, însă toate bunurile au fost 
confiscate de către autorități.   

⇒ Cazuri care exced scopul proiectului SWiPE  

Situația contravențiilor a fost solicitată și altor instituții sau organizații, în număr de 31: adică 22 
de administrații ale parcurilor naturale și naționale, Romsilva (cele 22 de administrații ale 
parcurilor aparțin de Romsilva), Garda de Mediu, Poliția de Frontieră, Poliția Română, 
Jandarmerie, AGVPS, ANPA, ARBDD și Direcția Generală a Vămilor. Toate instituțiile și 
organizațiile au răspuns solicitărilor, datele fiind însă neuniforme chiar și la nivelul parcurilor 
aparținând Romsilva. Dintre acestea din urmă 12 au raportat contravenții aplicate în perioada 
2015 - 2020, în timp ce 10 nu au înregistrat nicio contravenție. În foarte puține situații datele 
transmise au putut fi legate de fapte ilegale cu impact asupra speciilor de floră și faună, așa cum 
este cazul datelor primite de la Parcului Național Porțile de Fier, Parcul Natural Bucegi, Parcul 
Natural Munții Maramureșului, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Defileul 
Jiului, Parcul Național Călimani sau Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (vezi tabel nr. 3) 
 
Tabel nr.3 Contravenții aplicate în Parcuri Naționale și Naturale în perioada 2015 – 2020 
 

Parc 
Național/Natural  

Activitatea 
ilegală 

Nr. 
contravențiilor 

Specii Amenzi/ 
Avertismente 

Porțile de Fier Orice forme de 
exploatare sau 
utilizare a 
resurselor 
naturale, precum 
şi orice forme de 
folosire a 
terenurilor, 
incompatibile cu 
scopul de 
protecţie şi/sau 
de conservare 
 

5 Aspius aspius, Barbus 
meridionalis, Romanogobio 
kessleri, Gymnocephalus 
baloni, Gymnocephalus 
schraetser, Lota lota, 
Misgurnus fossilis, pelecus 
cultratus, Rhodeus 
sericeus amarus, Zingel 
streber, Zingel zingel și alte 
specii neprotejate 

3000 - 5000 lei 

Porțile de Fier Săpături, 
excavații fără 
avizul 
administratorilor, 
perturbarea 
populației 
 
 

32 Natrix natrix, Natrix 
tessellata, Vipera 
ammodytes ammodytes, 
Podarcis muralis,Testudo 
hermanni boettgeri, 
Lacerta viridis 
Canis lupus, Felis 
silvestris, Capreolus 
capreolus  

3000 - 75000 
lei 

Porțile de Fier Nerespectarea 
prevederilor 
Regulamentului 

15 Bombina variegata, Bufo 
viridis, Pelophylax 
ridibunda 

3000 - 30000 
lei 
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ariei naturale 
protejate/perturb
area zonelor de 
cuibărit/locuri de 
hrănire și de 
reproducere 
 

Birds species: Anas spp., 
Anser anser, Cygnus olor, 
Phalacrocorax spp., Ardea 
cinerea, egretta garzetta, 
Ardea alba, Ardeola 
ralloides, Ixobrychus 
minutus, Circus 
aeruginosus etc. 

Bucegi Recoltare 
floră/ciuperci 

7 NA 1 avertisment, 
6 amenzi 

Munții 
Maramureșului 

Deranjare faună 
de interes 
cinegetic 

2 NA avertisment 

Cheile Bicazului-
Hășmaș 

Perturbare faună 
sălbatică 

1 NA avertisment 

Cheile Bicazului-
Hășmaș 

Colectare ilegală 1 Juniperus sibirica amendă 

Defileul Jiului Colectare ilegală 1 Hedera helix avertisment 

Călimani Colectare ilegală 1 Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vidis-idaea 

avertisment 

Balta Mică a 
Brăilei 

Deținere pește 
diverse specii și 
o pasăre 

2 NA amendă 

 
De cele mai multe ori, datele au fost agregate fie în funcție de lege, fie anual pentru toate legile 
solicitate, așa cum s-a întâmplat în cazul ARBDD. Prin urmare, o analiză detaliată a 
contravențiilor și în ce măsură ele intră în domeniul acoperit de proiect nu a fost posibilă dar o 
sintetizare a lor, în tabelul de mai jos, oferă o imagine în ceea ce privește situația contravențiilor 
prevăzute în 5 dintre legile care reglementează protecția mediului și implicit a speciilor (OUG nr. 
195/2005 privind protecția mediului, OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic, Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta 
Dunării și OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura). 
 
Tabel nr. 4 Numărul de contravenții / –ani pentru 5 acte normative, în perioada 2015-2020 

Instituția 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Romsilva (22 de parcuri naționale și naturale) 17 20 32 29 24 31 

Poliția de Frontieră 1046 982 760 1181 1483 1640 

Poliția Română 2457 1836 1636 2020 1859 2685 

Jandarmerie   2566 3862 4322 5016 4986 
Garda națională de Mediu 90 96 97 93 127 264 
ANPA 369 285 208 325 525 612 
ARBDD 1858 1446 1418 1513 1383 3219 
Total 5837 7231 8013 9483 10417 13437 

Datele prezentate mai sus nu acoperă uniform toate cele 5 legi, de pildă Romsilva nu are atribuții 
în ceea ce privește Legea nr. 82/1993, ANPA este responsabilă de aplicarea OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura și a legislației subsidiare, iar Jandarmeria a înregistrat contravenții 
pentru OUG nr. 195/2005, Legea nr. 407/2006 și OUG nr. 23/2008. Totuși, se poate observa o 
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creștere anuală a numărului total de contravenții, fie din cauza faptului că sancțiunile nu sunt 
suficient de descurajante, fie pentru că a crescut numărul de controale și deci și nivelul de 
descoperire a cazurilor.  

Oricum, în marea majoritate a situațiilor, faptele care intră sub incidența acestor contravenții nu 
se încadrează în scopul principal al proiectului SWiPE fiind reprezentate de pescuit fără permis 
sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență, pășunat în zone 
nepermise, acces auto sau moto în zone protejate, deranjarea faunei de interes cinegetic sau 
perturbarea unor specii protejate, nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de 
campare, neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau de campare etc. 

Dintre amenzi, se remarcă cea aplicată de Parcul Național Porțile de Fier, în valoare de 75000 
de lei (aproximativ 15000 de Euro) acordată probabil unei societăți comerciale a cărei activitate 
nu avea avizul administrației și ar fi putut duce la perturbarea populațiilor unor specii protejate de 
reptile și mamifere. 

B. Activitatea infracțională în legătură cu proiectul SWiPE  

⇒ Cazuri relevante pentru scopul proiectului SWiPE 

Referitor la fenomenul infracțional privind criminalitatea cu specii sălbatice relevante pentru 
scopul proiectului, în urma centralizării datelor au rezultat 18 de cazuri relevante pentru scopul 
proiectului. 

Toate cazurile au fost descoperite la nivel național, 10 cazuri fiind strict legate de activități 
infracționale la regimul speciilor protejate nefiind în concurs cu alte infracțiuni conexe, în 8 cazuri 
fiind vorba și de concurs de infracțiuni, prezenta analiză axându-se exclusiv pe faptele privind 
speciile sălbatice. 

Din punct de vedere al distribuției în timp, majoritatea cazurilor au fost descoperite în anul 2016 
(7 cazuri), urmat de anul 2015 (5 cazuri), în anul 2017 au fost 2 cazuri, în anul 2018 au fost 
descoperite 4 cazuri.  

 
 
Fig.7 Distribuția cazurilor pe ani 
 
Activitatea infracțională a variat de la uciderea ilegală a speciilor prin vânare (8 cazuri adică 
44,44%) la pescuitul ilegal al speciilor acvatice (6 cazuri, adică 33,33%) la posesie ilegală și 
comercializare specie sălbatică (2 cazuri, adică 11,11%) și capturare ilegală a speciilor (2 cazuri, 
adică 11,11%), toate faptele petrecându-se pe teritoriul României. 
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Fig. 8 Activitatea infracțională 

Totalul speciilor implicate în activitatea infracțională în perioada studiată este de 20, însumând 
un număr de 1281 de exemplare, în 3 cazuri nefiind specificat numărul exact de exemplare. 
Referitor la numărul mare de exemplare, trebuie menționat faptul că un singur caz a implicat 1200 
exemplare de țipar (Misgurnus fossilis). 

 

Tabel nr.5 Speciile implicate și numărul de exemplare/cantitate: 

Nr. crt. Specii Număr de exemplare/cantitate (kg) 

1. Misgurnus fossilis  (țipar) 1200 

2. Raja clavata (vulpe de mare) 21 

3. Acipenser ruthenus (cegă) 54,45 kg+ 19 exemplare 

4. Cetacea fam. Delphinidae & Phocoenidae  12 

5. Squalus achantias (câine de mare) 7 

6.  Ursus arctos (urs brun) 3 

7. Rupicapra rupicapra (capră neagră) 3 

8. Mustela putorius (dihor) 2 

9. Lynx lynx (râs) 1 

10. Lutra lutra (vidră) 1 

11. Tetrao urogallus (cocoș de munte) 1 

12. Meles meles (viezure) 1 

13. Testudo hermanni boettgeri (țestoasa lui 
Hermann) 

1 

14. Hucho hucho (lostriță) 1 

15.  Acipenser stellatus (păstrugă) 43 kg 
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Din analiza datelor din bazele de date naționale privind dosarele, în unele cazuri au fost găsite 
informații despre valoarea prejudiciilor cauzate din activitățile ilegale: 

Tabel nr.6 Valoarea prejudiciilor cauzate din activitățile ilegale 

Specii Nr. specimene Valoare 
EUR 

Valoare 
RON 

Observații 

Ursus arctos 1 64,480   40.000 achitați unei 
părți civile, 24.480 
achitați altei părți 
civile din dosar 

Lynx lynx 1 2,000     

Sus scrofa 1 1,000     

Hucho hucho 1   2500   

Buteo buteo 1 270     

Rupicapra rupicapra 1 8,000   Judecătoria Curtea 
de Argeș, județul 
Argeș 

Rupicapra rupicapra 1 16,000   Judecătoria Vișeu, 
județul Maramureș 

Ursus arctos,  1 40,000     

Tetrao urogallus 1 2,700     

Sus scrofa; Meles 
meles; Ursus arctos 

3 (câte un 
specimen din 
fiecare specie) 

41,000   Nu s-a putut 
departaja pe specii 

Mustela putorius 2 5000  Valoarea unui 
specimen 2500 euro 

TOTAL   180,610 2,500   

În cele 18 de cazuri au fost implicați 29 de inculpați, (într-un caz neexistând suficiente probe care 
să conducă la concluzia că persoana implicată a săvârșit infracțiunea), neexistând informații că 
aceștia ar fi făcut parte din grupuri criminale organizate. 

