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INTRODUCERE 

 

 Începând cu anul 1990, imediat după violenta trecere la un nou regim politic de 

guvernare cauzată de revoluția din anul 1989 ce a constat într-o serie de proteste, lupte de 

stradă și demonstrații care au dus la căderea președintelui Nicolae Ceaușescu și la sfârșitul 

regimului comunist din România, s-a început o puternică privatizare a instituțiilor economice 

create în acest regim, instituții ce aveau ca scop comun creșterea puternica a economiei 

statale. 

 Prin aceste privatizări s-a urmarit inițial dezvoltarea economiei prin diversificarea 

activităților de acest gen și încurajarea pieței libere (constând atât în producție cât și în 

activitatea de prestări servicii de comerț, intermediere etc.) crezându-se totodată că această 

decizie va crea locuri de muncă, va oferi condiții de trai mai bune cetățenilor, iar odata cu 

creșterea PIB-ului1 prin impozitarea serviciilor economice realizându-se sursa financiară 

principală a statului. Aceasta fiind viziunea cu care a debutat sistemul democratic, a început o 

noua era pentru România. 

 La 26 de ani de la această schimbare observăm că susținerea financiară a statului este 

realizată doar prin împovorârea cetățenilor cu taxe datorită lipsei altor surse de venit, situație 

ce își regăsește sorgintea în distrugerea surselor de producție și export ale statului (și nu 

numai).  

 Având în vedere cele expuse mai sus, această temă a fost aleasă datorită importanței 

Rezervația Biosferei Deltei Dunării ce reprezintă un principal factor natural de producție, 

foarte bine valorificat în perioada comunistă, și care, în lipsa exploatării și administrării 

corespunzătoare se confruntă în viața cotidiană cu amenințări de ordin economic (lipsind 

posibilitatea de valorificare a exploatațiilor cât și de recuperare a prejudiciilor cauzate prin 

infracțiuni sau atingeri aduse mediului), de ordin biologic (biodiversitatea vegetală și animală 

din cadrul ecosistemelor terestre și acvatice fiind agonios amenințată) de ordin social 

(locuitorii vegetației supraviețuind cu greu condițiilor naturale cât și celor legal impuse fiind 

determinați la migrare) cât și de ordin penal material și procedural (această zonă aflându-se 

 
1 Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a 

tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei 

țări în decurs de un an. 
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într-o criză infracțională datorită atât potențialului economic ce crește nivelul infracțional al 

”gulerelor albe” cât și cel generat de instinctul de supraviețuire care se materializează în 

principal prin braconajul cinegetic, furtul calificat și tăinuirea bunurilor rezultate din 

săvârșirea infracțiunilor.  

Așadar, după mai bine de 25 de ani de la controversatele evenimente din 1989, putem 

afirma, fără a greşi, că acestea au surprins cetăţenii ţării, localnicii Deltei inclusiv vânătorii şi 

pescarii sportivi, neinformaţi şi nepregătiţi. În aceste condiţii, tendinţele revoluţionare, 

revanşarde, secesioniste şi de „schimbare de dragul schimbării” au putut fi uşor inoculate 

membrilor societăţii, iar distrugerile de bunuri şi braconajul au scăpat, treptat-treptat, de sub 

control. 
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CAPITOLUL I 

 

„CADRUL JURIDIC PRIVIND PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA 

BIODIVERSITĂȚII„ 

 

SECȚIUNEA I.1. REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA 

ANIMALELOR 

 

În dreptul internațional protecția faunei și a florei sălbatice a dobândit o importanță 

excepțională pe măsură ce viața sălbatică a fost din ce în ce mai amenințată de agresiunea 

factorilor antropici2 și de încălcarea regulilor internaționale privind normele de vânat și 

pescuit în ceea ce privește fauna și cele de exploatare în ceea ce privește flora. Consecințele 

estimative reprezentând dispariția a 120 de specii de păsări și 95 de mamifere. 

Înainte de a detalia reglementările ce impun regulile necesare protecției animalelor 

considerăm a fi necesar definirea biodiversității cu tot ce implică aceasta. 

Biodiversitatea reprezintă bogăția de viață exprimată prin milioanele de specii de 

plante, animale și microorganisme, cu patrimoniul lor genetic și complexele ecosisteme. 

Necesitatea conservării și importanța biodiversității sunt date de doua aspecte: 

valoarea sa intrinseca și valoarea sa pentru ființele umane3. Valoarea intrinsecă a 

biodiversității constă în faptul că elementele din natură au dreptul la propria existență, 

independent de valoarea pe care oamenii le-o acordă acestora. Biodiversitatea are o valoare de 

neînlocuit și pentru cultură, educație și știință, pentru supraviețuirea omului și pentru 

dezvoltare durabilă. Biodiversitatea presupune ”dreptul de a exista” al naturii alaturi de 

mediul creat de om într-un echilibru necesar. 

Chiar dacă ar exista un sistem juridic bine pus la punct în privința protecției florei și a 

faunei sălbatice cu privire la repararea pagubelor cauzate, acestea nu ar fi totuși suficient 

 
2Factorul antropic reprezintă totalitatea acțiunilor omului în raport cu natura, precum și urmările acestora asupra 

reliefului, condițiilor naturale, vegetației și faunei. De cele mai multe ori, acesta este un factor negativ. 
3Potrivit statisticii F.A.O. – Food And Agriculture Organization of United Nations 75% din stocurile mondiale 

de pește sunt afectate de o exploatare excesivă, peste 50% din stocurile de pește fiind nefructificat pe motive de 

necorespondență calitativă sau lipsa cerinței pe piață – a se vedea Tratat de Dreptul Mediului, Mircea Duțu, Ed. 

A 3 a-București 2007, pg. 654 paragraf 3. 
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pentru conservarea biodiversității pentru că daunele ce li se aduc, mai ales prin poluare, sunt 

ireversibile, problemele reconstituirii vieții sălbatice fiind insurmontabile. 

Prin urmare biodiversitatea poate fi menținută în mod sigur prin protejarea habitatelor  

și a ecosistemelor native unde speciile de plante, insecte și alte viețuitoare care au evoluat prin 

instituirea de arii protejate. Țările au salvgardat întinderile sălbatice mai ales prin înființarea 

parcurilor naționale, a rezervațiilor naturale (asa cum este Rezervația Biosferei Deltei Dunării 

ce face parte din patrimoniul UNESCO4)  și a altor zone protejate. 

 

Subsecțiunea I.1 Convenții Internaționale  

 

În perspectiva internațională ocrotirea diversității biologice se realizează pe trei 

planuri diferite: 1-atitudinea de respect pe care o specie conștientă (omul) ar trebui să o aibă 

față de celelalte specii și condițiile lor de viață; 2-protecția legiferată a unor specii rare, pe 

cale de dispariție; 3-luarea sub protecție a unor teritorii cu ecosisteme reprezentative din punct 

de vedere al structurii lor biologice și declararea lor ca parcuri naționale / rezervații naturale. 

Consiliul Europei a propus, încă din 1973, o terminologie europeană comună pentru 

zonele protejate. Rezoluția nr.73 din 26.10.1973 a Comitetului Miniștrilor din Consiliul 

Europei prevedea două zone strict protejate și două zone cu regim de protecție mai redus, 

după cum urmează: 

Categoria A-are ca fundament interesul știintific și cuprinde spații protejate în mod 

absolut, accesul în aceste zone fiind permis numai cercetătorilor știintifici în baza unei 

autorizații speciale.5. 

Categoria B-protejarea teritoriilor din această categorie are drept obiectiv principal 

conservarea patrimoniului natural (sol, apă, floră, faună), eliminând orice intervenție 

artificială ce alterează evoluția și compoziția naturii.  

Categoria C-cuprinde teritorii în care valoarea estetică și culturală, păstrarea 

echilibrului ecologic și ocrotirea peisajului prezintă un interes deosebit.  

Categoria D-cuprinde zone vaste în care se urmărește respectarea principiilor de 

conservare a patrimoniului natural. 

 Prima convenție internațională multilaterală privind protecția unor specii de păsări ce 

nu sunt supuse exploatării în scopri economice a fost Conventia de la Paris din 19026, 

 
4A se vedea Dreptul Mediului, Flori Brașoveanu, București 2014, Ed. Pro Universitaria, Pagina 148 Paragraf 1 și 

notele de subsol ce îl însoțesc. 
5Clasificare ce a permis fraudarea unor permise de pescuit cu care s-a încurajat braconajul. 
6A se vedea Florin Făiniș- Dreptul mediului, Editura Pinguin Book-2005, pagina 325, paragraf 3. 
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guvernată însă de o rațiune utilitară privind speciile de păsări ”utile agriculturii” pe baza unei 

liste limitative. 

 Ulterior, ca urmare a formării unei noi concepții cu privire la protecția păsărilor, a fost 

încheiată tot la Paris în 1950, Convenția internațională pentru protecția păsărilor, prevăzând 

principiul general conform căruia toate păsările trebuie protejate, eliminând excepțiile 

prevăzute de Convenția din 1902. Deși a reprezentat un progres față de convenția anterioară, 

problemele de conservare a speciilor nu sunt reglementate unitar, sunt incomplete și nu se 

ocupă de cunoașterea in-situ7 a habitatelor păsărilor. 

 La 2 februarie 1971, a fost încheiată la Ramsar (Iran), Convenția asupra zonelor 

umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice. 

Convenția de la Ramsar a fost modificată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 

1982. România a aderat la această Convenție prin Legea nr. 5 din 25 Ianuarie 1991, publicată 

in M. Of. Nr. 18 din 26 ianuarie 1991.8 

 Pornind de la recunoașterea interdependenței omului cu mediul, considerând funcțiile 

ecologice fundamentale ale zonelor umede ca regulatoare a regimului apelor, ca habitate ale 

unor specii de floră și faună caracteristice și, mai ales, ale păsărilor de apă și convinse că 

zonele umede constituie o resursă de mare valoare economică naturală, științifică și 

recreativă, statele semnatare ale Convenției s-au înțeles cu privire la protejarea lor. 

 Fiecare parte contractantă se obligă să identifice zonele umede aparținând teritoriului 

său, care să fie înscrise pe Lista zonelor umede de importanță internațională din punct de 

vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic9 sau hidrologic. Astfel, părțile trebuie să 

elaboreze și să aplice planurile lor de amenajare. În același timp, fiecare parte contractantă 

trebuie să ia măsurile necesare pentru a fi informată de îndată ce este posibil despre 

modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor umede situate pe terioriul său și înscrise pe 

listă, care s-au produs sau sunt în curs sau susceptibile de a se produce ca urmare a evoluțiilor 

tehnologice, a poluării sau a unei alte intervenții umane. 

 Declarația de la Stockholm din 197210, conține o modificare importantă de atitudini, 

prevăzând în principiul 4 că ”omul poartă o răspundere specială în ceea ce privește apărarea și 

 
7In situ = în mediul sau natural. Definiție: Expresie latină pentru un obiect sau obiectiv, în general arheologic, 

conservat pe locul descoperirii sale, unde se păstrează (măcar parțial) condițiile în care a fost găsit. 
8Convenția de la Ramsar fiind cea mai importantă pentru statul nostru, care a participat cu studii din domeniul 

protecției faunei piscicole din Delta Dunării, efectele acesteia extinzându-se și astăzi. Mai multe detalii fiind 

descrise în studiul de caz- A se vedea Dreptul Mediului, Flori Brașoveanu, București Ed. Pro Universitaria, 

Pagina 159 Paragraf 6 și notele de subsol ce îl însoțesc. 
9Limnologia din greacă limne, "lac" și logos, "știință") o ramură a hidrologiei care se ocupă cu studiul 

fenomenelor care au loc în apele interioare stătătoare: lacuri și bălți, atât cele naturale cât și cele artificiale (lacuri 

de acumulare. 
10A se vedea mai multe detalii despre convenții în Tratat de dreptul mediului, Ed. A IV-a revizuită și adăugită, 

Prof. Univ. Dr. Daniela Marinescu, Editura Universul Juridic 2010- București, pagina 317. 
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administrarea înțeleaptă a patrimoniului constituit din flora și fauna sălbatică și de mediul, 

care sunt astăzi grav amenințate de un concurs de factori nefavorabili”.  

 Convenția asupra comerțului internațional cu specii sălbatice de floră și faună 

amenințate cu dispariția a fost încheiată la Washington în 1973 și a avut ca procedeu de 

reglementare tehnică care se referă la comerțul internațional cu animale amenințate cu 

dispariția, la speciile vulnerabile și la toate speciile pe care o parte contractantă le declară 

subsumate limitelor competențelor proprii, potrivit unor reglementări.  

Acest tratat este considerat cel mai complet existent în materie întrucât are în vedere 

atât supraexploatarea speciilor de animale și vegetale, cât și punerea în pericol a perenității lor 

ca urmare a comercializării lor, tranzacții ce au fost interzise și puse sub control. 

Au existat însă și dificultăți de aplicare a acestor norme de conservare în ceea ce 

privește protejarea speciilor amenințate cu dispariția și a celor vulnerabile, în sensul că 

braconajul și exportul de contrabandă reprezintă doua fenomene ce nu pot fi stăpânite.  

În anul 1978, sub auspiciile UNESCO a fost adoptată Declarația universală a 

drepturilor animalelor, care a fost revăzută în 1989. 

Concepția acestui document este următoarea: ”viața este unică, toate ființele au origine 

comună și s-au diferențiat în cursul evoluției, astfel apărând speciile; în consecință, orice 

ființă vie posedă drepturi naturale, specia umană trebuind sa recunoască dreptul la existență al 

altor specii. Respectul omului față de animale este inseparabil față de respectul 

oamenilor între ei și coexistența speciilor în lume implică recunoașterea de către specia 

umană a dreptului la existență al celorlalte specii”. 

Ca urmare a Recomandării nr. 32 din Planul de acțiune elaborat de Conferința de la 

Stockholm din 1972, a fost încheiată ca instrument cu vocație universală, Convenția asupra 

conservării speciilor migratoare aparținând faunei sălbatice, la Bonn, 1979, convenție la care 

a aderat și România prin Legea nr. 13 din 8 ianuarie 199811. 

Convenția constituie o recunoaștere a faptului că gestiunea și conservarea eficace a 

speciilor migratoare aparținând faunei sălbatice cere cu acuitate cooperarea statelor și, mai 

ales, acțiuni comune în interiorul limitelor de jurisdicție națională unde aceste specii își fac 

sejurul în anumite perioade ale anului. 

La 13 septembrie 1979, la Berna a fost semnată Convenția privind conservarea vieții 

sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, România aderând la aceasta prin Legea nr. 13 

din Ianuarie 199312. 

 
11Publicată în M. Of. Nr. 24 din 26 ianuarie 1998. 
12Publicată în M. Of. Nr. 62 din 25 martie 1993. 



10 
 

Această convenție a fost pregatită de Consiliul Europei și reprezintă, în raport cu 

celelalte convenții, un serios progres deoarece are ca obiect protecția complexă nu numai a 

speciilor de animale migratoare și sedentare, dar și a speciilor vegetale și a habitatului lor și 

cuprinde măsuri de protecție concrete. 

Obiectul convenției îl constituie asigurarea conservării florei și faunei sălbatice și a 

habitatelor lor naturale, în special a speciilor a căror conservare necesită cooperarea mai 

multor state și acordarea unei asistențe deosebite speciilor, inclusiv celor migratoare, 

vulnerabile, ce sunt amenințate cu nimicirea. 

Măsurile de protecție a faunei sălbatice vizate de Convenție privesc: instituirea 

perioadelor de prohibiție, interzicerea temporară sau locală a exploatării, daca este cazul, 

reglementarea vânzării, deținerii, transportului sau ofertei în scop de vânzare a animalelor 

sălbatice, vii sau moarte. 

În scopul coordonării eforturilor de acțiune la nivel mondial pentru protejarea vieții 

sălbatice și a diversității genetice a fost lansată în 1980, Strategia Mondială a Conservării 

(SMC)13 care are ca scop menținerea proceselor ecologice esențiale și a sistemelor de 

conservare a vieții, păstrarea diversității genetice și urmărirea utilizării speciilor și 

ecosistemelor pe o perioadă îndelungată. 

La 24 ianuarie 1982, s-a încheiat la Khartoum, Protocolul de acord privind 

conservarea resurselor naturale comune, prin care statele contractante se angajează să acorde 

o atenție specială resurselor naturale comune, să interzică prelevările de animale aparținând 

unor specii protejate a căror arie de repartizare ele o împart, să-i urmărească pe toți cei care 

dețin obiecte provenind din speciile astfel protejate, fără a avea permis, aplicând legea 

teritorială, dar restituind obiectele reclamate statului de origine.  

Charta Mondială a Naturii, adoptată la 28 octombrie 1982 de Adunarea Generală 

ONU, reafirmă concepțiile asupra patrimoniului natural în care se integrează speciile sălbatice 

și habitatul lor, fapt pentru care în Preambul se proclamă că ” toate formele vieții sunt utile 

pentru om. Viabilitatea genetică a Terrei nu trebuie compromisă, populația fiecărei specii – 

salbatică sau domestică – va trebui menținută la un nivel suficient pentru a-i asigura 

supraviețuirea; habitatele necesare acestui scop, trebuie salvate”.14 

Convenția asupra dreptului mării de la Montego Bay din 198215 prezintă și ea o 

importanță deosebită cu privire la conservarea resurselor biologice ale mării. Astfel, statele de 

 
13Strategie ce a fost pregătită prin efortul unit al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, Programul 

Națiunilor Unite pentru Mediu și Programul Mondial al Protecției Animalelor Sălbatice, în colaborare cu FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) și UNESCO. 
14Reiterat integral principiul 2 din Charta. 
15La 4 august 1995 la New York s-a semnat Acordul pentru aplicarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite, 

acord la care România a aderat prin Legea nr. 98 din 16 aprilie 2007, publicată în monitorul oficial nr. 329/2007. 
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coastă sunt competente în a adopta măsuri de conservare și gestiune a resurselor biologice în 

zonele asupra cărora își exercită drepturile suverane, în scopul menținerii acestora și al evitării 

compromiterii lor printr-o supraexploatare. 

Pornind de la obligația morală a omului de a respecta toate animalele (condiție 

intrinsecă, așa cum a fost descrisă anterior) și de a lua în considerație capacitatea acestora de 

suferință, precum și de la necesitatea dobândirii de cunoștințe în domeniul sănătății și 

siguranței prin efectuarea de experiențe cu și pe animale, la 18 martie 1986, a fost semnată la 

Strasbourg Convenția europeană pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în 

experimente și alte scopuri științifice, însoțită de un Protocol de amendare adoptat la 

Strasbourg la 22 iunie 199816. 

Convenția are rolul de a asigura protecția tuturor animalelor folosite sau care se 

intenționează a fi folosite în orice procedură experimentală științifică, în situația în care acea 

procedură poate cauza durere, suferință, disconfort sau râniri de durată. Astfel animalului 

folosit într-o asemenea procedură trebuie să îi fie asigurate acomodarea la condițiile de mediu, 

cel puțin un grad minim de libertate și mișcare, apă, hrană și îngrijire, potrivite pentru 

bunăstarea și sănătatea lui, observarea permanentă în vederea oricăror suferințe, precum și 

executarea oricărei proceduri sub anestezie locală sau analgezic, ori prin alte metode ce pot să 

elimine cât mai rapid și posibil durerea, suferința, disconfortul sau rănile de durată. 

Din aceleași considerente morale de a respecta toate ființele vii, precum și de la 

recunoașterea rolului și locului animalelor de companie în viața omului și având în vederea că 

atitudinile în privința animalelor de companie variază considerabil, uneori din cauza lipsei de 

cunoștințe sau de conștiință, la 23 iunie 2003 a fost semnată la Strasbourg Convenția 

europeană pentru protecția animalelor de companie17.  

Nicio prevedere din convenție nu poate afecta punerea în practică a celorlalte 

prevederi legale de protecție a animalelor sau de apărarea speciilor sălbatice pe cale de 

dispariție și nici posibilitatea părților de a adopta reguli foarte stricte pentru asigurarea 

protecției animalelor de companie sau aplicării în continuare a dispozițiilor pentru alte 

categorii de animale care nu sunt în mod expres citate în convenție.  

 
16Atât Convenția Eurpeană pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri 

științifice de la Strasbourg din 18 martie 1986, cât și Protocolul la Convenție, încheiat tot la Strasbourg la 22 

iunie 1998, au fost semnate de România la 15 Februarie 2006. România a ratificat ambele documente prin Legea 

nr. 305 din 12 iulie 2006, publicată in M. Of. Nr. 685 din 10 august 2006. 
17Convenția a fost ratificată de România prin Legea nr. 60 din 24 martie 2004, publicată în M. Of. Nr. 400 din 5 

mai 2004. 
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În sensul convenției protecția se referă la măsurile pe care fiecare parte trebuie să le ia 

în legătură cu deținerea18, reproducția, dresajul, comercializarea19 și creșterea în scopuri 

comerciale a animalelor de companie, intervențiile chirurgicale, sacrificarea precum și 

măsurile de reducere a numărului de animale fără stăpân.  

La Conferința Națiunilor Unite pentru Protecția Mediului de la Rio, 1992, a fost 

semnată Convenția privind Diversitatea Biologică20, în al cărui preambul se pornește de la 

recunoașterea valorii intrinseci a diversității biologice, a valorii ecologice, genetice, sociale, 

economice, științifice, educaționale, culturale, recreative și estetice, a diversității biologice și 

a componentelor sale, pe baza căreia s-au elaborat unele principii. 

Obiectivele convenției sunt: conservarea diversități biologice, utilizarea rațională a 

componentelor sale și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor ce reies din utilizarea 

resurselor genetice, inclusiv accesul corespunzător la ele și prin transfer adecvat de tehnologii 

relevante, ținând cont de toate drepturile asupra acestor resurse și tehnologii și prin finanțare 

corespunzătoare. Această convenție prezintă importanță prin faptul că reunește aspecte de 

importanță politică, economică și de proteguire precum și prin faptul că transpune în practică 

principiile Agendei 2121. 

