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1. DE CE SUNT IMPORTANŢI STURIONII?
1.1 STURIONII, VALOROȘI DAR PE CALE DE
DISPARIŢIE
În lume există 27 de specii ale ordinului sturionilor (Acipenseriformes), toate fiind
întâlnite în emisfera nordică. Acești pești trăiesc în râuri, lacuri și apele de coastă din
Europa, Asia și America. În Europa trăiesc 8 specii de sturioni, 7 dintre acestea fiind
catalogate ca fiind Critic Periclitate conform Listei roșii a IUCN.
Sturionii sunt unii dintre cei mai valoroși pești din Dunărea Inferioară. Timp
de secole, morunii uriași alături de alte specii de sturioni reprezentau o sursă
importantă de venit pentru multe comunități de pescari. Până de curând sturionii
au fost extrem de importanți pentru economia României, Bulgariei, Ucrainei, și au
avut un rol esențial în pescuitul comercial al Serbiei. Însă, scăderea populațiilor de
sturioni din ultimele decenii a devenit o preocupare atât pentru pescarii comerciali
cât și pentru oamenii de știință, Stat și agențiile sale.
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●● MĂSURI DE PROTECŢIE PRIN INTERMEDIUL DREPTULUI PENAL
●● CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ – CBD
3.3 LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ
INTRODUCERE
А. CADRUL GENERAL DE PROTECŢIE A STURIONILOR
B. REGIMUL SANCŢIONATOR PREVĂZUT DE O.U.G. 23/2008
C. REGIMUL PREVĂZUT DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR 195/2005
PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
D. REGIMUL PREVĂZUT DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR 57/2007
Е. REGIMUL PREVĂZUT DE ALTE ACTE NORMATIVE
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Bazinul Mării Negre unește ultimele 2 fluvii Europene, fluviul Rioni din Georgia și
fluviul Dunărea, unde mai există reproducere naturală a speciilor de sturioni, astfel
încât România, Bulgaria, Ucraina și Georgia au un rol esențial în protecția lor.

1.2 STURIONII PE SCURT
• România și Bulgaria sunt singurele țări din UE care mai au populații viabile de
sturioni sălbatici pe care le împart și cu Serbia și Ucraina, țări non-UE.

• Scăderea rapidă a capturilor din ultimele decenii indică faptul că sturionii
dispar din Dunăre.

• Ucraina a fost prima țară din zona proiectului care a interzis pescuitul
sturionilor în anul 2000. Serbia a interzis în anul 2000 pescuitul sturionilor,
mai puțin a cegii, pentru care pescuitul este interzis începând cu 1 ianuarie
2019. În România și Bulgaria pescuitul sturionilor este interzis până în prima
parte a anului 2021.

• Înainte de prohibiție, principala amenințare la adresa sturionilor era
reprezentată de supraexploatare. În prezent principala amenințare o
reprezintă braconajul.

• Sturionii sunt în mod special vulnerabili din cauza ciclului lung de viață și a
maturizării târzii, care poate dura până la 15 ani.

• Ca o măsură împotriva comerțului nesustenabil cu carne și caviar, sturionii

© Milorad Drča

În urmă cu un secol, șase specii de sturioni erau native Dunării: morunul (Huso huso),
păstruga (Acipenser stellatus), nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii), cega (Acipenser
ruthenus), șipul (Acipenser sturio) și viza (Acipenser nudiventris). Cinci dintre
aceste specii sunt în prezent clasificate de IUCN1 ca fiind Critic Periclitate - șipul
fiind considerat deja extinct în Dunăre, iar viza fiind considerată de către specialiști
extinctă din punct de vedere funcțional. Cega este evaluată ca fiind vulnerabilă.

Foto: Vedere panoramică a barajului de la Porțile de Fier 2

Conform Listei Roșii realizate de IUCN, sturionii sunt, la nivel global, cea mai
amenințată specie. Lista Roșie reprezintă cea mai cuprinzătoare bază de date la nivel
mondial privind situația speciilor de plante și animale al cărei scop este informarea
și promovarea acțiunilor pentru conservarea biodiversității, schimbărilor politicilor,
aspecte critice pentru protejarea speciei. Pentru fiecare specie, utilizează o scală
pentru a descrie situația, de la Neamenințată cu dispariția (Least Concern),
Aproape amenințată cu dispariția (Near Threatened), Vulnerabilă (Vulnerable),
Periclitată (Endangered), Critic Periclitată (Critically Endangered) la Extinctă.
Din cele șase specii native Dunării, 5 sunt catalogate ca fiind Critic Periclitate, una
fiind catalogată ca fiind Vulnerabilă, tendința fiind una descrescătoare:
Nume

Nume comun

Statut

Tendință

Acipenser stellatus

Păstrugă

Critic Periclitat

Descrescătoare

Huso huso

Morun

Critic Periclitat

Descrescătoare

Acipenser sturio

Șip

Critic Periclitat
considerat extinct în
Dunăre

Descrescătoare;
ultima înregistrare a unui
exemplar capturat din
Dunăre datează din 1950

Acipenser nudiventris

Viză

Critic Periclitat
Considerat extinct din
punct de vedere
funcțional în Dunăre

Descrescătoare;
Ultima captură din Dunăre
a fost înregistrată în
Ungaria în 2009

Acipenser
gueldenstaedtii

Nisetru

Critic Periclitat

Descrescătoare

Acipenser ruthenus

Cegă

Vulnerabil

Descrescătoare

au fost incluși pe Anexele Convenției privind comerțul internațional cu specii
sălbatice de floră și faună (CITES), astfel încât comerțul internațional este
condiționat de existența permiselor/ certificatelor CITES.

• Barajele de la Porțile de Fier au întrerupt migrația de reproducere a
sturionilor, reprezentând o cauză directă a declinului populațiilor de sturioni.

• Canalizarea râurilor, extracția de sedimente și navigația reprezintă de
asemenea amenințări importante la adresa sturionilor.
1

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature)
http://www.iucnredlist.org/
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este reglementată la nivel internațional printr-o serie de convenții, CITES4 fiind
cea mai importantă referitoare la reglementarea comerțului cu caviar. Gravitatea
criminalității și a traficului cu specii sălbatice a fost recunoscută relativ recent.
Volumul anual al comerțului ilegal cu specii de floră și faună este estimat la 20
de miliarde de euro. Capturarea ilegală, transportul și livrarea de specii sălbatice
protejate, precum și a produselor provenite de la acestea pe piețele legale sau
clandestine, implică nivele crescute de criminalitate. Criminalitatea cu specii
sălbatice reprezintă în prezent una dintre cele mai mari activități criminale
organizate la nivel internațional.
Cu toate acestea, este des catalogată ca fiind irelevantă sau ca o „activitate ilicită
fără victime”. Dar victimele sunt natura și biodiversitatea, oamenii a căror
bunăstare a depins de speciile respective - și care pot prospera din nou
atunci când măsurile de protecție și repopulare își vor îndeplini scopul - precum
și statul, care pierde taxe din comerțul legal. Un Raport al Rețelei Europene
a Procurorilor pentru Mediu5 arată că criminalitatea cu specii sălbatice este în
continuare foarte puțin consemnată comparativ cu alte ramuri ale criminalității de
mediu, dar subliniază că ar trebui să fie o prioritate datorită implicațiilor largi, a
complexității și a conexiunilor cu crima organizată.