Exceptând cazul în care nu au existat suficiente probe care să ducă la concluzia că persoana 
suspectată a săvârșit fapta, unde instanța a luat măsura confiscării uneltelor de pescuit, în 16 
(adică 88,89%) cazuri instanța a pronunțat hotărâri de condamnare, în 2 (adică 11,11%) cazuri 
inculpații au fost achitați (pentru un caz nu există informații detaliate, iar în al doilea caz instanța 
a renunțat la aplicarea pedepsei înlocuind-o cu avertisment pentru cei 3 inculpați pentru fapta 
prevăzută la art.64 lit.h. din OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura - deținerea, 
transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui şi altor viețuitoare acvatice 
obținute din pescuit ori produselor din pește - fiind vorba de 43 de kg de păstrugă și 119 kg crap). 

Încadrarea infracțiunilor la adresa speciilor sălbatice s-a făcut în temeiul următoarelor legi: 

Legea nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic fiind vorba de activitățile de braconaj 
prevăzute de art.42 și fiind pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă; art.43 faptele 
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fiind pedepsite cu închisoare de la o lună la un an sau amendă, respectiv de la 6 luni la 3 ani sau 
amendă; art.44 fapte pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă; 

OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura concret pentru infracțiunile prevăzute la art. 64 
care sunt pedepsite cu amendă și interzicerea dreptului de a pescuit pe o perioadă cuprinsă între 
1 și 3 ani respectiv, art.65  fapte pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea 
dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani;  

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice; 

Tabelul nr. 7 Succint, cazurile pot fi reprezentate astfel 
 

Nr.crt. Temei legal  Număr 
inculpați 

Pedeapsa prima instanță Pedeapsă Apel 

1  Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

1 9 luni de  închisoare cu 
suspendare 
  

Respins 

2 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

2 10 luni închisoare cu 
suspendare și interzicerea 
dreptului de a pescui 12 luni 

Inlocuiește 
pedeapsa închisorii 
în amendă penală 
1000 lei, menține 
interzicerea 
dreptului de a 
pescuit 12 luni 

3 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

1 4 luni închisoare cu 
suspendare și interzicerea 
dreptului de a desfășura 
activitatea de vânătoare și de a 
deține, purta și folosi arme de 
vânătoare  pe o perioadă de 1 
an  

- 

4 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

1 9 luni de închisoare cu 
suspendare și 40 de zile de 
muncă în folosul comunității 

Respins 

5 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura; OUG nr.  
57/2007 privind regimul 
ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice 

2 Inculpat I 14 luni de închisoare 
cu suspendare 

Inculpat II 10 luni de închisoare 
cu suspendare 
Amândoi au interdicția de a 
pescuit timp de 24 luni 

Inculpat I 21 de luni 
de închisoare cu 
suspendare + 
amendă penală 
10.000 lei. 

Inculpat II 16 luni de 
închisoare cu 
suspendare + 
amendă penală 
10.000 lei. 
Amândoi au 
interdicția de a 
pescuit timp de 24 
luni. 
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6 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

1 6 luni de închisoare cu 
suspendare împreună cu 
interzicerea dreptului de a 
pescuit pe o perioadă de 12 
luni și 60 de zile de muncă în 
folosul comunității 

Respins 

7 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

3 avertisment - 

8 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

1 4 luni de închisoare și 
interzicerea dreptului de a 
pescui pe o perioadă de 1 an. 
Pedeapsa pusă în executare 
datorită unei condamnări 
anterioare 

Respins 

9 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

2 Inculpat I 9 luni cu suspendare 
Inculpat II 7 luni cu suspendare 

Inculpat II mărește 
pedeapsa de la 7 
luni la 1 an 

10 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

2 Inculpat I 16 luni cu suspendare 
(concurs de infracțiuni) cu 
suspendare 
 
Inculpat II 18 luni cu 
suspendare (concurs de 
infracțiuni) 

- 

11 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

6 Inculpat I 5 luni cu suspendare 

Inculpat II 6 luni cu suspendare 
Inculpat IV 6 luni cu 
suspendare 

 - 

12 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

1 12 luni cu suspendare   

13 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

1 Amendă penală 6600 lei și 
interzicerea dreptului de a 
pescuit 24 de luni 

Amendă penală 
6600 și închisoare 
8 luni cu executare 

14 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura 

2 Inculpat I 8 luni cu suspendare 
Inculpat II 8 luni cu suspendare 

Respins 

15 Legea nr. 407/2006 
vânătorii și protecției 
fondului cinegetic 

1 12 luni de închisoare cu 
executare 

12 luni de 
închisoare cu 
suspendare 
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16 OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul și 
acvacultura; 

1 inculpat 2 luni de închisoare și amendă 
penală de 750 lei. Dispune 
suspendarea pedepsei 

- 

17 OUG nr.  57/2007 
privind regimul ariilor 
naturale protejate, 
conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi 
faunei sălbatice 

1 Achitat  - 

⇒ Cazuri conexe proiectului SWiPE 

Așa cum a fost menționat, în urma centralizării datelor obținute acestea au fost căutate în bazele 
de date naționale (portal.just.ro, rolii.ro) în vederea obținerii de date cât mai complete despre 
dosare. 

În urma centralizării datelor obținute de la instanțe au rezultat pentru perioada 2015-2020, 606 
cazuri care conexe scopului proiectului SWiPE. 

Din cele 606 cazuri, la data redactării prezentului raport (noiembrie 2021 - februarie 2022) au fost 
pronunțate 544 de sentințe de condamnare (88,77%), 13 achitări (2,15%), 17 procese sunt încă 
în derulare (2,81%), 11 cazuri în care sancțiunea închisorii a fost înlocuită cu avertisment (1,82%), 
1 caz în care instanța și-a declinat competența (0,17%), în 20 cazuri neexistând informații despre 
stadiul dosarelor (3,30%) . 

În ceea ce privește temeiul legal al acțiunii penale, 506 dosare au fost în baza Legii nr. 407/2006 
a vânătorii și protecției fondului cinegetic, 99 de dosare au avut ca obiect infracțiuni la prevăzute 
de OUG nr. 232/2008 privind pescuitul și acvacultura, iar un dosar a fost în temeiul Legii nr. 
205/2004 privind protecția animalelor. 

În ceea ce privește cazurile în care s-au pronunțat sentințe de condamnare, în 264 de dosare 
pedeapsa închisorii a fost amânată și stabilit un termen de supraveghere (11 cazuri implicând și 
amendă penală cu valoare cuprinsă între 1200 și 7000 lei), în doar 15 dosare pedeapsa închisorii 
a fost cu executare, însă în mare parte datorită unor condamnări anterioare. Așa cum a fost 
menționat, în cazul a 17 dosare încă nu există sentințe, procesele fiind pe rol. 

Din cele 544 dosare în care a existat o condamnare, doar 239 de dosare au avut stabilită și 
compensații pentru speciile implicate valoarea lor fiind cuprinsă între 270 și 24000 euro, respectiv 
între 600 și 10000 lei în funcție de specie. 

Din analiza datelor nu au putut fi extrase speciile pentru toate dosarele, mențiunile despre 
acestea lipsind. Tabelul de mai jos arată situația speciilor predominante. 

Tabelul nr. 8 Specii dominante în cazurile conexe proiectului SWiPE 

Nr. Crt Specii Nr. de cazuri Observații 

1 Capreolus capreolus 
(căprior) 

138   

2 Sus scrofa (mistreț) 117   
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3 Cervus elaphus (cerb) 34   

5 Lepus europaeus 
(iepure european) 

40   

6 Diferite specii de pești 76 
Dosarele se refereau la diferite 
specii pescuite în timpul prohibiției, 
cu unelte interzise sau ai căror 
indivizi erau subdimensionați. 

 
Pentru aproximativ 62 de dosare nu s-a putut stabili specia fie pentru că nu a putut fi accesate 
informațiile (datele primite nu menționau speciile iar dosarele sau sentințele nu erau în bazele 
de date) fie pentru că nu a fost identificată. 

 
 
Fig. 9 Numărul dosarelor în care sunt implicate specii sălbatice 
 
În ceea ce privește distribuția geografică a infracțiunilor, majoritatea infracțiunilor au avut loc  pe 
raza județului Tulcea (52 dosare) cele mai puține cazuri fiind înregistrare în București (1 caz), 
Giurgiu și Ilfov (câte 2 cazuri) etc. (vezi Anexa 1) 
 

138

117

34

40

76

Chart Title

Capreolus, capreolus Sus scrofa Cervus elaphus Lepus europaeus Diferite specii de pești
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Fig. 10 Distribuția numărului de cazuri ajunse în instanță pe județe 
 
Activitatea infracțională a variat de la vânătoarea ilegală a speciei (284 cazuri - 47%), vânătoarea 
ilegală prin folosirea echipamentelor de vânătoare interzise - în principal ogari și lațuri (37 cazuri 
- 6,1%), pescuit ilegal (13 cazuri - 2,15% ), pescuitul ilegal și utilizarea/deținerea de echipamente 
interzise - în principal plase monofilament (58 cazuri - 9,57%) până la deținerea și comercializarea 
ilegală (15 cazuri - 2,48%) și capturarea ilegală a speciilor (1 caz - 1,65% ), toate aceste activități 
infracționale având loc în România. 
 

