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În studiul de faţă analizei juridico-penale sunt supuse infracţiunile de încălcare a obligaţiilor ce revin reprezentanţilor 

autorităţilor, persoanelor fizice sau juridice, în legătură cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului. Se 

au în vedere infracţiunile specificate la art.223-226 CP RM. În acest scop, au fost stabilite: obiectul juridic special; obiectul 

material sau imaterial (după caz); victima; conţinutul faptei (acţiunii sau inacţiunii) prejudiciabile; urmările prejudiciabile 

ale infracţiunii şi legătura cauzală (după caz); alte semne ale laturii obiective a infracţiunii (dacă acestea sunt obligatorii 

pentru calificarea faptei); tipul componenţei de infracţiune în funcţie de rezultatul infracţiunii (componenţă materială, 

componenţă formală, componenţă formal-materială); momentul de consumare a infracţiunii; forma şi tipul vinovăţiei; 

motivul şi scopul infracţiunii; condiţiile generale şi speciale ale subiectului infracţiunii; circumstanţele agravante.  

Cuvinte-cheie: mediu, obligaţii ce revin în legătură cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului, 

securitate ecologică; circulaţia substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, date 

despre poluarea mediului, obligaţii de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. 

 
OFFENCES ON VIOLATION OF OBLIGATIONS INCUMBENT TO PUBLIC OFFICIALS, TO 

NATURAL OR LEGAL PERSONS WITH REGARD TO THEIR ECONOMIC AND SOCIAL 

PRACTICES WITH ENVIRONMENTAL IMPACT: PENAL LAW ANALYSIS 

In the present study are submitted to penal-juridical analysis the offenses on violation of obligations incumbent to 

public officials, to natural or legal persons, with regard to their economic and social practices with environmental 

impact, namely, the offences specified at art.223-226 PC RM. For this purpose, there have been established: the special 

juridical object; the material or immaterial object (where applicable); the victim; the content of the prejudicial act 

(action or inaction); the prejudicial consequences of the offence and the causal link (where applicable); other signs of 

the objective side of the offence (if these are required to qualify the offence); the indication of the type of content of the 

offence with regard to the offence conclusion (material content, formal content, formal-material content); the moment 

of consumption of the offence; the form and type of the guilt; the reason and purpose of the offence; the general and 

special conditions of the subject of the offence; the aggravating circumstances. 

Keywords: environment; obligations incumbent with regard to economic and social practices with environmental 

impact; ecological security; the circulation of radioactive, bacterial or toxic substances, materials and wastes; data on 

environmental pollution; the obligations on liquidation of the consequences of environmental violations. 

 

 

1. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice (art.223 CP RM) 

La art.223 CP RM se prevede răspunderea pentru infracţiunea de încălcare a cerinţelor securităţii 

ecologice la proiectarea, amplasarea, construcţia sau punerea în exploatare, precum şi la exploatarea con-

strucţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respecta-

rea lor, dacă aceasta a provocat: 

– mărirea esenţială a nivelului radiaţiei (lit.a)); 

– daune sănătăţii populaţiei (lit.b)); 

– pieirea în masă a animalelor (lit.c)); 

– alte urmări grave (lit.d)). 

Obiectul juridic generic al infracţiunii de încălcare a cerinţelor securităţii ecologice (ca şi al tuturor celor-

lalte infracţiuni specificate în Capitolul IX al Părţii Speciale a Codului penal) îl formează relaţiile sociale cu 

privire la integritatea mediului. 

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.223 CP RM are un caracter complex. Astfel, obiec-

tul juridic principal îl constituie relaţiile sociale cu privire la respectarea cerinţelor securităţii ecologice în 
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procesul realizării de activităţi economice şi sociale cu impact asupra mediului. La rândul său, obiectul juri-

dic secundar îl formează relaţiile sociale cu privire la menţinerea în limitele admisibile a nivelului radiaţiei, 

la sănătatea sau viaţa persoanelor ori viaţa animalelor.  
Obiectul material al infracţiunii analizate are un caracter complex. În aceste condiţii, obiectul material 

principal îl constituie construcţiile industriale, agricole, ştiinţifice sau alte obiective. Cât priveşte obiectul 
material secundar, acesta îl reprezintă, după caz, solul, subsolul, apele, flora sau fauna, corpul persoanei. 
Aerul atmosferic constituie obiectul imaterial secundar al infracţiunii specificate la art.223 CP RM.  

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la art.223 CP RM are următoarea structură: 1) fapta prejudicia-
bilă care constă în acţiunea sau în inacţiunea de încălcare a cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, am-
plasarea, construcţia sau punerea în exploatare, ori la exploatarea construcţiilor industriale, agricole, 
ştiinţifice sau a altor obiective; 2) urmările prejudiciabile sub forma: a) măririi esenţiale a nivelului radiaţiei; 
b) daunelor cauzate sănătăţii populaţiei; c) pieirii în masă a animalelor; d) altor urmări grave; 3) legătura 
cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile. 

Acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă se concretizează în încălcarea cerinţelor securităţii ecologice la 
proiectarea, amplasarea, construcţia sau punerea în exploatare, ori la exploatarea construcţiilor industriale, 
agricole, ştiinţifice sau a altor obiective. 

Proiectarea reprezintă elaborarea unei lucrări tehnice întocmite pe baza unei teme date, care cuprinde cal-
culele tehnico-economice, desenele, instrucţiunile etc., necesare executării unei construcţii industriale, agri-
cole, ştiinţifice sau a unui alt obiectiv. 