2.1 INTRODUCERE
Un raport recent lansat de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și
INTERPOL2 arată că criminalitatea de mediu reprezintă o problemă în continuă
creștere și că se află pe locul patru al activităților ilicite la nivel global, imediat
după traficul de droguri, piraterie și trafic cu ființe umane. În ciuda gravității și a
impactului asupra biodiversității, este rareori investigată și, respectiv, pedepsită de
către autorități.

Grupurile de criminalitatea organizată au o tendință de implicare în creștere în
astfel de activități, datorită profitului mare ce poate fi realizat și a riscului relativ
scăzut de a fi prins și condamnat. Prețurile pe piața neagră pentru speciile sălbatice precum caviarul sturionilor - pot depăși profitul realizat în urma traficului cu aur
și droguri. De cele mai multe ori rețelele criminale sunt foarte diverse și complexe,
nu sunt axate numai pe un tip de activitate ilicită, cum ar fi armele sau drogurile,
ci includ operațiuni multiple încorporându-le pe acestea și chiar extinzându-se
la criminalitatea privind speciile sălbatice. Destructurarea rețelelor ce se ocupă
de traficul cu specii sălbatice cel mai probabil va duce la destructurarea tuturor
celorlalte operațiuni întreprinse de acestea.

„Criminalitatea de mediu” reprezintă un termen colectiv folosit pentru descrierea
activităților ilegale care prejudiciază mediul în beneficiul indivizilor, a grupărilor
sau companiilor, în urma exploatării, distrugerii, comerțului sau furtului de resurse
naturale, incluzând infracțiunile grave și criminalitatea transnațională2. Lato sensu
termenul este folosit pentru a descrie atât comerțul ilegal cu specii periclitate,
mineritul ilegal cât și comerțul cu produse obținute în urma acestei activități, tăierile
ilegale și defrișările, descărcarea și comerțul ilegal cu produse toxice periculoase,
contrabanda, pescuitul ilegal precum și comerțul cu produsele obținute în urma
pescuitului.

În plus, comerțul ilegal cu specii sălbatice are consecințe devastatoare nu numai
asupra naturii și statului de drept, fiind direct legat și de alte forme de activități
ilicite cum ar fi fraudă, evaziune fiscală, spălare de bani, corupție, violență,
amenințare și chiar terorism. Cele mai de succes cazuri de condamnări pentru
activități ilicite privind speciile sălbatice au fost realizate folosind prevederile legale
care pedepsesc activitățile conexe cum ar fi frauda, încălcarea legislației vamale,
evaziune fiscală, comerț cu bunuri contrafăcute etc., și nu folosind legislația de
mediu.

Toate aceste activități au consecințe imediate la nivelul ecosistemului, prin
distrugerea echilibrului natural, ducând pe termen lung la extincția speciilor,
defrișări, poluare, sărăcirea resurselor, și nu în ultimul rând având un impact
deosebit asupra sănătății și bunăstării umanității.
Criminalitatea cu specii sălbatice reprezintă o ramură semnificativă a
criminalității de mediu, însemnând activitățile ce contravin prevederilor legale
privind protecția animalelor și plantelor sălbatice3. Criminalitatea cu specii sălbatice
4
2

The rise of environmental crime. A growing threat to natural resources, Peace, Development and Security,
UNEP/INTERPOL 4 June 2016.

3

Pentru detalii accesați https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime
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Convenția privind comerțul cu specii sălbatice de floră și faună pe cale de dispariție (CITES) semnată la
Washington la 3 martie 1973, intrată în vigoare la 1 iulie 1975 și ratificată de România prin legea nr 69/1994).

5

Environmental prosecution report tackling environmental crime in Europe. ENPE (European Network of
Prosecutors for the Environment) March 2017.

Combaterea criminalității cu specii sălbatice |

7

CRIMINALITATEA DE MEDIU - O AMENINŢARE LA ADRESA UMANITĂŢII ȘI A SUPRAVIEŢUIRII SPECIILOR

CRIMINALITATEA DE MEDIU - O AMENINŢARE LA ADRESA UMANITĂŢII ȘI A SUPRAVIEŢUIRII SPECIILOR

Rețelele de crimă organizată lucrează de obicei la nivel internațional, ceea ce
presupune capturarea exemplarului într-o anumită țară, de cele mai multe ori prin
exploatarea oamenilor din comunitățile vulnerabile, transportul acestuia în altă țară
care nu incriminează „spălarea” acestuia, după care este exportat într-o țară terță
unde va fi introdus pe piață, făcând aproape imposibilă urmărirea acestor activități
ilicite.

acest sens, cel mai recent fiind Regulamentul (CE) nr 1005/2008 al Consiliului
din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea,
descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de
modificare a Regulamentelor (CEE) nr 2847/93, (CE) nr 1936/2001 și (CE)601/2004
și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr 1093/94 și (CE) 1447/19998, împreună cu
Regulamentul (CE) nr 1010/2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și
nereglementat9.

Riscul scăzut și câștigurile însemnate alimentează criminalitatea cu specii
sălbatice: Așa cum au identificat diferite rapoarte, principalele cauze care duc la
aceste activități ilicite sunt legile permisive, rata scăzută de instrumentare a cazurilor,
pedepsele mici, precum și valoarea scăzută a amenzilor. Acestora li se adaugă
subfinanțarea și lipsa personalului din cadrul autorităților de control, care de cele mai
multe ori au de acoperit un teritoriu foarte mare. Sărăcia din mediul rural este de cele
mai multe ori un factor determinant, deoarece infractorii pot obține câștiguri mari iar
cererea continuă le alimentează afacerile.

Regulamentele instituie un sistem de control pentru inspecția navelor, precum și
a importului/ exportului de produse provenite din pescuit, pentru a se asigura că
produsele care intră pe piață sunt validate de către autoritățile responsabile ca fiind
legale.
Un control eficace, un sistem juridic funcțional precum și pedepsele pe măsura
gravității sunt cruciale pentru a preveni criminalitatea de mediu și a inversa ecuația
risc scăzut/ profit mare.
6

Regulamentul (CE) nr 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar
pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare
a Regulamentelor (CEE) nr 2847/93, (CE) nr 1936/2001 și (CE)601/2004 și de abrogare a Regulamentelor
(CE) nr 1093/94 și (CE) 1447/1999, publicat în JOL 286/29.10.2008 definește la art 2,2-5: pescuitul ilegal”
desemnează activitățile de pescuit:

© iStockphoto

(a) desfășurate de către navele de pescuit naționale sau internaționale în apele maritime aflate sub jurisdicția
unui stat, fără permisiunea statului în cauză sau în contradicție cu legile și reglementările acestuia;

(c) desfășurate de navele de pescuit cu încălcarea legilor naționale sau a obligațiilor internaționale, inclusiv a
obligațiilor asumate de statele cooperante la nivelul organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză;
3. „pescuitul nedeclarat” desemnează activități de pescuit:

Foto: Pescuitul sturionilor

(a) care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat de către autoritatea națională
competentă, în contradicție cu legile și reglementările naționale; sau

Pentru a înțelege mai bine dimensiunea problemei, este important de înțeles
câștigurile care sunt implicate în comerțul ilegal cu sturioni: conform informațiilor
anecdotice, prețul oferit unui pescar pentru 1 kg de caviar este de 400 euro – care
poate ajunge la 15.000 euro dacă este capturată o femelă de morun - în timp ce prețul
final pe piață poate ajunge la 10.000 euro/ kilogram.