 
 
Fig. 12. Activitatea infracțională pentru cazurile conexe scopului proiectului SWiPE  
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Din cele 606 cazuri, 17 au implicat specii de păsări, în principal fazanul (Phasianus colchicus), 
dar și șorecarul comun (Buteo buteo) în 2 cazuri. 
 

b) Rezultatele urmăririlor penale, procedurilor preliminare și ale încălcărilor 
administrative 

 
1. Rezultatele urmăririlor penale – specii protejate 
 
În ceea ce privește situația celor 18 dosare care au ajuns în instanță în 16 dosare s-au pronunțat 
hotărâri de condamnare (88,89%), într-un dosar inculpatul a fost achitat, iar în alt dosar în cazul 
celor 3 inculpați instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei și aplicarea unui avertisment. 
Așa cum a fost menționat în unul dintre cazuri nu au existat suficiente probe care să ducă la 
concluzia că persoana suspectată a săvârșit infracțiunea, instanța dispunând confiscarea 
uneltelor de pescuit. 
 
2. Rezultatele urmăririlor penale – specii neprotejate 
 
Referitor la situația dosarelor conexe scopului proiectului SWiPE, în 264 de dosare pedeapsa 
închisorii a fost amânată și stabilit un termen de supraveghere (în 11 de dosare luându-se și 
pedeapsa amenzii penală cu valori cuprinse  1200 și 7000 lei), în doar 15 dosare pedeapsa 
închisorii a fost cu executare, în mare parte datorită existenței antecedentelor penale. 17 dosare 
sunt încă pe rolul instanțelor de judecată. 
 
3. Clasare sau de renunțare la urmărirea penală 
 
În urma solicitării către Parchete s-au primit răspunsuri de la 148 de parchete la nivel național, 
reprezentând 82,4% din totalul acestor instituții la nivel național rezultând un număr total de 8293 
de dosare în care s-au pronunțat soluții de clasare sau de renunțare la urmărirea penală. În 
vederea obținerii a unei imagini mai unitare, răspunsurile acestora au fost centralizate la nivel de 
județe, luându-se în considerare toate actele normative relevante și având în vedere că unele 
parchete nu au furnizat datele departajate pe legi precum și pe soluție (clasare, renunțare la 
urmărirea penală), astfel: 
 

 
 
Fig.11 Repartiția pe județe a numărului de dosare care nu au ajuns în instanță 
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c) Sancțiuni 
 
A. Situația cazurilor relevante scopului proiectului 

Referindu-ne exclusiv la cazurile care fac obiectul proiectului SWiPE, în ceea ce privește protecția 
fondului cinegetic, încadrarea infracțiunilor s-a făcut în temeiul art. 42 , 43 și 44 din Legea nr. 
407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic unde pedeapsa este cuprinsă între 6 luni și 3 
ani sau amendă pentru faptele prevăzute la art.42 alin (1), închisoare de la o lună la un an sau 
amendă pentru faptele prevăzute la art.43 respectiv, închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă 
pentru faptele prevăzute la art.44. Conținutul infracțiunilor a fost prezentat în cadrul capitolului V. 
Legislația privind infracțiunile contra speciilor sălbatice și autoritățile competente 
subcapitolul. Legislația privind infracțiunile contra speciilor sălbatice . Din analiza datelor 
obținute de la instanțe se poate observa că pedeapsa aplicată preponderent inculpaților a fost de 
închisoare cu suspendarea executării pedepsei, spre minimul prevăzut de actele normative. În 
plus a existat și un caz în care s-a aplicat și pedeapsa amenzii penale, în valoare de 1800 lei 
aplicată fiecarui inculpat. 

6 sentințe au fost atacate cu apel,  dintre acestea 3 au fost respinse ca fiind nefondate, în timp 
ce în cazul unui dosar instanța a mărit pedeapsa, în cazul unuia instanța a anulat măsurile 
asiguratorii având în vedere că inculpații au achitat prejudiciul, iar în cazul unui dosar, instanța a 
dispus amânarea pedeapsei închisorii. 

În cazul regimul sancționator prevăzut de OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, 
încadrarea faptelor s-a făcut în temeiul art. 64 care prevede pedeapsa cu amendă și interzicerea 
dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani, precum și în temeiul art. 65 care 
prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă 
cuprinsă între 1 și 3 ani. 

Din cele 8 cazuri identificate, în 7 cazuri au fost pronunțate sentințe de condamnare, într-un caz 
fiind dispusă achitarea. În ceea ce privește cele 7 cazuri de condamnare, pedeapsa a variat de 
la minimul de 6 luni la 8, respectiv 10 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei împreună 
cu interdicția de a pescuit pe o perioadă cuprinsă între 1 și 2 ani. În 4 din cele 7 cazuri, instanța 
a aplicat și pedeapsa amenzii penale având valori cuprinse între 800 și 6600 lei. 

Într-unul din cazurile analizate, în urma apelului, instanța a majorat pedepsele pentru cei 2 
inculpați. În 3 dosare din cele 7, apelul formulat a fost respins ca nefondat. 

În perioada 2016 - 2020, WWF a realizat în cadrul proiectului LIFE for Danube Sturgeons (LIFE15 
GIE/AT/001004) un studiu de piață în ceea ce privește caviarul și produsele din sturioni în 
Bulgaria, România, Serbia și Ucraina și a colectat date privind braconajul și comercializarea 
ilegală a acestor specii (raportul studiului poate fi găsit la următorul link: https://danube-
sturgeons.org/wp-content/uploads/2021/04/Market-survey-final.pdf). În România, au fost 
raportate cel puțin 82 de cazuri de încălcări ale legislațieiprivind sturionii (comercializare, braconaj 
și utilizare de echipamente interzise pentru pescuit), datele fiind oferite de Poliția Română și 
Poliția de Frontieră. În total, au fost descoperite de către autorități în perioada studiată, cel puțin 
3427,6 kg de carne și cel puțin 25,8 kg de caviar. Deși situația speciilor de sturioni nu s-a 
îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, iar faptele constituie infracțiuni, în datele raportate de 
instanțe au fost identificare doar 3 cazuri care au ajuns în judecată în perioada 2016 - 2020, 
reprezentând 3,66% din totalul faptelor raportate de autoritățile de control. În toate cazurile s-a 
dispus interzicerea dreptului de pescuit pentru un an, într-un caz s-a dispus prestarea unei 
activități în folosul comunității pentru 60 de zile, iar într-un alt dosar inculpatul a fost condamnat 
la pedeapsa închisoarii cu executare deoarece avea antecedente privind braconajul. 

B. Situația cazurilor conexe scopului proiectului 
 
În ceea ce privește situația cazurile conexe proiectului SWiPE, 505 de cazuri (83,33% din totalul 
cazurilor) au vizat infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, pedeapsa variind de la 3 luni la 
un maxim de 36 de luni în cazul concursului de infracțiuni, existând și un caz în care pedeapsa 
pentru faptele prevăzute la art 44 lit.d) a fost aplicată sancțiunea închisorii timp de 2 luni în 
contextul în care legea prevede un minim de 3 luni instanța reținând circumstanțe atenuante și 
reducând cu o treime pedeapsa aplicată. Din aceste cazuri, doar în 14 cazuri executarea 
pedeapsei  închisorii nu a fost suspendată. 
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A fost identificat un singur caz sancționat de art. 25 din Legea 205/2004 privind protecția 
animalelor au fost identificate infracțiuni sancționate cu închisoare de la 3 luni până la 1 an sau 
amendă. Astfel, pentru uciderea unui șorecar comun (Buteo buteo), inculpatul a fost pedepsit cu 
amendă penală de 1200 lei. 
 
99 de cazuri (16,34% din totalul cazurilor) au fost raportate având ca obiect infracțiuni prevăzute 
de O.U.G nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Dintre acestea, în cazul a 2 dosare 
pedeapsa a fost avertismentul, 2 dosare sunt încă pe rol, într-un dosar inculpatul a fost achitat. 
Din restul de  94 de cazuri, în doar 4 cazuri pedeapsa a fost închisoare cuprinsă între 2 și 40 de 
luni cu suspendarea executarii, în restul cazurilor fiind aplicată sancțiunea amenzii penale cu 
valori cuprinse între 600 și 4500 lei. În doar 55 de cazuri a fost aplicată sancțiunea interzicerii 
dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 2 ani. 
 

d) Accesibilitatea datelor, nivelul lor de detaliu și coerență 
 
În cadrul activității B1 au fost trimise adrese la toate parchetele, instanțele și instituțiile de 
implementare a legii relevante (de ex., Poliția Română, Jandarmeria Română, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură, Administrațiile Parcurilor Naționale, ARBDD etc.)  din țară pentru 
a cere o situație a cazurilor de WLC din perioada 2015-2020. 

Formatul datelor furnizate de către instanțe a diferit de la instanță la instanță, primind răspunsuri 
ce conțineau doar numărul dosarului, altele având doar câteva informații generale despre dosar 
(obiect, an, soluția pe scurt), având inclusiv cazuri ce nu aveau numărul de dosar complet pentru 
a respecta prevederile GDPR. 

Având în vedere acestea, în timpul centralizării datelor s-a recurs la căutarea dosarelor în bazele 
de date naționale (portal.just.ro, rolii.ro) în vederea obținerii de informații cât mai complete despre 
cazuri. 

În urma centralizării datelor primite, au rezultat 25 de cazuri relevante (7 contravenții și 18 de 
infracțiuni) pentru scopul proiectului și aproximativ 600 de cazuri în afara scopului proiectului, dar 
relevante pentru a avea o situația mai clară asupra amplorii fenomenului infracțional la adresa 
speciilor sălbatice. 