 Astfel convenția prezintă importanță sub aspect politic întrucât abordează fenomenul 

de globalizare, iar normele sale reprezintă o interfață între procesele ecologice, economice și 

sociale. În fapt se stabilește controlul asupra resurselor biologice planetare sau locale, 

economia utilizării acestor resurse, echitatea repartiției resurselor ținând seama atât de 

beneficii, cât și de costuri. 

 Sub aspect economic se are în vedere faptul că resursele biologice asigură multe 

bunuri22 și servicii ecologice pentru omenire, bunuri ca: hrană, îmbrăcăminte, materiale de 

construcții etc., servicii fundamentale pentru supraviețuirea omenirii - menținerea sistemului 

climatic, asigurarea apei dulci și a oxigenului, absorția și reciclarea deșeurilor, servicii care 

asigură recreerea, activitățile științifice, sportive etc..  

 
18Orice persoană care deține sau are grijă de un animal de companie trebuie sa fie responsabil de sănătatea și 

bunăstarea acestuia, să îi asigure toate condițiile, îngrijirile și atenția necesară, ținând cont de nevoile etologice, 

în funcție de specie și rasă. 
19Cei care prestează astfel de activități sunt obligați să efectueze către autorități anumite raportări precum și 

declarații cu privire la îndeplinirea condițiilor. 
20Convenție ratificată de România prin Legea nr. 58 din 23 iulie 1994 publicată în M.Of. nr. 199 din 1994. 
21Aceasta fiind un act ce a rezultat în urma Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea ce a avut 

loc în iunie 1992, la Rio de Janeiro și constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din 

secolul al XXI-lea, concretizat în 40 de capitole destinate unor domenii de programe specifice, structurate în 

termenii: bazei de acţiune; obiectivelor de realizat; activităţilor care trebuie efectuate; modalităţilor de 

implementare.  
22Bunuri si servicii de ordine publica(arii protejate și alte zone ce aparțin statului) precum și private (hrană, lemn 

etc.). 
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 Așa cum am menționat convenția reprezintă și un instrument de transpunere în 

practică a principiilor Agendei 21 întrucât aceasta scoate în evidență nu numai importanța 

conservării speciilor de plante și animale și a ecosistemelor din care acestea fac parte, ci și 

necesitatea de a asigura hrana omenirii, de a menține curate aerul și apa, de a produce 

medicamente, de a asigura în final securitatea mediului în care trăim. 

 Așadar, statul are voie să își exploateze resursele conform propriului plan, precum și a 

posibilităților dar cu condiția să nu cauzeze pagube mediului altor state sau zonelor de dincolo 

de limtele jurisdicției naționale. 

 

Subsecțiunea I.2. Directive europene 

 

Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor  

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Principalul obiectiv al directivei este de a 

institui un nou sistem de protecție printr-o reţea ecologică europeană coerentă, care să 

reunească ariile speciale de conservare, cu denumirea de Natura 2000. Compusă din situri care 

adăpostesc tipurile de habitate naturale enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate 

în anexa II, această reţea permite menţinerea sau, dacă este cazul, readucerea la un stadiu 

corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale şi 

a habitatelor speciilor respective. 

Directiva Consiliului 97/62/CE din 27 octombrie 1997 de adaptare la progresul tehnic 

și științific a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei 

sălbatice. Directiva avut rolul de a înlocui textul anexelor cu noi reglementări întrucât 

anumite tipuri de habitate naturale şi specii din anexele I şi II la Directiva 92/43/CEE au 

necesitat adaptări la progresul tehnic şi ştiinţific. 

Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor  

sălbatice. Prezenta directivă își regăsește sorgintea în declaraţia Consiliului din 22 noiembrie  

1973 privind programul de acţiune al Comunităţilor Europene privind mediul prin care s-au 

impus acţiuni specifice pentru protejarea păsărilor23 și a avut ca și cauză faptul că s-a constatat 

o scădere, uneori chiar foarte rapidă, a efectivului dintr-un mare număr de specii de păsări 

sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre, 

considerându-se că acest declin reprezintă o ameninţare gravă la adresa conservării mediului 

natural, în special din cauza echilibrelor biologice care sunt astfel ameninţate.  

 
23Aceasta fiind completată de Rezoluţia Consiliului Comunităţilor Europene şi a reprezentanţilor guvernelor 

statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, din 17 mai 1977 privind continuarea şi punerea în aplicare a unei 

strategii şi a unui program de acţiune privind mediul la nivelul Comunităţii Europene. 

http://agvps.ro/docs/Directiva%2092-43.pdf
http://agvps.ro/docs/Directiva%2097-62.pdf
http://agvps.ro/docs/Directiva%2079-409.pdf
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 Această reglementare a fost instituționalizată printr-o directivă europeană întrucât s-a 

considerat că majoritatea sunt specii migratoare, iar aceste specii constituie un patrimoniu 

comun, protecţia eficientă a păsărilor fiind o problemă transfrontalieră tipică legată de mediu, 

ce implică responsabilităţi comune. 

 

 

Directiva Comisiei 97/49/CE din 29 iulie 1997 de modificare a Directivei Consiliului  

79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice. Aceasta a avut rolul de a 

modifica Directiva 79 pentru a ţine cont de ultimele informaţii privind subspecia de păsări 

Phalacrocorax carbo sinensis24, în special faptul că specia respectivă a dobândit un statut 

favorabil de conservare. 

Directiva Consiliului 94/24/CE din 8 iunie 1994 de modificare a anexei II la Directiva  

79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice. Această directivă a avut ca 

scop: eliminarea speciilor Limosa limosa, Limosa lapponica şi Numenius arquata din anexa II 

(în cazul Italiei) pentru a proteja specia Numenius tenuirostis ameninţată global, cu care 

acestea seamănă atât de mult ca obiceiuri şi ca aspect încât există riscuri mari de confuzie și 

datorită faptului că statelor le este permisă vânătoarea speciilor din anexă. 

Directiva Comisiei 91/244/CEE din 6 martie 1991 de modificare a Directivei 

Consiliului 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice. S-a avut în vedere 

la adoptarea directivei împiedicarea exercitării unor posibile presiuni asupra nivelului de 

exploatare în interes comercial și interzicerea comercializării subspeciilor Anser albifrons 

flavirostris şi Tetrao tetrix tetrix precum și aducerea sub incidența art. 6 alin. (3) din Directiva 

79/409/CEE a specii și subspecii25. 

 

SECȚIUNEA II. PROTECȚIA FONDULUI PISCICOL 

 

Însemnătatea pescuitului, în antichitate, la gurile Dunării este ilustrată de exportul 

semnificativ de pește pe care-l valorifica orașul Istria, a cărui economie se întemeia tocmai pe 

acel export și ale cărui vechi privilegii în domeniul pescuitului sunt întărite în timpul 

împăratului Traian. Această activitate a fost prestată neîntrerupt pe aceste meleaguri, dovezi 

existând în Transilvania din perioada lui Mircea cel Bătrân 1413, în Moldova Alexandru cel 

Bun 1409, Mihai Logofătul 1455, Ștefan cel Mare 1500, în Transilvania. Așadar timp de 

 
24O specie de cormoran negru. 
25Acestea sunt:Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicu, 

Pluvialis apricaria, Lymnocryptesminimus, Gallinago gallinago şi Scolopax rusticola. 

http://agvps.ro/docs/Directiva%2097-49.pdf
http://agvps.ro/docs/Directiva%2094-24.pdf
http://agvps.ro/docs/Directiva%2091-244.pdf
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veacuri, pescuitul în Dunăre și afluenții ei, în bălți și iazuri a asigurat populației Țărilor 

Românești26, cantități însemnate de pește, la prețuri ieftine. 

 Întrucât fondul piscicol27 constituie o problemă de drept intern, baza legală a 

proteguirii acestuia o constituie O.U.G. nr. 23 din 200828 privind pescuitul și acvacultura ce 

ocrotește bazinele piscicole aflate în proprietatea și administrarea statului29 precum și a 

resurselor acestora.  

 În sensul prevăzut de ordonanța citată prin pescuit se înțelege capturarea peștelui și 

altor viețuitoare acvatice în scop comercial, științific, recreativ sau sportiv pe bază de 

autorizație30/licență31/permis32 de pescuit, în locuri, perioade și cu unelte33 prevăzute de lege.

 Pentru protejarea și dezvoltarea fondului piscicol, legea prevede perioadele și zonele 

de prohibiție a pescuitului, limitarea pescuitului anumitor specii de pești, dimensiunile 

minime al peștilor și altor animale acvatice ce pot fi pescuite, precum și condițiile de 

exercitare a acestui drept. În acest scop sunt prevăzute măsuri de protecție și dezvoltare a 

speciilor valoroase de pești, prin amenajarea de zone naturale de reproducere a sturionilor, 

aclimatizarea de noi specii de sturioni adaptabili creșterii în apele Dunării și înființarea de 

stațiuni pentru producerea puietului de sturioni. 

De asemenea, pentru protecția și dezvoltarea faunei acvatice, agenții economici pe ale 

căror terenuri sunt situate bazinele piscicole au anumite obligații, cum sunt: să înființeze și să 

dezvolte pepiniere piscicole care să asigure materialul de populare pentru bazinele piscicole 

amenjate și naturale, să îmbunătățească tehnogia de producere și creștere a puietului și 

selecționarea speciilor de pești cu valoare economică ridicată, să introducă tehnologii noi de 

folosire a furajelor și îngrășamintelor și să mecanizeze operațiile de exploatare piscicolă, să 

execute lucrări curente de întreținere și amenajare, protecție și salvare a fondului piscicol de 

lacuri, bălți și ape de munte, să ia măsuri de combatere a epizooțiilor34 și a daunătorilor 

fondului piscicol. 

 
26Muntenia, Moldova si Transilvania. 
27Fondul piscicol cuprinde atât totalitatea populației piscicole (fauna) cât și a celorlalte resurse naturale de hrană 

(flora). A se vedea Tratat de dreptul mediului, Ed. A IV-a revizuită și adăugită, Prof. Univ. Dr. Daniela 

Marinescu, Editura Universul Juridic 2010- București, pagina 311 – note de subsol. 
28Publicată în M.Of.Nr. 180 din 10 martie 2008. 
29Există și bazine piscicole aflate pe terenurile proprietate privată a agenților economici sau care sunt date în 

administrare – concesionare. 
30A utorizaţie de pescuit – actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite o 

activitate specială care are legătură cu pescuitul şi acvacultura. 
31Licenţă de pescuit – actul administrativ care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitate de 

pescuit comercial. 
32Permis de pescuit – documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit. 
33Unelte de pescuit – sculele şi echipamentele utilizate la pescuitul în ape maritime interne şi continentale. 
34EPIZOOTÍE, epizootii, s. f. Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr 

mare de animale dintr-o localitate, regiune etc. 
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Referitor la agenții economici care folosesc apa din bazinele piscicole în alte scopuri 

decât cel piscicol, aceștia trebuie să ia anumite măsuri de protecție a fondului piscicol cum 

sunt: să instaleze dispozitive care să împiedice introducerea peștelui din bazinele piscicole în 

sistemul de alimentare cu apă pentru irigații și industrii, să curețe zonele de pescuit, să 

protejeze și să salveze fondul piscicol la golirea lacurilor de acumulare, să asigure debitul de 

apă necesar dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de lacurile de acumulare. Din 

punctul de vedere al metodei de reglementare, importanța deosebită pe care o reprezintă 

conservarea, dezvoltarea și protecția fondului piscicol, precum și a mediului în asamblul său, 

reclama intervenția directă a statului, conferind un caracter de autoritate imperativ în 

reglementările juridice ale raporturilor sociale din acest domeniu. 

Pentru a se putea duce la îndeplinire aceste dispoziții, activitatea de reglementare a 

sectorului piscicol este împărțită între mai multe agenții din cadrul diferitelor ministere atât la 

nivel național cât și local, structurile instituționale și sistemele de reglementare din prezent 

având menirea de a satisface atât sectorul de stat, precum și sectorul particular. 

Astfel, sprijinul instituțional este acordat sectorului piscicol în mai multe forme35, 

aportul cuprinzând toate aspectele producției, industrializării și a mediului, prin perfecționare 

și instruire, sprijinindu-se de asemenea și dezvoltarea resurselor umane. 

Într-un mod general Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice36 a elaborat politici 

în ceea ce privește exploatarea durabilă a mediului acvatic, în timp ce Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale37 s-a axat pe formularea politicilor referitoare la exploatarea comercială 

a bazei de resurse.  

Centrele și institutele de cercetare din țară își aduc și ele contribuția la realizarea 

acestui dialog de politică sectorială, principala instituție care reprezintă atât interesul 

societăților din sectorul de stat, cât și din cel particular fiind Organizația Patronală 

ROMPESCARIA38. Această organizație publică temestrial un material de specialitate intitulat 

”Buletinul Comercial Piscicol Român” și este distribuit în cadrul sectorului. 

 În anul 1991, la Galați a luat ființă Asociația Piscicultorilor și Pescarilor din România 

(APPR), asociație ce reprezintă intersele individuale ale profesioniștilor din domeniul 

pescuitului și pisciculturii. 

 
35Elementul cheie al Guvernului il reprezintă asistarea si sprijinirea sectorului particular piscicol și de 

acvacultură. 
36Strategia Națională a României fiind dezvoltată până în 2030 - http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-

durabilă/concepte-și-principii-de-dezvoltare-durabilă/ . 
37http://www.madr.ro/programul-operational-pentru-pescuit-2007-2013.html . 
38Rompescaria S.R.L a luat naștere în 1996 având ca obiect de activitate comercializarea peștelui, a preparatelor 

din pește și a specialităților marine. 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/
http://www.madr.ro/programul-operational-pentru-pescuit-2007-2013.html
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 Există câteva sindicate care influențează condițiile de muncă ale angajaților. Cele mai 

importante sunt: CNSLR Frăția39, Cartelul Alfa și Blocul Sindical Național. 

 Principala lege în vigoare încă, și conform căreia se desfășoară activitatea din 

domeniu, este O.U.G. nr. 23/200840 privind pescuitul și acvacultura. Legislația privitoare la 

ape este reprezentată de Legea Apelor nr. 107/1996 modificată și completată prin Legea nr. 

310/2004. Pentru Delta Dunării funcționează Rezervația Biosferei Deltei Dunării Tulcea, a 

cărei activitate este reglementată prin legea nr. 82/1993 modificată și completată prin Legea 

454/200141. 

 În ce privește pescăriile și piscicultura, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

are responsabilități de dezvoltare și protejare a sectorului, acestea fiind stabilite prin Hotărârea 

de Guvern nr. 725 din 21 iulie 201042 privind organizarea și funcționarea acestuia. Așadar 

prin această hotărâre se stabilește sarcina de a elabora strategii și reglementări referitoare la 

pescuit și piscicultură43, activitate influențată de cadrul legal general, prin existența altor legi 

care împuternicesc în anumite circumstanțe ministerul, ce are sarcina de a elabora politica 

generală de folosință a resurselor acvatice44.  

 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice administrează toate apele interioare, 

coordonează activitățile de pescuit și piscicultură în zonele de munte și de pescuit în Delta 

Dunării, stabilește cote anuale de pescuit și eliberează permise de pescuit în acest sens. 

 Acesta este structurat în trei departamente, denumirea fiecăruia fiind sugestivă. 

Departamentul de protecție și management al apelor este principalul organism care 

influențează pescăriile și sectorul resurselor acvatice45. 

 În cadrul acestuia există mai multe organisme cu influență directă asupra dezvoltării 

pescăriilor și procesului de reglementare. Punerea în practică a acestor reglementări revine 

Administrației Naționale ”Apele Române”, care urmărește și controlează deversările în 

mediul acvatic, precum și calitatea apelor. Acest organism a fost înființat prin Ordonanța de 

Urgență nr. 107 din 5 septembrie 200246 și care reglementează principala activitate. Există 

însă și câteva zone ce nu intră sub incidența atibuțiilor administrației și facem referire la 

zonele afluenților și zona montană ce nu au fost considerate de interes comercial, ele fiind 

 
39Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România. 
40Publicată în M.Of. nr. 180 din 10 martie 2008. 
41A se vedea Dr. Ștefan Țarcă – Dreptul Mediului, Editura Lumina Lex- București 2005, pagina 128. 
42Publicată în M.Of. nr. 548 din 4 august 2010. 
43Obligație delegată în sarcina DIRECŢIEI GENERALE DEZVOLTARE RURALĂ - Autoritate de 

Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2007-2013, 2014-2020. 
44Această sarcină s-a finalizat în anul 2013 prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru pescuit și 

acvacultură în cadrul programului Operațional pentru Pescuit atingând suma de 17 milioane de Euro –  

-http://old.madr.ro/pages/fep/2013/plan-anual-de-lucru-2013-estimativ.pdf. 
45Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu 

pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. 
46Publictă în M.Of. nr. 691 din 20 septembrie 2002. 

http://old.madr.ro/pages/fep/2013/plan-anual-de-lucru-2013-estimativ.pdf
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administrate de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Amatori, pentru zona de 

câmpie, și de ROMSILVA47, pentru zona de munte48. 

 În afara organismelor centrale și celor desemnate de acestea mai există și alte societăți 

care stabilesc cote de pescuit din apele naturale, astfel: fluviul Dunărea este exploatat de un 

număr de 17 societăți de stat și circa 200 de agenți economici privați organizați în asociații 

familiale. Prin procentul de proprietate pe care îl deține, din societățile de stat F.P.P.49-ul 

joacă un rol important în dezvoltarea activităților piscicole. În zona Deltei Dunării mai există 

alte 11 societăți comerciale ce au o influență asupra regimului de pescuit.  

 La nivelul unităţilor administrative locale, comune şi oraşe se exercită autoritatea 

consiliilor locale care sunt organe alese. Acestea au iniţiativa în tot ceea ce priveşte 

administrarea intereselor publice locale, exercitând autoritatea în limitele administrative50.  

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a cărei 

activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării (RBDD), cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei 

privind protecţia mediului, a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, a legislaţiei privind pescuitul şi acvacultura, a 

legislaţiei privind vânătoarea şi fondul cinegetic, etc. 

Administraţia (ARBDD-ca instituție publică)51 este responsabilă pentru administrarea 

terenurilor din domeniul public de interes naţional având şi atribuţiile autorităţii de protecţia 

mediului. 

„Rolul rezervaţiilor biosferei este nu numai de a proteja zonele umede unde se 

realizează un echilibru între factorul uman şi natură, dar trebuie să contribuie la nevoile 

societăţii în general, arătând calea de urmat pentru un viitor durabil.52" 

Întrucât industrializarea și distribuția peștelui joacă un rol important53, acesta fiind 

chiar factorul favorizant al fenomenului braconajului, vom descrie succind legislația în 

vigoare a acestui domeniu.54 

 
47Aceasta gestionează și o mare parte din păstrăvăriile din țară precum și apele de munte. 
48A se vedea și a doua propunere de lege ferenda din finalul lucrării. 
49Fundația Post Privatizare- Hotărârea nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului Fundaţiei "Post-

Privatizare", prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agenţiei Naţionale 

pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei "Post-Privatizare". 
50Administrarea rezervaţiei este un proces complex şi se deosebeşte de administrarea publică ce se exercită în 

unităţile administrative din perimetrul rezervaţiei cu care conlucrează. 
51ARBDD a fost înfiinţată în 1990 ca fiind organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi 

managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. Acest rol a fost legalizat 

prin legislaţia intrată în vigoare în anul 1993 (Legea nr. 83/1993). 
52Strategia de la Sevilla privind rezervaţiile biosferei - http://www.ddbra.ro/administratia/rela-ii-interna-

ionale/planuri-si-strategii-internationale-a 725 

http://www.ddbra.ro/administratia/rela-ii-interna-ionale/planuri-si-strategii-internationale-a%20725
http://www.ddbra.ro/administratia/rela-ii-interna-ionale/planuri-si-strategii-internationale-a%20725
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Legislația cea mai importantă din punct de vedere substanțial o constituie Legea nr. 

19/2011 care tratează măsurile de protecție ale consumatorilor. Acest lucru garantează faptul 

că producătorii folosesc materie primă de calitate, mențin standardele stabilite pentru 

activitatea pe care o desfășoară, respectă regulile sanitar-veterinare și, nu în ultimul rând, sunt 

în conformitate cu reglementările de mediu.  

 Fiecare producător din industrializare trebuie să posede o licență55 care să acrediteze 

activitatea acestora56. Prin lege sunt stabilite, în sectorul piscicol, standardele de calitate a 

produsului și standarde de fabricație.  

Protecția fondului piscicol este asigurată și din punct de vedere tehnic. 

Astfel, în România, singurul producător de scule și plase pescărești este Fabrica de 

plase și unelte pescărești Galați. Aceasta este o fabrică dotată cu utilaje japoneze de mare 

capacitate, dar care datorită comenzilor reduse utilizează numai în proprotie de 12-20% 

capacitatea de producție. 

 

Subsecțiunea II.1. Interzicerea unor mijloace de pescuit 

 

Rezultatele săpăturilor arheologice, mărturiile cronicarilor, documentelor, precum și 

analiza lexicului limbii române ne arată că pescuitul a fost o îndeletnicire foarte veche în 

ținutul carpato-dunărean și că el a continuat neîntrerupt din cele mai îndepărtate timpuri. 

Pentru mulți dintre riveranii fluviului, pescuitul a reprezentat îndeletnicirea de căpetenie 

asigurându-le nu numai hrana, dar și putința de a-și procura - mai întâi prin schimb, apoi prin 

bani – celelalte lucruri necesare vieții.  

Pescuitul a fost practicat încă din neolitic cu ajutorul celor trei unelte esențiale: undița, 

harponul sau ostia și plasa. Din acestea a derivat toată gama de unelte constatată mai târziu 

de-a lungul veacurilor, prin forme diferite și de calitate îmbunătățită, în funcție de tehnicile de 

pescuit, ajungând astăzi ca unele dintre acestea sa fie interzise datorită repercursiunilor sale 

asupra mediului atât piscicol cât și vegetativ. 