(b) care au fost desfășurate în zona de competență a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului și
nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat, în contradicție cu procedurile de declarare ale
acelei organizații;

O altă amenințare la adresa exploatării resursei piscicole o reprezintă Pescuitul
Ilegal, Nedeclarat și Nereglementat6. Ca un răspuns la această problemă,
comunitatea internațională a adoptat planuri de acțiune (cum ar fi Planul
Internațional de Acțiune pentru Prevenirea, Descurajarea și Eliminarea Pescuitului
Ilegal, Nedeclarat și Nereglementat adoptat în anul 2001 de către FAO7), strategii
și alte legi. Inclusiv Uniunea Europeană a adoptat o serie de Regulamente în
8

(b) desfășurate de către navele de pescuit care arborează pavilionul statelor care sunt părți contractante la o
organizație regională de gestionare a pescuitului, dar care operează în contradicție cu măsurile de conservare
și gestionare adoptate de organizația în cauză și pe care statele respective trebuie să le respecte sau cu
dispozițiile legii internaționale aplicabile; sau
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4. „pescuitul nereglementat” desemnează activități de pescuit:
(a) desfășurate în aria de aplicare a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului de nave de pescuit
fără naționalitate sau de acele nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat care nu face parte din
organizația în cauză sau de către orice altă entitate de pescuit, într-o manieră care nu este în conformitate sau
care contravine măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații; sau
(b) desfășurate în zonele sau în legătură cu stocurile de pești pentru care nu există măsuri aplicabile de
conservare sau gestionare de nave de pescuit într-o manieră care nu este în conformitate cu responsabilitățile
statului privind conservarea resurselor marine vii în temeiul dreptului internațional;
7

http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf

8

Publicat în JOL 286/29.10.2008

9

Publicat în JO L280/27.10.2009
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© Evgeniy Polonskiy

necorespunzător, în timp ce braconierii își pot cumpăra ușor echipamente noi sau le
pot îmbunătăți pe cele existente cu banii rezultați în urma activităților ilicite.
Pentru a ajuta în lupta împotriva pieței ilegale cu caviar, și pentru a se asigura că
caviarul existent este obținut din surse legale, a fost introdus în anul 2000 sistemul
de etichetare CITES (pe lângă permisele/ certificatele CITES pentru operațiuni
de import și export). Eticheta constă într-un cod care permite consumatorului și
autorităților cu atribuții de control în domeniu să urmărească originea acestuia.
O problemă a acestei etichete o reprezintă lipsa unui design standard sau a unor
măsuri de securitate, fiecare producător având libertatea de a-și crea propriul model.
Pe lângă dificultatea de a citi și înțelege codul CITES, diversitatea de modele de
etichete va crea și mai multe probleme pentru autorități, în timp ce aceste aspecte pot
favoriza infractorii să „spele” caviarul ilegal. Pentru mai multe detalii despre cerințele
de etichetare a caviarului, consultați Anexa 1.

© Hannes Greber / WWF Austria

Foto: Reprezentant al unei agenții responsabile de protecția sturionilor eliberând un
exemplar braconat.

2.2 STURIONII ȘI CRIMINALITATEA DE MEDIU
Braconajul și comerțul ilegal cu sturioni și caviar reprezintă o ramură a
criminalității de mediu foarte relevantă pentru regiunea Dunării Inferioare, acolo
unde încă se pot găsi acești pești foarte valoroși și rari. Comparativ cu situația
tigrilor, elefanților sau a rinocerilor, care primesc o atenție deosebită la nivel global,
activitățile ilicite cu specii sălbatice din Europa amenință supraviețuirea sturionilor,
astfel încât sunt necesare acțiuni urgente pentru combaterea pescuitului și a
comerțului ilegal.

Din cauza importanței minore acordate acestei probleme, atunci când un braconier
este prins de către autorități, de cele mai multe ori va scăpa deoarece procurorul
nu va pune în mișcare urmărirea penală (iar în final judecătorul nu va da sentințe
pe măsură dacă dosarul va ajunge în instanță) deoarece nu întotdeauna aceștia
sunt conștienți de importanța speciei în ecosistem și vor presupune că nu există
un prejudiciu substanțial care să determine instrumentarea cazului. După ce
dosarul se clasează, toate uneltele folosite pentru comiterea activităților ilicite sunt
returnate făptașilor, astfel încât activitățile acestora vor continua. Mai mult, această
inechitate se va adânci datorită faptului că autoritățile sunt subfinanțate și echipate
10 | Combaterea criminalității cu specii sălbatice

Foto: Cutii de caviar cu diferite etichete CITES-nu toate aplicate în conformitate cu
prevederile CITES.

2.3 SITUAŢIA ACTUALĂ A STURIONILOR
Pescuitul sturionilor are o lungă istorie în bazinul Dunării și a ajutat mult timp
comunitățile locale să se dezvolte, însă astăzi sturionii se află în pragul extincției, fiind
rândul nostru să ajutăm populațiile să se refacă.
În Bulgaria capturile totale au scăzut de la 63,5 tone în anii 1940 la 25,3 tone în
perioada 1995-2004. În România – Delta Dunării fiind un punct cheie pentru
Combaterea criminalității cu specii sălbatice | 11
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pescuit – capturile totale au scăzut de la aproximativ 1140 tone în anii 1940 la mai
puțin de 8 tone în anul 1995.
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Cu toate că pescuitul sturionilor a fost interzis în toate țările din bazinul Dunării
Inferioare, braconajul are încă loc la o scară largă.

În Serbia a existat de asemenea o tendință descrescătoare, de la 55 tone în 1969 la
21,5 tone în 1979, după construcția barajului de la Porțile de Fier. După 5 ani de
la construcție, capturile au crescut la 72 de tone, însă după anul 1989 capturile au
scăzut - la aproximativ 10 tone în anul 2003, la scurt timp după ce a fost ratificată
Convenția CITES. Capturile de cegă au scăzut la 6 tone, însă cu toate acestea
pescuitul speciei a fost permis până în anul 2019. Tendința este în continuare de
scădere cu fluctuații ocazionale.
În regiunea Mării Negre, toate statele au luat măsura interzicerii pescuitului de
sturioni. De exemplu, Turcia a interzis în anul 1971 pescuitul sturionilor în râurile
Kizilirmak, Yeșilirmak și Sakarya și a limitat dimensiunile peștilor ce pot fi capturați
din celelalte râuri. În anul 1979 autoritățile turce au extins prohibiția de pescuit a
sturionilor la toate râurile și speciile, exceptând totuși morunul, care putea fi pescuit
doar dacă avea peste 140 cm. Începând cu anul 1997, această excepție a fost anulată,
astfel încât în prezent este interzis pescuitul sturionilor indiferent de dimensiune și
de râu.

Ucraina, în anul 1994, a inclus pe Lista Roșie 4 specii: viza (Acipenser nudiventris),
cega (Acipenser ruthenus), șipul (Acipenser sturio), și morunul (Huso huso), astfel
încât pescuitul acestora nu a mai fost permis. Începând cu anul 2009, pe Lista Roșie
au fost adăugate și celelalte două specii - păstruga (Acipenser stellatus) și nisetrul
(Acipenser gueldenstaedtii).

© WWF

Georgia a interzis pescuitul sturionilor începând cu anul 1967. Rusia a interzis
pescuitul morunilor la Marea Azov începând cu 1989, iar din 2005 măsura a fost
extinsă la toate speciile inclusiv pentru cele din Marea Neagră.
Foto: harta ariei de implementare a proiectului.