Amplasarea constituie aşezarea pe un anumit loc a construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a 
altor obiective. 

Construcţia se exprimă în ansamblul de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor şi maşinilor, precum 
şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau consolidării unei construcţii industriale, agri-
cole, ştiinţifice sau a unui alt obiectiv. 

Punerea în exploatare reprezintă predarea de către executor a construcţiei industriale, agricole, ştiinţifice 
sau a unui alt obiectiv, care este corelativă cu recepţia respectivului obiectiv de către o comisie abilitată, pre-
supunând efectuarea de testări ale obiectivului predat/recepţionat, includerea acestuia în procesul tehnologic, 
verificarea documentaţiei necesare etc. 

Exploatarea constituie utilizarea conform destinaţiei a unei construcţii industriale, agricole, ştiinţifice sau 
a unui alt obiectiv (fabricarea producţiei, producerea energiei etc.). 

Printre obiectivele proiectate, amplasate, construite, puse în exploatare sau exploatate se numără: cons-
trucţiile industriale (uzine, fabrici, centrale electrice, conducte magistrale, obiective subterane etc.); construc-
ţiile agricole (întreprinderi de creştere a animalelor, sisteme de ameliorare a solului, sere etc.), construcţiile 
ştiinţifice (obiective radiologice (nucleare), staţii şi posturi staţionare şi mobile destinate observaţiilor asupra 
stării şi poluării mediului etc.); alte obiective (obiective locative, obiective de menire social-culturală, depo-
zite, garaje, chioşcuri, gherete, pavilioane, cabine, corpuri şi panouri de afişaj etc.). 

Nu se au în vedere alte entităţi. De exemplu – în ipoteza dării în exploatare ori a exploatării vehiculelor 
terestre, a navelor sau aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a 
zgomotului în timpul funcţionării – se aplică art.152 sau 153 din Codul contravenţional al Republicii Moldo-
va, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.2008 [1]. 

În vederea atestării faptului de încălcare a cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, amplasarea, con-

strucţia sau punerea în exploatare, ori la exploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor 

obiective, este indispensabilă identificarea reglementărilor normative care stabilesc cerinţele securităţii eco-

logice, pe care le-a încălcat făptuitorul. Printre actele normative, care conţin astfel de reglementări, se numă-

ră: Codul funciar al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 25.12.1991 [2]; 

Legea Republicii Moldova privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, adoptată de Parlamentul 

Republicii Moldova la 09.07.2010 [11]; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
 
despre aprobarea Regula-

mentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, nr.306 din 

30.03.2000 [4], etc.  

În ipoteza nerespectării prevederilor normative menţionate mai sus, devine aplicabil art.223 CP RM. 

Infracţiunea prevăzută la art.223 CP RM este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din mo-

mentul producerii urmărilor prejudiciabile sub forma: a) măririi esenţiale a nivelului radiaţiei; b) daunelor 

cauzate sănătăţii populaţiei; c) pieirii în masă a animalelor; d) altor urmări grave. 
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În sensul prevederii de la lit.a) art.223 CP RM, prin „mărirea esenţială a nivelului radiaţiei” se are în 

vedere producerea unui incident radiologic/nuclear sau a unui accident radiologic/nuclear. Conform Legii 

privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, adoptate de Parlamentul Republicii 

Moldova la 08.06.2012 [12], incidentul radiologic/nuclear constituie evenimentul care afectează instalaţia 

nucleară/radiologică şi care conduce la mărirea dozei de expunere a personalului în raport cu nivelul admisi-

bil şi/sau conduce la prezenţa substanţelor radioactive în zonele unde acestea nu sunt prevăzute conform pro-

iectului şi care necesită aplicarea unor măsuri de corecţie; accidentul radiologic/nuclear reprezintă evenimen-

tul care afectează instalaţia nucleară/radiologică şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediu-

lui cu substanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare. 

Trebuie de menţionat că nivelul admisibil al radiaţiei emise de radionuclizii existenţi în scoarţa pământu-

lui, în aer, apă, în materiale de construcţie, vegetaţie etc. se stabileşte în corespundere cu Regulamentul şi 

Normele igienice ale Ministerului Sănătăţii privind reglementarea expunerii la radiaţii a populaţiei de la sur-

sele naturale, nr.217 din 30.07.2001 [18]. 

În sensul prevederii de la lit.b) art.223 CP RM, prin „daune cauzate sănătăţii populaţiei” se are în vedere 

apariţia unei boli sau a unui eveniment de sănătate care determină probabilitatea înaltă a unui număr mare de 

decese şi/sau a unui număr mare de dizabilităţi în rândul populaţiei afectate ori care determină expunerea 

largă la acţiunea unui agent biologic, chimic sau fizic ce poate cauza în viitor riscuri semnificative pentru un 

număr substanţial de persoane în mijlocul populaţiei afectate. 

În sensul prevederii de la lit.c) art.223 CP RM – aşa cum rezultă din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a 

informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, nr.1076 

din 16.11.2010 [5] – prin „pieirea în masă a animalelor” se înţelege moartea unui număr considerabil de anima-

le sălbatice, de fermă, de companie etc., când rata pieirii depăşeşte media statistică de trei şi mai multe ori. 

În sensul prevederii de la lit.d) art.223 CP RM, prin „alte urmări grave” trebuie de înţeles vătămarea 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul persoanei. 