Pentru a putea face o distincție între ceea ce este permis și ceea ce este interzis vom 

începe descrierea cu înțelegerea principiului conform căruia ”Libertatea este dreptul și 

totodată îndatorirea de a face ceea ce legile stabilesc”, astfel prin respectarea obligațiilor 

legale se recunosc limitele exercitării acestei libertăți, iar lipsa unor interdicții/sancțiuni nu 

 
53Datorită faptului că peștele face parte din categoria alimentelor neprocesate fiind supus vânzării încă din 

momentul scoaterii din mediul său. 
54A se vedea și Dr. Ștefan Țarcă – Dreptul Mediului, Editura Lumina Lex- București, 2005, reglementări 

internaționale pag. 121, paragraf 6.2.1.4. 
55Licența este eliberată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cf. Legii 19/2011 
56În afara licențierii statul, prin Agenția Națională Sanitar-Veterinară din cadrul aceluiaș minister verifică și 

transferurile de pește din punct de vedere sanitar-veterinar. 
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poate fi interpretat per a contrario, restrictiv, în sensul extinderii acestor posibilități. Acestea 

fiind spuse se exclud în totalitate argumentele aduse de principiul conform căruia ”ce nu este 

interzis de lege este permis”. Astfel, omul care respectă legea este ocrotit în raport cu ceilalți, 

respectându-i-se libertatea întrucât libertatea fiecăruia se oprește acolo unde începe libertatea 

altuia. 

Așadar legea57 stabilește exact uneltele permise, situație în care derogarea de la aceste 

dispoziții fiind interzisă, ba mai mult sunt stabilite tot prin dispozițiile legale și uneltele care 

reprezintă o periculuozitate sporită precum și repercursiunile utilizării lor58. 

 

Subsecțiunea II.2. Perioadele de închidere a sezonului de pescuit (prohibiția) 

 

 Prin actul normativ emis de Guvern cu nr. 23/2008 publicat M. Of. nr. 180 din 10 

martie 2008 sunt stabilite modalitățile legale de pescuit precum și perioada în care acesta este 

permis. Exercitarea pescuitului se face în baza unui permis nominal eliberat de persoanele 

juridice autorizate. 

Dreptul de pescuit în scop comercial al fondului piscicol natural din domeniul public 

se atribuie de administratorii statului în două moduri:  

a) prin concesionare, pe bază de licitaţie publică, societăţilor comerciale, asociaţiilor de 

pescari şi altor forme de asociere; deţinătorii de active şi cei care au contracte în derulare au 

drept de preemţiune la concesionare;  

b) prin eliberare de permis de pescuit individual pescarilor profesionişti în scopul exercitării 

pescuitului. 

Dreptul de pescuit în scop recreativ/sportiv se atribuie de administratorii statului, prin 

concesionare, asociaţiilor de pescari sportivi şi altor forme de asociere. Dreptul de pescuit în 

scop ştiinţific se atribuie de administratorii statului, instituţiilor şi organizaţiilor de cercetare. 

Dreptul de pescuit obţinut în baza unei autorizaţii piscicole se exercită prin permisul 

de pescuit, acesta fiind individual şi netransmisibil. Persoanele juridice care au dobândit 

dreptul de pescuit în scop comercial, prin concesionare, eliberează permise de pescuit 

individual pescarilor profesionişti angajaţi sau membrilor asociaţiei, în limita numărului 

stabilit de administraţie. 

În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea 

efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură poate condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite 

 
57Prin ordinul nr. 449 din 2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la 

pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale. 
58A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta lucrare. 
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prin studii ştiinţifice şi eliberarea unei autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar, 

complementară licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinută la bord. 

Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone, metodele şi uneltele 

de pescuit fiind specifice pentru fiecare zonă59. 

CAPITOLUL II  

”GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR ACVATICE VII” 

 

SECȚIUNEA I. MĂSURI DE PROTEJARE ȘI DE ADMINISTRARE A 

RESURSELOR ACVATICE VII 

 

 Principalele măsuri sunt reglementate de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și 

acvacultura, în capitolul II – Organizarea și Administrarea Sectorului Pescăresc.60 

Astfel prin articolul 3 se stabilește organul central cu atribuții în domeniu, acesta fiind 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură. Prin art. 4 sunt stabilite principalele atribuții al acestui organ, 

activitate ce se desfășoară conform art. 7 în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene.  

Măsurile de protejare a resurselor acvatice vii sunt stabilite prin licența de pescuit și 

prin ordinele ministeriale emise cu rolul de a adopta noi reguli, de a limita sezonul sau alte 

drepturi stabilite prin licență. 

Art. 13 alin. 1 – O.U.G. 23/2008 definește licența de pescuit ca fiind un document 

netransmisibil, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, care dă dreptul unei 

nave/ambarcațiuni să desfășoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele 

aprobate prin ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 

90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică 

schimbarea proprietarului către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură61 în vederea 

eliberării unei noi licențe de pescuit. Navele și ambarcațiunile de pescuit au obligația de a 

avea la bord licența de pescuit. 

Autorizația de pescuit conține date referitoare la identificarea navei/ambarcațiunii, 

perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit și cota alocată pe specii. 

Măsuri de administrare a pescuitului își regăsesc baza legală în Art. 17 – O.U.G. 

23/2008. Acesta prevede că ”Pentru îmbunătățirea administrării și controlului activităților de 

 
59A se vedea Anexa numărul 3 la prezenta lucrare de licență. 
60A se vedea Florin Făiniș - Dreptul Mediului, Editura Pinguin Book 2005, pagina 179-183 
61A se vedea Marinescu Daniela – Tratat de dreptul Mediului Ed. a III-a revizuită și adăugită, Editura Universul 

Juridic, București 2014, pagina 321. 
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pescuit, precum și pentru a favoriza planificarea, Agenția Națională pentru Pescuit și 

Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupuri de nave care 

activează într-o zona de pescuit”. Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de 

pescuit, efortul de pescuit sau perioadele de activitate în zonele de pescuit. 

 Criteriile de distribuire sunt următoarele: 

a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioada de 

activitate în zonă, dupa caz; b) caracteristicile tehnice ale navelor / ambarcațiunilor de pescuit; 

c) ceilalți parametri ai navelor/ambarcațiunilor și posibilitățile acestora de pescuit; d) folosirea 

capacităților de productie; e) condițiile sociale și de muncă la bordul navelor/ambarcațiunilor. 

În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii și dezvoltării acvaculturii s-a 

înființat Comitetul Consultativ Pentru Sectorul Pescăresc, structură consultativă pe lângă 

organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. 

 

SECȚIUNEA II. PRACTICAREA PESCUITULUI RECREATIV/SPORTIV ÎN 

BAZINELE PISCICOLE NATURALE 

 

INCURSIUNE ÎN ISTORIA PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA62 

Situarea geografică a României la gurile de vărsare ale celui mai mare fluviu din 

Europa, precum şi multitudinea de ape interioare, de munte, colinare şi de şes au făcut ca, 

după agricultura practicată în toate formele, pescuitul să fie o ramură economică importantă, 

care a implicat în această activitate o însemnată parte a populaţiei autohtone. 

 Vreme de secole, dreptul de pescuit s-a regăsit în obiceiul pământului sau, în anumite 

ocazii particulare, în norme scrise. Pescuitul este pentru prima dată reglementat, în adevăratul 

sens al cuvântului, abia la începutul secolului al XIX-lea în Condica lui Calimah, tipărită în 

1817. Astfel în art. 500, pescuitul este reglementat succint „Dreptul de a vâna şi pescui în 

locuri neoprite se cuvine fiecăruia”. 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentelor Organice, dreptul de a pescui încetează 

a mai fi un drept universal valabil şi devine un drept exclusiv al proprietarilor de pământ, 

pentru toate apele situate pe pământul aflat în proprietate. 

În Codul Civil şi Codul Penal din 1965 începe să se facă distincţie între amenajările 

piscicole şi apele naturale, implicit între pescuit şi piscicultură. În Codul Penal se prevăd şi 

primele sancţiuni pentru furtul piscicol din „bălţi, heleştee ori havuzuri”. Nu există o 

incriminare a infracţiunii de braconaj piscicol, întrucât nu se referă la peştii din apele naturale. 

 
62A se vedea Mugurel Ionescu, Membru al Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, 

articol și studiu ”Scurt Istoric al Pescuitului Recreativ și Sportiv în România”. 



23 
 

Prima lege specifică de reglementare a pescuitului a fost promulgată prin Înaltul 

Decret Regal nr.3904 din 7 octombrie 1896, publicată în MO nr. 153/ 10.10.1896, şi 

cuprindea 48 de articole structurate în 9 capitole. Această lege se aplica pescuitului în toate 

apele „deschise” din România, precum şi mării teritoriale. 

Exercitarea pescuitului într-o apă deschisă se desfăşura în baza cărţii de pescuit emise 

de proprietarul sau arendaşul dreptului de pescuit. Cărţile de pescuit erau nominale şi 

netransmisibile şi trebuiau vizate de autorităţile locale. Cărţile de pescuit erau eliberate pentru 

o anumită perioadă şi anumite ape şi puteau stabili restricţii cu privire la speciile de peşti, 

metodele de pescuit şi numărul de instrumente. Orice instrument de pescuit, cu excepţia 

undiţei, trebuia să poarte un semn distinctiv care să facă posibilă identificarea posesorului. 

Legea sancţiona cu pedepse aspre încălcarea prevederilor acesteia. 

În lucrarea „PESCĂRIA ŞI PESCUITUL ÎN ROMANIA”, apărută în anul 1916, 

autorul acesteia, distinsul academician dr. Grigore Antipa63 face o detaliată descriere a 

uneltelor de pescuit pe categorii de utilizare a acestora, în funcţie de categoria de ape în care 

acestea erau folosite: râuri, lacuri, bălţi, heleştee, ape de munte, Dunăre, Delta Dunării şi 

Marea Neagră. 

Deşi conţinutul lucrării vizează în mod special pescăriile şi pescuitul comercial, multe 

dintre uneltele şi metodele de pescuit, catalogate şi clasificate pentru prima dată la noi în ţară, 

prefigurează apariţia şi dezvoltarea pescuitului sportiv. 

Folosite iniţial ca metode şi instrumente de procurare a hranei, acestea se vor delimita, 

în timp, ca fiind specifice unui alt tip de activitate, în concordanţă cu evoluţia internaţională a 

fenomenului. 

În descrierea ciclului de pescuit al unui iaz sunt amintiţi copiii de ţărani care „prind şi 

ei adeseori, cu undiţa, costruşi şi ocheană”, bine înţeles, pentru consum, dar prefigurând, în 

acelaşi timp şi activitatea sportivă în devenire. 

Este definită, pentru prima dată într-un tratat apărut în limba română, năluca, „un altfel 

de undiţă (cârlig) făcută dintr-un metal turtit (de exemplu un gologan de cupru), care are la 

capăt o gaură de care se leagă aţa, iar la celălalt capăt este prelungit într-un vârf ascuţit şi 

îndoit în sus ca la undiţă (cârlig)”. 

Cea mai elocventă prezentare a sportului în devenire este realizată în capitolul în care 

descrie pescuitul în râuri şi pârâie: „Pescuitul în aceste ape a fost din toate timpurile una din 

îndeletnicirile cele mai favorite ale poporului nostru. El a inventat pentru aceasta tot felul de 

instrumente – de la cele mai naive la cele mai rafinate – pentru a prinde peşte; deşi desigur o 

 
63Considerat un mare specialist în zoologie, ihtiologie, ecologie și oceanografie, acesta fiind catalogat ca fiind  

unul dintre primii ecologi ai Europei. 
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făcea nu atât pentru a-şi procura hrana zilnică, ci mai mult fiindcă aceasta era distracţia sa 

favorită … Ce rol însemnat educativ şi ce importanţă mare pentru un stat este de a găsi şi 

cultiva asemenea mijloace de distracţiune morale cari leagă pe om mai strâns de natură şi-l 

face să-şi iubească ţara tot mai mult, cred că nu mai am nevoie s-o dovedesc”. 

În zilele noastre, activitatea de pescuit sportiv este definită prin art. 23 al O.U.G. 23/2008. 

Astfel: ”Prin pescuit recreativ/sportiv se înțelege pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de 

agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis de Agenția Națională pentru Pescuit și 

Acvacultură și eliberat de asociațiile de pescari sportivi”64. 

Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica și în amenajările piscicole și în lacurile de 

acumulare pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură, în condițiile și pe baza regulilor 

stabilite de deținătorul licenței.Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se practică în cadrul 

fiecărei asociații în baza regulamentului propriu stabilit în acest sens. 

În scopul asigurării protecției și conservării resurselor acvatice vii și al evitării 

conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial și cea de pescuit sportiv, prin 

O.U.G. nr. 23/2008 se stabilesc condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în 

habitatele piscicole naturale, acestea raportându-se la cantitatea de pește – în funcție de zonă 

și perioadă - precum și la uneltele permise.  

Asociațiile de pescari sportivi pot stabili, ca regulă, practicarea pescuitului 

recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, în zona lor de competență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64A se vedea Duțu Mircea – Tratat de dreptul Mediului – Ed. A III-a, Editura C.H:BECK 2007, pagina 658 
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CAPITOLUL III  

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

 

SECȚIUNEA I RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ 

 Această procedură își regăsește sediul materiei în O.U.G. nr. 2/2001 privind regulile 

generale de sancționare a contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, coroborate 

cu dispozițiile O.U.G. 23/2008 ce stabilesc atât faptele ce constituie contravenții, cât și 

organele de control ce exercită atribuții în domeniu65. 

 Este imperios necesar să reținem că procedura contravențională este asimilată unei 

proceduri penale din perspectiva art.6 C.E.D.O., precum a decis Curtea Europeană în cauza 

Anghel împotriva României, astfel încât beneficiem de prezumția de nevinovăție, iar organele 

statale trebuie să-și justifice sancțiunile aplicate unei persoane (aplicarea unei amenzi, cf. art 1 

din primul Protocol CEDO, reprezentând o ingerință în dreptul de proprietate, prin 

diminuarea patrimoniului personal cu suma stabilită drept amendă) prin indicarea 

tuturor împrejurărilor cauzei. 

 Astfel putem discuta despre contravenție atunci când se produce o încălcare a 

normelor juridice, care pune în pericol sau lezează o anumită valoare socială și aduce atingere 

unor relații sociale sau interese ocrotite de ele. Prin urmare, fapta contravențională, fiind 

cuprinsă în noțiunea generică de faptă antisocială, reprezintă o atingere adusă unor relații 

sociale, care se stabilesc în sfera activității executive a statului, având un grad de pericol 

mediu, fiind prevăzută și sancționată prin norme de drept administrativ și contravențional. 

 Acțiunea contravențională este un instrument juridic prin care organele competente 

constată, sancționează, sau pun în executare sancțiunile contravenționale, iar persoanele 

vinovate66 își exercită drepturile prevăzute de lege. Normele juridice care prevăd faptele 

antisociale cuprind instituționalizarea aducerii conflictului născut prin săvârșirea 

contravenției, în fața organelor competente. 

 
65A se vedea Enciclopedia Juridică, colectiv de autori Rentrop&Straton, Ed a II-a Revizuită, București 2015, pag. 

628-650. 
66Contravenienții. 
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 O faptă contravențională presupune existența mai multor elemente constitutive, 

înscrise în normele contravenționale, în lipsa cărora aceasta se situează în afara sferei 

dreptului contravențional și nu poate consitui temei al  acestei forme de răspundere. 

 Putem face distincție între conținutul juridic sau componența juridică, care cuprinde 

condiția privitoare la existența faptei prevăzute de lege sau care îi determină gravitatea, adică 

prevederea faptei într-un act normativ, elementul legal și conținutul constitutiv sau 

componența obiectivă, care curpinde totalitatea condițiilor necesare pentru existența 

contravenției și pe care le realizează făptuitorul prin fapta exteriorizată. 

 Acestea sunt componentele contravenției privite din punct de vedere abstract și ele, 

reprezentând în mod particular părțile componente ale acesteia, deosebesc domeniul 

contravențional de celelalte fapte ilicite. 

 Contravenția cuprinde patru elemente: Subiectul, Obiectul, Latura Subiectivă67, Lautra 

Obiectivă68. 

Vinovăția făptuitorului se va stabili în funcție de împrejurări, persoană și 

circumstanțele reale în care a fost săvârșită fapta. Dacă în urma acestor aprecieri nu este lezată 

cu adevărat nicio valoare socială protejată de lege, făptuitorul nu va răspunde sau i se va 

aplica cel mult un avertisment. 

Pentru validitatea acestei proceduri, legea a mai prevăzut câteva condiții ce trebuie 

respectate. Astfel, trebuie să avem în vedere cum se constată, cine constată și cum se execută. 

În concluzie, există 3 faze procesuale: faza constatării și aplicării sancțiunii, faza de judecată 

și faza punerii în executare. 

 În prima fază a procesului contravențional, persoanele implicate sunt: Agentul 

constatator, contravenientul și eventual martorul69. Dispozițiile legii 23/2008 privind pescuitul 

și acvacultura, prin Art. 68 stabilesc: ”Constatarea faptelor ce constituie contravenții și 

infracțiuni și aplicarea sancțiunilor contravenționale la prezenta ordonanță de urgență se face 

de către personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru 

Pescuit și Acvacultură70, de ofițeri și agenți din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră 

Române, de ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei, precum și de către personalul 

împuternicit de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.” 

 
67Vinovăția. 
68Fapta. 
69Atunci când persoana vinovată refuză sau nu poate să semneze procesul verbal de constatare. 
70Organ ce asigură respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, 

comercializării produselor pescărești și al altor activități conexe, organizând acțiuni permanente de control și 

inspecție prin inspectorii piscicoli. Persoanele supuse controlului au obligatia să permită accesul la unitățile și la 

toate navele/ambarcațiunile de pescuit, uneltele și instalațiile de pescuit, fermele și instalațiile de acvacultura, 

construcțiile anexe, mijloacele de transport, unitățile de procesare și/sau comercializare și să pună la dispoziția 

personalului cu drept de control toate documentele și miljoacele necesare îndeplinirii funcției de inspecție. 
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Faza de judecată constă în ansamblul actelor procesuale și procedurale care pot fi 

desfășurate în fața instanței de judecată, începând cu formularea plângerii contravenționale și 

până la data rămânerii irevocabile a hotărârii instanței. 

Faza punerii în executare a sancțiunilor contravenționale constă în activitățile efectuate 

după ce actul de aplicare a sancțiunilor contravenționale dobândește caracter irevocabil, 

respectiv executarea silită a sancțiunilor contravenționale. 

 Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la 

încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează 

contravenientului, pe bază de semnătură de primire.  

 În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze 

procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constator în termen de cel mult 

o lună de la data încheierii. 

 Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sanctionare a contravenției, agentul 

constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de 

îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz, sancţiunea se 

aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal. 

 Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie 

proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările 

în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, 

de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de 

celelalte date înscrise în procesul-verbal. 

 În ceea ce priveşte plata amenzii, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen 

de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data 

comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul 

constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

 În actul normativ de stabilire a contravenţiilor, această posibilitate trebuie 

menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii 

(începutul zilei următoare), iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau 

când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare71. 

 În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunii, trebuie avut în vedere faptul că în lipsa 

aplicării acesteia, procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu produce nici un efect 

juridic faţă de contravenient, fiind necesar a i se comunica acestuia un proces-verbal prin care 

se dispune şi o sancţiune, conform art. 25 din O.G. nr. 2/2001. Legea cadru în materie, 

 
71A se vedea Noul Cod de Procedura Penală- Parte Generală, Ediția a II-a, Mihail Udroiu, Universul Juridic, 

pagina 745. 
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respectiv O.G. nr. 2/ 2001, stabileşte, ca regulă generală, aplicarea sancţiunii contravenţionale 

de către agentul constatator. 

 Totuşi, alin. (2) al art. 21 al legii-cadru lasă posibilitatea legiuitorului ca, prin actele 

normative speciale de stabilire şi sacţionare a unor contravenţii, să prevadă ca sancţiunea să 

fie aplicată de către o altă persoană72.  

 De asemenea, prin actul normativ special, se poate stabili competenţa altei persoane, 

fie pentru a dispune atât asupra sancţiunii principale, cât şi asupra sancţiunilor 

complementare, fie sancţiunea principală este aplicată de către agentul constator, urmând ca o 

altă persoană să dispună numai asupra sancţiunii complementare.  

 O altă situaţie de excepţie în care agentul constator nu are dreptul de a aplica 

sancţiunea contravenţională este aceea când, potrivit actului normativ de stabilire şi 

sancţionare a contravenţiei, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este prevăzută ca 

sancţiune contravenţională alternativă cu amenda, iar persoana competentă să aplice 

sancţiunea apreciază că se impune aplicarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, în această situaţie, sancţiunea contravenţională, indiferent 

dacă va fi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau amenda, va fi aplicată numai de 

către instanța de judecată. 

Prestarea unei activităţi în folosul comunității poate fi stabilită numai prin lege și 

numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea 

prestării unei munci în folosul comunității este supusă numai apelului. 

Stabilirea existenţei contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale sunt 

activităţi pe care le desfăşoară anumite persoane investite de lege cu această competenţă. 

Legislaţia românească desemnează persoane competente să constate contravenţiile şi să aplice 

sancţiunile corespunzătoare prin expresia „agenţi constatatori”. În doctrină a fost criticată 

această denumire şi s-a propus utilizarea expresiei „agenţi administrativi”. 