În Serbia măsura interzicerii pescuitului a 5 specii - morunul (Huso huso), nisetrul
(Acipenser gueldenstaedtii), viza (Acipenser nudiventris), șipul (Acipenser sturio)
și păstruga (Acipenser stellatus) a fost introdusă în anul 2009. Cega (Acipenser
ruthenus) nu s-a regăsit în această măsură, dar pescuitul acesteia a fost limitat la
exemplarele de peste 40 cm și interzisă capturarea acestora în timpul sezonului de
reproducere. Începând cu 1 ianuarie 2019 a fost interzis pescuitul total al cegii.

România a interzis pescuitul de sturioni în anul 2006, măsură ce acoperea atât
Marea Neagră cât și Dunărea. În anul 2016 măsura a fost prelungită pentru încă
5 ani, până în aprilie 2021. Prohibiția include atât pescuitul cât și comerțul cu
exemplare provenite din sălbăticie.
12 | Combaterea criminalității cu specii sălbatice

© Lubomir-Hlasek

În anul 2008 Bulgaria a interzis pescuitul sturionilor la Marea Neagră, în timp
ce la nivelul Dunării măsura a fost luată în anul 2011. În anul 2012, măsura a fost
prelungită până în 2016, ulterior prelungită încă 5 ani, până în anul 2021.

Foto: Morun
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2.4 COMERŢUL CU STURIONI ȘI PRODUSE
DERIVATE

AMESTECUL CAVIARULUI DE LA DIFERITE SPECII
Caviarul provenit de la diferite specii de sturioni nu poate fi amestecat în containerul
primar (cel care intră în contact direct cu caviarul), exceptând cazul „caviarului
presat”.

Toate speciile de sturioni, precum și produsele derivate din aceștia, se
supun regulilor CITES.

„Caviarul presat” este format dintr-o pastă sărată compusă din icrele deteriorate de
sturioni și poate fi o combinație de la diferite specii de sturioni.

CAVIAR

SUBSTITUENŢII CAVIARULUI

Caviarul reprezintă ouăle nefertilizate de sturioni. De obicei, acestea sunt recoltate
de la femele de sturioni ucise înainte ca ouăle să se spargă. Valoarea economică
reprezintă principalul motiv pentru declinul dramatic al sturionilor atât din Dunăre
cât și la nivel mondial.

Ouăle altor specii de pești (Icre de Cyclopterus lupus, specie de pește din Atlanticul
de Nord, Marea Baltică și din zonele adiacente Oceanului Arctic; somon, hering) sunt
deseori vândute ca fiind „caviar”. Având în vedere că icrele provin de la specii ce nu
sunt protejate de Convenția CITES, acestea nu se supun regulilor de comercializare
a speciilor sălbatice pe cale de dispariție. Cu toate acestea, caviarul substituit este
adesea vândut ca provenind de la sturioni, în detrimentul consumatorilor.

Pentru a controla comerțul și pentru a proteja sturionii sălbatici, fiecare container
cu caviar trebuie să aibă o etichetă cu codul CITES care permite autorităților și
consumatorilor să urmărească originea acestuia. Eticheta nereutilizabilă trebuie
fie să sigileze containerul, fie să fie aplicată în așa fel încât să permită evidențierea
deschiderii cutiei.

CARNEA DE STURIONI

Cele mai comune varietăți de caviar din comerț sunt Beluga (provenit de la morun,
fiind foarte scump), Osetra/ Osietra (provenit în special de la nisetru sau de la ruda
apropiată a acestuia - sturionul Persan, scump) sau Sevruga (provenit de la păstrugă,
preț scăzut).

Considerată o delicatesă, aceasta este mult mai scumpă decât carnea altor specii
locale de pești. În timp ce caviarul este în principal exportat din bazinul Inferior al
Dunării, carnea este consumată la nivel local. Carnea este comercializată proaspătă,
afumată, congelată sau uscată, pe bucăți sau întreg, sub formă de fileuri, terină,
conservă etc.

ALTE PRODUSE

© WWF Ukraine

Printre produsele alternative provenite de la sturioni care pot fi comercializate se
numără pielea și produsele lucrate manual din piele, clei realizat din vezica gazoasă,
specimene împăiate, extract de caviar pentru creme faciale de lux (cu creștere
puternică a importurilor în UE, în valoare de 2,7 miliarde de euro în 2011). De
asemenea, sunt comercializate și exemplare vii, atât pentru acvacultură (în special
puiet sau ouă fertilizate), cât și în scopuri ornamentale (în special cega).

Foto: Borcan cu caviar
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2.5 ACVACULTURA CU STURIONI

2.6 CONSTATĂRI ALE PESCUITULUI ȘI COMERŢULUI
ILEGAL CU STURIONI DIN DUNĂRE

Crescătoriile de sturioni reprezintă sectorul cu cea mai rapidă creștere din domeniul
acvaculturii în regiune. Dacă fermele operează în conformitate cu cerințele de
conservare a naturii, industria acvaculturii poate avea efecte pozitive atât pentru
bunăstarea locală, cât și pentru populațiile sălbatice de sturioni. Cu toate acestea,
sectorul acvaculturii poate fi riscant pentru populațiile sălbatice, deoarece acesta
poate recolta exemplare sălbatice pentru reproducere, având obligația de eliberare
înapoi în mediul natural după reproducere. O altă amenințare o reprezintă „spălarea”
produselor obținute ilegal – oferirea spre vânzare de carne sau caviar obținut
din surse ilegale declarat ca fiind de acvacultură - subminând astfel eforturile de
protejare a speciei precum și comerțul legal.

Cu toate că pescuitul sturionilor este interzis în tot bazinul Dunării Inferioare, încă
există braconaj la scară largă.
Acest lucru a fost demonstrat în anul 2012, în cadrul unui studiu realizat de WWF în
România și Bulgaria. Conform studiului, în ciuda măsurilor de protecție a sturionilor
prin interzicerea pescuitului acestora, persoanelor responsabile au putut achiziționa
caviar ilegal în mai multe rânduri în România, și a fost oferit spre vânzare în
Bulgaria10.
Un studiu mai amplu ce a inclus atât probe de carne de sturioni cât și caviar s-a
derulat în Bulgaria, România, Ucraina și Serbia în 2017 și 2018. Au fost colectate 112
probe de la diferiți agenți economici: magazine, restaurante, vânzători ambulanți,
oferte online, producători din sectorul acvaculturii, etc. Probele au fot analizate din
punct de vedere genetic (la Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research11 din
Germania) și izotopic ( la Agroisolab12, Germania) pentru a determina:

• Specia sau hibridul
• Sursa – de la sturioni sălbatici la sturioni de acvacultură
• Regiunea geografică a originii

© WWF România

Rezultatele au arătat că aproximativ o treime din probe nu respectă prevederile
legale: 26 de probe de carne de sturioni și caviar proveneau de la sturioni braconați,
9 probe de caviar nu au respectat prevederile legale naționale precum și prevederile
impuse de Convenția CITES/ Regulamentele Europene privind comerțul cu specii
sălbatice pe cale de dispariție, fiind importate ilegal, neetichetate sau etichetate
necorespunzător. În plus, au fost identificate 4 cazuri în care cumpărătorii au fost
înșelați: 2 probe de caviar și 2 probe de carne au fost vândute ca fiind provenite de la
sturioni, însă în realitate au fost produse făcute artificial sau din resturile rămase în
urma preluării sturionilor (caviar), precum și din alte specii (carne).