Dacă fapta nu implică survenirea unor astfel de urmări prejudiciabile, art.223 CP RM este inaplicabil. În 

schimb, pot fi aplicate alte norme. De exemplu, pentru darea în exploatare a întreprinderilor, secţiilor, agre-

gatelor, căilor de transport, obiectivelor comunale, a altor obiective noi, precum şi a celor reconstruite, fără 

instalaţiile de prevenire a impactului negativ asupra stării şi regenerării pădurilor, răspunderea se aplică în 

conformitate cu art.133 din Codul contravenţional. La fel, proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte 

obiective, care nu corespund condiţiilor de securitate a utilizării, prelucrării şi evacuării deşeurilor, se califică 

în conformitate cu alin.(8) art.154 din Codul contravenţional. În alte cazuri, încălcarea cerinţelor ecologice la 

construcţia, la punerea în funcţiune, la exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective atrage răspun-

derea potrivit art.144 din Codul contravenţional. 

Latura subiectivă a infracţiunii de încălcare a cerinţelor securităţii ecologice se caracterizează prin 

intenţie sau imprudenţă faţă de fapta prejudiciabilă şi prin imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile. Moti-

vul infracţiunii se exprimă, în principal, în superficialitatea manifestată de către făptuitor în raport cu respec-

tarea cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, amplasarea, construcţia sau punerea în exploatare, ori la 

exploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective. 

Subiectul infracţiunii specificate la art.223 CP RM este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul 

săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice). 

În plus, subiectul are calitatea specială de persoană responsabilă de proiectarea, amplasarea, construirea, 

punerea în exploatare sau exploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective. 

De exemplu, în conformitate cu Legea privind protecţia mediului înconjurător, reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale şi beneficiarii programelor şi activităţilor, care presupun schimbări ale mediului 

înconjurător sau ale unor componente ale acestuia, sunt obligaţi să informeze populaţia care locuieşte în peri-

metrul zonei de protecţie sanitară a obiectivului social-economic, în etapele de proiectare şi amplasare a aces-

tuia, cu cel puţin 30 de zile înainte de întocmirea materialelor de atribuire a terenului în conformitate cu legisla-

ţia, despre proiectarea, amplasarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor social-economice; de asemenea, repre-

zentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi beneficiarii programelor şi activităţilor, care presupun 

schimbări ale mediului înconjurător sau ale unor componente ale acestuia, sunt obligaţi să obţină avizul pozitiv 

al Expertizei ecologice de stat asupra documentaţiei de proiect, elaborate în modul stabilit. 
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În acord cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în lipsa documentaţiei de urba-
nism şi de amenajare a teritoriului, reprezentantul autorităţii executive a administraţiei publice locale este cel 

obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor abilitate, o schemă de amplasare a imobilului/terenului şi a 

reţelelor edilitare, care, fiind avizată, printre altele, de inspectoratul ecologic, va servi drept temei pentru ela-
borarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare; reprezentantul autorităţii executive a admi-

nistraţiei publice locale este obligat să anexeze la certificatul de urbanism pentru proiectare, printre altele, 
avizul ecologic. 

Potrivit Hotărârii Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
 
cu privire la aprobarea şi implementarea Re-

gulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat privind amplasarea, proiectarea, construcţia şi exploa-

tarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze, revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 
16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de între-

prinzător, nr.17 din 29.12.2005, administraţia întreprinderilor şi instituţiilor de proiectare, construcţie şi ex-
ploatare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze este cea care trebuie să asigure controlul de la-

borator al stării condiţiilor mediului înconjurător la obiectivele subordonate. 
Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind construcţia 

locuinţelor proprietate privată, nr.623 din 02.07.1999, beneficiarul executării de construcţie a locuinţei priva-
te într-un oraş (municipiu) este cel obligat să avizeze la agenţia ecologică documentaţia de proiect pentru 

construcţia, reconstrucţia şi modificarea locuinţelor private, verificată de specialişti atestaţi. 
Şi astfel de exemple pot continua. Important este ca, în orice caz, făptuitorul să aibă o datorie de respecta-

re a cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, amplasarea, construcţia, punerea în exploatare sau la ex-
ploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice ori a altor obiective, în a cărei exercitare a manifestat 

deficienţe care au condus la neîndeplinirea acestei datorii. 

Articolul 233 CP RM poate fi considerat normă specială în raport cu art.329 CP RM „Neglijenţa în servi-
ciu” în cazul în care subiectul infracţiunii este o persoană publică. Tragerea unei astfel de persoane la răspun-

dere în baza art.223 CP RM exclude aplicarea suplimentară a art.329 CP RM. 

2. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacterio-

logice sau toxice (art.224 CP RM) 
În art.224 CP RM – sub aceeaşi denumire marginală de încălcare a regulilor de circulaţie a substanţelor, materia-

lelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice sunt incriminate (reunite) şapte variante-tip de infracţiuni. 
În acest fel, prima variantă-tip de infracţiune, prevăzută la alin.(1) art.224 CP RM, se exprimă în încălcarea regu-

lilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea substanţelor, 
materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, erbicidelor sau a altor 

substanţe chimice, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului.  
La rândul său, cea de-a doua variantă-tip de infracţiune, specificată la lit.b) alin.(2) art.224 CP RM, presupu-

ne încălcarea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau 
utilizarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, 

erbicidelor sau a altor substanţe chimice, săvârşită în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei ca-
lamităţi naturale. 