Contravențiile se constată de către persoane anume prevăzute în actul normativ care 

stabilesc şi sancţionează contravenţii, persoane denumite, agenţi constatatori. Conform art. 15 

alin. (2) al O.G. nr. 2/2001, sunt competenţi să constate contravenţii: primarii, ofiţerii şi 

subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne73, special abilitaţi, persoanele împuternicite în 

acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de 

prefecţi, Preşedinţi ai consiliilor judeţene, Primarul general al Muncipiului Bucureşti, precum 

şi alte persone prevăzute în legi speciale. 

 
72Situație pe care o percepem ca fiind nefavorabilă din mai multe puncte de vedere pe care le vom descrie la 

propunerile de lege ferenda din finalul lucrării. 
73A se vedea Managementului Organizației Poliției - Teorie și Aplicații Practice- Componentele Structurii 

Organizaționale, Editura Universul Juridic, București 2015, pagina 82. 
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Primarul, îndeplinind o funcţie de autoritate publică, conform art. 61 din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale74, republicată, asigură respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ale prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor de 

Guvern, a hotărârilor consiliului local, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administrative publice centrale, ale prefectului, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Primarii au în competenţă constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domenii foarte 

diverse, de exemplu, în domeniul apărării ordinii şi liniştii publice, actelor normative ale 

autorităţilor locale, executarea lucrărilor edilitare, prevenirea şi combaterea epidemiilor, 

întreţinerea drumurilor etc. 

Prevederile art. 61 din Legea nr. 215/2001 consacră rolul şi locul primarului în 

administraţia publică. Rolul de îndeplinire a funcţiei de „autoritate publică" se bazează pe 

consacrarea acesteia prin normă cu putere de lege, deci pe voinţa statului, pe de o parte, dar şi 

pe încredinţarea ei de către electorat. 

Răspunderea primarului este, ca şi a consilierilor locali, o răspundere politică sau 

juridică, după caz. Răspunderea politică vizează în exclusivitate, modul în care şi-a exercitat 

mandatul încredinţat, putând determina aplicarea de sancţiuni prevăzute de Statutul aleşilor 

locali, inclusiv încetarea înainte de termen a exercitării mandatului ca urmare a 

referendumului local, organizat în condiţiile legii.  

Răspunderea juridică poate fi de natură administrativă, civilă sau penală. 

Rolul primarului este consacrat, în sinteză, în norma de la alin. (2), constând în 

asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; a prevederilor 

Constituţiei, precum şi „în punerea în aplicare” a legilor şi celorlalte acte normative ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. 

Există cazuri în care conducătorii anumitor instituţii sau autorităţi publice au 

competenţa de a împuternici anumite persoane să constate şi să sancţioneze contravenţii. 

Autorităţile publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele 

competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul contravenţiilor săvârşite de cadrele 

militare şi de angajaţii civili în legătură cu serviciul. Persoanele care mandatează alte 

persoane să fie agenţi constatatori, pot fi la rândul lor agenţi constatori. 

 
74A se vedea Elena Emilia Ștefan – Drept Administrativ Partea a II-a Părțile actului administrativ și răspunderea 

juridică, pag. 71-73. 
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Normele de competenţă cu privire la agenţii constatatori sunt norme de ordine publică, 

astfel încât nerespectarea competenţei este sancţionată cu nulitatea absolută a procesului-

verbal, nulitate care poate fi invocată şi din oficiu de către instanţă. 

Chiar dacă nu ne aflăm în prezenţa unei nulităţi exprese, cum sunt cele prevăzute de 

art. 17 O.G. nr. 2 / 200175, avându-se în vedere faptul că normele de competenţă sunt norme 

procedurale imperative, ocrotind un interes general, se consideră că încălcarea acestora atrage 

nulitatea absolută a actului încheiat, or în materie contravenţională, actul încheiat de către 

agenţii constatatori este procesul-verbal contravenţional. 

În măsura în care acest proces-verbal este încheiat de către agenţii constatatori cu 

nesocotirea regulilor imperative de competenţă, petentul va putea invoca pe calea Plângerii 

contravenţionale acest aspect, având ca finalitate anularea procesului-verbal de sancţionare 

contravenţională76. 

 

SECȚIUNEA II. RĂSPUNDEREA PENALĂ77 

 

Subsecțiunea II.1. Aspecte de ordin juridic privind natura sancțiunilor 

Înainte de a detalia aspectele de Drept Penal, sancțiunile aplicabile, dar și toate 

celelalte prevederi legale de drept material, este imperios necesar a explicita, în principal 

criteriile de distincție a sancțiunii penale de cea contravenționale, dar și, mai ales, în subsidiar 

diversitatea reglementărilor a caror incidență este utilizată pentru reprimarea infracționalității 

amenințătoare a resurselor financiare statale. Astfel, o mare parte din porțiunile acvatice ale 

Deltei au fost concesionate și ca urmare a acestora, cel mai adesea, vom constata că 

fenomenul, la nivel de reglementare legislativă, va fi regăsit pe rolul instanțelor de judecată 

sub o altă incriminare și anume cea de Furt (prevăzută de art. 228 C. pen), Furt Calificat –de 

regulă în varianta agravantă temporală ”pe timpul nopții” și cea ”având asupra sa o armă” 

(prevăzută de art. 229 C. pen.) și chiar Tâlhărie ( prevăzută de art. 233 C. Pen.), fiind adesea 

întălnită în situațiile în care se urmărește scăparea infractorului surprins în flagrant78. 

Faptul că aceste porțiuni deși, încă aparțin domeniului public, prin concesionare se 

modifică atât obiectul juridic specific al infracțiunii, la nivel particular clasificând modificarea 

din avutul public în avutul privat (patrimoniul persoanei fizice și/sau juridice ce exploatează 

 
75A se vedea Elena Emilia Ștefan – Manual de Drept Administrativ- Răspunderea Contravențională, pagina 179 
76Pentru aprofundarea procedurii Plângerii Contravenționale a se vedea Dr. Delia Narcisa Theohari – Acțiunile 

civile și Taxele Judiciare de Timbru, Editura Hamangiu, București 2012, pagina 409-413. 
77A se vedea în sensul acestei lucrări Nicolae Volonciu și Andreea Simona Uzlău- Noul Cod de Procedură 

Comentat, Principiile Fundamentale ale Procesului Penal pg. 1-4, Acțiunea Penală pg. 51 și următoarele precum 

și părțile și subiecții principali pagina 202 și urm.. 
78 În legislația română titularul reținerii poate fi orice persoană, chiar fără atribuții în domeniu, drept recunoscut 

de Codul de Procedură Penală prin art. 310. 



31 
 

acest sector de activitate în cadrul întreprinderilor) și totodată subiectul pasiv al infracțiunii de 

Braconaj, al cărui subiect pasiv și titular al valorii social lezate este statul; în cazul infracțiunii 

de furt, furt calificat titularul fiind concesionarul, iar concedentul (statul) nemaifăcând parte 

din acest raport juridic de conflict.  

Astfel printr-un nou raport juridic asistăm la conversiunea incriminărilor, care la un 

anumit moment trebuie să conlucreze în mod egalitar pentru a atinge scopul legii penale. În 

acest sens putem chiar afirma cu titlu de propunere de ”Lege Ferenda” că se va impune o noua 

reglementare, având ca scop unificărea atât a cadrului legal dar și a celui jurisdicțional pentru 

a uniformiza practica instanțelor de judecată. 

Înainte de a începe clasificarea criteriilor de departajare a celor doua forme de 

răspundere este necesar a mai face o precizare, din punct de vedere penal, și anume faptul că 

O.U.G. nr. 23/2008, prevede în art. 64 și următoarele ca și condiție cumulativă pe lângă 

închisoarea (care oricum nu este pedepsită atât de aspru) de la 1 la 3 ani, amenda cu o valoare 

de la 150 Ron la 10.000 Ron. Este de menționat astfel, natura acestei sancțiuni, care va fi o 

amendă contravențională și nu una penală, așa cum ne-a obișnuit Codul Penal ( Ex. ” se 

sancționează cu închisoarea sau amendă”- amendă ce are un alt domeniu de reglementare). 

Am făcut această precizare întrucât rolul acestor incriminări este de a se crea atât o 

posibilitate de recuperare a prejudiciului suferit ca urmare a infracțiunii cât și reprimarea 

fenomenului.  

Principalul criteriu de departajare este bazat pe elementul material al infracțiunii, acest 

criteriu fiind într-o interdependență factuală directă cu un alt criteriu ce se bazează pe 

repercursiunile acestor fapte, acesta fiind criteriul ce se bazează pe gravitatea faptei. Un al 

treilea criteriu subsidiar celui menționat anterior poate fi reprezentat de calitatea subiectului 

activ – în cazul persoanelor ce au anumite obligații ecologice faptele lor fiind mult mai grave.  

Este necesar a mai menționa faptul că în baza principiului de drept ”specialia 

generalibus derogant” aceste fapte vor fi sancționate în baza O.U.G nr. 23/2008 și nu în baza 

Codului Penal cu privire la Abuzul sau Neglijența în serviciu, cu excepția în care acestea se 

vor afla în concurs ideal (formal) sau constituie alte infracțiuni79. 

 

Subsecțiunea II.2 Analiza infracțiunii și aspecte de ordin material 

Fenomenul infracțional al braconajului nu cunoaște o reglementare autonoma a acestui 

tip de infracțiune și deși aparent putem vorbi despre un furt simplu, totuși datorită atât a 

modalităților vaste de săvărșire a acestui tip de furt și mai ales a repercursiunilor sale asupra 

 
79 Exempli gratia – Luarea de Mită sau Traficul de influență care de regulă absorb Abuzul în serviciu. 
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resursei piscicole, s-au reglementat sancțiuni individuale pentru orice activitate care amenință 

această resursă (modalități de săvârșire ce vor fi descrise la elementul material). 

Obiectul juridic al incriminării şi pedepsirii infracţiunilor la regimul pescuitului este 

marcat de ocrotirea relaţiilor sociale privind menţinerea integrităţii şi calităţii factorilor de 

mediu, de facto – biodiversitatea acvatică, ca resursă naturală ce poate fi valorifictă doar de 

către organele autorizate prin lege. 

Sub aspectul obiectului material fără a extinde și la sfera celorlalte infracțiuni la 

regimul piscicol putem afirma că în principal îl reprezintă resursa piscicolă (însemnând 

speciile efectiv afectate). Atenție toate instrumentele de pescuit utilizate nu reprezinta obiect 

material ci instrumente folosite în vederea comiterii faptei și sunt supuse confiscării. 

Având în vedere reglementările existente, în mod unitar, ca subiect activ al infracțiunii 

poate fi orice persoană fizică sau juridică indiferent de calitatea acestuia. Nu există condiții de 

vârstă speciale pentru acest domeniu. Participația penală este posibila în toate formele. La 

acest tip de infracțiune foarte des întâlnite vor fi atât instigarea (a se vedea în finalul studiului- 

clanurile de braconieri ce îndeamnă, constrâng și determină populația locală la săvârșirea de 

infracțiuni) cât și mai ales complicitatea, întrucât activitatea se desfășoară pe timpul nopții, 

fapt ce necesită participanți suplimentari pentru avertizare. Ca subiect pasiv, nereferindu-ne 

stricto sensu la alte infracțiuni (la cea de furt sau tâlhărie), va fi în principal statul atât ca și 

garant cât și ca titular al valorii social lezate (și anume domeniul public), dar uneori și 

administrația publică locală. 

Elementul material al braconajului prezintă atât incriminări comisive cât și omisive 

proprii. Așadar infracțiunea poate fi săvârșita prin acțiune sau inacțiune (Exempli grația- 

nedeținerea documentelor obligatorii). Așadar este interzisă și în același timp clasificată ca 

activitate ilicită: nedeţinerea licenţei/autorizaţiei de pescuit, pescuitul în perioada de 

prohibiţie, distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală (de 

regulă prin pescuit electric); pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare; 

deţinerea / transportul / comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de 

sturioni, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură; reducerea debitului şi a volumului de 

apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal; deschiderea, închiderea, obturarea, 

bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane 

neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile sau cu terenurile 

inundabile; producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de 

către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, 

precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi 

cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare; pescuitul electric, 
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deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, 

electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de 

orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de 

foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice, pescuitul cu setci şi ave80, 

pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine. 

 Fiind o infracțiune de rezultat va avea întotdeauna ca urmare imediată un prejudiciu 

efectiv adus mediului. Totuși considerăm că există și o excepție și anume cea din primul 

element material ”nedeținerea documentelor de pescuit” reprezentând doar un pericol/o 

amenințare, dar pe care o considerăm o excepție aparentă întrucât va fi îmtotdeauna o 

urmare a pescuitului ilegal, pentru care regăsim incriminări autonome. Acestea fiind spuse 

legătura de cauzalitate trebuie probată. 

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunile sunt comise din intenţie sau din culpă, iar 

din punctul de vedere al laturii obiective, infracţiunile au la origine acţiuni poluante ale apei, 

cum este pescuitul electric, cu materii explozive, precum şi cu substanţe narcotice. 

Mobilul și Scopul nu interesează pentru existența infracțiunii, însă pot fi reținute ca 

circumstanțe judiciare. 

Forme și sancțiuni: aceste infracțiuni se comit de regula în mod continuat întrucât 

subiecții infracțiunii de regulă sunt comercianți (chiar și în varianta instigării), pentru aceștia 

pescuitul pentru reprezintând o îndeletnicire. Nu putem clasifica infracțiunea ca fiind de 

obicei întrucât nu rezultă din prevederile legale o astfel de condiție. Nu există nici alte condiții 

de timp și loc decât atunci când sunt utilizate unelte interzise sau când gravitatea acestora sunt 

incriminate de legea penală generală și vor constitui în acest caz infracțiuni de sine stătătoare. 

Tentativa este posibilă în toate formele sale și este incriminată. 

Sancțiunea aplicabilă este amenda contravențională de la 150 la 10.000 de Ron, 

închisoarea de la 1 la 3 ani și pedepse complementare – interzicerea unor drepturi. 

Art. 66 din O.U.G. nr. 23/2008 prevede și alte reguli de drept penal material și 

procesual care pot fi aplicate și procedurii contravenționale, astfel vor fi supuse confiscării 

uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice 

alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor. Bunurile 

rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte 

vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării. În cazurile de confiscare a bunurilor 

enumerate organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea 

făcându-se venit la bugetul de stat. 

 

 
80Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 
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Subsecțiunea II.3 Aspecte de ordin procesual penal 

Având în vedere dispozițiile Noului Cod de Procedură Penală81 cu denumirea 

marginală ”Actele încheiate de unele organe de constatare” constatăm că ori de câte ori există 

o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organele sunt obligate să 

întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate:. 

Astfel, constatarea infracţiunilor82 se face, în afară de organele de urmărire penală, şi 

de către împuterniciţii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi pentru toate bazinele 

piscicole, de împuterniciţii Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru bazinele 

piscicole repartizate acestui minister şi de împuterniciții Asociaţiei Generale a Vânătorilor și 

Pescarilor Sportivi pentru bazinele şi zonele de bazine date în folosirea acestora, precum şi de 

împuterniciţi ai Gărzii de Mediu, care, pe baza actelor încheiate, vor sesiza organele de 

urmărire penală83. 

Răspunderea penală este instrumentul juridic cu ajutorul căruia conflictul de drept 

penal este adus spre soluționare organelor judiciare penale și poartă denumirea de acțiune 

penală. Prin intermediul ei se realizează scopul procesului penal, deci tragerea la răspundere 

penală și pedepsirea inculpatului. Această procedură debutează conform celor trei forme 

instituite de Codul de Procedură Penală (denunt, plângere, plângere prealabilă) dar și prin 

sesizările efectuate de organele de constatare, anterior menționate. 

Acest instrument juridic, fiind și cel mai sever a fost instituit datorită, pe de o parte, a 

gravității fenomenului și a pericolului social ridicat pe care o reprezintă braconajul și pe de 

alta parte repercursiunile pe care acesta le are asupra mediului precum şi a faptului ca 

reprezintă o serioasă ameninţare a intereselor societăți în domeniul ocrotirii fondului piscicol, 

folosirii resurselor naturale, ori chiar să amenințe viața sau sănătatea oamenilor.  

Obiectul materiei îl reprezintă tragerea la răspundere penală a persoanelor care au 

săvărșit infracțiuni.Subiectul activ al acțiunii penale este statul cu dreptul său de a trage la 

răspundere penală (deci exercitarea acțiunii se va face din oficiu) și subiectul pasiv este 

inculpatul, iar subiectul activ al conflictului de drept material este persoana care a săvârșit o 

faptă prevăzută de legea penală și subiectul pasiv, titularul valorii sociale lezate84. 

Ministerul Public este reprezentantul intereselor generale ale societății în activitatea 

judiciară, precum și apărătorul drepturilor și libertăților cetățenilor. El nu numai acuză, ci are 

și obligația să pună concluzii de achitare sau să stăruie în dovedirea nevinovației, atunci când 

ea există. 

 
81 Și anume Art. 61 din Legea 135/2010 
82 Prevăzute de O.U.G 23/2008 
83 A se vedea în acest sens propunerile de lege ferenda care suțin ineficiența acestui sistem 
84A nu se confunda cu persoana prejudiciată. 
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Principiile de acțiune ale Ministerului Public sunt: 

1. Principiul legalității. Art. 131 alin. 2 din, Constituție prevede că Ministerul Public 

își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. El acționează 

pentru asigurarea respectării legii de către toți cetățenii, ceea ce implică respectarea legii în 

activitatea lor. Legea prevede că procurorul este obligat să renunțe la susținerea acuzației 

atunci când aceasta nu este întemeiată sau nu se încadrează în prevederile legii. 

Ca o garanție a respectării acestui principiu, în Legea nr. 304/2004 se arată că 

Ministerul Public este independent în relațiile cu instanța de judecată și cu celelalte autorități 

publice și își exercită atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării 

acesteia. 

2. Principiul imparțialității obligă pe procuror să se manifeste obiectiv, nepărtinitor 

față de toți cei care au intrat în conflict cu legea penală. Toate persoanele sunt egale în fața 

legii, fară privilegii și fară discriminari. O garanție este și modul de reglementare a 

răspunderii lor disciplinare, precum și instituția incompatibilității85. 

3. Principiul controlului ierarhic: procurorii din fiecare parchet sunt subordonați 

conducătorului acelui parchet, iar conducătorul unui parchet este subordonat conducatorului 

parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție. 

PARTEA VATAMATĂ, SUBIECT ACTIV AL ACȚIUNII PENALE 

Trebuie să fie îndeplinite două condiții: a. să aibă vocația de a deveni parte vatamată 

(dacă a suferit prin infracțiune o vătămare fizică, materială sau morală - adică subiect de drept 

material abstract) și b. să își manifeste voința de a participa la procesul penal. 

Ea exercită acțiunea penală când participă la procesul penal, poate face memorii și 

cereri, participă la efectuarea unor acte de urmărire penală (cercetarea la fața locului), face 

plângeri procurorului sau chiar instanței de judecată, pune concluzii orale și scrise, are dreptul 

să declare apel și recurs etc.86. 

În cazul nostru de conflict de drept material, subiectul care are la îndemână 

posibilitatea declanșării acțiunii poate fi atât statul pentru infracțiunile a caror acțiune penală 

se pune în mișcare din oficiu (braconaj) cât și persoanele fizice sau juridice, atunci când este 

vorba despre furt din proprietatea privată.  

INCULPATUL, SUBIECT PASIV AL ACȚIUNII PENALE 

Făptuitorul este persoana care a comis fapta prevăzută de legea penală și față de care 

nu s-a pus în mișcare acțiunea penală. După începerea urmăririi penale și continuarea acesteia 

față de suspect, făptuitorul devine suspect, iar după punerea în mișcare a acțiunii penale se 

 
85A se vedea Nicolae Volonciu și Andreea Simona Uzlău op. Cit., pagina 229. 
86Drepturile sunt prevăzute de art. 79 coroborat cu art. 81 Noul Cod de Procedură Penală. 
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numește inculpat. Dacă împotriva lor s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare se 

numesc condamnați, ne mai fiind părți în proces. Orice persoana fizică sau juridică poate avea 

calitatea de inculpat87, cu excepția statului și a autorităților publice. 

A pune în mișcare acțiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de 

lege88 prin care se formulează împotriva unei persoane determinate, învinuirea de săvârșire a 

unei infracțiuni și se declansează activitatea de tragere la răspundere penală a acesteia. Acest 

act poate să lipsească pentru infracțiunile a căror urmărire penală se poate exercita din oficiu. 

Punerea în mișcare a acțiunii penale se face prin actul de inculpare: rechizitoriu, în 

timpul urmăririi penale, sau ordonanță dacă urmarirea penală s-a desfășurat fară punerea în 

mișcare a acțiunii penale, prin intervenirea unui impediment pentru exercitarea acțiunii 

penale. 

În faza de judecată procurorul pune în mișcare acțiunea penală (fiind titular exclusiv) 

prin declarația orală în cazul infracțiunilor de audiență. Stingerea acțiunii penale poate avea 

loc dacă se constată existența unuia din cazurile prevăzute de art. 16 C.pr. pen.89 

Propunere de lege ferenda: În consecinţă, prin specificul valorilor care trebuie ocrotite 

şi promovate, acestea reclamă în continuare necesitatea elaborării unor noţiuni şi reglementări 

juridice penale, adecvate şi eficiente, sub aspectul răspunderii în general. 

 

SECȚIUNEA III. RĂSPUNDEREA CIVILĂ 

 

În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate fondului 

piscicol prin fapte ce constituie infracţiuni, se stabilește de experţi, se hotărăşte de instanțele 

judecătoreşti şi revine persoanei juridice care gestionează patrimoniul aparținând domeniului 

public cu amenajări piscicole. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 58 din O.U.G nr. 

23/2008, despăgubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula în 

funcţie de preţul mediu de piaţă, multiplicat de 5 ori pentru aceleaşi specii de peşti şi alte 

vieţuitoare acvatice sau pentru acelaşi fel de bunuri. În situaţia în care contravenţiile s-au 

produs în perioada de prohibiţie sau în perimetrul rezervaţiilor, al pepinierelor şi crescătorilor 

piscicole, preţul peştilor şi al vieţuitoarelor acvatice, luat în calcul la stabilirea despăgubirii, 

va fi dublu faţă de preţul zilei pe piaţa din zona în care s-a săvârşit fapta. 