În același timp au fost trimise adrese către toate Parchetele din țară pentru a solicita informații 
privind situația renunțărilor la urmărirea penală și a clasării dosarelor având ca obiect infracțiuni 
sanționate la legile relevante. Majoritatea parchetelor au furnizat aceste date, însă unele au 
comunicat totalul general al dosarelor neexistând o departajare în cele 2 categorii. 

VI.2. Analiza unor studii de caz 
 

a) Exemple de bune practici  
 

Caz de braconaj cinegetic, în care probele administrate au condus la condamnarea în 
apel a inculpatului (achitat în primă instanță) 
 

⇒ Situația de fapt 
 
Organele de poliție au fost sesizate cu privire la eventuale fapte de braconaj cinegetic. În baza 
sesizării, organele de poliție judiciară și paznicul de vânătoare s-au deplasat pe fondul de 
vânătoare, ocazie cu care au constatat că în zonă se deplasa un autoturism. Autoturismul 
respectiv a oprit pe albia pârâului din zonă, portbagajul acestuia a fost deschis și imediat după 
aceasta din interiorul autoturismului s-a auzit un zgomot înfundat identic cu zgomotul făcut de un 
obiect voluminos aruncat în grabă. Lucrătorii de poliție au semnalizat cu lanternele conducătorului 
autoturismului respectiv să oprească, însă acesta nu s-a conformat semnalului polițiștilor și și-a 
continuat deplasarea, fără a putea fi găsit ulterior. 
 
Întrucât lucrătorii de poliție au sesizat că la volanul autoturismul menționat anterior se afla 
inculpatul C, care era însoțit de încă o persoană, ce se afla pe scaunul din dreapta față, organele 
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de poliție judiciară au continuat cercetările și, în prezența acestuia, au verificat interiorul 
autoturismului, ocazie cu care au ridicat de pe butelia GPL din portbagajul autoturismului și de pe 
capacul rezervorului de benzină pete de culoare brun-roșcată ce păreau a fi de sânge, care au 
fost ambalate și sigilate cu sigiliul tip MAI. Totodată, de pe mocheta aflată în interiorul 
portbagajului, de pe sol și de pe firele de iarbă din zona în care a fost comisă fapta de braconaj 
cinegetic, identificată prin urmele traseologice (de târâre) găsite în locul respectiv, au fost ridicate 
fragmente de substanță de culoare brun-roșcată ce păreau a fi sânge, care au fost, de asemenea, 
ambalate și sigilate cu sigiliul tip MAI. 
 
Ulterior, în urma expertizei efectuate de către specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” - Secția biologie moleculară, aceste pete s-au dovedit a fi sânge ce provine de 
la un porc mistreț, deși inculpatul C, în declarațiile sale, a precizat că nu a cărat niciodată cu 
autovehiculul proprietate personală, animale sălbatice, vii sau împușcate. 
 
La aceasta se adaugă și faptul că, potrivit raportului de constatare tehnico-științifică balistică, 
arma aparținând inculpatului C este în stare de funcționare, iar țevile armei prezintă la interior 
reziduuri. 
 
Având în vedere pericolul social concret al faptei, împrejurările comiterii acesteia, s-a apreciat că 
efectuarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate de către inculpatul C este 
indispensabilă pentru documentarea activității infracționale și administrarea probatoriului necesar 
tragerii la răspundere penală a acestuia. 

⇒ Soluția primei instanțe  
 

Prin sentința penală inculpatul C a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic. 
Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut în esență că, pentru ca în cauză să se 
poată stabili dacă infracțiunea de braconaj a fost consumată în sensul uciderii animalului, era 
necesar ca organele de cercetare penală să stabilească dacă a avut loc la data respectivă o astfel 
de acțiune și o asemenea consecință. 
 
În acest sens, instanța de fond a constatat că nu rezultă din cuprinsul procesului-verbal 
antementionat dacă urmele de sânge se prezentau sau nu ca urme proaspete, aceasta cu atat 
mai mult cu cat la fața locului nu a fost găsit corpul animalului braconat, iar în împrejurimi nu au 
fost găsite urme ale proiectilelor folosite pentru a se putea stabili arma cu care s-a tras. Legat de 
acest ultim aspect nu rezultă din procesul-verbal de cercetare la fata locului ca zona respectivă 
a fost verificata în acest sens. 
 
De asemenea, nu s-a stabilit dacă urmele prelevate de la locul respectiv sunt identice cu cele 
prelevate din interiorul autoturismului ce aparține inculpatului, aceasta cu atât mai mult cu cat 
inculpatul deține atestat de vânător și permis de port – arma, iar potrivit declarației date în fața 
instanței a transportat cu aceasta masina carne rezultată în urma partidelor de vanatoare la care 
a participat. 
 
De asemenea, împrejurarea ca pe țeava armei deținută de inculpat potrivit raportului de 
constatare tehnico-științifică balistică s-au găsit reziduuri nu conduce automat la stabilirea 
vinovăției acestuia, câtă vreme cu ocazia întocmirii acestui raport nu s-a stabilit și vechimea 
acestora, existând și posibilitatea ca inculpatul să nu fi procedat la timp la curățarea armei. 
 
Se constata astfel în raport de probele administrate de parchet, că există un echivoc cu 
privire la faptul că la data respectivă a avut loc o infracțiune de braconaj, chiar dacă la fața 
locului s-au găsit urme de sânge, întrucât nu s-a probat în cauză că acestea proveneau dintr-o 
acțiune realizată la acea dată și nu la o dată anterioară sau dacă mistrețul fusese ucis sau doar 
rănit. Aceasta împrejurare era necesar a fi probată în mod neîndoielnic și doar pornind de la 
această situație se putea pune în discuție dacă inculpatul este sau nu autorul faptei. 
 

⇒ Procedura și motivele invocate în susținerea căii de atac 
 

Împotriva acestei soluții pronunțate în primă instanță, Parchetul a exercitat calea de atac a 
apelului, solicitând în esență admiterea căii de atac, desființarea sentinței penale apelate și 
pronunțarea unei soluții de condamnare a inculpatului intimat C pentru săvârșirea infracțiunilor 
de braconaj cinegetic. 
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Curtea, examinând hotărârea atacată, constată următoarele: 
Așa cum se reține și în considerentele sentinței apelate, pentru reținerea unei infracțiuni de 
braconaj, constând în împușcarea pe timp de noapte și fără autorizație a unui porc mistreț, este 
necesar ca organele judiciare să stabilească dacă a avut loc la data respectivă o astfel de acțiune 
și o asemenea consecință. 
 
Curtea reține situația de fapt prezentată în rechizitoriu, iar ca elemente de certitudine, Curtea va 
reține că imediat după ce martorul G a auzit cele două focuri de armă și a anunțat organele de 
poliție, mașina condusă de inculpatul intimat a fost văzută în zona de unde s-ar fi executat cele 
două focuri de armă, inculpatul refuzând însă să oprească la somația martorului D. De asemenea, 
tot ca elemente certe de ordin probator, instanța de control judiciar va mai reține că atât în zona 
respectivă, cât și în mașina inculpatului au fost identificate pete de sânge provenind de la un porc 
mistreț.  
Așa cum se arată și în motivele de apel, extrem de elocventă este și poziția procesuală oscilantă 
a inculpatului intimat.  
 
Procesul - verbal de investigare tehnico-științifică a locului faptei, procesul-verbal de cercetare a 
autoturismului condus de inculpat, raportul de constatare tehnico-științifică efectuat de specialiștii 
Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - Secția biologie moleculară, depozițiile 
martorului D și ale suspectului A, raportate la activitatea desfășurată de inculpatul intimat C 
ulterior datei de 10.10.2013 demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil implicarea 
acestuia cu forma de vinovăție cerută de lege în activitatea de capturare și ucidere a unui 
exemplar de porc mistreț (Sus scrofa) pe timp de noapte și în absența autorizației necesare 
pentru vânarea unui asemenea exemplar. 
 
Față de aceste considerente, Curtea va admite apelul formulat de Parchet, va desființa în 
integralitate sentința penală apelată și va condamna pe inculpatul intimat C la următoarele 
pedepse: 
- 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la mărturie mincinoasă.  
- 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic. 
 
Va dispune contopirea celor două pedepse principale aplicate, inculpatul intimat urmând a 
executa pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare și va dispune 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani. 
 
Reținând că inculpatul intimat a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru 
săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic, dreptul de a deține o armă de vânătoare este anulat. 

b) Exemple de cazuri nerezolvate 
 

Există un număr de cazuri în care suspecții au fost prinși transportând vânat ilegal. În aceste 
cazuri, din cauza lipsei de probe, nu s-a putut dovedi vinovăția suspecților cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de braconaj în forma uciderii ilegale și au fost condamnați pentru braconaj în forma 
posesiei și transportului ilegal. Pentru această formă de braconaj, sancțiunea este închisoarea 
de la 3 luni la 3 ani sau amendă (pentru forma tipică, sancțiunea este închisoarea de la 6 luni la 
3 ani).  
 
Un exemplu în care lipsa probelor a dus la închiderea cauzei este următorul. 
 
În data de 25 septembrie 2015 Inspectoratul de Jandarmi a fost sesizat prin intermediul sistemului 
112 privind existența unui urs captiv (femelă 250 de kg) prins în sârmele ce împrejmuiau o 
proprietate privată, din care a fost eliberat. 

În urma cercetărilor au fost identificate alte 2 cabluri amplasate în zonele de trecere prin gard cu 
scopul de a prinde animale sălbatice, acestea fiind ridicate și depuse la Camera de Corpuri 
Delicte a Inspectoratului Județean de Poliție. 