Foto: Fermă de acvacultură de sturioni

10

Jahrl J. (2013). Illegal caviar trade in Bulgaria and Romania - Results of a market survey on trade
in caviar from sturgeons (Acipenseridae). WWF Austria & TRAFFIC https://www.researchgate.net/
publication/270880423_Jahrl_J_2013_Illegal_caviar_trade_in_Bulgaria_and_Romania_-_Results_of_a_
market_survey_on_trade_in_caviar_from_sturgeons_Acipenseridae_WWF_Austria_TRAFFIC_Vienna_Austria,
(accessed 25 June 2020).
11

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Mission & vision [website], www.izw-berlin.de/welcome,
(accessed 25 June 2020).

12
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Agroisolab, Services [website], http://agroisolab.de/e-index.htm, (accessed 25 June 2020).
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3. REGIMUL DE PROTECŢIE A STURIONILOR

În România, analiza de piață a inclus 44 de probe- 17 de caviar și 27 de probe de
carne. Dintre acestea, 12 probe de carne au provenit de la sturioni sălbatici: 1 de la
morun, achiziționat de la un restaurant din București și 11 de la cegă achiziționate de
la Giurgeni de către un intermediar. În plus 11 probe de caviar au fost vândute fără
respectarea prevederilor Regulamentelor UE privind comerțul cu specii sălbatice:
1 probă nu avea eticheta obligatorie CITES, 7 aveau trecută pe etichetă altă specie,
3 aveau codul țării de origine greșit, 10 dintre acestea fiind produse sau reambalate
în România, acest lucru demonstrând că prevederile CITES privind etichetarea
caviarului nu sunt aplicate corespunzător. În total 52% din probele analizate au fost
vândute fără respectarea cerințelor legale.

3.1 INTRODUCERE
Datorită faptului că majoritatea activităților ilicite la adresa speciilor sălbatice
au loc la nivel transnațional, există o nevoie acută de cooperare între Guverne
pentru a asigura cadrul legal de protecție eficient în vederea protejării speciilor de
supraexploatare. Această nevoie a apărut încă din secolul XVII, când au fost adoptate
o serie de tratate între state în scopul protejării mediului. Un exemplu concret îl
reprezintă Tratatul dinte Italia și Austria cu privire la protecția păsărilor utile pentru
agricultură pe perioada toamnei și iernii, semnat între 5-29 noiembrie 1875.

© Sonja Bađura / WWF Adria

Referitor la protecția fondului piscicol, în secolul XIX s-au semnat o serie de Tratate
internaționale, însă majoritatea aveau ca obiect delimitarea zonelor de pescuit și mai
puțin măsuri privind protecția resursei.
Izvoarele Dreptului Mediului pot fi împărțite în tratate internaționale ca prime
izvoare, rezoluții obligatorii ale organizațiilor internaționale către statele semnatare
(cum ar fi Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, rezoluțiile și directivele
Uniunii Europene); texte opționale, cutume și alte acte auxiliare (cum ar fi decizii
ale instanțelor de judecată care au un rol major în identificarea și interpretarea
reglementărilor privind protecția mediului).

Photo: Sterlets sold in the Zemun market. Serbia

Până de curând, pentru răspunderea privind prejudiciile cauzate mediului au
fost folosite numai mecanisme civile și administrative (unde de obicei regula
este că răspunderea este obiectivă, independentă de culpă), fiind axate pe măsuri
de prevenire și mai puțin pe măsuri de pedepsire. Însă, datorită complexității
prejudiciilor cauzate de către activitățile umane și a impactului asupra ecosistemelor,
un pas normal l-a reprezentat adoptarea măsurilor penale de protecție a mediului.
Aceste măsuri au fost adoptate treptat, un prim pas la nivel internațional în această
direcție a fost reprezentat de Convenția privind protecția mediului prin intermediul
dreptului penal (care nu a intrat niciodată în vigoare). La nivelul Uniunii Europene,
unul dintre acte normative relevante care încearcă să rezolve decalajul dintre
măsurile civile și penale în materia protecției mediului este Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin
intermediul dreptului penal14. Așa cum este normal, actul propune să fie sancționate
actele comise prin neglijență, fiind necesară demonstrarea unei legături directe între
infracțiune și culpă.

În plus, un studiu al confiscărilor din perioada 2000-2009 a arătat că România și
Bulgaria nu au raportat nicio confiscare de caviar ilegal în acest interval, în timp ce 14
cazuri au fost raportate de alte State Membre (Austria, Franța, Germania, Ungaria,
Italia și Olanda) unde și România și Bulgaria au fost implicate13.
WWF a făcut o analiză a cazurilor de activități ilegale ce au implicat sturioni
raportate de autorități în perioada 1 ianuarie 2016- 15 mai 2020. Aceasta reprezintă
singura centralizare de acest fel din zona Dunării Inferioare, iar cifrele trebuie
interpretate ca fiind numărul minim de cazuri ce au avut loc în această perioadă.
Cazurile au inclus confiscări de unelte ilegale, specimene vii sau moarte de sturioni
sau de produse provenite de la aceștia (caviar, carne). În total au fost semnalate 175
de cazuri în care au fost implicați sturioni (pescuit și comerț ilegal) totalizând un
număr de 573 de indivizi căzuți victime ale activităților ilegale.
13

К. Kecse-Nagy, Trade in Sturgeon Caviar in Bulgaria and Romania - overview of reported trade in caviar,
1998-2008, A TRAFFIC report for WWF Austria, Budapest, Hungary, 2011.
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În continuare vom prezenta principalele reglementări internaționale și naționale
referitoare la protecția sturionilor.

reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supraviețuirea și nu
trebuie autorizat decât în condiții excepționale”18.

Exportul speciilor incluse în Anexa I este condiționat de prezentarea unui permis de
export, precum și a unui permis de import. Permisul de export este eliberat doar dacă
sunt îndeplinite anumite condiții specifice cum ar fi aprobarea Autorității Științifice
din țara de export care să ateste că exportul nu va afecta supraviețuirea speciei;
aprobarea Autorității de Management CITES care confirmă că specimenul nu a fost
obținut ilegal și este satisfăcută de condițiile de transport; existența unui permis de
import. Importul specimenelor este de asemenea condiționat de îndeplinirea unor
condiții: Autoritatea Științifică din țara importatoare a avizat că nu există niciun
pericol la adresa supraviețuirii speciei; este mulțumită de condițiile de transport,
depozitare și îngrijire; iar Autoritatea de Management certifică faptul că specimenul
nu va fi folosit în scop comercial.

3.2 CONVENŢII INTERNAŢIONALE & LEGISLAŢIE
EUROPEANĂ
CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL
CU SPECII SĂLBATICE, FLORĂ ȘI FAUNĂ PE CALE DE
DISPARIŢIE

Re-exportul specimenelor presupune existența unui certificat pentru reexport care
este eliberat dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Autoritatea de Management
a statului re-exportator certifică faptul că specimenul a fost importat conform
prevederilor Convenției CITES, acesta va fi transportat fără să fie rănit și există un
permis de import.