Dacă examinăm întregul tablou legislativ în această materie se constată că există mai 

multe ipoteze sau cazuri de răspunderea civilă delictuală sau extracontractuală. Ele alcătuiesc 
 

87Răspundere penală introdusă pentru prima dată prin legea nr. 278/2006 de modificare a Codului penal. 
88Plangerea, plangerea prealabilă și denunțul reguli procedurale aplicabile în conformitate cu art. 289, 290,292, 

295 Noul Cod de Procedură Penală.  
89A se vedea Anexa nr. 5- Infracțiunile prevăzute de legile speciale, precum și Conf. Univ. Dr. Flori Brașoveanu 

– Dreptul Mediului , Editura Pro Universitaria 2014, pag. 145. 
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ceea ce putem numi sistemul răspunderii delictuale şi pot fi clasificate în funcţie de mai multe 

criterii, dintre care reţinem: clasificarea după sediul legal al reglementărilor care li se aplică şi 

clasificarea după fundamentul lor.90 

I. În funcţie de primul criteriu, ipotezele de răspundere delictuală sunt de două feluri: 

unele reglementate în Noul Cod Civil şi altele reglementate în legislaţia dezvoltătoare a 

Codului civil (putem aminti formele de răspundere civilă prevăzute în legi speciale precum 

cele pentru daunele aduse mediului91). 

Fundamentul acestei forme de răspundere îl poate constitui însăși Constituția 

României prin art. 35, unde, pe lângă drepturile fundamentale se prevede faptul că statul 

recunoaște și dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos și echilibrat, stabilind totodată că 

va asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, corelativ cu obligația persoanelor 

fizice și juridice de a proteja și ameliora mediul. 

Prin O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului și prin O.U.G. nr. 68/2007 privind 

răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea pejudiciului asupra mediului, 

legiuitorul a statuat cadrul legal în ceea ce privește protecția mediului în țara noastră. 

Potrivit art. 2 pct. 52 O.U.G. nr. 195 prejudiciul, reprezintă efectul cuantificabil în cost 

al daunelor asupra sănătății oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanți, 

activități dăunătoare sau dezastre. 

Prin dispozițiile art. 1 din O.U.G. nr. 68/2007 și art. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2005, 

legiuitorul a statuat principiul poluatorul plătește.  

A. Ipotezele de răspundere civilă delictuală reglementate în noul Cod civil (art 1349 şi 

art 1357-1380). Noul Cod civil reglementează trei ipoteze de răspundere civilă delictuală: 

a) Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta proprie. Art. 1357 noul Cod Civil, 

coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) consacră regula de principiu potrivit căreia obligaţia de a 

repara un prejudiciu cauzat altuia printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, se naşte direct şi 

nemijlocit în sarcina autorului acelei fapte. De regulă, fiecare om răspunde numai pentru 

faptele sale proprii. Nicio răspundere pentru altul sau pentru altceva nu-i poate reveni decât 

dacă legea o prevede anume. Este un principiu cunoscut, logic şi tradiţional în dreptul nostru 

civil. 

b) Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta altuia92. Acest principiu poate fi 

aplicat și în cazul nostru în situațiile în care o instituție acționează ca și garant pentru 

persoanele ce își desfășoară atribuțiunile sub tutela acesteia. Principiul răspunderii pentru 

 
90A se vedea Ion Dogaru și Pompil Drăghici, Curs Universitar de Drept Civil- Teoria Generala a Obligațiilor 

Responsabilitatea civilă pagina 284 și Răspunderea Civila pentru Daunele aduse mediului pagina 480. 
91A se vedea Conf. Univ. Dr. Flori Brașoveanu – Dreptul Mediului , Editura Pro Universitaria 2014, pag. 141. 

92Forma de răspundere civilă obiectivă – fără vinovăția celui chemat să răspundă. 
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prejudiciul cauzat prin faptă proprie se poate dovedi, uneori, insuficient, în măsura în care 

autorul său este o persoană care nu răspunde delictual sau are o solvabilitate discutabilă. În 

asemenea ipoteze, cel ce a suferit un prejudiciu riscă să nu obţină reparaţia la care de altfel ar 

avea dreptul. De aceea, în scopul protejării subiectului prejudiciat, Codul civil a instituit, 

alături de răspunderea pentru faptă proprie, în unele cazuri, şi o răspundere autonomă în 

sarcina unei alte persoane, decât autorul faptei prejudiciabile. 

Consacrarea răspunderii delictuale pentru prejudiciul cauzat prin fapta altuia se explică 

prin existenţa unor relaţii speciale între autorul faptei prejudiciabile şi persoana chemată de 

lege să răspundă pentru repararea acelui prejudiciu; aceste relaţii speciale există atunci când 

autorul faptei prejudiciabile se află în sfera de autoritate a persoanei răspunzătoare. 

Răspunderea pentru fapta altuia apare ca fiind o modalitate suplimentară de ocrotire a 

intereselor victimei; uneori ea se adaugă sau se poate adăuga la răspunderea pentru fapta 

proprie şi se angajează numai în raporturile dintre persoana răspunzătoare şi victima 

prejudiciului. Aşa se explică existenţa în anumite condiţii a dreptului de regres al persoanei 

răspunzătoare împotriva autorului faptei ilicite şi prejudiciabile. 

c) Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale, de lucruri sau prin ruina 

edificiului. De asemenea și acest tip de răspundere poate fi angajat în sarcina operatorilor 

economici ce dezvoltă activități sectoriale specific domeniului și care nu își îndeplinesc 

obligațiile de proteguire instituite. Viaţa socială a dovedit că o persoană poate să sufere un 

prejudiciu ce i-a fost cauzat, fără fapta omului, de un lucru, animal sau de ruina unui edificiu. 

Dacă am aplica normele obişnuite ale răspunderii civile, în asemenea cazuri, neputându-se 

dovedi că la originea prejudiciului este fapta unei persoane, victima s-ar găsi în situaţia 

inechitabilă de a suporta ea povara acelui prejudiciu. Aşa se explică faptul că, în scopul 

apărării intereselor celor prejudiciaţi, legea civilă a instituit răspunderea pentru animale, 

lucruri şi ruina edificiului93. 

B. Ipotezele speciale de răspundere civilă delictuală reglementate în legislaţia 

dezvoltătoare a Codului civil94. Din această categorie vom enumera pe scurt câteva din ele 

care uneori pot fi incidente în activitatea acestui domeniu: 

-răspunderea autorităţilor publice pentru prejudiciile cauzate prin acte de putere 

(administrative) ilicite (Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ); 

-răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare (art. 96 din Legea 

nr. 303/2004 şi art. 505-507 C. pr. pen.); 

 
93Este vorba de o răspundere directă a celui care are paza juridică a animalului, lucrului său este, după caz, 

proprietarul edificiului care a cauzat prejudiciul. 
94Extras din site legislativ. Pentru aprofundare a se vedea http://legeaz.net/dictionar-juridic/felurile-raspunderii-

civile-delictuale-si-clasificarea-lor 
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-răspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor (Legea nr. 240/2004); 

-răspunderea pentru prejudiciile sau daunele ecologice (Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului); 

II. În funcţie de criteriul fundamentului său, răspunderea civilă delictuală se împarte 

în: răspundere subiectivă şi răspundere obiectivă. 

A. Răspunderea civilă delictuală subiectivă. În sistemul noului Cod civil, la fel ca în 

vechiul Cod civil, răspunderea delictuală se fundamentează în principiu pe ideea de vinovăţie 

dovedită95. Textul de lege reglementează răspunderea oricărei persoane pentru propria faptă 

ilicită şi prejudiciabilă; aceasta este regula generală şi firească cu valoare de principiu 

B. Răspunderea civilă delictuală obiectivă. Este răspunderea civilă delictuală care 

există şi se angajează fară vinovăţia dovedită sau prezumată a persoanei răspunzătoare. 

Fundamentul său obiectiv este ideea sau obligaţia de garanţie obiectivă, care are ca suport, 

după caz, riscul de autoritate sau riscul de activitate. La ideea de garanţie se mai ataşează 

uneori şi ideea de echitate. Sunt şi situaţii când garanţia obiectivă este însoţită de principiul 

precauţiunii.96 

Toate ipotezele de răspundere civilă delictuală, altele decât răspunderea pentru 

prejudiciul cauzat prin fapta proprie, alcătuiesc domeniul de aplicare al răspunderii obiective. 

Din analiza textelor legale reproduse mai sus şi a celor redate în sinteză se ajunge la 

constatarea că angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin faptă proprie, mai mult, a 

întregii răspunderi delictuale presupune existenţa cumulată a patru condiţii sau elemente 

constitutive: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, 

vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile97. 

Subliniem împrejurarea că aceste patru condiţii sunt, în acelaşi timp, condiţiile 

generale ale răspunderii delictuale şi chiar ale răspunderii contractuale. Astfel, trebuie să fie 

întrunite cel puţin unele dintre ele în toate ipotezele şi cazurile de răspundere civilă delictuală. 

Este în afară de orice discuţie că două dintre ele sunt întotdeauna obligatorii pentru toate 

situaţiile în care este vorba de angajarea răspunderii civile reparatorii; acestea sunt prejudiciul 

şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a omului sau alt fapt juridic şi acel prejudiciu 

suferit injust de persoana căreia legea îi dă dreptul la reparaţie. 

 
95 Astfel, conform art. 1357 noul Cod Civil: „(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, 

săvârşită cu vinovăţie, este obligat să o repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”. 
96Principiul generat de faptul ca cele doua forme de raspundere nu mai fac față noilor specii de daune. Astfel se 

fundamentează opinia necesității unei noi forme de răspundere civilă preventive, a cărei finalitate pare să 

urmărească anticiparea și evitarea unor prejudicii viitoare și potențiale. În esență, aceasta are la bază o 

răspundere fără prejudiciu, fundamentată pe principiul precauțiunii, pentru un risc generat de o conduită a unor 

persoane care, în temeiul legii sau al unui contract, au obligația de prudență. A se cerceta și 

http://www.juridice.ro/288619/raspunderea-civila-preventiva-sau-pentru-prejudicii-potentiale.html 
97A se vedea Liviu Pop – Curs de drept Civil Obligațiile, Universul Juridic 2015, Pagina 303 
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CAPITOLUL IV 

STUDIU DE CAZ PRIVIND BRACONAJUL  

ÎN REZERVAȚIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII 

 

„În lupta cu oamenii pentru binele naturii și, în final, 

pentru binele oamenilor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia1: Reportaj Antena 198 

INTRODUCERE 

Prin bogăţiile sale naturale şi poziţia sa geografică, Delta Dunării a atras prezenţa 

omului, astfel evenimentele istorice au modelat patrimoniul cultural şi istoric unic al 

populaţiei din RBDD, caracterizată printr-o diversitate etnoculturală (tradiţii, obiceiuri, 

elemente arhitecturale, artizanat, bucătărie tradiţională, meşteşuguri etc.) şi o structură etnică 

extraordinar de diversificată. 

Tot litoralul de la Sinoie şi până la insula Popina din nordul lacului Razim a fost vatra 

de formare şi evoluţie a civilizaţiei neolitice de tip Hamangia (azi Baia) – 5000- 3000 a.Hr., în 

acest fel odată cu evoluția omului originar au crescut într-o manieră diversificată și 

repercursiunile asupra mediului generate de contextul economico-social actual. 

Pe lângă repercursiunile naturale și cele determinate de evoluția industriei, Delta 

Dunării se îmbogățește treptat cu o faună nouă (braconierii). Aceștia evoluează rapid 

investind în dotări tehnice ce le permit să practice această îndeletnicire cu profesionalism, 

cunoscând direcția și puterea vântului, curenții etc., la care se adaugă avansatele tehnici de 

orientare și camuflare, astfel încât în scurt timp, scot cantități mari de pește, situație care 

conduce la îngreunarea controlării fenomenului. 

 
98http://www.antena3.ro/inregistrari/in-premiera-cu-carmen-avram-72.html -> Taramul Nimanui 

http://www.antena3.ro/inregistrari/in-premiera-cu-carmen-avram-72.html
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Pe lângă aceste probleme, gravitatea fenomenului este generată și de folosirea de 

instrumente interzise în acest fel depopulându-se treptat resursa piscicolă (e.g.- plase 

monofilament prin care se capturează inclusiv puietul sau renumitul pescuit „cu aparatul 

electric” ce sterilizează astfel peștii ajunși la maturitate, precum și alte instrumente destinate 

capturării sturionului numite ohane99, sau carmacele100. E de ajuns ca peștele să se lovească 

de unul dintre aceste cârlige care îi perforează trupul. 

RBDD oferă servicii ecologice și funcții esențiale pentru păstrarea biodiversității de 

importanță globală, pentru protejarea Mării Negre, pentru economia locală, nivelul de trai și 

implicit pentru planul de dezvoltare național. Astfel acțiunile umane împreună cu anumiți 

factori naturali aduc o atingere gravă a acestor atribute ecologice, fapt ce a determinat nevoia 

de a se întocmi prezenta lucrare. De aceea, am analizat cauzele, metodele și motivele ce au 

determinat apariția Braconajului precum și efectele acestuia. 

 

SECȚIUNEA I. CARACTERISTICILE ZONEI DELTEI DUNĂRII 

 

Delta Dunării (DD) este zona numită în general Rezervația Biosferei Delta 

Dunării101. 

 Zona DDBR este prezentată pe harta de mai jos. Aceasta acoperă:  

(i) zona dintre brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea; în prezentul raport aceasta 

este numită Inima Deltei datorită caracteristicilor socio-economice specifice;  

(ii) sistemul de lacuri Razim-Sinoe-Babadag și zonele de teren adiacente; și  

(iii) zona de-a lungul fluviului Dunărea la vest de orașul Tulcea către Galați. 

 

Subsecțiunea I.1.Zona de studiu  

este evidențiată cu verde și galben. 

Aceasta acoperă DDBR 

și Zona Învecinată102. 

 

 

 

Fig. 1: Orașele ce fac obiectul  

studiului de caz 

 

 
99Niște plase cu ochiuri mari, foarte groase și foarte grele, care se aruncă aproape de fundul apei. 
100Cârlige foarte mari si foarte ascuțite care se înșiră pe niște funii. 

DDBR – ca abreviere provenita din lb. Engleza, utilizată actualmente pe toate site-urile reprezentative sau 

RBDD abreviere folosita în prezenta lucrare 
102Se compune din orașul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Macin și Sulina) și treizeci și două de comune. 
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       Fig. 1: Harta Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD) 

     http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/localizare 

 

Subsecțiunea I.2. Reglementări principale cu impact asupra zonei de studiu  

În cadrul zonei de studiu, există considerente internaționale speciale aplicabile pentru 

Delta Dunării, aceasta fiind declarată în totalitate rezervație de biosferă de către Guvernul 

României în 1990 și Parlamentul României în 1993. 

Delta Dunării are o protecție specială în conformitate cu legislația română prin 

desemnarea sa în trei convenții internaționale: (I) 1991 – Programul UNESCO “Omul și 

Biosfera”; (II) 1991 - Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural; și (III) 1991 - 

Convenția de la Ramsar. 103 

Importanța unică a RBDD pentru conservarea biodiversității la nivel global este bine 

recunoscută. Cele peste 30 de ecosisteme ale sale găzduiesc aproape 1700 de specii de plante 

 
103Convenții ce pot fi gasite pe site-ul oficial al Comisiei Nationale a Romanie pentru UNESCO- http://cnr-

unesco.ro/conventii-ratificate/ 
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(inclusiv stuful, important ca resursă economică, și multe alte specii de uz medicinal și nu 

numai) și aproximativ 3800 de specii de animale, inclusiv 300 de specii de păsări și peste 130 

de specii de pești.  

Economia locală se bazează în mare parte pe fauna piscicolă bogată și abundentă 

a Deltei, care atrage păsări din multe părți ale lumii, inclusiv din Mongolia, Siberia și zonele 

Arctice. Aproximativ 60% din speciile de pește din D.D. sunt specii de apă dulce, restul fiind 

specii care migrează din Marea Neagră prin D.D. în bazinul Dunării (inclusiv mai multe 

specii de sturioni pe cale de dispariție).104 

Per total, D.D. reprezintă locul esențial de înmulțire și creștere pentru un număr enorm 

de pești, inclusiv unii de importanță economică majoră105. Este și unul dintre ultimele refugii 

ale speciilor precum: nurca europeană, pisica sălbatică, vidra, mistrețul și șacalul. 

 

SECȚIUNEA II. CONTEXT ECONOMICO-SOCIAL. 

 

• Subsecțiunea II.1 Activitate Economică și Ocuparea forței de muncă  

România a avut una din cele mai bune și cele mai mari flote de pescuit din Europa, 

prestigiu care s-a perimat în cei 20 de ani de la revoluție, importându-se în prezent pește la 

prețuri mari. După Revoluție, oameni de afaceri s-au simțit liberi să speculeze această avere, 

fără reguli și fără control. Anii care au urmat au dus la distrugerea aproape totală a 

populațiilor de pește106. 

La producția de pește de apă dulce statul român a ocupat locul 3 în lume după Franța și 

Rusia, dar datorită factorilor descriși anterior acest clasament s-a perimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104În finalul lucrării vom trata un capitol bazat pe un studiu destinat special declinului sturionilor. 
105În plus față de însemnătatea sa pentru biodiversitate și comunitățile locale, D.D. joacă un rol esențial în 

reducerea eutroficării distructive a Mării Negre. Însă, eficiența acestei funcții tampon a D.D. a fost redusă în 

ultimii ani datorită construcției de canale care permit apei să treacă rapid prin D.D. către Marea Neagră, fără 

filtrare. 
106E.g. de la capturi de 1.000 de tone în 1975, s-a ajuns la doar 4-10 tone de sturioni în prezent) 



44 
 

  Fotografia: 2 – Flota română 2015        Fotografia: 3- Flota română 1980 

Pentru economia locală, pescuitul, turismul, industria de construcții, alimentară (pește, 

carne, produse de panificație și lactate), reprezintă principalele surse de venit.  

Orașul Tulcea are un port care deservește transportului de bunuri până la 18.000 de 

tone pe sarcină, și marfă prelucrată anual de peste 2 milioane de tone. STX Europe, o 

companie norvegiană de construcții navale, are șantiere navale în Tulcea și Brăila care oferă 

servicii de la construcția de nave întregi, la conversii și reparații, companie ce a angajat 3.095 

de muncitori în Tulcea. 

Folosind date la nivel de Societăți107 de la 5.552 firme private și înregistrate, situate în 

zona de studiu, este clar perceptibil că activitatea la nivel de societate în Inima Deltei este mai 

puțin diversificată, cu doar câteva unități care funcționează, în special în sprijinul agriculturii 

și acvaculturii, furnizând servicii logistice (transport, depozitare), sau sunt implicate în afaceri 

de vânzare cu amănuntul.  

Populația în zona de studiu a scăzut de la 219.227 loc. în 2002 la 183.822 loc. în 2011 

(an în care a avut loc ultimul recensământ potrivit I.N.S. ). 

Astfel, coroborând statistica la nivel de societate cu numarul de locuitori, societățile 

înregistrate în Inima Deltei oferă doar aproximativ 1,48 locuri de muncă pe firmă, în medie, 

iar orașul Tulcea, angajează în medie aproximativ 5,8 persoane.  

Așadar, impotența statului și implicarea funcționarilor108 în activitatea clanurilor de 

braconieri ce favorizează munca la negru, împreună cu taxele aferente desfășurării 

activităților specifice, duc acest tărâm unic catre un destin previzibil -> dispariția... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- Mișcarea Naturală a Populației  

(persoane cu domiciliul sau reședința obișnuită în România)109
 

 

 
107Denumite în vechea reglementare Societăți Comerciale, termen modificat prin intrarea în vigoare a noului Cod 

de Procedura Civila- Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedura civila. 
108Principala forță de represiune, comunitatea, se teme să deconspireze legăturile ce se realizează pe plan local, 

legături ce conduc și încurajează corupția întrucât consideră că sunt puși în pericol. 
109Arhiva Buletine 2015 Institutul Național de Statistica  
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Economia neoficială din cadrul Inimii Deltei și a comunelor adiacente este mare și nu 

poate fi cuprinsă în datele la nivel de firmă.110 

Dovezi ale măsurii de neoficialitate (la nivelul societăților neînregistrate și a muncii la 

negru) sunt prezentate în cele ce urmează în secțiunea „despre pescuit” a acestui studiu, în 

comparație cu zonele învecinate.  

Conform datelor de sondaj pentru bugetul gospodăriilor, locuitorii din județul 

Tulcea sunt mai săraci decât locuitorii din Constanța și cetățeanul român de rând.  

Folosind quintile de calcul111 se poate observa cum o pondere mai mare a populației 

din județul Tulcea (aproximativ 37 %) face parte din chintila112cu cel mai mic venit din 

România comparativ cu restul țării (20%) și județul Constanța113 (27% din populația județului 

Constanța).  

 

 

 

Fig. 5 –Densitatea 

 cheltuielilor 114 

 

 

 

 

 

Conform modelului UNESCO al Rezervațiilor Biosferei pentru conservarea naturii și 

managementul ecologic sustenabil, teritoriul RBDD este împărțit în diferite zone: 20 de zone 

strict protejate115, 13 zone-tampon116, Zonele economice117. Unele dintre acestea au fost 

desemnate zone pentru restaurare ecologică în cadrul Planului de Management al RBDD118.  