În urma cercetărilor nu au existat suficiente probe pentru a conduce la concluzia că proprietarul 
terenului a amplasat cablurile cu scopul de a prinde animale sălbatice, astfel că s-a dispus 
clasarea pentru comiterea infracțiunii de braconaj. 
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Conform art.112. lit. b) CPP sunt supuse confiscării bunurile care sunt destinate a fi folosite la 
săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, iar conform art. 42 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 
407/2006, fapta de a vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale, 
constituie infracțiune, iar cele trei capcane tip laț, prin modul de confecționare au destinația de a 
imobiliza vânatul de mari dimensiuni, astfel că instanța a admis propunerea Parchetului de a 
dispune confiscarea  celor 3 capcane tip laț. 

VI.3. Eficacitatea și problemele constatate în diferite etape 
ale combaterii WLC 
 
În cadrul activității B2 Participatory baseline data collection on wildlife crime in 11 focal countries 
and development of National Reports au fost realizate, cu ajutorul partenerului FFI, 4 întâlniri de 
tip focus-grup, dar și interviuri cu reprezentanți ai unor instituții - cheie în combaterea criminalității 
cu specii sălbatice. Astfel, au fost organizate întâlniri online cu procurori, judecători, ofițeri ai 
Jandarmeriei Române și reprezentanți ai Direcției Generale a Vămilor, dar s-au efectuat și 
interviuri și discuții față în față cu reprezentați ai Poliției Române: Serviciul protecția fondului 
forestier și piscicol inclusiv Poliția Deltei și Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, ai 
Autorității CITES din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentați ai Gărzii 
Naționale de Mediu, ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură și ai Comisariatului Regional 
Tulcea din cadrul ARBDD și un reprezentant al fermelor de sturioni. În total, au fost intervievate 
38 de persoane. 
 

a) Descoperire 
În general, eficiența detectării cazurilor de criminalitate cu specii sălbatice este evaluată ca fiind 
bună. Metodele de detecție menționate de către instituțiile cu atribuții în control au fost în special 
patrularea, controalele, pânda, denunțurile etc. În ceea ce privește problemele întâmpinate în 
procesul de combatere a criminalității cu specii sălbatice, răspunsurile au fost diferite, în funcție 
de instituția intervievată. Spre exemplu, dacă ar fi să ne referim la detectarea cazurilor de 
criminalitate de mediu, reprezentanții Jandarmeriei Române dar și cei ai ARBDD au fost de părere 
că lipsa echipamentelor de teren adecvate (mașini de teren, ambarcațiuni, camere cu vedere 
nocturnă, drone), precum și personalul insuficient, influențează negativ eficacitatea detectării. De 
asemenea, jandarmii consideră că ar fi de folos dacă și ei ar primi competențe de urmărire penală, 
precum Poliția. Continuând analiza problemelor întâmpinate în procesul de detectare a cazurilor 
de criminalitate de mediu, reprezentanții Poliției Române au fost și ei de părere că lipsa de 
personal dar și a echipamentelor de teren adecvate pentru polițiști reduc eficiența muncii 
acestora. În plus, polițiștii susțin că Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care 
gestionează în momentul de față și cazurile de braconaj, are mult prea multe atribuții (verificarea 
regimului armelor și munițiilor, verificarea gestionării substanțelor periculoase și a explozibililor 
etc.), cărora le fac cu greu față. Reprezentanții Direcției Generale a Vămilor au fost de părere că 
angajații lor ar putea fi mai eficienți în detectarea cazurilor de trafic cu specii protejate dacă ar 
putea folosi scannerele X-Ray cu care vămile au fost dotate, dar care nu pot fi folosite din cauza 
dificultății în obținerea autorizațiilor de funcționare necesare. Aceeași reprezentați ai Vămilor au 
subliniat și faptul că de multe ori ar fi necesară implicarea unor experți care să-i sprijine pe 
lucrătorii vamali în identificarea speciilor și părților unor animale protejate care sunt identificate 
cu ocazia controalelor vamale. Garda de Mediu consideră că o mai bună conștientizare a 
efectelor criminalității cu specii sălbatice ar crește gradul de detectare a cazurilor iar 
reprezentanții ARBDD dar și alte instituții indică frica celor care sunt martori la astfel de nereguli 
ca fiind o cauză pentru care nu toate cazurile sunt descoperite.  
 

b) Investigare 
Persoanele intervievate sunt de părere că procesul de investigare al infracțiunilor de mediu este 
îngreunat de multe ori de lipsa de conștientizare, implicare și colaborare a populației sau a unor 
persoane sau instituții-cheie, cum ar fi gestionarii fondurilor cinegetice sau organele judecătorești. 
Populația și organele judecătorești (procurori, judecători) consideră în general că infracțiunile de 
mediu nu sunt atât de grave, în sensul că nu îi afectează direct pe oameni, și ca urmare nu se 
impune stoparea acestora și pedepsirea făptașilor. De asemenea, s-a subliniat în cadrul 
interviurilor nevoia de specializare a personalului din cadrul Poliției sau a Parchetelor, sau chiar 
formarea unor departamente specializate, pentru a crește eficiența investigării cazurilor de 
criminalitate de mediu.  Nu în ultimul rând, nevoia de colaborare mai strânsă cu experți de mediu 



Raportul național “Infracționalitatea cu specii sălbatice în România. Studiul analizează datele  din 2015 până în 2020” 81 

 

 
 

     
 

a fost de asemenea punctată de către persoanele intervievate, iar nevoia unor baze de date cu 
informații despre infracțiunile de mediu a fost practic subliniată de către toate instituțiile 
participante la interviuri. O altă problemă este legată de valoarea prejudiciului, mai ales în cazul 
braconajului piscicol. Dacă aceasta este mică sau pedeapsa este sub un anumit prag, atunci 
instrumente mai sofisticate de tipul supravegherii, interceptării convorbirilor sau lucrului sub 
acoperire nu se justifică. Totodată ar fi necesare și resurse pentru analize ale probelor mai 
sofisticate (ADN și izotopice în cazul probelor provenite de la sturioni etc.).  
 

c) Urmărire penală 
În opinia procurorilor, faza de urmărire penală poate fi afectată de gradul mare de încărcare a 
acestora, în sensul că un singur procuror trebuie să se ocupe de foarte multe cazuri.  De 
asemenea, așa cum s-a menționat și mai sus, lipsa procurorilor specializați sau a structurilor 
specializate din cadrul Parchetelor poate să-și pună amprenta asupra eficienței etapei de 
urmărire penală. Procurorii au subliniat și ei că implicarea și colaborarea cu experți de mediu este 
destul de redusă, iar lipsa bazelor de date afectează de asemenea negativ munca lor. Un alt 
aspect important subliniat de către procurori a fost legat de nivelul pedepselor, care în opinia 
dumnealor sunt prea blânde. Spre exemplu, pedepsele fiind prea mici, nu se poate solicita 
instanțelor aprobarea folosirii metodelor speciale de supraveghere și cercetare. Folosirea acestor 
metode speciale (de exemplu interceptarea comunicațiilor, accesul la un sistem informatic, 
supravegherea video sau audio etc ) sunt permise de legislație mai ales pentru pedepse mai mari 
de 5 ani, iar majoritatea pedepselor pentru infracțiunile cu specii sălbatice nu depășesc acest 
prag, aspect menționat și de Poliția Română. 
 

d) Procedura judiciară 
În cadrul interviurilor organizate, judecătorii au subliniat că uneori termenele procedurale sunt 
prea mari, ceea ce poate afecta negativ eficiența muncii dumnealor. De asemenea, s-a menționat 
necesitatea unor baze de date a cazurilor și a soluționării lor, care să cuprindă inclusiv o baza de 
date privind experți care să poată fi consultați de către judecători. În acord cu alte instituții 
intervievate, s-a susținut necesitatea înființării unor instanțe specializate, care să se ocupe de 
cazurile de criminalitate de mediu. Judecătorii au mai amintit și despre existența unor lacune 
legislative, lipsa unor norme de procedură speciale pentru constatare și au subliniat și dumnealor 
că, de cele mai multe ori, sancțiunile prevăzute de lege sunt prea blânde și ineficiente. 
 

e) Sancțiuni aplicate 
Așa cum s-a arătat și mai sus, pedepsele prevăzute în legislația în vigoare sunt percepute de 
către persoanele intervievate ca fiind prea blânde și că în felul acesta nu ar descuraja făptuitorii. 
Atunci când autorul este la prima abatere sau fapta nu există interes public în urmărirea faptei (în 
cazul în care legea prevede pedeapsa amenzii sau închisoare de maxim 7 ani și din analiza 
criteriilor indicate (art. 318 CPP ), se renunță de regulă la urmărirea penală. Trebuie menționat și 
faptul că multe fapte sunt cu autor necunoscut, iar acestea de regulă rămân într-o bază de date 
până la prescripție. Dat fiind faptul că, pedepsele sunt percepute ca fiind prea mici, se consideră 
uneori că nu se justifică costurile cu judecata, luând în considerare că unele dosare nici măcar 
nu ajung în faza de judecată.  

VII. Concluzii și recomandări  
Concluzii 

● Nu există o bază de date națională, publică, cu privire la numărul de acțiuni desfășurate în 
domeniul WLC de către organele responsabile de aplicarea legii și, respectiv, cu privire la 
numărul de infracțiuni și contravenții, prin urmare amploarea acestui fenomen în România 
este greu de evaluat. Unele instituții publică periodic rapoarte de activitate, însă informația 
disponibilă este distribuită în cadrul mai multor instituții și poate fi accesată, la cerere,  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, iar nivelul detaliilor este influențat de modul de înregistrare a acestora și de nivelul 
de digitalizare în unele cazuri destul de redus.  

● Deși există un număr consistent de reglementări în domeniu, tehnica legislativă lasă de 
dorit, anumite texte legale fiind neclare sau neglijent formulate.28 

 
28 Mușat&Asociații, Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel național, 2021, Raport pentru 
Proiect LIFE SWIPE: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe., p. 108 
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● Organele de constatare la rândul lor aplică sancțiuni în principal raportat la cele mai 
cunoscute acte normative în materie (ex., Legea nr. 406/207; OUG nr. 195/2005; OUG nr. 
23/2008).  