Semnată la Washington D.C. în anul 1973, reprezintă o înțelegere între Guverne cu
scopul de a se asigura că activitatea de comerț cu specii de floră și faună nu reprezintă
o amenințare la adresa populațiilor sălbatice. Convenția a intrat în vigoare în anul
1975, iar în prezent este ratificată de 183 de Părți Contractante, inclusiv de România
prin Legea nr 69/1994 privind aderarea României la Convenția privind comerțul
internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la
Washington la 3 martie 1973, cu modificările și completările ulterioare15.

Anexa II include: „a) toate speciile, care, cu toate că nu sunt încă neapărat amenințate
de dispariție, ar putea deveni în cazul în care comerțul cu indivizi ai acestor specii
nu ar fi supus unei reglementări stricte, având drept scop evitarea unei exploatări
incompatibile cu supraviețuirea lor;

Conform prevederilor Convenției, fiecare Parte trebuie să desemneze la nivel național
cel puțin o Autoritatea de Management CITES16 și o Autoritate Științifică CITES17
responsabile de implementarea prevederilor Convenției. În România, Autoritatea
de Management CITES este reprezentată de Direcția Biodiversitatea din cadrul
Ministerului Mediului, în timp ce Autoritatea științifică pentru Acipenseriformes
(sturioni) este Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea.

b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a
face eficient controlul comerțului cu indivizi ai speciilor înscrise pe anexa nr II, prin
aplicarea prevederilor alin.a). 19”

Pentru exportul specimenelor înscrise în Anexa nr II se aplică aceleași reguli ca pentru
speciile incluse în Anexa nr I, mai puțin prevederile referitoare la permisul de import.

Convenția cuprinde 3 anexe care cuprind toate speciile de floră și faună sălbatică care
ar putea fi amenințate din cauza comerțului nereglementat, având un grad diferit de
protecție.

Astfel, importul presupune prezentarea unui permis de export sau a unui certificat
pentru re-export, în timp ce certificatul de re-export se poate obține doar dacă
specimenul a fost importat legal iar Autoritatea de Management aprobă condițiile de
pregătire și transport.

Anexa I cuprinde „toate speciile amenințate de dispariție, care sunt sau ar putea
fi afectate de comerț. Comerțul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei
15

Anexa III include: „toate speciile pe care o parte le declară supuse, în limitele
competenței sale, unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor și
necesitând cooperarea celorlalte părți pentru controlul comerțului”20.

Publicată în Monitorul Oficial nr 211 din 08.12.1994 cu modificările și completările ulterioare.

16

Autoritatea de Management CITES reprezintă organul de gestiune, desemnat în temeiul art. 9 din Convenție,
responsabil de eliberarea permiselor și certificatelor, în urma consultării cu Autoritatea Științifică, precum și de
comunicarea cu Secretariatul Convenției și celelalte Părți.

17

Autoritățile Științifice sunt responsabile de informarea Autorității de Management CITES dacă operațiunile
de import/export/re-export cu specimene sălbatice sunt în defavoarea supraviețuirii speciei în sălbăticie;
monitorizarea permiselor de export emise precum și a exporturilor reale.

20 | Combaterea criminalității cu specii sălbatice
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Art.2 (1) din Convenție

19

Art.2 (2) din Convenție

20

Art.2 (3) din Convenție
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Exportul specimenelor înscrise în Anexa nr III este permis în baza permisului
de export, eliberat de către Autoritatea de Management, dacă este convinsă că
specimenul a fost obținut legal și transportul nu îl va afecta.

sălbatice pe cale de dispariție (CITES)23, începând cu data de 8 iulie 2015, aceasta a
devenit oficial Parte a Convenției.
Datorită faptului că, în cadrul Uniunii Europene, există o singură piață și pentru că
astfel nu există controale sistematice la graniță, prevederile Convenției CITES ar
trebui să fie implementate uniform în toate Statele Membre, lucru ce nu se putea
realiza prin simpla aplicare a prevederilor acesteia. Această piedică a fost depășită
prin adoptarea Regulamentelor care transpun și completează prevederile Convenției
CITES:

Importul este permis în baza permisului de import și a permisului de export.
Certificatul de re-export este eliberat dacă sunt îndeplinite prevederile Convenției.
Dintre cele 27 de specii de sturioni și două specii de pești cu padelă existente,
sturionul cu bot scurt (Acipenser brevirostrum) și șipul (Acipenser sturio) sunt
incluse în Anexa nr. I, restul fiind incluse în Anexa nr II.

• Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind

Cu toate că Convenția a fost ratificată de majoritatea țărilor, stocurile de sturioni au
înregistrat în continuare scăderi dramatice, în Delta Dunării capturile au scăzut la
mai puțin de 8 tone în 1995 spre deosebire de 1144 tone în 1940, iar în lungul Dunării
capturile au scăzut de la 63,5 tone în 1940 la 25,3 tone în perioada 1995-2004.

protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu
acestea24 care transpune principiile Convenției și cerințele minime pentru
comerț;

• Regulamentul (CE) nr 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire
a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr 338/97 al
Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul
comerțului cu acestea25 care reglementează procedurile de implementare;

În cadrul celei de a 12-a Conferințe a Părților de la Santiago (Chile) a fost adoptată
Rezoluția 12,7 (Rev.CoP17) - Conservarea și comerțul cu sturioni și pești cu padelă21.
Documentul recomandă adoptarea unor prevederi legislative, administrative și
operaționale (control) precum și a unor măsuri de coordonare pentru conservarea
sturionilor cum ar fi derogarea pentru consum propriu, etichetarea caviarului,
luarea de măsuri pentru înregistrarea la Convenție a unităților de acvacultură și
aplicarea cotelor anuale de export stabilite de Convenție (începând cu data de 1
martie a fiecărui an). Toate aceste măsuri au fost transpuse în legislația română
prin adoptarea Hotărârii nr 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a
loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură
și de marcare prin etichetarea caviarului22 care transpune cerințele de etichetare a
caviarului, așa cum sunt prezentate în Anexa nr 1. Mai mult, actul normativ stabilește
crearea Registrelor CITES:

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 792/2012 al Comisiei din 23
august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte
documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr 338/97 al Consiliului privind
protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei26 care
stabilește detaliile privind documentele necesare pentru importul, exportul și
re-exportul specimenelor.
Aceste Regulamente nu se limitează doar la aplicarea prevederilor Convenției și a
rezoluțiilor adoptate, ele merg mai departe în unele aspecte.
Regulamentul (CE) nr 338/97 conține patru Anexe (A-D) care conțin și alte specii pe
lângă cele prevăzute de Convenție. Sturionul cu bot scurt (Acipenser brevirostrum)
și șipul (Acipenser sturio) sunt incluse în Anexa A (care corespunde în mare parte cu
Anexa I), restul speciilor fiind incluse în Anexa B (care corespunde în mare parte cu
Anexa II).

a) Baza de date a puilor de sturioni din crescătorii
b) Baza de date a sturionilor, adulți, remonți și reproducători, din crescătorii
La nivel operațional și de coordonare este recomandată abordarea vigilentă a
comerțului precum și o mai bună cooperare între autoritățile relevante.

Pe lângă Anexa C (care corespunde în mare parte cu Anexa III), Regulamentele
conțin și Anexa D care include unele specii prevăzute în Anexa III a Convenției
pentru care Uniunea Europeană și-a exprimat rezerve cât și unele specii care nu sunt
prevăzute de Convenție.