Cea de-a treia variantă-tip de infracţiune, prevăzută la lit.c) alin.(2) art.224 CP RM, constă în încălcarea 

regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea 
substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, erbici-

delor sau a altor substanţe chimice, soldată cu impurificarea, otrăvirea sau infectarea mediului. 
Cea de-a patra variantă-tip de infracţiune, specificată la lit.d) alin.(2) art.224 CP RM, presupune încălca-

rea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utiliza-
rea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, er-

bicidelor sau a altor substanţe chimice, soldată cu pieirea în masă a animalelor. 
Cea de-a cincea variantă-tip de infracţiune, prevăzută la lit.a) alin.(3) art.224 CP RM, se exprimă în încăl-

carea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utili-
zarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, 

erbicidelor sau a altor substanţe chimice, care provoacă din imprudenţă îmbolnăvirea în masă a oamenilor. 

Cea de-a şasea variantă-tip de infracţiune, consemnată la lit.b) alin.(3) art.224 CP RM, presupune încălca-

rea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utiliza-
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rea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, er-

bicidelor sau a altor substanţe chimice, care provoacă din imprudenţă decesul persoanei. 

În sfârşit, cea de-a şaptea variantă-tip de infracţiune, specificată la alin.(4) art.224 CP RM, constă în în-

călcarea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau 

utilizarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticide-

lor, erbicidelor sau a altor substanţe chimice, soldată cu decesul a două sau mai multor persoane. 

Obiectul juridic special al infracţiunii specificate la alin.(1) art.224 CP RM are un caracter complex. 

Astfel, obiectul juridic principal îl constituie relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală de substanţe, ma-

teriale şi deşeuri radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi de substanţe chimice. La rândul său, obiec-

tul juridic secundar îl formează relaţiile sociale cu privire la sănătatea populaţiei sau la integritatea mediului. 

Obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.224 CP RM are un caracter complex. În aceste con-

diţii, obiectul material principal îl constituie substanţele, materialele sau deşeurile radioactive, bacteriologice 

ori toxice, sau pesticidele, erbicidele sau alte substanţe chimice. Obiectul material secundar îl reprezintă, după 

caz, solul, subsolul, apele, flora sau fauna, corpul persoanei. Aerul atmosferic constituie obiectul imaterial secun-

dar al infracţiunii specificate la alin.(1) art.224 CP RM. 

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin.(1) art.224 CP RM cuprinde fapta prejudiciabilă care 

constă în acţiunea sau în inacţiunea de încălcare a regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, 

îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea substanţelor, materialelor sau deşeurilor radioactive, bacte-

riologice ori toxice, sau a pesticidelor, erbicidelor ori a altor substanţe chimice. Această acţiune sau inacţiune 

se află în legătură cauzală cu pericolul cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului. 

Regulile ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau de utilizarea sub-

stanţelor, materialelor sau deşeurilor radioactive, bacteriologice ori toxice, sau a pesticidelor, erbicidelor ori a 

altor substanţe chimice, pe care le încalcă făptuitorul, sunt stabilite în cadrul unor acte normative, la care face 

trimitere alin.(1) art.224 CP RM şi care astfel complinesc dispoziţia de incriminare a faptei respective. 

Printre asemenea acte normative se numără: Legea Republicii Moldova privind protecţia mediului încon-

jurător, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 16.06.1993 [13]; Legea Republicii Moldova cu privi-

re la regimul produselor şi substanţelor nocive, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 03.07.1997 

[14]; Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, adoptată de Par-

lamentul Republicii Moldova la 23.09.2010 [15]; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
 
cu privire la 

preîntâmpinarea importului şi comercializării ilicite a produselor chimice şi biologice destinate utilizării în 

agricultură şi silvicultură pe teritoriul republicii, nr.740 din 02.11.1995 [6]; Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova
 
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale, nr.798 din 18.06.2002 [7], etc. 

Infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.224 CP RM este o infracţiune formal-materială. Pentru consumarea 

ei nu este suficientă săvârşirea acţiunii sau inacţiunii de încălcare a regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, im-

portul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea substanţelor, materialelor sau deşeurilor 

radioactive, bacteriologice ori toxice, sau a pesticidelor, erbicidelor ori a altor substanţe chimice. Mai este 

necesar să apară pericolul real al cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului, nu să fie efec-

tiv cauzate asemenea daune. 

Prin „daune cauzate sănătăţii populaţiei sau mediului” se înţelege: impurificarea, otrăvirea sau infectarea 

mediului; pieirea în masă a animalelor; îmbolnăvirea în masă a oamenilor. 

În acord cu alin.(2) art.126 CP RM, caracterul esenţial al daunei cauzate se stabileşte luându-se în consi-

derare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, exis-

tenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei. 

Dacă fapta nu implică apariţia pericolului real al cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau 

mediului, alin.(1) art.224 CP RM nu poate fi aplicat. Însă, pot fi aplicate alte norme. Astfel, pentru încălcarea 

regulilor de gestionare a deşeurilor, răspunderea se aplică în conformitate cu unele prevederi ale art.154 din 

Codul contravenţional: nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, 

neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construc-

ţie, menajere şi de altă natură (alin.(1)); depozitarea arbitrară sau în locuri interzise ori utilizarea unor alte 

procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate (alin.(3)); transmiterea deşeurilor peri-

culoase unor persoane fizice sau juridice care nu deţin licenţe (autorizaţii) pentru transportul, păstrarea şi pre-

lucrarea lor (alin.(6)); nerespectarea regimului şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor de prelucrare şi neutra-
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lizare a deşeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a deşeurilor industriale, menajere şi de altă natură 

(alin.7)); nerespectarea regulilor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri (alin.(9)). 