● De asemenea, fapte incriminate, precum cele de la art. 33 din OUG nr. 57/2007, sunt foarte 
puțin sesizate/constatate, acestea neajungând a fi cercetate iar nivelul sancțiunilor este 
considerat a fi prea mic pentru a acționa în sensul descurajării activităților ilegale, părere 
împărtășită de asemenea și de autoritățile de control dar și de cele judiciare. 

● Numărul de infracțiuni relevante pentru scopul proiectului este foarte mic, în perioada 
2015-2020 fiind identificate doar 18 cazuri, dar fenomenul WLC, cu afectarea speciilor de 
interes cinegetic și piscicol este destul de semnificativ, fiind înregistrate cel puțin 600 de 
dosare în 70% din instanțele din România. Marea majoritate a cazurilor ajunse în instanță 
s-au finalizat cu condamnări, procentul fiind de 84,21% pentru speciilor protejate și 
respectiv 92,67% pentru celelalte specii. Cea mai frecventă sancțiune aplicată a fost 
închisoarea cu suspendarea executării, în cuantum spre minimul legal. 

● În jurisprudență, practic, nu sunt identificate activități ilegale săvârșite împotriva speciilor 
de păsări strict protejate (a fost identificat un singur caz în perioada 2015 - 2020), fapt ce 
denotă mai degrabă lipsa unui sistem de control/constatare a unor astfel de fapte, decât 
inexistența propriu-zisă a acestora. Deși speciile de păsări protejate pe teritoriul României 
sunt incluse în anexele Legii nr. 407/2006 care prevăd speciile pentru care vânătoarea este 
permisă, respectiv interzisă, practica judiciară analizată nu dezvăluie sancționarea unor 
astfel de fapte.29 

● Departamente specializate în criminalitatea de mediu sunt foarte puține (doar în cadrul 
Poliției) ceea ce reduce eficiența investigării cazurilor de criminalitate de mediu. 

● Multe dintre instituții au indicat o lipsă de personal și de logistică, inclusiv echipamente. 
● De asemenea, există o diferență clară între modul în care sunt tratate, atât din punct de 

vedere legislativ cât și ca pedepse prevăzute, braconajul la vânătoare față de cel la pescuit, 
ultimul fiind mai puțin sancționat. Chiar dacă, în cazul vânătorii, adesea sunt implicate arme 
care pot spori gradul de periculozitate, braconajul piscicol afectează bunăstarea 
comunităților care trăiesc din pescuit prin privarea de această resursă.  

● Multe fapte, deși ilegale și de un grad de periculozitate ridicat, rămân nepedepsite.30  Chiar 
dacă nu a fost posibilă o atribuire exactă privind WLC, numărul dosarelor care nu au ajuns 
în instanță  este foarte mare (aproximativ 7200 - pentru Legea nr. 407/2006, OUG nr.  
23/2008 și OUG nr. 57/2007 în 82,4% din parchetele din România), dosarele respinse fiind 
de 10 ori mai multe decât cele trimise în judecată. 

● Exceptând confiscările Direcției Generale a Vămilor, marea majoritate a contravențiilor nu 
se referă la fapte care sunt incluse în scopul proiectului SWiPE fiind reprezentate de pescuit 
fără permis sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență, 
pășunat în zone nepermise, acces auto sau moto în zone protejate, deranj al faunei de 
interes cinegetic, perturbarea unor specii protejate etc. 

● În ciuda existenței unor protocoale de colaborare între diverse instituții, în unele cazuri au 
existat nemulțumiri privind implementarea acestor colaborări. De exemplu, atât Garda de 
Mediu cât și Direcția Generală a Vămilor au considerat ca insuficient nivelul de colaborare 
între ele, chiar dacă pe aeroportul Otopeni situația este calificată drept bună.  

● Nu există o practică a colaborării între instanțe și experți sau specialiști în biologie și/sau 
ecologie care să explice și să evidențieze dimensiunea impactului real al WLC. 

● Populația și organele judecătorești (procurori, judecători) consideră în general că 
infracțiunile de mediu nu sunt atât de grave, în sensul că nu îi afectează direct pe oameni, 
și ca urmare nu se impune stoparea acestora și pedepsirea făptașilor. 

● Uneori există o problemă în identificarea speciilor, mai ales dacă sunt exotice sau dacă nu 
fac parte în prezent din cele vânate. De remarcat că identificarea speciilor nu este o sarcină 
ușoară în funcție de calitatea probelor, de cât de complete sunt exemplarele, dacă sunt 
cunoscute sau nu și, nu în ultimul rând, de disponibilitatea specialiștilor. Uneori sunt 
necesare identificarea complexă a ADN-ului sau analiza izotopică pentru a determina 
specia și/sau culpa ceea ce necesită resurse umane și financiare. 

 
Recomandări 

 
29 Mușat&Asociații, Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel național, 2021, Raport pentru 
Proiect LIFE SWIPE: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe., p. 108 - 109 
30 Mușat&Asociații, Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel național, 2021, Raport pentru 
Proiect LIFE SWIPE: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe., p. 108 
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1. Baze de date și schimb de informații 
● Realizarea unei baze de date naționale cu privire la numărul de acțiuni desfășurate în 

domeniul WLC de către organele responsabile de aplicarea legi pe o structură care să 
permită colectarea unitară a datelor și creșterea gradului de digitalizare a acestora.  

● Realizarea unei baze de date națională cu experți în biologie și/sau ecologie atât pentru 
identificarea speciilor cât și pentru utilizarea lor în instanțe în vederea unei mai bune 
înțelegeri a fenomenului WLC de către judecători. 

● Realizarea unei liste cu laboratoarele, tipul de analize și prețurile acestora, disponibile în 
România sau Uniunea Europeană, care să fie pusă la dispoziția organelor de cercetare 
penală pentru a întări calitatea probelor.  

 
2. Îmbunătățirea cadrului legal aplicabil31 
Având în vedere tratarea sumară a anumitor activități și/sau fapte ilegale, în mod disparat și 
neuniform, în diverse acte normative, aceasta îngreunează aplicabilitatea corectă a prevederilor 
și, în consecință, conduce la lipsa sancționării sau la sancționarea necorespunzătoare a 
subiecților implicați în comiterea faptelor ilegale. Considerăm că se impune incriminarea faptelor 
contra mediului înconjurător (în speță, contra speciilor de faună sălbatică) și în Codul penal sau 
chiar crearea unui Cod al mediului prin care s-ar putea elimina inadvertențele din domeniu și s-
ar crea prevederi clare, concise, cu privire la fiecare activitate ilegală ce trebuie sancționată în 
raport de speciile de faună sălbatică protejate.  
Spre exemplu, se impun îmbunătățiri legislative, dar și administrative (astfel cum este cazul) în 
legătură cu: 
 

● Braconajul 
Pentru a spori gradul de identificare a activităților ilegale în materie, se impune reflectarea unei 
noi obligații în Legea nr. 407/2006, și anume obligația oricărei persoane care, în exercitarea 
atribuțiilor legale, constată săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de această lege, de a sesiza de 
îndată organele de urmărire penală. 
 
Astfel, este necesară introducerea unui nou articol, după art. 49, care ar putea să fie formulat 
după modelul art. 13 din Legea nr. 101/2011: 
(1) Orice persoană care în exercitarea atribuțiilor legale constată săvârșirea unei infracțiuni 
prevăzute de prezenta lege are obligația de a sesiza de îndată organele de urmărire penală. 
 
De asemenea, este nevoie de înăsprirea pedepselor pentru pescuitul ilegal, și în special pentru 
speciile de sturioni, astfel încât să poată fi utilizate în cercetările penale metode speciale de 
supraveghere prevăzute de Codul de procedură penală. 
 

● Mai mult, pentru a reflecta în mod clar gravitatea acestor tipuri de activități ilegale                                
împotriva speciilor de faună sălbatică și a ridica gradul de sancționare, este necesar ca 
nerespectarea obligației de sesizare să fie pedepsită. După modelul art. 267 (Omisiunea sesizării) 
din Codul penal, considerăm necesară completarea articolului propus la paragraful anterior cu 
următoarele alineate: 
(2) Omisiunea persoanelor cu atribuții de control care, luând cunoștință de săvârșirea unei astfel 
de fapte, nu sesizează de îndată organele de urmărire penală, se pedepsește cu închisoare de 
la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(3) Când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau 
amenda. 
 
 
● Sesizări ale infracțiunilor: considerăm că formulările legislative menționate la pct. 1 de 
mai sus (privind obligația de sesizare și omisiunea sesizării) sunt necesare a fi incluse, prin 
analogie, și în celelalte reglementări cadru în materie de biodiversitate, cu precădere în: 

● OUG nr. 57/2007, după articolul 53; 
● OUG nr. 23/2008, după articolul 66; 
● OUG nr. 195/2005, după articolul 99. 

 
● Traficul de specii de faună protejate.  