 
110RAPORT DE DIAGNOSTIC Strategie Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării 
111Quintila – este una din cele patru valori ce divizează seria de frecvenţe în cinci părţi egale, astfel încât, primele 

20% (quintila I) reprezintă populaţia cu cele mai mici venituri/cheltuieli, iar ultimele 20% (quintila V) cu cele 

mai mari venituri/cheltuieli. - http://www.statistica.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf 
112Metoda figurativa 
113O plotare vizuală a veniturilor din diagrama arată că distribuția județului Tulcea este puțin mai groasă pe 

marginile stângi, sugerând o densitate mai mare la venituri mai mici. 
114Diagramă: Distribuția agregată a densității cheltuielilor (Kernel) emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice  
115Reprezintă aproximativ 8.7% (50.904 ha) din suprafața totală a RBDD. În aceste zone se permit doar activități 

de cercetare, conservare și mentenanță. 
116Reprezintă aproximativ 223.300 ha (38.5%). În aceste zone, activitățile permise includ cercetarea, pescuitul 

comercial, colectarea stufului și a altor resurse naturale vii (utilizând metode tradiționale) și ecoturismul; 
117Acoperă cam 306.100 ha (52.8%). Zone care în trecut au fost dezvoltate pentru agricultură, pescării și păduri 

acum intră sub incidența Zonelor Economice. 
118http://www.ddbra.ro/plan_manag_RBDD.php 
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Această clasificare a sprijinit adaptarea și transformarea Braconajului din fenomen 

ilicit în fenomen licit (cu ajutorul corupției din domeniu)119, fiind o forma de prepușenie pe 

care o vom descrie în finalul lucrării – în secțiunea concluzii. 

Acest fenomen se manifestă astfel: Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru 

Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi emite autorizații de Cercetător Științific, 

autorizație care permite titularului să pescuiască „în orice perioadă a anului, inclusiv în 

perioadele de prohibiţie, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă şi 

dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive şi plase de pescuit, atât în 

timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii”. 

Nu există niciun fel de precizare faţă de folosirea metodelor ilegale de pescuit cum ar 

fi plasele monofilament sau folosirea curentului electric. 

 În acest fel foștii braconieri, fără o interdicție legală au devenit cercetatori științifici. 

 

SECȚIUNEA III. CONCUZII 

 

Subsecțiunea III.1.Factori ce determină apariția braconajului.  

Viața pentru cei 10.000 de rezidenți ai Inimi Deltei este o provocare și accesul la 

servicii sociale și economice esențiale este limitat. Transportul pe apă este adesea singura 

opțiune pentru a ajunge la, și de a călători din, destinații din Inima Deltei. Zona are, de 

asemenea, cel mai redus acces la servicii de bază, precum apă curentă și canalizare, decât în 

zonele rurale învecinate. Serviciile de sănătate și educație sunt, de asemenea, constrânse de 

inaccesibilitate și scăderea populației. 

Pescuitul comercial este în prezent important pentru ocuparea forței de muncă, 

dar pescuitul de agrement are un bun potențial de dezvoltare.  

În prezent, sectorul de pescuit comercial oferă probabil cele mai multe oportunități 

pentru ocuparea forței de muncă în Inima Deltei. Totuși, pescuitul comercial convențional și 

acvacultură se confruntă cu constrângeri economice, de guvernare, și de management, ce 

conduc la imposibilitatea practicării pescuitului comercial, imposibilitate ce reprezintă 

principalul factor de înlesnire a pescuitului la negru - braconajul. 

Constrângerile legate de guvernare și management includ: 

(a) o monitorizare, un control și o supraveghere aparent ineficientă și despre care se pretinde a 

fi coruptă , care contribuie la supra-exploatare și la declinul populațiilor de pești;  

(b) introducerea unei specii exotice (Crapul Gibel)120, care strămută specii indigene valoroase;  

 
119http://www.gandul.info/stiri/inventie-romaneasca-braconaj-legal-cu-autorizatie-de-cercetator-stiintific-

4296886 
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(c) reproducere și zone de pepinieră reduse datorită formării de marșe121. 

Constrângerile economice constau în faptul că pescuitul comercial și acvacultura, care 

sunt practicate în Deltă, se confruntă cu o competiție puternică și costuri ridicate pentru 

transport și producție, la care se adaugă taxele supraestimate (pe care atât ministerul cât și 

unitățile administrativ teritoriale - obligatoriu sau facultativ - le percep de la persoanele care 

dezvoltă și asigură transparență în afaceri), care afectează marjele economice și contribuie la 

scăderea nivelului de trai al pescarilor. Așadar aceste taxe cântaresc greu pe umerii micilor 

întreprinzători îngreunându-le existeța. 

Ca prim factor de constrângere putem cita, în primul rând, taxele, la care se adaugă 

TVA-ul (situație ce conduce la încercarea producatorului de a reduce costurile de productie). 

Ca prim fenomen aceste repercursiuni se răsfrâng asupra indemnizațiilor salariale ale 

angajatilor - în acest fel munca la negru fiind profitabilă. 

Când ne raportăm la TVA trebuie să avem în calcul toate taxele pe valoare adaugată a 

activităților implicate în comerțul cu pește și nu doar la soluția legislativă adoptată prin 

O.U.G. 6/2015122 pentru reducerea de TVA la alimente de care profită în parte doar retailerii 

ce nu aplică reducerea totală, prețul produsului ramânând tot mare, iar cantitatea vândută fiind 

tot mică . 

Fotografia 4 –  

      Declarație angajat cherhana123 

 

 

 

 

 

Un al doilea factor de constrăngere îl reprezintă costurile mari de transport și/sau 

conservare s.a.. Astfel, intervine imposibilitatea valorificăii mărfii (neexistând posibilități 

comune de colectare și export prin intermediul unor organisme statale), iar pentru 

profitabilitate, producătorul recurge la orice metodă necesară a-și îndeplini scopul economic, 

inclusiv la serviciile oferite de braconieri (încurajându-i în acest mod).  

Un ultim factor care descurajează prețul pieții este braconajul, care oferă un preț 

extrem de scăzut pieței negre, unde prin intermediul cherhanalelor prinde contur legal, 

 
120Danube Delta Integrated Development Strategy (DDIDS). 
121Sol format de depunerile rămase după retragerea apelor mării. 
122http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/OUG_6_2015.pdf 
123CHERHANÁ - Construcție (și mică întreprindere) situată în imediata apropiere a unei ape și destinată primirii, 

sortării, preparării și depozitării temporare a peștelui prins în zona respectivă. 

http://www.mdrt.ro/userfiles/delta_dunarii/draft_Strategie_Delta_Dunarii.pdf
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ajungând în acest fel în marile piețe și supermarketuri cu un preț mic, preț cu care trebuie să 

concureze micii întreprinzatori ce se conformează legii, fiind astfel supuși unor mari presiuni. 

Pescuitul de agrement, de cealaltă parte, pare să ofere oportunități bune în categoria 

de costuri moderate. Experiențele din țările mai dezvoltate economic arată o corelație 

puternică între dezvoltarea economică și extinderea pescuitului de agrement, însă stabilirea 

unui echilibru între conservare şi îmbunătăţirea mijloacelor de trai va fi critică.  

Există astfel de obiective dezvoltate și de puterile statale române și anume 

Ministerului Dezvoltării Regionale124 ce a stabilit ca obiective principale pentru dezvoltarea 

durabilă a Deltei Dunării: păstrarea bunurilor ecologice şi a biodiversităţii și îmbunătăţirea 

calităţii vieţii pentru locuitorii săi.  

Pentru consiliile judeţene, autorităţile locale şi ARBDD este o provocare sprijinirea 

dezvoltării economice durabile şi a nivelului de trai al locuitorilor din Deltă, provocare 

determinată chiar de caracteristicile zonei: și anume locuitori puţini pe o suprafaţă mare; 

populaţie relativ în vârstă (şi continuă să îmbătrânească pe măsură ce tinerii continuă să 

plece); populaţie predominant rurală cu mijloace de trai ce depind de exploatarea directă a 

resurselor naturale. 

Concuziile acestui studiu identifică atât oportunităţile de dezvoltare cât şi pericolele 

posibile. Munca continuă va lua în considerare căile de dezvoltare care par să fi funcţionat 

sau nu în zonele cu unele din aceste caracteristici. 

Subsecțiunea III.2. Autoritățile principale din acest sector și capacitatea acestora 

a. Agențiile de reglementare a pescuitului. Agențiile de reglementare în-  

„Monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului (MCS)” - reprezintă împreună resurse 

substanțiale. Însă reglementările par fragmentate și neadecvate, ceea ce duce la ineficiență și 

ilegalități. O altă entitate cu rol în MCS este Asociația Pescarilor, alături de Federația 

Pescarilor din care face parte125. 

b. Asociațiile de pescari. Pescarii din DD nu sunt suficient de organizați și nu au puterea 

de a negocia prețul peștelui. Pentru a obține un permis de pescuit comercial, pescarii trebuie 

să semneze un contract de servicii cu cel puțin un proprietar de cherhana. Așa cum vom 

specifica se prevede astfel necesitatea implicării statale în colectare și nu doar legiferarea la 

statut de obligații, întrucât proprietarul cherhanalei nu are posibilitatea statală de export și va 

depinde la rândul său de cerințele pieții, reprezentând pe de o parte un factor de constrângere, 

iar pe de alta un factor economic defavorizant. 

 
124A se vedea în aces sens Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării – site oficial - 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749 
125Capacitatea pescarilor de participare în MSC este în continuare o resursă nedezvoltată cu un veritabil 

potențial. 
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c. Asociațiile de Pescuit Sportiv Există 200.000 de membri în asociațiile de pescuit 

sportiv din România. Acestea s-au depărtat din ce în ce mai mult de legătura istorică 

cu vânătoarea, axându-și atenția pe managementul și conservarea habitatelor acvatice. 

 

Subsecțiunea III.3. Exemplele de probleme și conflicte existente în cadrul RBDD includ: 

a. Restricționarea Accesului la Teritoriu și Resurse. O parte substanțială din suprafața  

utilizată anterior de comunitățile locale pentru pescuit comercial și locuit nu le mai este 

disponibilă, fie ca rezultat al conversiei în poldere agricole și forestiere și fermele piscicole 

controlate de concesionari privați, fie prin includerea acestora în cele 51.000 ha de zone strict 

protejate ale rezervației. O altă porțiune foarte importantă este zona tampon126(223.000 ha) 

care nu permite orice dezvoltare fizică și este supusă unor limitări destul de restrictive cu 

privire la activitățile economice permisibile. 

Chiar și în zonele economice rămase, accesul la resurse esențiale în domeniul 

pescuitului a devenit interzis și controlat de alții printr-un sistem de permise de pescuit127, 

cote, concesiuni de zonă, și puncte desemnate pentru cumpărarea de pește.  

În ciuda obiectivului declarat de armonizare a protecției mediului cu dezvoltarea 

economică sustenabilă, stabilirea și funcționarea RBDD, de la înființarea sa, a fost în general 

marcată de resurse comune privatizate, mijloace de trai tradiționale criminalizate, și lipsită 

de participarea cetățenilor. 

Toate acestea sunt complicate în continuare de economia slăbită a zonei, percepția că 

nevoile animalelor (precum păsări consumatoare de pește) sunt prioritizate deasupra nevoilor 

oamenilor, percepția unei corupții la scară largă și aplicarea selectivă din partea autorităților.  

Cu acest context nu este surprinzător dacă rezidenții locali au resentimente față de 

limitările impuse asupra activităților lor și văd Ministerul Mediului, ecologiștii / 

conservatoriștii naționali și internaționali și RBDD ca forțe străine aliate împotriva lor sau 

consideră acceptabilă, chiar admirabilă, rezistența față de și evitarea acestui control extern.  

b. Limite de reținere de pește și alocare. Pescuitul a fost multă vreme și continuă să fie 

activitatea economică majoră în DD, care implică peste 40% din populație, într-un fel sau 

altul, și reprezintă singura activitate economică semnificativă în mai multe locații.  

Așa cum s-a discutat în primul capitol al studiului, aceasta include un număr mic de 

firme de pescuit comercial, aproximativ 1500 de pescari comerciali locali individuali, cu 

licență, patronii centrelor de vânzare de pește (cherhana), familii locale (care au voie să 

 
126A se vedea cele 3 zone cf. modelului UNESCO al Rezervațiilor Biosferei pentru conservarea naturii și 

managementul ecologic sustenabil, descrise in capitolului 2 al prezentului studiu „ Context economic-social” 
127Situație descrisă în capitolul 2 ultimul paragraf. 
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pescuiască până la 3 kg de pește pe zi pe membru de gospodărie128), operatori de pescuit 

sportiv și turiști. 

Câteva grupuri de interese specializate precum acvacultorii, de exemplu, crescătorii de 

sturioni și oamenii de știință, au de asemenea permisiunea să ia cantități mici de pește pentru 

reproducere și în scopuri de cercetare129.  

În timp ce restaurarea ecologică și alte măsuri menite să crească populațiile generale 

de pește ar putea ajuta la reducerea intensității într-o oarecare măsură, cu siguranță va fi 

întotdeauna concurență pentru alocarea acestei resurse economice valoroase. Este importantă 

maximizarea abilităților administrației deltei și a altora să monitorizeze populațiile de pește cu 

exactitate și să stabilească și să aplice cote eficiente bazate pe un puternic fundament tehnic și 

ecologic. În fapt conceperea unor modele analitice pentru a ajuta părțile interesate și factorii 

de decizie să înțeleagă implicațiile pe termen scurt și pe termen lung ale diferitelor alternative, 

și consolidarea capacității unor părți interesate mai slabe sau mai puțin organizate să 

definească și să reprezinte în mod eficient interesele lor. 

 

c. Analiza sistemului instituțional la nivelul RBDD130 

Sistemul instituţional implicat în diferite dimensiuni în administrarea ariilor din 

RezervaţiaDeltei Dunării este unul complex, atât pe orizontală, cuprinzând instituţii pe acelaşi 

nivel, cât şi pe verticală, cuprinzând instituţii de la niveluri diferite de guvernare.  

Datorită specificului acestei zone cu greu se poate găsi în România un sector atât de 

aglomerat instituţional. Acest lucru măreşte exponenţial nevoia de comunicare şi coordonare 

între instituţii şi organizaţii, dar prezintă şi un risc pe măsură.  

Diagrama rezultată este un instrument descriptiv care faciliteză explicarea diferitelor 

rezultate instituţionale şi performante, satisfăcătoare sau nu, asociate cu acestea. În diagramă 

se disting instituţiile în funcţie de: nivelul de guvernare, tipul de instituţie, şi tipul de actor. 

În funcţie de nivelul de guvernare identificăm un continuum instituţional plecând de la 

cel național şi ajungând până la cel local.  

Diagrama este însă limitată la instituţiile propriu-zise de guvernare, lăsând deoparte 

instituţiile globale/internaţionale, care au un rol important în problematica mediului şi 

biodiversităţii, dar intermediat de cele europene şi naţionale. Deasemenea, nu include agenţii 

economici privaţi. Aceştia sunt relevanţi, dar este necesar a fi descriși separat, în măsura în 

care fac parte dintr-o organizaţie formală, abilitată să interacţioneze cu instituţiile din zona 

decizională. 

 
128Cantitate infimă ce nu le poate asigura minimul necesar de trai. 
129Ibidem nota 14. 
130Analiză preluată din proiectul Asociației (ONG) Salvați Delta și Dunărea și completată. 
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Fig. 6 – Sistemul instituțional131 

Odata cu integrarea în Uniunea Europeană, România face parte dintr-un sistem de 

guvernare multi-nivel în care anumite domenii de politici sunt gestionate împreună cu alte 

state ale Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că nivelul european are drept 

responsabilitate reglementarea domeniului, precum şi un rol important în derularea ciclului 

politicilor: planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.  

Foarte important, politica de mediu europeană este bine susţinută financiar, ceea ce 

oferă României şansa de a finanţa importante investiţii atât în Delta Dunării, cât şi în alte zone 

protejate. Mai mult, prin instrumentele structurale şi de coeziune se pot face programe şi 

investiţii în zonă, care nu au legătură directă cu mediul, dar care pot duce la dezvoltarea și 

protejarea acestuia132. 

Din diagramă se poate observa că nu mai puţin de cinci ministere au responsabilităţi în 

zonă. De cele mai multe ori însă cooperarea locală a acestora, oricât de bună ar fi nu poate 

suplini lipsa de coordonare centrală133. Din analiză nu reiese că există vreun mecanism de 

coordonare centrală în problematica Deltei Dunării, producându-se astfel ofragmentare care se 

 
131Diagrama realizata de Asociația Salvați Delta și Dunărea în proiectul – Delta warnning report 

http://salvatidelta.ro/wp-content/uploads/2012/08/SDD_DeltaWarningReport1.pdf. 
132E.g.- Programul Operaţional Regional sau Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 
133Aceasta problemă s-a încercat a fi soluționată prin instituirea Comisariatului de Control Integrat. 

http://salvatidelta.ro/wp-content/uploads/2012/08/SDD_DeltaWarningReport1.pdf


52 
 

reflectă negativ asupra cooperării locale. La actorii publici putem adăugă Organizaţii 

nonprofit naţionale care încearcă să influenţeze politicile şi programele publice. 

La nivel judeţean se întrepătrund două nivele foarte importante, cel central şi cel 

local. Este din multe puncte de vedere nivelul de guvernare pivot. 

La acest nivel acţionează reprezentanţii guvernului central, precum Instituţia 

Prefectului şi alte agenţii judeţene. Toate aceste instituţii sunt responsabile cu implementarea 

politicii naţionale în domeniu. În măsura în care politicile şi legislaţia nu sunt clare, acestea 

sunt obligate să interpreteze şi să adapteze ceea ce poate da naştere unor diferenţe de viziune. 

În al doilea rând, la nivel judeţean acţionează instituţii reprezentativ-legislative şi 

executive. Între acestea şi cele centrale se creează o falie instituţională majoră una care poate 

fi depăşită numai prin proceduri şi eforturi conştiente de coordonare. 

Consiliul Judeţean are legitimitatea democratică de a lua decizii în numele cetăţenilor 

unui judeţ şi are la dispoziţie resurse pe care le poate folosi pentru a-şi îndeplini mandatul 

instituţional. 

Nivelul local este mai puţin complex decât cel judeţean, dar este într-o mare măsură 

cel mai important, pentru că există atât instituţii reprezentativ-legislative, consilii locale, cât şi 

executive unde se iau decizii importante pentru comunitate şi pentru mediu. La acest nivel, 

deciziile luate la nivelul superior trebuie respectate sau implementate134.  

La nivel local și județean actualmente pentru combaterea braconajului piscicol și 

cinegetic în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt 8 instituţii cu atribuţii de 

control şi constatare135: 

❖ Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării136; 

• Comisariatul de Control Integrat 'Delta Dunării' din cadrul ARBDD; 

❖ Garda deMediu– Comisariatul Județean Tulcea; 

• Serviciul Controlului RBDD (Ministerul Mediului); 

❖ Garda de coastă (Poliția de Frontieră); 

❖ M.A.I.: 

• Poliţia Deltei137 (alcătuită din angajaţi ai Poliţiei Române şi ai Poliţiei de Frontieră); 

• Jandarmeria Tulcea; 

 
134În general având o capacitate instituţională slabă şi resurse limitate, acestea sunt lăsate să administreze situaţii 

delicate cu foarte puţine instrumente. 
135Conform Declarației Consiliului Judetean Tulcea- pagina 128: 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_jude

t_2014_2020/5.Cap%20III-Situatia%20existenta%20pag70-340/Cap%20III.3-Agricultura%20pag114-139.pdf 
136Administrează un teritoriu de 580.000 de hectare, din care 50.600 de hectare sunt zone strict protejate, zone 

economice pe o întindere de 306.100 hectare și zone tampon în suprafață de 223.300 de hectare. 
137Înfiinţată în 2006 în subordinea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea, iar din luna mai 2009 în subordinea 

Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/5.Cap%20III-Situatia%20existenta%20pag70-340/Cap%20III.3-Agricultura%20pag114-139.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/5.Cap%20III-Situatia%20existenta%20pag70-340/Cap%20III.3-Agricultura%20pag114-139.pdf
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❖ Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură (având 13 inspectori în D.D.); 

❖ Autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora;138 

❖ M.A.N.; 

❖ Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. 

Sistemul instituţional descris mai devreme şi prezentat grafic este unul complex şi care 

în mod inerent ascunde câteva falii majore139 care pot afecta atât eficienţa instituţiilor, cât şi 

legitimitatea acestora. Aceste falii pot fi reduse ca mărime numai prin eforturi suplimentare. 

În final toate aceste probleme nu au fost uitate încercându-se o astfel de coordonare 

măcar pe plan local care a ramas în stadiul de proiect o lungă perioada de timp până în luna 

mai 2015 și anume facem referire la Comisariatul de Control Integrat care a și început să 

funcționeze din 14.05.2015.  

Acest organism a fost stabilit de catre Guvernul Romaniei care chiar prin proiectul 

inițial de act normativ a conștientizat cele afirmate mai sus și a susținut: „Neadoptarea unor 

măsuri urgente care să înlăture suprapunerea atribuțiilor în materia prevenirii, constatării şi 

sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, a fondului cinegetic şi a 

resursei piscicole din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării este de natură a crea 

disfuncționalități în activitatea de control și inspecție. 

Comisariatul de Control Integrat140 

Ordonanta Guvernului a vizat modificarea şi completarea Legii nr. 82/ 1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi modificarea şi completarea altor 

acte normative141. Acestea prevăzând obiectivele142 ce au fost avute în vedere de către Guvern 

prin instituirea acestui organism. 