În alte ipoteze, răspunderea se aplică în baza art.155 din Codul contravenţional, pentru încălcrea regulilor 

de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a substanţelor radioactive, a preparatelor biologice, chi-

mice şi a altor substanţe toxice: încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a 

substanţelor radioactive, a preparatelor biologice şi chimice, a îngrăşămintelor minerale, a substanţelor me-

liorative, a pesticidelor, a stimulatorilor de creştere a plantelor, a amestecurilor de preparate sau a altor sub-

stanţe toxice, dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii (alin.(1)); încălcarea 

normativelor, regulilor şi standardelor care stabilesc modul şi limitele aplicării substanţelor menţionate la 

alin.(1) art.155 din Codul contravenţional (alin.(2); aplicarea de preparate chimice şi de alte substanţe de pro-

tecţie a plantelor cu ajutorul aviaţiei, introducerea lor în sol adăpostit, în zonele sanitare de protecţie a surse-

lor de apă şi în zonele de protecţie a apelor în perioada de toamnă–iarnă, cu excepţia cazurilor de aplicare în 

lupta contra rozătoarelor (alin.(3)). 

Latura subiectivă a infracţiunii în cauză se caracterizează prin intenţie sau imprudenţă faţă de fapta preju-

diciabilă şi prin imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile. Motivul infracţiunii se exprimă, în principal, în 

superficialitatea manifestată de către făptuitor în raport cu respectarea regulilor ce ţin de fabricarea, importul, 

exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau de utilizarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioac-

tive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, erbicidelor sau a altor substanţe chimice. 

Subiectul infracţiunii specificate la alin.(1) art.224 CP RM este: 1) persoana fizică responsabilă care la 

momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice). 

În afară de aceasta, subiectul are calitatea specială de persoană obligată să respecte regulile ce ţin de fabri-

carea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau de utilizarea substanţelor, materialelor 

şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, ori a pesticidelor, erbicidelor sau a altor substanţe chimice. 

Obligativitatea respectării acestor reguli rezultă din prevederile actelor normative care reglementează cir-

culaţia substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice ori a pesticidelor, erbici-

delor sau a altor substanţe chimice: Legea privind protecţia mediului înconjurător; Legea cu privire la regi-

mul produselor şi substanţelor nocive; Legea cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară; Ho-

tărârea Guvernului Republicii Moldova
 
cu privire la preîntâmpinarea importului şi comercializării ilicite a 

produselor chimice şi biologice destinate utilizării în agricultură şi silvicultură pe teritoriul republicii; Hotă-

rârea Guvernului Republicii Moldova
 
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale etc. 

Cât priveşte infracţiunile prevăzute la alin.(2)-(4) art.224 CP RM, deosebirea acestora faţă de infracţiunea 

specificată la alin.(1) art.224 CP RM constă, în principal, în conţinutul obiectului juridic secundar şi în struc-

tura şi conţinutul laturii obiective. 

La concret, se aduce atingere, în plan secundar, relaţiilor sociale cu privire la: viaţa animalelor (în cazul 

infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2) art.224 CP RM); sănătatea persoanei (în ipoteza infracţiunii specificate 

la lit.a) alin.(3) art.224 CP RM); viaţa persoanei (în cazul infracţiunilor prevăzute la lit.b) alin.(3) şi la 

alin.(4) art.224 CP RM). 

Sub aspectul structurii laturii obiective, infracţiunile prevăzute la alin.(2)-(4) art.224 CP RM sunt infracţi-

uni materiale. Excepţie constituie numai infracţiunea specificată la lit.b) alin.(2) art.224 CP RM care este o 

infracţiune formală. În consecinţă, infracţiunea prevăzută la lit.b) alin.(2) art.224 CP RM se consideră consu-

mată din momentul încălcării regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, trans-

portarea sau de utilizarea substanţelor, materialelor sau deşeurilor radioactive, bacteriologice ori toxice, sau a pes-

ticidelor, erbicidelor ori a altor substanţe chimice. În cazul celorlalte infracţiuni specificate la alin.(2)-(4) art.224 

CP RM, consumarea este marcată de producerea urmărilor prejudiciabile sub formă de: impurificare, otrăvire sau 

infectare a mediului (lit.c) alin.(2)); pieire în masă a animalelor (lit.d) alin.(2)); îmbolnăvire în masă a 

oamenilor (lit.a) alin.(3)); deces al persoanei (lit.a) alin.(3)); deces a două sau mai multor persoane (alin.(4)). 

În situaţia infracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) art.224 CP RM, locul infracţiunii este semnul secundar 

obligatoriu al laturii obiective. Se are în vedere zona situaţiei ecologice excepţionale sau zona unei calamităţi 

naturale. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului re-
ţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu 

substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, nr.961 din 21.08.2006 [8], prin „situaţie 
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ecologică excepţională” se înţelege întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a populaţiei la un 
obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural, tehnogen sau 

biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi umane şi materiale . 

În general, prin „calamitate” se are în vedere situaţia de fapt determinată de un eveniment neaşteptat care 

poate provoca urmări grave pentru o anumită colectivitate sau pentru un grup de persoane [3]. 