 
31Mușat&Asociații, Incriminarea activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică la nivel național, 2021, Raport pentru 
Proiect LIFE SWIPE: Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe., p. 109 - 113 
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Din analiza legislației și jurisprudenței românești reiese faptul că autoritățile nu iau în considerare 
problemele legate de criminalitatea organizată implicată în traficul cu specii sălbatice. Având în 
vedere că multe cazuri de trafic de animale sălbatice din Europa de Est sunt pur și simplu 
nedetectate, sunt necesare măsuri suplimentare pentru combaterea în mod eficient a acestei 
infracțiuni. Pe lângă includerea în legislație a unor competențe clare ale Poliției de Frontieră în 
acest domeniu, sau chiar crearea unei Direcții speciale care să investigheze astfel de fapte, se 
impune și o corelare a prevederilor privind comerțul ilegal care, din păcate, sunt dispersate în mai 
multe acte normative, printre care: 
 

● Legea nr. 101/201132, în art. 6, în care comerțul cu exemplare din speciile de faună sau 
floră sălbatică protejate ori cu părți sau derivate ale acestora, cu încălcarea dispozițiilor 
legale în domeniu […] reprezintă infracțiune; 

● OUG nr. 195/2005, în art. 96 în care este reglementată doar obligația persoanelor fizice și 
juridice de a marca individual specimenele aparținând speciilor de floră și faună sălbatică 
pentru care există interdicții la comercializare, neîndeplinirea ei constituind contravenție;  

● Hotărârea nr. 127/1994, în art. 1, alin. (2), prin care sunt instituite contravenții pentru 
activități neautorizate de comerț cu animale sălbatice terestre sau acvatice, care fac 
obiectul convențiilor internaționale privind controlul internațional al comerțului cu specii de 
floră și faună sălbatică amenințate cu dispariția; 

● OUG nr. 23/2008, în art. 65, prin care sunt instituite infracțiuni pentru comercializarea 
sturionilor fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 
Spre deosebire de comerțul menționat în aceste acte normative, care se poate face în situații 
excepționale, autorizate expres, considerăm că se impune ca traficul cu specii de faună sălbatică 
protejate să fie interzis total, în mod expres. 
 
Traficul  este o formă de comerț ilegal care de regulă implică un element de extraneitate, și anume 
tranzitul, acesta nefiind incriminat per se în legislația din România, deși este un fenomen amplu, 
care reprezintă o amenințare gravă pentru biodiversitate și pentru dezvoltarea durabilă, 
desfășurat la nivel global de către organizații criminale. Astfel, pentru a sprijini reducerea acestui 
fenomen, se impune adoptarea unor prevederi mult mai clare în legislație, menite să 
reglementeze expres și să clarifice această activitate ilegală, eliminând confuzii33 de genul celor 
din Legea nr. 101/2011 în care comerțul cu exemplare din speciile de faună sau floră sălbatică 
protejate, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, reprezintă infracțiune în raport cu 
Hotărârea nr. 127/1994, în care activitățile neautorizate de comerț reprezintă simple contravenții. 
 
Prin urmare, sunt necesare noi măsuri precum abrogarea acestor prevederi și introducerea unor 
prevederi unitare privind comerțul ilegal în actul normativ cadru în materie, și anume OUG nr. 
57/200734, precum și incriminarea separată a traficului cu specii de faună sălbatice, care 
reprezintă o problemă de o gravitate deosebită la nivel global, multe fapte în această materie 
nefiind identificate.  
 
Astfel, propunem introducerea unui nou text de lege în OUG nr. 57/2007, prin care comerțul ilegal 
să fie incriminat în amănunt, în mod unitar, și chiar introducerea unui nou articol în Codul penal 
privind acest tip de trafic, având în vedere gravitatea acestui fenomen. 
 
Alături de articolul 359  (Traficul de produse sau substanțe toxice) din Codul penal, prevăzut la 
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice care include infracțiuni cu legături tangențiale în 
domeniul protecției mediului, se impune introducerea unui nou articol denumit Traficul de specii 
de faună protejate, cu următorul text:  
(1) Creșterea în captivitate, capturarea, deținerea, transportul, comercializarea, schimbul sau 
orice altă operațiune privind circulația oricăror specii de faună sălbatică protejate prin 
reglementări internaționale, în stare vie sau moartă, sau părți ori produse provenite de la acestea, 
fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.  
(2) Tentativa se pedepsește. 
 

 
32 Până la data finalizării prezentului Raport, Legea nr. 101/2011 a fost abrogată prin Legea nr. 90 din 19 aprilie 2021 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene 
în domeniul protecției mediului). Această nouă lege a modificat Ordonanța nr. 57/2007 privind ariile și speciile protejate, 
în sensul includerii prevederilor propuse mai sus, privind incriminarea penală a traficului de specii protejate. 
33 A se vedea supra nota 32. 
34 A se vedea supra nota 32 
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De asemenea, sunt necesare prevederi specifice în această materie în legătură cu obligațiile și 
competențele Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Spre exemplu, în art. 50 din OUG 
nr. 57/2007, după litera f) trebuie adăugat expres faptul că controlul aplicării prevederilor acestei 
ordonanțe de urgență se exercită de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurilor 
proprii ale […] Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe domeniul său de competență, 
în ceea ce privește activitățile de trafic de specii de faună sălbatică. 
 
3. Implicarea autorităților naționale în asigurarea respectării și aplicării legii.  
Așa cum reiese și din analiza jurisprudențială, implicarea autorităților în aplicarea normelor 
existente la nivel național și internațional nu este suficientă. Este necesară o mai bună 
coordonare între autoritățile din domeniul general al mediului, pescuitului, vânătorii, continuând 
cu autoritățile vamale, poliție, parchete și instanțe. 
 
Astfel, propunem crearea unor unități specializate de control și urmărire a activităților ilegale 
împotriva speciilor de faună sălbatică protejate, atât la nivelul administrației publice cu 
competențe în domeniu, poliției, inclusiv a poliției de frontieră, cât și al parchetelor și instanțelor, 
pentru îndeplinirea eficientă a investigațiilor, inspecțiilor, supravegherii și implementării normelor 
existente. De asemenea, sunt necesare și programe speciale de formare și consolidare a 
capacităților persoanelor cu atribuții de control, la nivel național, iar aceste nevoi nu mai pot fi 
ignorate. 
 
O logistică mai bună și o performanță mai bună sunt, de asemenea, urgente pentru a crește 
nivelul de detectare WLC, inclusiv utilizarea UAV, camere fixe și scanere cu raze X pentru vamă. 
 
4. Implicarea autorităților naționale în asigurarea finanțării pentru măsurile propuse 
pentru diminuarea/acoperirea riscului de conflict om-animal.  
De exemplu, cazul ursului care a stârnit multe reacții la finalul anului 2021: pentru această situație, 
mai multe măsuri au fost propuse de experți și ONG-uri, pentru acestea existând deja cadrul 
legal, lipsind însă fonduri suficiente pentru implementarea eficientă a acestora.  
 
Astfel, pentru ca ursul să nu asocieze localitățile cu sursa de hrană, este nevoie să fie 
implementate de autorități de acum și pe termen lung, s-au propus o serie de măsuri precum:  

• amplasarea de pubele anti-urs și îmbunătățirea gestionării deșeurilor;  
• implicarea activă a localnicilor în limitarea hrănirii urșilor;  
• utilizarea de sisteme și măsuri de prevenire a atacurilor urșilor asupra animalelor 

domestice, cum ar fi garduri electrice și câini specializați de pază;  
• îmbunătățirea sistemului de compensare a pagubelor provocate de urs;  
• reducerea fragmentării habitatelor naturale, limitarea colectării fructelor de pădure în 

arealul de distribuție a speciei, etc.  
• Mai mult, e nevoie să fie interzisă hrănirea complementară în fondurile cinegetice pe o 

rază de cel puțin 10 km față de localități, în zonele în care ursul este permanent prezent.  
 
5. Întărirea statului de drept.  
Instituțiile naționale, dar și cele europene trebuie să abordeze infracțiunile împotriva mediului ca 
fiind grave amenințari pentru pace și dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător. În acest context 
apare necesară consolidarea statului de drept la toate nivelurile pentru a îmbunătăți legislația, 
dar și implementarea acesteia la nivel internațional și național, prin impunerea unor sancțiuni 
substanțiale, consolidarea personalului necesar acestui scop, precum și sprijinirea capacităților 
tehnologice necesare acestui personal în activitatea de sancționare a infracțiunilor și/sau 
contravențiilor.  
 
Separat, dar în sensul celor de mai sus, considerăm că, cel puțin la nivel național, se impune 
inclusiv crearea în cadrul instanțelor de judecată a unor complete și secții specializate în 
judecarea cauzelor în acest domeniu (pentru judecarea infracțiunilor / contravențiilor ecologice), 
precum și a unor parchete specializate de dreptul mediului. 
 
6. Leadership.  
Statul, prin instituțiile sale abilitate, ar trebui să stabilească o coordonare centrală cu diverse 
autorități și instituții internaționale relevante (ex., ONU, INTERPOL etc.), pentru a combate 
implicarea grupurilor criminale organizate în infracțiuni împotriva speciilor de faună sălbatică 
protejate. În același sens, Statul ar trebui să stabilească sistemul prin care poate combate 
producerea activităților ilegale în acest domeniu și să solicite inclusiv sprijin financiar pentru a 
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construi și implementa acest sistem, precum și pentru a accesa capacitățile și tehnologia 
necesare îndeplinirii acestui obiectiv. 
 
7. Acțiuni de conștientizare a populației.  
Este de asemenea necesară informarea populației și luarea unor acțiuni de conștientizare atât 
asupra criminalității aduse faunei sălbatice protejate și a efectelor negative în timp, precum și a 
sancțiunilor care pot fi aplicate în cazul nerespectării reglementărilor privind protecția acestora. 
De asemenea, sunt necesare campanii de sensibilizare și informare a populației, prin care 
cetățenii să fie determinați să sesiseze orice fapte ilegale săvârșite împotriva speciilor de animale 
în general și a celor de animale strict protejate în special, fiind dificil ca astfel de fapte să fie 
identificate doar de organele de control. 
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Anexa 1.  Numărul de cazuri de WLC din fiecare județ (în ordine alfabetică) 

Nr. Crt Județ Nr. de 
cazuri 

1 Alba 26 

2 Arad 38 

3 Argeș 16 

4 Bacău 28 

5 Bihor 15 

6 Bistrița-Năsăud 6 

7 Botoșani 6 

8 Brăila 7 

9 Brașov 7 

10 Buzău 11 

11 Călărași 12 

12 Caraș-Severin 8 

13 Cluj 16 

14 Constanța 34 

15 Covasna 3 

16 Dâmbovița 18 
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17 Dolj 28 

18 Galați 16 

19 Giurgiu 2 

20 Gorj 9 

21 Harghita 3 

22 Hunedoara 8 

23 Ialomița n/a 

24 Iași 16 

25 Ilfov 2 

26 Maramureș 16 

27 Mehedinți 10 

28 Mureș 10 

29 Neamț 18 

30 Olt 4 

31 Prahova 24 

32 Sălaj 13 

33 Satu Mare 2 

34 Sibiu n/a 
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35 Suceava 27 

36 Teleorman 11 

37 Timiș 16 

38 Tulcea 52 

39 Vâlcea 17 

40 Vaslui 6 

41 Vrancea 3 

42 București 1 
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Anexa 2 – Centralizarea datelor furnizate de parchete pe legi 
 

Nr.cr
t 
 

Județ Legea 
nr. 