 Specialiștii și-au manifestat opiniile sub formă de critici, cu privire la adoptarea 

acestui organism, întrucât s-a înțeles în mod greșit că prin instituirea acestuia se vor înlătura 

celelalte organisme de control a căror activitate se manifestă sub egida unor entități 

ministeriale diferite (fapt care ni s-ar fi parut oricum oportun, dar într-o altă manieră așa cum 

 
138Putem exemplifica comitetul Județean pentru prevenirea și combaterea braconajului Piscicol în Delta Dunării, 

organizată fiind la nivelul prefecturii cu rol de control al celorlalte instituții, acestea din urma având obligația de 

a emite rapoarte săptămânale cu privire la activitatea prestată și rezultatele acestora, dar atribuțiile i-au fost 

preluate de Comisariatul de Control Integrat- A se vedea în finalul lucrării. 
139Prima falie se poate produce la nivelul central prin neconcordanța dintre ministere/agenţii şi prelungită la 

nivelul reprezentanţilor judeţeni, a doua se produce între structurile judeţene ale agenţiilor centrale şi instituţiile 

reprezentativ-legislative judeţene, iar a treia între instituţiile legislative şi executive locale şi nivelurile 

superioare de guvernare. 
140http://www.mediafax.ro/social/proiect-de-oug-combaterea-braconajului-in-delta-dunarii-se-va-face-de-

comisariatul-de-control-integrat-13483120  si http://www.dobrogeanews.ro/?p=4237 
141Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, Legea nr.407/2006 –Legea 

vânătorii şi protecţiei cinegetice, Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. 

 

 

http://www.mediafax.ro/social/proiect-de-oug-combaterea-braconajului-in-delta-dunarii-se-va-face-de-comisariatul-de-control-integrat-13483120
http://www.mediafax.ro/social/proiect-de-oug-combaterea-braconajului-in-delta-dunarii-se-va-face-de-comisariatul-de-control-integrat-13483120
http://www.dobrogeanews.ro/?p=4237
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vom descrie în propunerile de lege ferenda). Astfel după începerea activității comisarilor s-a 

reglementat situația și s-a afirmat faptul că în fapt nu este vorba despre altceva decât de o 

reorganizare internă a ARBDD, angajare de personal nou și dotare cu logistica necesară 

pentru protejarea eficientă a patrimoniului Rezervației. 

Structura organizatorică este aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 

1217/2012, care cuprinde şi Direcţia Comisariatul de Control Integrat "Delta Dunării", 

ce are ca scop principal combaterea braconajului piscicol şi cinegetic din perimetrul 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu respectarea obiectivelor principale143.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia - 5- Inspectorii comisariatului Fotografia -6 - Dotările acestora 

 

d. Problemele percepute de către locuitorii din Delta Dunării ca fiind prezente în 

această zonă geografică 

Una dintre caracteristicile zonei este sărăcia în care trăiește marea majoritate a 

populației. Întâlnirile pe care Asociația Salvați Delta și Dunărea le-a organizat în cele 33 de 

localități au relevat faptul că, în marea majoritate a familiilor, se trăiește din pensie și din 

alocația pentru copii. 

Locurile de muncă sunt foarte puține, în condițiile în care în zonă nu există (fie nu au 

existat niciodată, fie au dispărut) amenajări piscicole, crescătorii de animale, abatoare, 

cherhanale, fabrici sau pescuit industrial – adică tipuri de activități economice care ar putea 

asigura un număr mare de locuri de muncă, care ar putea fi și sustenabile. La acest aspect, se 

adaugă posibilitățile extrem de restrânse pentru pescuit. 

În lipsa unor alternative de integrare profesională cu efect economic imediat, măsurile 

implementate pentru refacerea resursei piscicole duc la extinderea fenomenelor de braconaj: 

pescuit de specii interzise (sturionii), utilizarea de unelte şi mijloace nepermise şi distructive 

(pescuitul cu curent electric sau pescuitul în perimetrul zonelor strict protejate). 

 
143Comisariatul de Control Integrat "Delta Dunării" coordonează din punct de vedere programatic şi funcţional, 

toate organismele de control ce se află în subordinea/structura/coordonarea sau sub alte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, ori deconcentrate ale acestora, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute de 

art.12 din Legea nr.82/1993 şi colaborează cu structurile Ministerului Administrației şi Internelor. 
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Ca să fii pescar autorizat în Delta Dunării, trebuie îndeplinite multe formalități. 

Una dintre cele mai aberante dintre ele constă în obligativitatea ca aceia care doresc să 

practice pescuitul în mod legal să urmeze un curs de pescar pe care trebuie să-l și platească, în 

condițiile în care orice locuitor al Deltei Dunării pescuiește de când se știe. După aceea, 

trebuie să-și cumpere barcă, pe care trebuie s-o omologheze și să plătească impozite și taxe – 

deși nu există resurse financiare în acest sens144. Pentru dezvoltarea locală acestea ar putea 

fi susținute de stat prin chiar planul de învățământ general obligatoriu145.  

În aceste condiții, locuitorii se plâng și de faptul că există prea multe instituții de 

control care supraveghează activitatea pescarilor. În prezent, locuitorii Deltei Dunării au 

dreptul de a pescui pentru consumul familial cu unelte proprii constând în lansete, undițe și 

maxim două vintire146. Mulţi dintre ei îşi exprimă dezacordul şi punctează ineficienţa acestei 

măsuri. Toate aceste aspecte au condus, practic, la dispariția pescuitului familial – ocupație 

care asigură hrana zilnică a localnicilor.  

Braconajul este perceput, de către o mare parte dintre localnici, ca fiind o activitate 

extrem de dăunătoare, cu impact negativ semnificativ asupra mediului. Sondajul realizat de 

către A.B. Research Group a relevant faptul că pescuitul fără permis este considerat o abatere 

„gravă” şi „foarte gravă” de la regulă de către 58,1% dintre respondenţi. Pe de altă parte, sunt 

conștienți și de faptul că, în cele mai multe cazuri de braconaj, autorii sunt tot localnici, iar 

acest lucru este explicat (și acceptat într-un anumit grad) prin faptul că măsura de interzicere a 

pescuitului fără permis a afectat o mare parte a celor pentru care pescuitul era singura sursă de 

venit.  

Din aceste considerente, cei aproape 18% care declară că pescuitul fără permis nu 

reprezintă o încălcare a vreunei reguli nu trebuie să surprindă, dacă la aceştia îi adăugăm pe 

cei care declară că pescuitul fără permis este „puţin grav”, înregistrăm aproape 40% din 

respondenţi cu un anumit grad de toleranță față de acest fenomen. Deși se semnalează acțiuni 

de braconaj de către localnici, autoritățile de administrare și control ale Deltei Dunării nu 

intervin. Au fost chiar cazuri în care, atunci când cineva a semnalat o acțiune de braconaj, 

respectivul să fi fost amenințat. 

Același sondaj realizat de către AB Research Group relevă gradul de așteptare a 

locuitorilor față de diferite autorități. Astfel, la întrebarea „Care credeţi că sunt cei mai 

 
144Spre exemplu: taxele generale pe care trebuie să le plătească un pescar în fiecare an sunt: 3000 ron – 

contribuția la pensie, 600 ron – contribuția pentru asigurările de sănătate, 50 ron – contribuția la fondul de șomaj, 

1700 ron - impozit pe venit care în mare crește cu încă 800 de ron - 50 ron autorizație la primărie, 250 ron – 

autorizație de mediu, 150 ron – autorizație de acces în Deltă - total: 6600 ron. 
145A se vedea în acest sens propunerea de lege ferenda. 
146Unealtă de pescuit alcătuită dintr-o plasă întinsă pe mai multe cercuri destinata depozitării peștelui. 
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importanţi trei actori care ar trebuisă se ocupe de păstrarea biodiversităţii din RBDD?”, 

răspunsurile au fost după cum este prezentat îngraficul de mai jos: 

 

 

    Fig. 7 – Diagramă147 

 

Având în vedere cele expuse, în fapt Braconajul este un efect al lipsei de muncă 

(pentru cei care il practică), un efect al corupției ce are interes în susținerea doar anumitor 

producători care pot deveni lideri de piață (pentru cei care susțin) și un efect al necesității de 

conservare și supraviețuire (pentru cei care nu au de ales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147(RAPORT DE CERCETARE realizat de AB Research Group în cadrul proiectului ”Delta Dunării – paradisul 

aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării”, implementat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (ASDD) 
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Secțiunea IV. - BRACONAJUL. 

De la Braconier la Traficant. 

 

Subsecțiunea 1. Introducere.  

 

În prezenta lucrare am avut în vedere motivele pentru care braconajul a căpătat 

amploare și va trebui să ne raliem opiniei conform căreia acest fenomen nu este un fenomen 

scăpat de sub control ci este mai degrabă un foc întețit/intensificat de către marile puteri (sau 

chiar supranumita „mafie”) cu interese care presează financiar împovorând cu taxe, în vederea 

interzicerii totale în viitor a pescuitului în Deltă sau chiar a distrugerii resursei naturale (prin 

nerespectarea măsurilor de ocrotire148) în favoarea exploatării activităților personale 

precum a crescătoriilor private care vor putea prospera și monopoliza sectorul de activitate 

(sector privat în care este implicat și deține interese și puterea politica română). 

Populaţia piscicolă a Deltei Dunării este afectată atât de scăderea diversităţii specifice, 

cât şi de un declin numeric fără precedent. Cauzele acestei situaţii sunt distrugerea 

ecosistemelor acvatice prin influenţe antropice (îndiguiri, săparea unor canale, taluzări de 

maluri), poluare şi braconaj electric. În această conjunctură, pescuitul industrial practicat 

haotic în perimetrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunării, fără a ţine seama de efortul piscicol 

real şi de capacitatea ecosistemelor de a regenera resursa piscicolă, este fără îndoială o 

activitate cu profund impact negativ asupra mediului deltaic. 

Mai mult, pescuitul – ca activitate industrială reprezintă astăzi un mod anacronic de a 

exploata potenţialul natural al rezervaţiei de la gurile Dunării. 

Culegerea de date la nivelul întregii rezervaţii pentru a controla input-ul şi output-ul 

cherhanalelor în materie de peşte (efortul piscicol real), dar şi traficul cu acest produs în 

portul Tulcea reprezintă o altă problemă legată de controlul valorificării exploatării piscicole.  

Lipsa documentelor de comerț a fost un fenomen care a apărut imediat după revoluție 

înainte să se înceapă unificarea legislației și a instituțiilor abilitate în control.  

În prezent, în acest tărâm aborigen ocrotit UNESCO, fenomenul încă subzistă de aici 

rezultând săvârșirea altor infracțiuni și anume de falsificare de documente 149 pentru a intra în 

lanțul de magazine precum și evaziune fiscală150.  

 

 

 
148În trecut efectuate prin reprezentanți piscicoli care prestau diverse activități precum strângerea ouălelor de 

cormoran, daunatorii resursei –faunei piscicole). 
149Infr. Prev. de art. 322 Noul Cod Penal. 
150Infracțiune prevăzută în Legea 241/2005. 
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Fotografia 7 – Declarație angajat cherhana151 

Această acţiune necesită şi participarea organelor abilitate de lege să supravegheze 

activitatea cherhanalelor (ANPA152,ARBDD, Garda Financiară, Poliție). 

Stabilirea efortului piscicol real la care sunt supuse ecosistemele acvatice din Deltă 

prin pescuit industrial este absolut necesară, deoarece cantităţile raportate oficial nu denotă 

numai o posibilă evaziune fiscală de proporţii, dar şi un supra-pescuit ajuns la cote 

alarmante.153 

O sursă afirmă că s-ar putea eradica evaziunea fiscală prin care este exploatată cea mai 

bogată resursă a acestei rezervații dar nu se vrea (declarația unui membru al administrației 

R.B.D.D.). 

Conform interviurilor analizate în cadrul proiectului, am putut constata faptul că 

deținătorii de cherhanale (locul în care se primește și se înregistrează peștele prins de pescari) 

sunt în prezent cei care stabilesc prețul peștelui și nu pescarii, situație reclamată de cei din 

urmă. Mai mult, sunt situații în care cherhangiul nu vrea să primească peștele livrat de pescar 

(cel mai uzual în situația în care nu are comenzi pentru acesta). 

Braconajul pe lângă repercursiunile faptice asupra mediului reprezintă și un vădit 

pericol pentru sănătatea publică întrucat o data cu sustragerea de la controlul actelor de 

proveniență se sustrage și de la controlul calității mărfii. Având în vedere noile norme 

europene care sunt aplicate în domeniul alimentar, consumul peştelui provenit din ape a căror 

calitate nu este controlabilă devine un risc pentru sănătate.  

În această ordine de idei, comercializarea peştelui provenit din Delta Dunării şi din 

alte râuri în care sunt deversate apele industriale şi menajere ale oraşelor este pusă sub semnul 

întrebării, întrucât majoritatea oraşelor de pe Dunăre din România, inclusiv oraşul Tulcea, nu 

au stații de epurare a apelor menajere, care se varsă în Dunăre. 

 
151https://www.youtube.com/watch?v=sYoHnK6zTyI . 
152Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. 
153Conform S.D.D., Simpozion: „ Avem o delta cum procedăm?”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYoHnK6zTyI
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Pe lângă acțiunea de prelevare și prelucrare a probelor, este necesară și conlucrarea cu 

Ministerul Sănătății în vederea conectării datelor strânse pe teren cu legislația în domeniu 

pentru a le integra, sau nu, în normele consumului alimentar. 

În acest fel, ca urmare a haosului154 parcă orchestrat de o mana dibace, din punct de 

vedere economic, Delta Dunării a dispărut ca mare furnizor de pește de pe piața românească. 

 

Subsecțiunea IV.2. Declinul Sturionilor  

 

Construcțiile hidrotehnice și braconajul sălbatic au facut ca populațiile de sturioni să 

scadă dramatic în ultimele decenii. În România a fost interzisă recoltarea acestor specii pană 

în 2016. În anul 2006, România a fost prima ţară din regiune care a introdus interdicția la 

pescuitul de sturioni. Instituită pe o perioadă de 10 ani, interdicția va înceta la sfârșitul anului 

2015. Urmând exemplul României, Bulgaria a introdus în anul 2011 prohibiţia pe o perioadă 

de un an, aceasta fiind ulterior extinsă tot până la finalul anului 2015. 

Faptul că sturionii au o importanță economică excepțională și cererea din ce în ce mai 

mare de caviar, au facut ca toate speciile de sturioni de pe glob să fie incluse sub protecția 

CITES155(Convenția privind Comerțul International cu Specii Amenințate). 

BRACONAJ SĂLBATIC.  

Începutul anilor 90 a însemnat o noua lovitură data acestor specii. Rămași fară locuri 

de muncă, după ce fabricile și uzinele au rămas fară comenzi și au început să se închidă, 

foarte mulți localnici din Deltă s-au întors în ținutul de baștină și s-au reapucat de pescuit. 

Înrăiți de viața la oraș, au impus o alta mentalitate, lipsită de orice respect față de natură, față 

de pește și de protejarea mediului. Au urmat ani la rand de braconaj, dar deși acum există 

autorități, acestea sunt atat de incompetente, încât haosul creat în numai câteva luni în Deltă 

pare de neegalat. 

 Braconajul este cauza scăderii efectivelor de sturioni. Un exemplar din aceste specii se 

poate reproduce și este bun de captură abia cand atinge vârsta de 12 ani și nu doi ani, așa cum 

susține reprezentantul ministerului agriculturii. Ca atare, se poate ușor concluziona că fiind 

braconate masiv, puține exemplare s-au putut reproduce. Deși piața neagră există, fară doar și 

poate, este afectată puternic de declinul speciilor. 

 

 

 
154Aspect confirmat și de către Constantin Cabuz, secretar al Consiliului Județean Tulcea 
155CITES a fost înființată în anul 1975, România aderând la această convenție în noiembrie 1994. Prin această 

convenție, exportul fiecărei țări membre a sturionilor sau caviarului se desfășoară pe baza unor cote alocate 

fiecărei țări, precum și pe baza unor reglementări deosebit de dure. 
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MONITORIZĂRI 

Jaful din Deltă a început să fie stopat începând cu anul 2009 și chiar mai înainte prin 

instituirea unui Program de Conservare a Biodiversității (desfășurat de A.R.B.D.D.), primind 

un grant de 4,5 milioane de euro de la Banca Mondială. Tot atunci s-au pus bazele 

monitorizării sturionilor, s-a dotat laboratorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

"Delta Dunării" din Tulcea, s-au cumpărat ambarcațiuni pentru cercetări, s-au facut: pescuit 

de sondaj, prognoze, acțiuni știintifice etc.. 

A urmat concesionarea, care i-a obligat pe titularii contractelor să pazească Delta156. 

Studiile și monitorizările ulterioare au arătat un trend pozitiv și o revigorare a speciilor.  

PROHIBIȚIE:  

Diferitele măsuri luate la acel moment împreună cu implicarea statului în această 

activitate a făcut ca la inceputul anilor 2000, în condițiile embargoului impus țărilor din 

spatiul ex-sovietic și Iranului, România să devină liderul mondial în exportul de caviar.  

Măsurile luate la noi au fost, în sfârșit, recunoscute și de străini. 

Este cunoscut din literatura de specialitate că puieții deversați în mediul natural au 

șanse de 1% de a ajunge la maturitate. Dincolo de această afacere, cu miros de răsplată 

politică, trebuie spus că Ucraina și Bulgaria, țări care împart Dunărea cu România, pescuiesc 

fară probleme sturioni, în vreme ce pescarii români ajung la închisoare dacă fac acest lucru...  

Și cum toate astea nu erau de ajuns, nici românii nu se mai tem. Pescarii au primit 

drept de a pescui gratis și prin încredințare directă (fapt ce încalcă flagrant Constituția157, unde 

se spune că resursele statului158 – pește, vânat, aur, petrol - se dau pe bani și nu gratis). Drept 

urmare, toată lumea pescuiește fără nici o frică. Cu alte cuvinte, prohibiția este doar ca să ne 

laudăm cu ea la televizor și la seminarii internaționale, pentru că în realitate nimeni nu o 

respectă. 

PESCUITUL EXCESIV 

Cândva legal, acum devenit iar legal, reprezintă principala ameninţare directă pentru 

supravieţuirea sturionilor din Dunăre, deoarece, din cauza ciclului de viaţă lung şi al 

maturizării târzii, populaţiile de sturioni au nevoie de mulţi ani pentru a se reface. 

Pescuitul excesiv are la bază valoarea economică ridicată a caviarului, însă și carnea 

de sturion este, de asemenea, foarte căutată, fiind considerată o delicatesă. Piața neagră este 

 
156Legea 192 din 19 aprilie 2001: CAPITOLUL IV, Paza fondului piscicol, Art. 22. - Administratorii şi 

beneficiarii dreptului de pescuit exercită cu personal specializat paza fondului piscicol şi controlul activităţilor de 

pescuit şi exploatare a acestuia, combaterea braconajului, furturilor, distrugerilor şi degradărilor. 
157Art. 135- Denumire marginală: Economia – art. prin care se urmărește  protejarea principalelor obiective 

economice. 
158Art. 136- Cu denumirea marginală- Proprietatea. 
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prezentă în toată regiunea, astfel caviarul ilegal provenit din România şi Bulgaria ajunge în 

mai mulţe ţări membre UE. 

Specii apărute acum 200 de milioane de ani, sturionii sunt azi pe cale de dispariţie. 

Cauza o reprezintă pescuitului excesiv159, înainte de prohibiţia totală aflată în vigoare până la 

începutul acestui an. Odata ce interdicția a încetat, haosul a reînceput așa fel încât exista o 

foarte mare posibilitate ca până la finalul anului 2016 sa dispară și ultima resursă care nu a 

reușit sa ajungă la vârsta de procreere. 

O măsură necesară, dar nu suficientă pentru protejarea sturionilor, ar fi continuarea 

prohibiţiei după finalul anului 2015. În acelaşi timp, este necesară crearea unor mecanisme 

prin care pescarii să fie susţinuţi pentru a obţine venituri din surse alternative precum: 

mobilizarea pescarilor și îndemnul turiştilor să încerce, alături de pescari, o zi din viaţa 

acestora. Este o formă de turism de bun simţ, responsabil, de nişă, care reduce din presiunea 

pe resursa de peşte, dar mai ales oferă experienţe noi pentru turiştii care vor să se apropie de 

natură şi de cultura locului. Este ideal pentru Delta Dunării! 

O alta sursă alternativă ar fi o recompensare pecuniară a pescarilor care au prins 

întâmplător un sturion (captură accidentală) ce nu a mai putut fi salvat și care îl va preda în 

schimbul acelei sume de bani. În fapt nu este altceva decât o modalitate de valorificare 

pecuniară directă a acelor resurse care în acest moment este total inexistentă sub orice formă. 

CUM SUNT PROTEJAŢI ULTIMII STURIONI SĂLBATICI DIN DUNĂRE 

Finalul lui 2015 a marcat 10 ani de când sturionii din Dunăre sunt protejaţi printr-o 

prohibiţie totală, în România. Interdicţia se aplică, de asemenea, şi pentru vânzarea de 

produse, cum ar fi carne şi caviar, provenite de la sturionii sălbatici din Dunăre. 

În fiecare noapte zeci de pescari își încearcă norocul în căutarea aurului negru din 

Dunăre. Icrele sturionilor, atât de valoroase în toată lumea, ajung să fie traficate într-o țară 

care în trecut deținea locul trei în lume160 la exportul de caviar, după Franța și Rusia. 

Milioane de euro se obțin din vânzările la negru, bani care ajung uneori în buzunarele 

celor care ar trebui să protejeze speciile de sturioni și chiar să împiedice traficul. 

 

 

Fotografia 8- Fotografie exemplificativă-  

Pescuitul 1980 

 

 

 
159159Pescuitul ilegal sau neraportat poate ajunge să reprezinte până la 90% din totalul numărului de sturioni 

pescuiți. Sturionii aceştia nu vor putea supravieţui dacă presiunea exercitată de pescuit nu este redusă. 
160Cap II – Context economico-social din prezenta lucrare. 

http://image.stirileprotv.ro/media/images/620xX/Oct2013/61401561.jpg
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În România traiesc patru specii de sturioni: morun, păstrugă, nisetru și cega. 

Specii rare, pe cale de dispariție, protejate de lege. 

 

 

 

Fotografia 9–Cele 4 specii de sturioni161 

 

 

 

 

 

Poliția face razii, dar nu prinde niciodată „peștii mari ai rețelelor de traficanți” 

Acest lucru se întâmplă deoarece aceștia se opresc la micii pescari care dacă nu se 

înteleg la preț cu intermediarii își vând marfa din portbagaj. România și Bulgaria sunt 

singurele țări din Uniunea Europeană unde mai găsim sturioni liberi. 