Atragem atenţia că, în ipoteza infracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) art.224 CP RM, se are în vedere nu 

oricare calamitate, dar numai calamitatea naturală. 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumula-

re şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, 

prin „calamitate naturală” se înţelege fenomenul distructiv natural şi (sau) antroponatural, la producerea 

căruia poate apărea sau apare un pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, se deteriorează sau se distrug 

bunurile materiale, factorii şi componentele de mediu. 

În încheierea analizei infracţiunilor prevăzute la art.224 CP RM, accentuăm că acestea se pot afla între ele 

în concurs. Explicaţia constă în faptul că, la alin.(1), lit.b)-d) alin.(2), lit.a), b) alin.(3) şi alin.(4) art.224 CP 

RM, sunt prevăzute şapte infracţiuni de sine stătătoare.  

3. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului 

(art.225 CP RM) 

Fapta de tăinuire de date sau prezentare intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului este 

incriminată în art.225 CP RM într-o variantă-tip şi într-o variantă agravată. 

Astfel, varianta-tip de infracţiune, specificată la alin.(1) art.225 CP RM, se exprimă în tăinuirea datelor 

sau în prezentarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care 

gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de către o persoa-

nă juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, 

chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi 

despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudenţă: 

– îmbolnăvirea în masă a oamenilor (lit.a)); 

– pieirea în masă a animalelor (lit.b)); 

– decesul persoanei (lit.c)); 

– alte urmări grave (lit.d)). 

În varianta sa agravată, prevăzută la alin.(2) art.225 CP RM, tăinuirea de date sau prezentarea intenţio-

nată de date neautentice despre poluarea mediului se soldează cu decesul a două sau mai multor persoane. 

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.225 CP RM are un caracter complex. În acest sens, 

obiectul juridic principal îl constituie relaţiile sociale cu privire la realizarea dreptului la accesul liber la 

informaţiile (datele) veridice privitoare la starea mediului. La rândul său, obiectul juridic secundar al infrac-

ţiunii de tăinuire de date sau de prezentare intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului îl for-

mează relaţiile sociale cu privire la viaţa animalelor, sănătatea sau viaţa persoanei. 

În general, prin „informaţii” („date”) se are în vedere cunoştinţele despre persoane, subiecte, fapte, eveni-

mente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei. Totuşi, numai datele despre avariile cu poluare excesivă a 

mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau să-

nătatea populaţiei, ori despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului pot reprezenta obiectul 

imaterial principal al infracţiunii prevăzute la art.225 CP RM. De aceea, se aplică răspunderea conform 

art.180 CP RM în ipoteza încălcării intenţionate de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii le-

gale de asigurare şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în proporţii 

considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la 

ocrotirea sănătăţii populaţiei sau la protecţia mediului, cu excepţia informaţiilor (datelor) despre avariile cu 

poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase 

pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, ori despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului.  

                                                           

 Denumirile şi criteriile de evaluare a situaţiilor excepţionale sunt prezentate în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informa-

ţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, nr.1076 din 16.11.2010. 
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Obiectul material secundar al infracţiunii specificate la art.225 CP RM îl reprezintă, după caz, solul, sub-
solul, apele, flora sau fauna, corpul persoanei.  

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la art.225 CP RM are următoarea structură: 1) fapta preju-
diciabilă care constă în acţiunea sau în inacţiunea de tăinuire a datelor sau de prezentare a datelor neautentice 
despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte 
urmări periculoase pentru viaţa ori sănătatea populaţiei, sau despre starea sănătăţii populaţiei afectate de po-
luarea mediului; 2) urmările prejudiciabile sub forma: a) îmbolnăvirii în masă a oamenilor; b) pieirii în masă 
a animalelor; c) decesului persoanei; d) altor urmări grave; 3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi 
urmările prejudiciabile. 

După cum se poate vedea, fapta prejudiciabilă analizată cunoaşte următoarele două modalităţi normative 
alternative: 1) inacţiunea de tăinuire a datelor despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare ra-
dioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa ori sănătatea populaţiei, sau 
despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului; 2) acţiunea de prezentare a datelor 
neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică 
sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa ori sănătatea populaţiei, sau despre starea sănătăţii populaţiei 
afectate de poluarea mediului. 

Oricare din aceste două modalităţi este suficientă pentru aplicarea răspunderii în baza art.225 CP RM. 
Prima dintre modalităţile nominalizate mai sus presupune neîndeplinirea de către făptuitor a obligaţiei de 

furnizare a datelor despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacterio-
logică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa ori sănătatea populaţiei, sau despre starea sănătăţii popula-
ţiei afectate de poluarea mediului, deşi făptuitorul putea şi trebuia să execute această obligaţie. 

Cea de-a doua modalitate a faptei prejudiciabile examinate presupune furnizarea respectivelor date către 
destinatar, însă aceste date nu corespund realităţii, reflectând exagerat sau diminuat anumite detalii legate de 
avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări 
periculoase pentru viaţa ori sănătatea populaţiei, sau despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea 
mediului. 

Obligaţia de furnizare – completă şi veridică – a datelor despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu 
poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa ori sănătatea popula-
ţiei, sau despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului decurge din conţinutul unor acte nor-
mative, la care face trimitere art.225 CP RM. 

Printre astfel de acte normative se numără: Legea privind protecţia mediului înconjurător; Legea Republi-

cii Moldova cu privire la protecţia civilă, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 09.11.1994 [16]; 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de obser-

vare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, 

otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, nr.961 din 21.08.2006; Hotărârea Guvernului Republicii Mol-

dova cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor 

în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, nr.1076 din 16.11.2010, etc. 