107/1996 

OUG nr.  
195/2005 

Legea 
nr.407/2006 

OUG nr.  
57/2007 

OUG nr. 
23/2008 

Total 
clasare 

 

TOTAL 
RUP 

 

TOTAL 
GENERAL 

(plus 
dosarele de 

la observații) 
 

Cazuri raportate de 
Parchete fără a fi 

departajate pe clasare sau 
RUP 

 

Clasare RUP Clasare RUP Clasare RUP Clasare RUP Clasare RUP 

1 Alba 0 0 7 24 66 5 3 0 25 79 101 108 230 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sebeș a raportat 6 dosare în 
temeiul OUG nr. 195/2005, 8 
dosare în temeiul Legii nr. 
407/1996, 7 dosare în temeiul OUG 
nr. 23/2008, total 21 dosare  

2 Arad 0 0 23 5 19 22 4 0 18 29 64 56 204 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Lipova a raportat 51 de cazuri de 
netrimitere în judecată și 33 de 
dosare soluționate cu renunțare la 
urmărire penală total 84 dosare. 

3 Argeș 1 0 3 12 40 19 0 0 18 39 62 70 202 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Argeș a raportat 4 dosare 
întemeiate în baza Legii nr. 
107/1996, 12 dosare în baza OUG 
nr. 195/2005, 26 dosare în baza 
Legii nr.  407/2006 , 1 dosar în 
baza OUG nr. 57/2005 și 27 
dosare în baza OUG nr. 23/2008, 
total 70 dosare. 



Raportul național “Infracționalitatea cu specii sălbatice în România. Studiul analizează datele  din 2015 până în 2020” 94 
 

 
 

     

4 Bacău 3 0 9 4 44 11 0 0 24 119 80 134 235 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Podul Turcului  a raportat 2 dosare 
întemeiate  în baza OUG nr. 
195/2005, 13 dosare în baza Legii 
nr. 407/2006 , și 6 dosare în baza 
OUG și 23/2008, total 21 dosare. 

5 Bihor 3 1 8 1 67 24 12 7 4 43 94 76 170   

6 Bistrița-
Năsăud 

1 1 20 5 44 10 1 0 0 1 66 17 83   

7 Botoșani 0 0 0 1 11 1 0 0 12 86 23 88 111   

8 Brăila 3 0 12 16 13 11 1 0 56 588 85 615 700   

9 Brașov 1 0 0 0 16 2 1 0 0 1 18 3 130 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Făgăraș  a raportat  2 dosare în 
baza Legii nr. 107/1996,1  dosar în 
baza OUG nr. 195/2005, 16 dosare 
în baza Legii nr. 407/2006, 2 dosare 
în baza OUG nr. 57/2007 și 
48  dosare în baza OUG nr.  
23/2008, total 68 dosare. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Brașov  a raportat  4 dosare în baza 
Legii nr. 107/1996,10 dosar în baza 
OUG nr. 195/2005, 20 dosare în 
baza Legii nr. 407/2006, 7 dosare în 
baza OUG nr. 57/2007,  total 
41  dosare. 

Total general 109 dosare. 
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10 Buzău 0 0 6 15 15 3 0 0 1 1 22 19 64 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Buzău a raportat un nr. de 23 de 
dosare aferente legilor menționate. 

11 Constanța 1 0 15 13 16 10 1 1 52 151 85 175 260   

12 Călărași 0 0 12 22 19 4 0 0 5 284 36 310 346   

13 Caraș-
Severin 

1 0 0 3 30 6 2 0 3 5 36 14 50   

14 Cluj 1 1 0 5 64 23 4 0 6 13 75 42 117   

15 Covasna 0 0 1 0 36 6 1 0 4 1 42 7 49   

16 Dâmbovița 2 7 0 5 25 42 1 2 12 14 40 80 120   

17 Dolj 3 3 3 0 11 1 1 0 5 7 23 11 34   

18 Galați 6 1 40 32 59 18 1 0 31 130 138 181 319   

19 Giurgiu n/a n/
a 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a     74 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Giurgiu a raportat 19  dosare în 
baza OUG nr.  195/2005,29  dosare 
în baza Legii nr. 407/2006, 1 dosar 
în baza OUG nr. 57/2007 și   25 
dosare în baza OUG nr. 23/2008, 
total 74 dosare. 

20 Gorj 8 3 9 12 63 22 2 0 11 51 93 88 181   
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21 Harghita 0 0 15 1 16 1 1 0 1 0 33 2 45 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Toplița a raportat 10  dosare în 
baza Legii nr. 407/2006,  total 10 
dosare. 

22 Hunedoara 4 0 6 4 44 29 4 1 20 22 78 56 158 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Orăștie a raportat  3 dosare în baza 
OUG nr. 195/2005, 15 dosare în 
baza Legii nr.  407/2006,  și   6 
dosare în baza OUG nr. 23/2008, 
total 24 dosare. 

23 Ialomița 4 0 11 63 24 7 1 0 136 458 176 528 704   

24 Iași 12 1 22 29 63 13 4 0 43 161 144 204 348   

25 Ilfov 0 0 17 7 23 17 1 2 40 24 81 50 131   

26 Maramureș 5 0 11 2 47 6 4 1 2 8 69 17 86   

27 Mehedinți 2 0 2 2 42 22 1 0 5 29 52 53 155 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Drobeta Turnu Severin a raportat 2 
dosare în baza Legii nr. 107/1996, 
1 dosar în baza OUG nr.  
195/2005,9  dosare în baza Legii 
nr. 407/2006 și  38  dosare în baza 
OUG nr. 23/2008 total 50 dosare. 
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28 Mureș 1 0 51 2 52 6 2 2 6 2 112 12 208 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Reghin  a raportat 2 dosare în baza 
Legii nr. 107/1996, 21 dosare în 
baza Legii nr. 407/2006 
și  61  dosare în baza OUG nr. 
23/2008 total 84 dosare. 

29 Neamț 6 1 5 2 27 6 1 10 3 62 42 81 229 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Piatra Neamț  a raportat 10 dosare 
în baza Legii nr. 107/1996,  40 
dosare în baza OUG nr.  195/2005, 
32 dosare în baza Legii nr. 
407/2006 și 24 dosare în baza OUG 
nr, 23/2008 total 106 dosare. 

30 Olt 1 0 2 0 23 8 0 0 53 192 79 200 720 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Slatina  a raportat 4 dosare în baza 
Legii nr. 107/1996,  9 dosare în 
baza OUG nr. 195/2005, 44  dosare 
în baza Legii nr. 407/2006 și
 346 dosare în baza OUG 
nr.23/2008 total 403 dosare. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Balș a raportat 3  dosare în baza nr. 
OUG 195/2005, 13  dosare în baza 
Legii nr. 407/2006 și  22  dosare în 
baza OUG nr. 23/2008 total 38 
dosare total general 441 dosare. 

31 Prahova 0 2 0 0 24 42 1 2 10 13 35 59 94   
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32 Sălaj 0 0 2 31 29 39 0 2 2 20 33 92 172 Parchetul Șimleu a furnizat datele 
pe  legi astfel: OUG nr. 195/2005 16 
dosare în baza OUG nr. 195/2005, 
23 dosare în baza Legii nr. 
407/2006 și 8 dosare în baza OUG 
nr. 23/2008, total 47 dosare. 

33 Satu Mare 1 0 6 21 21 14 7 2 1 14 36 51 97 Parchetul Negrești Oaș a raportat 
10 dosare deschise în baza 
prevederilor OUG nr.  23/2008.  

34 Sibiu 1 0 8 10 36 8 1 20 6 12 52 50 102   

35 Suceava 3 1 8 5 14 3 0 0 11 50 36 59 137 Parchetul Vatra Dornei  a raportat 
20 dosare  în baza prevederilor 
Legii nr. 407/2006, iar Parchetul 
Câmpulung Moldovenesc 1 dosar 
în baza OUG nr. 195/2005, 17 în 
baza Legii nr.  407/2006, 1 dosar în 
baza OUG nr. 57/2007 și 3 dosare 
în baza OUG nr.  23/2008, total 42 
dosare. 
 

36 Teleorman 0 0 4 0 23 15 0 0 5 167 32 182 480 Parchetul Turnu Măgurele  a 
raportat 1 dosar în baza Legii nr. 
107/1996, 20 de dosare în baza 
Legii nr. 407/2066, 245 dosare în 
baza OUG nr. 23/2008, total 266 
dosare. 

37 Timiș 1 0 3 0 14 1 1 0 6 7 25 8 33   
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38 Tulcea                         32 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Babadag a raportat 32 dosare în 
baza  OUG nr. 23/2008, total 32 
dosare. 

39 Vâlcea 2 0 8 7 39 13 0 0 36 277 85 297 435 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Brezoi  a raportat 2 dosare în baza 
Legii nr. 107/1996, 1 dosar în baza 
OUG nr. 195/2005, 9 dosare în 
baza Legii  nr. 407/2006, 3 în baza 
OUG nr. 57/2007, 38 în baza OUG 
nr.  23/2008, total 53 dosare. 

40 Vaslui 1 0 12 4 40 11 0 0 23 75 76 89 165   

41 Vrancea 0 0 0 7 6 6 0 0 10 19 16 32 48   

42 București 0 0 3 1 1 0 2 0 22 6 28 7 35   

TOTAL 2509 4223 8293   

 
 
 
 
 