Singurul dușman al sturionilor este omul, care i-a împuținat în toată lumea, printr-un 

pescuit masiv, fară strategii de protejare a speciilor. Nu oricine pornește însă în căutarea 

giganților de sub apă, plini de icre negre. E nevoie de oameni care să cunoască bine mișcarea 

morunilor uriași, locurile unde se opresc să populeze etc.. 

Sterian Gherghișan este primarul comunei tulcene Văcareni. Este edil din 2003 și după 

3 mandate câștigate fară concurență, este liderul absolut în zonă. Acesta este un fin cunoscător 

al populațiilor de sturioni de la noi. A participat chiar și la câteva studii despre morunii din 

Dunăre și a aflat toate locurile unde vin să își depună caviarul valoros. Același Sterian 

Gherghișan figurează în statistici cu cea mai mare captură înregistrată oficial în România, 

dupa Revoluție. O femelă uriașă, prinsă în zona Isaccea "A avut 420 de kg, și icrele într-

adevar au fost pe masură. 81 de kg! Era langă mal, ea fiind obosită",povestește acesta. 

La 400 de euro kilogramul, icrele din femela morun au ajuns la aproape 35.000 de 

euro, iar carnea tranșată, alte 5.000 de euro. Și totuși care o fi cantitatea totală neîregistrată? 

Autoritățile ar fi trebuit să facă studii de cercetare și repopulare, iar pentru asta statul 

român a alocat patru milioane de euro. Studiile nu s-au facut, iar de repopulări se bucură tot 

braconierii care prind în plasele lor valoroșii puieți. Urmează a se vedea efectele instituirii 

inspectorilor din Comisariatul de control Integrat în D.D. a căror atribute cuprind și această 

latură. Lăcomia vânzătorilor de icre negre și indolența autorităților condamnă pur și simplu 

 
161Fotografie realizată de Institutul Național de Cercetare Delta Dunării și preluată de un ziar cotidian online. 
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speciile la dispariție. Încă o data România nu își apară bogățiile naturale, care odata epuizate 

aceste rezerve nu se vor mai întoarce. 

 

Subsecțiunea IV.3. Statistici 

Piaţa neagră domină comerţul cu peşte în Delta Dunării. Institutul Naţional de 

Cercetareși Dezvoltare Delta Dunării a evaluat că piaţa neagră absoarbe până la 75% din 

captura de peşte. În 2014 pescarii au capturat 2.090 tone de peşte, dar există cel puţin 5.000 de 

tone de peşte capturat ilegal, din care organele de control au confiscat 23 tone, ceea ce 

reprezintă doar 0,46%. Asta înseamnă că există un sistem prin care peştele din Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării intră foarte uşor pe piaţa neagră şi că sunt căi foarte facile de 

absorbţie a acestei cantităţi enorme. 

La mijlocul anului 2010, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta a solicitat tuturor 

autorităţilor de control informaţii cu privire la numărul de acţiuni de control efectuate şi 

rezultatele acestor acţiuni. Ca urmare a solicitărilor au primit răspuns doar de la A.R.B.D.D., 

Jandarmeria Tulcea şi Garda de Mediu. 

La nivelul Jandarmeriei Tulcea, situaţia primită relevă o activitate susţinută de 

sancţionare a braconajului, inclusiv prin constatarea infracţiunilor şi întocmirea dosarelor 

penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Rezultate statistice ale acțiunilor perioada 2007-2009 
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La nivelul A.R.B.D.D., agenții ecologici responsabili cu controlul legalități activității 

de pescuit au realizat următoarele acțiuni de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 9 – Rezultate statistice ale acțiunilor perioada 2007-2009 

La nivelul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Rezervației Biosferei Delta 

Dunării, se poate constata o activitate cu foarte multe acțiuni de control însă foarte puține 

sancțiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Rezultate statistice ale acțiunilor perioada 2007-2009 
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În prezent conform Instituției Prefectului Județului Tulcea prin Autoritatea teritorială 

de prevenire și combatere a braconoajului piscicol pe teritoriul adinistrativ al județului Tulcea 

organizat prin Legea nr. 265/2006 ce are ca obiect principal organizarea și coordonarea 

unitară a acțiunilor comune pe linia prevenirii și combaterii braconajului desfășurate de cele 8 

instituții care raportează periodic toate datele concrete cu privire la aceste acțiuni constatăm o 

foarte bună îmbunătățire a acestor activități reușind să dubleze chiar unele instituții (precum 

Garda de mediu care a triplat aceste cote). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Rezultate Statistice comunicate de toate instituțiile cu atribuții în domeniu  

 

 

 

 

 

Deja la începutul anului 2015 acțiunile demarate împotriva Braconajului s-au soldat cu 

sume execedentare față de anii trecuți la care ne-am raportat (de la 2400 Ron bunuri 

confiscate pe an -2007/8/9- la 628,000 Ron - 01.01.2015-01.05.2015-, iar numarul acțiunilor 

demarate a crescut de la 400-500 la 2.452 în anul 2014). 
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Fig.12- Rezultate Statistice comunicate Consiliului Județean Tulcea de toate  

instituțiile cu atribuții în domeniul Braconajului Cinegetic 

 

Dosarele întocmite de aceste instituţii ajung la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea 

şi de aici la Tribunalul Tulcea. 

Conform unei cercetări realizate de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în 2008, gradul 

de eficienţă a sistemului administrativ în ceea ce priveşte combaterea braconajului este: 

În perioada 2005-2007, s-au desfăşurat aproximativ 7.500 de acte de control (de către 

instituții), în urma cărora s-au întocmit 855 de dosare penale, aşadar un procent de 11,4% din 

totalul actelor de control.  

Din cele 855 de dosare, procurorii au întocmit şi au trimis în instanţă doar 25 de 

rechizitorii, adică 3,7%. Alte 182 de dosare nu au fost soluţionate deloc, unele fiind trenate de 

mai bine de doi ani.  

Din cele 25 de rechizitorii primite, judecătorii au condamnat o singură persoană la un 

an de închisoare. 
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În cursul anului 2010, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, SDD a trimis solicitări către: Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Babadag, Judecătoria Babadag, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, Judecătoria Tulcea, 

în vederea obţinerii datelor cu privire la numărul de dosare pe infracţiuni de braconaj care au 

fost înregistrate în anii 2008, 2009 şi 2010; modul în care au fost soluţionate dosarele și 

specificarea sancţiunilor pentru persoanele acuzate de braconaj.  

Din datele obținute s-a putut constata: 

De la judecătoria Tulcea: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Diagrama dosare (date obtinute de SDD) 

 

De la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Diagrama dosare (date obtinute de SDD) 
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În prezent figurând doar 3 dosare pe rolul Judecatoriei Tulcea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Print Screen – Portal Just.ro - Dosare 

De la Judecătoria Babadag, prin răspunsul nr. 4 din 7 decembrie 2010, Operator de 

date cu caracter personal nr. 3.243, a comunicat asociației că pentru a fi furnizate datele 

solicitate trebuie „să se facă dovada pretinsului interes inserat în solicitarea adresată instanţei” 

întrucât, „în conformitate cu dispoziţiile Legii 544/2001, datele aflate în arhiva instanţei pot fi 

furnizate numai acelor persoane care justifică un interes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 - Diagrama dosare (date obținute de SDD) 

 

În prezent în portal pe rolul instanței nu se află niciun dosar 
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Subsecțiunea IV.4. Concluzii  

 

Numărul de controale efectuate de instituţiile cu atribuţii de control demonstrează 

interesul acestor instituţii în demararea acţiunilor de control, însă numărul de dosare penale 

întocmite diferă foarte mult de la o instituţie la alta, fără o explicaţie clară a acestui fapt. 

Deşi A.R.B.D.D. a efectuat foarte multe acţiuni de control, nu s-au întocmit dosare 

penale, dosarele de constatare fiind înaintate Poliţiei, în timp ce la nivelul Jandarmeriei, 20-

30% din acţiunile de control s-au finalizat cu dosare penale. 

La nivelul cercetării preliminare, în cadrul Parchetului Tulcea, putem constata că în 

continuare foarte multe cazuri nu au fost înaintate Judecătoriei întrucât s-au soluționat cu 

amendă administrativă sau R.U.P.162 (instituție de drept procesual penal ce în prezent este 

declarată neconstituțională). 

În ceea ce priveşte Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, situaţia dosarelor care 

primeau R.U.P sau amendă administrativă (deşi organele de control le înaintau pentru fapte 

penale) a fost şi mai gravă decât la Tulcea. 

Judecătoria Babadag încalcă legea accesului la informaţiile de interes public, refuzând 

să răspundă solicitării S.D.D cu privire la situaţia statistică a cazurilor de braconaj. Conform 

Legii 544/2001, interesul public nu trebuie justificat, ci reprezintă un drept. 

Din analiza comparativă a datelor, putem observa că autorităţile cu atribuţii în 

cercetarea şi judecarea cazurilor de braconaj au răspuns semnificativ mai bine nevoii de 

combatere a braconajului. 

Această situaţie ar putea să fie o reacţie la protestele pe care Asociaţia Salvaţi Dunărea 

şi Delta le-a organizat, precum şi la demersul de sesizare a situaţiei la nivelul Procurorului 

General al României.  

Datele arată însă faptul că această îmbunătăţire a fost de scurtă durată. 

Se întocmesc dosare pentru infracţiuni la O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura, dar braconierii prinşi în flagrant nu sunt condamnaţi, primesc „renunțare la 

urmărire penală” (R.U.P.) pe motiv că - fapta nu prezintă un interes justificat pentru urmărirea 

penală”. 

Fenomenul este încurajat și de sancțiunile contravenționale mici aplicate, astfel încât 

captura pe o singură seară îi permite contravenientului (nu se poate vorbi de inculpat sau 

făptuitor datorită numărului mic de condamnări) atât achitarea acestora cât și achiziționarea 

de echipamente noi163. 

 
162Neînceperea urmăririi penale – în vechea reglementare ( Cod Penal 1986) 
163Datele statistice cu privire la echipamentele confiscate fiind incluse în tabelele emise de Instituția Prefectului 
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Fotografia 10 – zone în care acționează marile clanuri de braconieri 

 

Anterior am vorbit despre un fenomen al corupției întrucât „MAFIA” din acest 

domeniu este alcătuită ca grup infracțional organizat, de prepuși în toate domeniile care 

funcționează în baza principiului „o mână spală pe alta și ambele spală BANI” adaptat și 

dedus dintr-o veche zicală românescă. 

Conform declarațiilor unui angajat al Administratiei Deltei Dunării, ocrotit ca și 

martor amenințat în conformitate cu dispozitiile legii procesual penale164, aceste instituții la 

care se exercită controale, prin scurgeri de informații - sunt alertate, astfel încât atât toate 

instituțiile implicate, (susceptibile de a fi săvârșit fapte ilicite, cât și clienții care tacit acceptă 

și favorizează comercializarea produselor provenite din braconaj) în scurt timp maschează 

orice urmă infractională.165 

 

 

 

 

Fotografia 11 

Proces-Verbal de control  

 

 

 

Conform spuselor localnicilor (neconfirmate sau dovedite în prezent, decât indus de 

eschiva prin care purtatorul de cuvant al I.J.P.F. Tulcea- Cezar Projovski a ascuns ancheta 

 
164Codul de procedura penala publicat prin Legea 135/2010 
165Ibidem situația inspectorilor A.N.A.F. condamnați pentru fapte penale- http://www.realitatea.net/lupii-paznici-

la-oi-inspectori-antifrauda-din-anaf-re-inu-i-de-dna_1785027.html 
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interna a lucrătorilor Poliției de Frontieră), membri ai organizmelor M.A.I cu atribuții de 

control valorificau personal toate obiectele care au fost folosite în orice mod la săvârșirea unei 

fapte și care ar fi trebuit să fie supuse confiscării speciale conform legii penale.  

În acest fel purtătorul de cuvânt al I.J.P.F. Tulcea susține că până în prezent au fost 7 

sesizări cu privire la ridicarea nelegală a unor cantități de pește precum și de unelte și scule de 

pescuit fără a se întocmi actele necesare, anchete care se desfășoară dar care până în prezent 

nu au confirmat sesizările făcute. 

Interesul lucrării nu este de a induce în eroare asupra vinovăției organelor statale, dar 

nici nu excludem o eventuală contribuție în domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12- interviu purtatorul de cuvant al Poliției de Frontieră 

Conform unei alte susțineri a unui angajat al Administrației Deltei Dunării (Nicu 

Axentiev) care a exercitat toate prerogativele în vederea reprimării acestui fenomen, el și alți 

colegi au fost victime ale agresivității braconierilor și a Mafiei care o susține, agresivitate care 

s-a soldat cu incapacitatea sa temporară în muncă și vătămarea corporală gravă, în acest fel 

organele cu atribuții de control fiind descurajate întrucât nu au dotarea și susținerea/resursa  

umană și tehnică necesară pentru a combate și eradica această evoluție a inamicilor mediului 

și implicit a societății.  

 

 

 

 

 

Fotografia 13 – Nicu Axentiev- vatămări corporale  

Descurajarea provine și datorită faptului că dosarele pe care le întocmesc se blochează 

în instanță (conform statisticilor tratate în prezentul studiu), iar infractorii pe care au încercat 
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să îi prindă expunându-se riscurilor și pericolelor aferente rămân în libertate, organele de 

control fiind automat făra nicio protecție. 

Conform studiilor și statisticilor anterioare, coroborate cu informații din întrunirile 

Consiliului Județean Tulcea, un alt scop ascuns îl constituie depopularea Deltei în vederea 

creării unei zone turistice de lux. O prima măsură care confirmă aceste spuse reprezintă 

concesionarea de porțiuni din baltă. 

O alta situație ce confirmă cele descrise anterior o reprezintă faptul că în trecut în 

vremea comunismului, localnicilor li se oferea toate dotarile tehnico materiale în vederea 

pescuitului, respectând chiar măsurile pentru protecția muncii situație neregăsită în prezent 

sub nicio formă de norma scrisă măcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografia 12 – Braconieri surpinși din elicopter 

Tot în aceeași perioadă în R.B.D.D. se regăseau 15 ferme piscicole (o avere pentru 

țară) din care cel putin 4000 de persoane primeau salariu, căpătau vechime în muncă și 

plăteau indemnizații către stat, mai mult datorită acestora, statul reușea să exporte zeci de mii 

de tone anual (o singură fermă putând produce pește pentru consum între 180 și 220 de 

vagoane). Aceste ferme au fost degradate imediat după anul 1989. 

În concluzie braconierii se unifică prin nevoia de supraviețuire, aceștia împărțindu-se 

în 3 categorii, una reprezentând un procent de 25% din populația deltei care practică această 

îndeletnicire în vederea supravietuirii166, a doua de 45% din „făptuitori” acționând datorită 

presiunilor și lipsei de independență economică, fiind forțați de cei 30% reprezentând prepușii 

mafiei care acționează coordonat, după legi nescrise, cu mintea calculată și inima rece în 

acest domeniu, în sensul îmbogățirii. 

 

 

 
166În birourile oficialilor din Tulcea dramele oamenilor și sărăcia se transformă în date statistice alarmante; locuri 

de muncă existând în număr mai mic de 5% din totalul populației. 
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CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE ”LEGE FERENDA” 

Pentru statul din care facem parte, dar și pentru contextul economico-social actual 

marea problemă o reprezintă atât epuizarea resurselor prin scăparea de sub control a 

fenomenului Braconajului, dar mai ales și faptul că nu există mijloace suficiente pentru 

exploatarea și valorificarea acestor resurse naturale. 

 Având în vedere legislația vastă din domeniu, care curpinde atat norme și directive 

europene cât și reglementări autohtone (legislație națională ) și la a cărei făurire au contribuit 

nenumărate studii efectuate de ministere în mod particular dar și cu sprijinul instituțiilor 

nonguvernamentale, considerăm că domeniul protecției faunei piscicole este în proporție de 

70% acoperit în sensul reglementării și definirii atât a drepturilor, obligațiilor dar și al 

sancțiunilor ce intervin în cazul nerespectării normelor. 

 În acest sens pentru prevenirea și sancționarea depășirii limitelor legale s-au creat 

peste 8 instituții care până la un moment dat au acționat în mod haotic, situație ce s-a încercat 

a fi reglementată prin instituirea Autorității Teritoriale de Prevenire și Combatere a 

Braconajului Piscicol pe Teriotriul Administrativ al Judetului Tulcea167și care a funcționat în 

cadrul Prefecturii cu rolul de a coordona, supraveghea și înregistra rezultatele acțiunilor 

desfășurate de cele 8 instituții. Această autoritate a fost înlocuită în anul 2015168 cu o alta 

denumită Comisariatul de Control Integrat ce în genere are aceleași atribuții și funcționează în 

cadrul Administrației Biosferei Deltei Dunării, autoritate cu cele mai mari rezultate și vaste 

atribuții.  

Acestea fiind spuse, având în vedere caracterul neprihănit al acestei instituții, 

considerăm în mod absolut că este prematur a întocmi un proiect de lege ferenda fără a 

consulta rezultatele concrete ale ultimei actualizări a domeniului de control, dar totuși există 

câteva aspecte care considerăm că trebuie supuse atenției. 

 
167Autoritate instituită prin Ordinul Prefectului nr. 36/2013 
168Initial prin Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” ce a fost modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 216/2015. 
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În primul rând, așa cum am menționat la pagina 57, ar fi necesar introducerea de către 

stat în planul de învățământ obligatoriu, cursurile ce relevă aspectele practice ale pescuitului 

ecologic și importanța acestei resurse pentru ecosistem, acestea putând fiind susținute din 

bugetul local sau prin accesarea de fonduri europene, cursuri care în prezent exced 

posibilităților financiare anuale ale localnicilor. Așadar localnicii vor fi îndemnați în vederea 

practicării acestei îndeletniciri. Pe lângă acestea este de preferat a se organiza campanii de 

pescuit cu posibilități de colectare, activitate în care să se implice organele statului, cooptând 

acești cursanți, iar finalitatea campaniei să fie marcată de exportul și valorificarea resursei și 

automat de remunerarea participanților. Avem în vedere și Codul Silvic ce prevede 

dezvoltarea în rândul populației a unei conștiințe forestiere prin includerea în planurile de 

învățământ a unor discipline menite să educe tinerii. 

În al doilea rând este de preferat a se reglementa, din punctul nostru de vedere, 

organisme cu atribuții specifice într-un sector de activitate cu posibilitate de evoluție și lărgire 

a aparatului acestora astfel încât să nu fie necesară lărgirea structurii prin instituirea altor 

organisme, în final având loc o intersectare a atribuțiunilor acestora și fragmentare a unui 

sector de activitate169. Astfel ar fi fost mai ușor înființarea unei noi echipe în cadrul aceleiași 

structuri decât delegarea atribuțiilor unor alte entități de ordin privat și nu public. 

În al treilea rând considerăm necesar a se elimina atribuțiile altor organe de a constata 

contravențiile (eventual doar posibilitatea de reținere a faptuitorilor de sancțiuni 

contravenționale), această posibilitate rămânând în sarcina M.A.I cu posibilitate de lărgire a 

componenței acesteia raportată la numărul de membri (abilitați cu un alt tip de educație și 

reprezentând conduita imperativă a statului), astfel celelalte organe solicitând sprijinul în toate 

acțiunile desfășurate, iar M.A.I. având capacitatea de a-l oferi. În acest fel s-ar putea mult mai 

bine valorifica interesele justiției și s-ar evita tergiversările cauzate de reprezentarea altor 

organe atunci când sunt chemate în judecată. 

În al patrulea rând, avem în vedere decizia CCR (Curtea Constituțională a României) 

pronunțată în ședința din 20 ianuarie 2016 prin care au fost declarate ca fiind 

neconstituționale dispozițiile art. 318 din Noul Cod de Procedură Penală, și faptul că în 

domeniul piscicol aceste dispoziții au reprezentat o problema de care s-a uzitat în mod 

flagrant, considerăm ca fiind oportun a se institui ca și sistem de prevenție a acestor abuzuri, 

un nou corp/secție în cadrul Curții de Apel prin care un judecător de cameră preliminară să 

evalueze actele de urmărire penală efectuate de către parchet, să asculte parțile (astfel 

evitandu-se procedura plângerii și a contestației) și apoi să se autorizeze acest act procesual. 

 
169 Aici cităm din pagina 18, paragraf 1 fragmentarea ce are loc în zonele afluenților și zona montană ce nu au 

fost considerate de interes comercial, ele fiind administrate de A.G.V.P.A., pentru zona de câmpie, și de 

ROMSILVA, pentru zona de munte, în loc de A. N. A. R. ce deține principalele atribuțiuni în domeniu 
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Figura 1. Rezervația Biosferei Deltei Dunării 
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Figura 3. Diagrama instituțiilor responsabile pentru administrarea resursei piscicole 
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Tabel.8 Situatie acțiuni de sanctionare- Sursă Instituția Prefectului 

Tabel 9. Portal Online - instanță Judecatoria Tulcea- situație dosare 

 

Lista abrevieri folosite- 

e.g. – exempli grația- pentru exemplificare  

D.D: - Delta Dunării 

RBDD- Rezervația Biosferei Deltei Dunării 

CF.- conform 

Sf. – Sfânt- utilizat pentru abrevierea numelor localităților 

INS – Institutul Național de statistică 

Loc. – locuitori 

O.U.G. – Ordonanță de urgență emisă de Guvernul României. 

O.G. – Ordonanță de Guvern 

S.D.D. – Asociația Slavați Delta și Dunărea 

M.A.I. – Ministerul Afacerilor de Interne 

M.A.N. – Ministerul Apărării Naționale 

I.J.P.F. – Inspectoratul Județean al Poliției de Frontiera 

C.J. – Consiliul Județean 

A.N.P.A.- Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 