Infracţiunea specificată la art.225 CP RM este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din mo-

mentul producerii urmărilor prejudiciabile sub forma: a) îmbolnăvirii în masă a oamenilor; b) pieirii în masă 

a animalelor; c) decesului persoanei; d) altor urmări grave. 

Aceste urmări prejudiciabile au un caracter alternativ. Producerea oricăreia din ele este suficientă în vede-

rea aplicării răspunderii conform art.225 CP RM. Producerea mai multora din urmările prejudiciabile con-

semnate mai sus (în ipoteza unicităţii infracţiunii) poate fi luată în considerare la individualizarea pedepsei. 

În sensul prevederii de la lit.d) alin.(1) art.225 CP RM – aşa cum reiese din anexa nr.2 la Hotărârea Gu-

vernului Republicii Moldova cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi 

prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, 

nr.1076 din 16.11.2010 – prin „îmbolnăvirea în masă a oamenilor” se are în vedere îmbolnăvirea a cel puţin 

20 de persoane.  

Noţiunea „pieirea în masă a animalelor”, desemnând urmările prejudiciabile în ipoteza specificată la lit.b) 

alin.(1) art.225 CP RM, a fost definită cu ocazia analizei ipotezei prevăzute la lit.c) art.223 CP RM. De 

aceea, facem trimitere la explicaţiile corespunzătoare. 

În sensul prevederii de la lit.d) alin.(1) art.225 CP RM, prin „alte urmări grave” trebuie de înţeles vătăma-

rea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 
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Dacă fapta nu implică producerea urmărilor prejudiciabile consemnate în dispoziţia art.225 CP RM, răs-
punderea poate fi aplicată conform alin.(4) art.154 din Codul contravenţional, pentru tăinuirea informaţiei 
sau pentru prezentarea intenţionată de informaţii false sau incomplete privind gestionarea deşeurilor, privind 
evacuarea lor în caz de avarie. De asemenea, împiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru ecologie la 
inspectarea obiectivelor şi refuzul de a acorda informaţii, precum şi prezentarea unei informaţii eronate 
despre starea mediului se califică în conformitate cu art.145 din Codul contravenţional. Nu în ultimul rând, la 
alin.(5) art.155

1
 al Codului contravenţional se stabileşte răspunderea pentru tăinuirea cazurilor de depistare, 

de sustragere, de pierdere a surselor de radiaţii ionizante, a materialelor nucleare, de distrugere a integrităţii 
surselor radioactive sau neinformarea, în termen de 24 de ore, a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Acti-
vităţilor Nucleare şi Radiologice despre aceste fapte. 

Latura subiectivă a infracţiunii analizate se caracterizează prin intenţie faţă de fapta prejudiciabilă şi prin 
imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile. Dacă făptuitorul manifestă intenţie faţă de urmările prejudiciabi-
le, în prezenţa scopului de a slăbi baza economică şi capacitatea de apărare a ţării, cele săvârşite pot fi califi-
cate ca diversiune, în conformitate cu art.343 CP RM. 

Motivele infracţiunii de tăinuire de date sau de prezentare intenţionată de date neautentice despre polua-
rea mediului se pot exprima în: excesul de zel; frica de a fi sancţionat de conducător; răzbunare etc. 

Subiectul infracţiunii prevăzute la art.225 CP RM este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul 
săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice). 

Subiectul în cauză are calitatea specială de persoană cu funcţie de răspundere sau de persoană care gestio-
nează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, ori de persoană juridică având obli-
gaţia să informeze despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacterio-
logică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, ori despre starea sănătăţii popula-
ţiei afectate de poluarea mediului. 

După cum rezultă din legislaţia în materie (în special, din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţii-
lor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, nr.1076 din 16.11.2010), 
subiect al infracţiunii prevăzute la art.225 CP RM, după caz, este sau reprezintă: Guvernul; Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Economiei; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Mediului; Ministerul 
Apărării; Ministerul Finanţelor; subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne; Serviciul 
Vamal; Serviciul Hidrometeorologic de Stat; autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor, munici-
piilor, unităţilor cu statut special de autonomie; Agenţia „Apele Moldovei”; Întreprinderea de Stat 
„Moldtranselectrica”; Academia de Ştiinţe a Moldovei; S.A. „Moldova-GAZ”; agenţii economici care au în 
proprietate reţele de gaze sau obiecte de gazificare etc. 

Aplicarea răspunderii în baza art.225 CP RM exclude calificarea suplimentară conform art.327, 328 sau 
335 CP RM. 

Circumstanţa agravantă specificată la alin.(2) art.225 CP RM presupune o pluralitate de victime (două sau 
mai multe). Numărul de victime nu influenţează asupra calificării infracţiunii, însă poate fi luat în considera-
re la individualizarea pedepsei. Aplicarea răspunderii în baza alin.(2) art.225 CP RM exclude calificarea su-
plimentară conform alin.(2) art.149 CP RM. 

4. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice (art.226 CP RM) 
Fapta de neîndeplinire a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice este incriminată 

în art.226 CP RM într-o variantă-tip şi într-o variantă agravată. 
În aceste condiţii, varianta-tip de infracţiune, specificată la alin.(1) art.226 CP RM, se exprimă în eschi-

varea sau în îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o 
persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de 
către o persoană juridică, a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice, dacă aceasta a 
provocat din imprudenţă: 

– îmbolnăvirea în masă a oamenilor (lit.a)); 
– pieirea în masă a animalelor (lit.b)); 
– decesul persoanei (lit.c)); 
– alte urmări grave (lit.d)). 
În varianta sa agravată, consemnată la alin.(2) art.226 CP RM, neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a 

consecinţelor încălcărilor ecologice se soldează cu decesul a două sau mai multor persoane. 
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Obiectul juridic special al infracţiunii specificate la art.226 CP RM are un caracter complex. La concret, 
obiectul juridic principal îl constituie relaţiile sociale cu privire la îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor 
de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. În acelaşi timp, obiectul juridic secundar îl formează rela-
ţiile sociale cu privire la sănătatea sau viaţa persoanelor, viaţa animalelor.  

Obiectul material al infracţiunii examinate îl reprezintă, după caz, solul, subsolul, apele, flora sau fauna, 
corpul persoanei. Aerul atmosferic constituie obiectul imaterial al infracţiunii specificate la art.226 CP RM.  

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.226 CP RM include următoarele trei semne: 1) fapta preju-
diciabilă care constă în acţiunea de îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor 
încălcărilor ecologice sau în inacţiunea de eschivare de la îndeplinirea acestora; 2) urmările prejudiciabile 
sub forma: a) îmbolnăvirii în masă a oamenilor; b) pieirii în masă a animalelor; c) decesului persoanei;  
d) altor urmări grave; 3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile. 

Cele două modalităţi normative alternative ale faptei prejudiciabile examinate sunt: 1) acţiunea de înde-
plinire necorespunzătoare a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice; 2) inacţiunea de 
eschivare de la îndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. 

Oricare din aceste două modalităţi este suficientă pentru aplicarea răspunderii în baza art.226 CP RM. 
În prima sa modalitate, fapta prejudiciabilă presupune că făptuitorul îndeplineşte defectuos, în dezacord 

cu cerinţele normative, obligaţiile de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. După calitatea execută-
rii, o asemenea îndeplinire a obligaţiilor se asimilează cu neîndeplinirea lor. 

În cea de-a doua modalitate a sa, fapta prejudiciabilă presupune sustragerea, refuzul făptuitorului de a-şi îndeplini 
obligaţiile de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice, deşi acesta putea şi trebuia să le îndeplinească. 

Obligaţia de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice se statuează în cadrul unor acte normative, la 
care face trimitere art.226 CP RM. Printre astfel de acte normative se numără: Legea Republicii Moldova

 

pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
15.06.2000 [17]; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova

 
despre aprobarea Principiilor de bază pentru res-

tabilirea terenurilor degradate, nr.404 din 09.06.1994 [18]; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului încon-
jurător, nr.394 din 08.04.1998 [10], etc.  

Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricăror astfel de obligaţii intră sub incidenţa dispoziţiei 
de la art.226 CP RM. 

Infracţiunea prevăzută la art.226 CP RM este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din mo-
mentul producerii urmărilor prejudiciabile exprimate în: a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; b) pieirea în 
masă a animalelor; c) decesul persoanei; d) alte urmări grave. 

Înţelesul noţiunilor, care desemnează aceste urmări prejudiciabile, a fost relevat cu ocazia examinării 
infracţiunilor specificate la art.223-225 CP RM.  

Urmările prejudiciabile menţionate în dispoziţia art.226 CP RM au un caracter alternativ. Producerea ori-
căreia din ele este suficientă în vederea aplicării răspunderii conform art.226 CP RM. Producerea mai multo-
ra din urmările prejudiciabile consemnate mai sus (în ipoteza unicităţii infracţiunii) poate fi luată în conside-
rare la individualizarea pedepsei. 

În situaţia în care fapta nu implică producerea urmărilor prejudiciabile specificate în dispoziţia art.226 CP RM, 
răspunderea poate fi aplicată conform art.117 din Codul contravenţional: neîndeplinirea obligaţiei de a aduce 
terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinaţiei (alin.(1)); neîndeplinirea obligaţiei de a 
aduce terenurile afectate de folosirea subsolului într-o stare care să nu prezinte pericol şi să asigure folosirea 
lor ulterioară (alin.(2)). De asemenea, poate fi făcută calificarea potrivit alin.(11) art.154 din Codul con-
travenţional, pentru neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate. 

Latura subiectivă a infracţiunii analizate se caracterizează prin intenţie sau imprudenţă faţă de fapta pre-
judiciabilă şi prin imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile. Motivul infracţiunii se exprimă, în principal, în 
superficialitatea manifestată de către făptuitor în raport cu îndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţe-
lor încălcărilor ecologice. 

Subiectul infracţiunii prevăzute la art.226 CP RM este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul 

săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice). 

În afară de aceasta, subiectul are calitatea specială de persoană cu funcţie de răspundere sau de persoană 

care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, ori de persoană juridică 

având obligaţia de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. 
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Necesitatea îndeplinirii acestei obligaţii rezultă din prevederile unor acte normative: Legea Republicii 

Moldova
 
pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate [17]; Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova
 
despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate [9]; Hotărârea Guver-

nului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor pri-

vatizabile asupra mediului înconjurător [10] etc. 

În ce priveşte varianta agravată specificată la alin.(2) art.226 CP RM, este admisibilă interpretarea în ma-

nieră similară celei privind fapta prevăzută la alin.(2) art.225 CP RM. 
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