Deși toate Statele Membre ale UE sunt Părți la Convenție, pentru o lungă perioadă
Uniunea Europeană, ca entitate juridică, nu a fost parte. Prin intermediul Deciziei
(UE) 2015/451 a Consiliului din 6 martie 2015 referitoare la aderarea Uniunii
Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei
23

Publicat în JOL 75 din 19.03.2015

24

Publicat în JOL 61 din 03.03.1997

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf

25

22

Publicat în JOL 166 din 19.06.2006

26

Publicat în JOL 242/13 din 07.09.2012

21

CITES: Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP17) Conservation of and trade in sturgeons and paddlefish
Publicată în Monitorul Oficial nr 831 din 13 decembrie 2010 cu modificările și completările ulterioare.
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De asemenea există și cerințe diferite pentru importul specimenelor. Pentru speciile
incluse pe Anexele A și B nu trebuie să existe restricții de import publicate de către
Comisie, Autoritatea de Management trebuie să fie convinsă că specimenele nu vor
fi folosite în scopuri comerciale; Autoritatea Științifică trebuie să fie convinsă că
importul nu va afecta populațiile sălbatice, importul este necesar în scopuri științifice
în vederea conservării speciei, sunt utilizate pentru reproducere în captivitate, iar
locul de destinație este corespunzător echipat pentru păstrarea lor; beneficiarul
trebuie să dovedească că specimenele au fost obținute legal27.

stellatus) și morunul (Huso huso)- ultimele trei specii fiind relevante pentru Dunăre
și bazinul Mării Negre.

Părțile sunt obligate să ia toate măsurile legale și administrative pentru protejarea
habitatelor speciilor de floră și faună sălbatică, în special pentru cele menționate
în Anexele I și II , precum și pentru conservarea habitatelor naturale periclitate,
prin evitarea și minimizarea pe cât posibil a impactului negativ asupra lor. Pentru
speciile menționate în Anexele II și III, Părțile trebuie să ia măsurile necesare
pentru protecția zonelor importante pentru speciile migratoare situate în zona căilor
de migrație ca zone de iernare, de aglomerare, de hrănire, de reproducere sau de
năpârlire, împreună cu statele vecine dacă aceste zone sunt transfrontaliere.

În cadrul pieței comune a Uniunii Europene, este interzisă achiziționarea, vânzarea și
expunerea în scopuri comerciale a speciilor incluse în Anexa A.

Referitor la protejarea speciilor, Părțile vor interzice pentru speciile menționate în
Anexa II, în conformitate cu prevederile art. 6 al Convenției, următoarele activități:

CONVENŢIA PRIVIND CONSERVAREA VIEŢII SĂLBATICE ȘI
A HABITATELOR NATURALE DIN EUROPA –CONVENŢIA DE
LA BERNA

• Orice formă de capturare intenționată, de deținere și de ucidere intenționată;
• Degradarea sau distrugerea intenționată a locurilor de reproducere sau a
zonelor de repaus;

• Perturbarea intenționată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de

Adoptată sub patronajul Consiliului Europei, Convenția privind conservarea vieții
sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (ratificată prin Legea nr 13/1993 pentru
aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor
naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 197928, cu modificările și
completările ulterioare) este deschisă accesiunii și Statelor Nord Africane, nu numai
Statelor Membre UE, al cărei scop este să asigure cel mai înalt nivel de protecție
pentru speciile periclitate.

reproducere, de dependență și de hibernare în așa fel încât perturbarea să aibă
un efect semnificativ în ce privește obiectivele Convenției;

• Distrugerea sau culegerea intenționată a ouălor în natură, sau deținerea lor,
chiar goale;

• Deținerea sau comercializarea internă a acestor animale vii sau moarte,

inclusiv a animalelor naturalizate, și a oricărei părți sau produs al lor, ușor
identificabil, obținut din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea
dispozițiilor prezentului articol.

Obiectivul Convenției este de a asigura conservarea speciilor de floră și faună
sălbatică (inclusiv a speciilor periclitate sau vulnerabile) precum și a habitatelor
naturale, în special a speciilor și habitatelor pentru care este necesară cooperarea
internațională, precum și promovarea unei astfel de cooperări.

Pentru speciile menționate în Anexa III, Părțile vor reglementa exploatarea pentru
a menține populațiile în afara oricărui pericol. Vor lua toate măsurile legale sau
administrative necesare care pot include:

Convenția de la Berna conține 4 anexe care sunt actualizate în mod regulat de către
Comitetul Permanent, asigurând diferite grade de protecție: Anexa I cuprinde
speciile de floră strict protejate, Anexa II specii de faună strict protejate, Anexa
III speciile de faună protejate iar Anexa IV mijloace și metode de vânătoare și alte
forme de exploatare interzise.

• Instituirea perioadelor de prohibiție și/ sau alte măsuri reglementare de
exploatare;

• Interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă este cazul, pentru a
permite populațiilor existente să revină la un nivel satisfăcător;

Din cele opt specii de sturioni care se întâlnesc în Europa, doar cinci sunt cuprinse
în Anexele Convenției, Anexa II cuprinde sturionul adriatic (Acipenser naccarii),
șipul (Acipenser sturio) precum și populațiile de moruni (Huso huso) din Marea
Mediterană, iar Anexa III cuprinde cega (Acipenser ruthenus), păstruga (Acipenser
28

Publicat în Monitorul Oficial nr 62 din 25,03,1993 cu modificările și completările ulterioare
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• Reglementarea, dacă este cazul, a vânzării, deținerii, transportului sau ofertei
în scop de vânzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte29.

29

Art. 7 din Convenție
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Pentru speciile menționate în Anexele II și III este interzisă folosirea mijloacelor
neselective de capturare și ucidere care să ducă pe plan local la dispariția sau
tulburarea gravă a liniștii populațiilor unei specii, în special a explozibililor, a
armelor de foc, otrăvurilor, tranchilizante, gazare, electrocutare sau surse de lumină
artificiale.

include și sturionul adriatic (Acipenser naccarii) și sturionul de Atlantic (Acipenser
oxyrinchus). Dezvoltată de Societatea Mondială pentru conservarea Sturionilor
(WSCS) și WWF, cu contribuția a mai mult de 40 de experți internaționali, planul
reprezintă un instrument de advocacy al cărui scop este „atingerea statusului
de conservare „neamenințați cu dispariția” (IUCN) sau „favorabilă” (Directiva
Habitate) pentru populațiile de sturioni precum și restabilirea atât a unui nivel de
autosusținere a acestora cât și al habitatelor istorice unde aceștia trăiau la un nivel
care să asigure supraviețuirea speciei și reprezentarea subpopulațiilor, acolo unde
este posibil”.

Orice derogare trebuie să fie acordată numai dacă nu există nicio altă soluție
satisfăcătoare, dacă nu va fi în detrimentul supraviețuirii populației și numai pentru
unul din următoarele aspecte:

• În interesul protecției florei și faunei;

Acest lucru poate fi realizat printr-o serie de obiective cum ar fi protecția populațiilor
sălbatice rămase; sprijinirea acestora prin realizarea de facilități de conservare exsitu și programe de repopulare; securizarea, protejarea și reconstrucția habitatelor;
securizarea și facilitarea migrației; programe de monitorizare; eliminarea comerțului
ilegal.

• Pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole,

șeptelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor și altor forme de proprietate;

• În interesul sănătății și securității publice, securității aeriene sau altor interese
publice prioritare;

• În scopuri de cercetare și de educație, de repopulare, de reintroducere ca și

CONVENŢIA PRIVIND CONSERVAREA SPECIILOR
MIGRATOARE DE ANIMALE SĂLBATICE - CMS SAU
CONVENŢIA DE LA BONN

pentru creștere;

• Pentru a permite, în condiții strict controlate, pe o bază selectivă și într-o

anumită măsură, capturarea, deținerea sau orice exploatare judicioasă a
anumitor animale și plante sălbatice în număr redus30.

Mai mult, Părțile vor lua toate măsurile pentru a încuraja reintroducerea speciilor
native când acest lucru contribuie la conservarea speciilor periclitate și va controla
strict introducerea speciilor care nu sunt native.

Adoptată în 1979 sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, Convenția
privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice a fost adoptată Legea
13/1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor
migratoarea de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, cu modificările
și completările ulterioare32 al cărui scop este să asigure protecția speciilor
migratoare, în special a acelora care se află într-un statut de conservare nefavorabil,
prin luarea măsurilor individuale sau în cooperare, pentru a asigura conservarea
speciei precum și a habitatului acesteia.

Din punct de vedere instituțional, a fost înființat în cadrul Convenției Comitetul
Permanent constând în delegați ai Părților Contractante, incluziv ai Uniunii
Europene, ce se întâlnesc la fiecare 1-2 ani sau ori de câte ori cer acest lucru Părțile.
Comitetul Permanent asigură implementarea Convenției, în special prin reanalizarea
prevederilor acesteia precum și a anexelor sale, examinând orice modificare necesară,
recomandând măsuri ce trebuie luate pentru a asigura un cadru mai bun de protecție
pentru specii și habitate, analizând eficacitatea Convenției etc.

Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea cooperării și a sprijinului în cercetarea
speciilor migratoare; asigurarea imediată a măsurilor de conservare pentru speciile
enumerate în anexa nr. I (care conține speciile periclitate); promovarea înțelegerilor
pentru conservarea și managementul speciilor enumerate în anexa nr. II (care
conține speciile care au o stare de conservare nefavorabilă). Înțelegerile vor avea
drept scop atingerea și menținerea unei stări de conservare favorabilă, și vor trebui
să acopere toate țările din aria de migrare chiar dacă acestea nu sunt parte la
Convenție.

În cadrul celei de a 38-a Întâlniri a Comitetului Permanent din 2018, Părțile au
înțeles să adopte și să implementeze „Planul de acțiune pan-european pentru
protecția sturionilor”31 ce cuprinde toate cele opt specii de sturioni ce se întâlnesc
în Europa (șapte specii fiind catalogate de IUCN ca fiind critic periclitate și o specie
fiind catalogată ca fiind vulnerabilă). Pe lângă speciile native din România, planul

30

Art. 9(1) din Convenție

31

T-PVS/Inf(2018)6 https://rm.coe.int/pan-european-action-plan-for-sturgeons/16808e84f3
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Dacă în anul 1979 singura specie inclusă în Anexa nr. II a Convenției a fost sturionul
de lac (Acipenser fulvescens), în anul 1999 au fost adăugate toate speciile native
din Europa. Cu toate acestea, datorită statutului critic al șipului (ultima captură
documentată din Dunăre a avut loc în 1950, fiind catalogat ca fiind critic periclitat), a
fost mutat în anul 2015 pe Anexa nr I, ceea ce înseamnă că toate statele unde acesta
se găsește trebuie să interzică capturarea acestuia. Însă există 4 excepții pentru
speciile enumerate în Anexa nr. I, menționate la art. III (5) din Convenție:

(împotriva fragmentării și distrugerii habitatului, supraexploatării, capturilor
accidentale, poluare, bariere de migrație) și pentru a îmbunătăți monitorizarea
acestora.
Din punct de vedere instituțional Convenția organizează Conferințe ale Părților (128
de state au aderat la Convenție) care se reunesc la fiecare trei ani și adoptă decizii.
Acestora li se adaugă Secretariatul și Consiliul științific care asigură consultanță
asupra problemelor științifice.

• Capturarea se face în scopuri științifice;

DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI DIN 21 MAI 1992
PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE ȘI A
SPECIILOR DE FAUNĂ ȘI FLORĂ SĂLBATICE – DIRECTIVA
HABITATE

• Capturarea se face în scopul creșterii capacității de înmulțire sau de
supraviețuire a speciilor afectate;

• Capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor care utilizează o
asemenea specie ca mijloc tradițional de subzistență;

• Circumstanțele extraordinare o cer, cu condiția ca asemenea excepții să fie
precise în conținut și limitate în timp și spațiu. O asemenea capturare nu
trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.

© Hannes Greber / WWF Austria

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatice34 a fost adoptată în cadrul celui de
al patrulea Program Acțiune pentru Mediu (1978-1992) și reprezintă unul dintre
cele mai importante acte normative în domeniu pentru Statele Membre. Obiectivul
directivei este de a „contribui la menținerea biodiversității prin conservarea
habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de pe teritoriul statelor
membre”35, iar toate măsurile luate în temeiul Directivei vor avea scopul de a
menține sau restaura la un nivel favorabil de conservare a speciilor și habitatelor,
luând în calcul cerințele economice, sociale și culturale precum și caracteristicile
regionale și locale.
Măsurile de protecție și conservare care trebuie luate sunt diferențiate în funcție de
anexa pe care se află specia în cauză. Astfel, Anexa II cuprinde speciile de animale
și plante de importanță comunitară a căror conservare necesită desemnarea unor
arii speciale de conservare (cunoscute sub numele de Situri Natura 2000), Anexa
IV cuprinde speciile de animale și plante de importanță comunitară care au nevoie
de protecție strictă (regimul de protecție trebuie aplicat chiar dacă speciile sunt în
afara sitului Natura 2000) iar Anexa V cuprinde speciile de animale și plante de
importanță comunitară a căror prelevare și exploatare pot face obiectul unor măsuri
administrative.

Foto: Identificarea speciei de sturioni și observarea caracteristicilor acestuia

Mai mult, prin Rezoluția nr 10.1233 referitoare la speciile de apă dulce migratoare,
atât Părților Contractante cât și celor care au aderat la Convenție li se cere să ia
toate măsurile necesare pentru protejarea speciilor de pești de apă dulce migratori
33

https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_12_freshwater_fish_e_0_0.pdf
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Pentru speciile enumerate în Anexa II, Directiva stabilește rețeaua de arii protejate
Natura 2000, care trebuie desemnate de către Statele Membre dacă îndeplinesc
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Publicată în JOL 206/22.07.1992
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cerințele din Anexa I – tipuri de habitate naturale de importanță comunitară a căror
conservare impune desemnarea unor arii speciale de conservare, conțin speciile
enumerate în Anexa II, precum și cele din Anexa III – criterii de selecție a siturilor
eligibile pentru identificare ca situri de importanță comunitară și pentru desemnare
ca arii speciale de conservare. Anexa VI conține metodele, dispozitivele și mijloacele
interzise de transport, capturare și ucidere a speciilor.

trebui să fie evaluat numai în regiunile biogeografice terestre. Singura excepție
la această regulă este pentru patru specii de sturioni: șipul, păstruga, nisetrul și
morunul.
La nivel național, Directiva a fost transpusă prin intermediul Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice39, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr 49/2011 pentru aportarea O.U.G nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice40, cu modificările și completările ulterioare.

Speciile enumerate în anexe sunt protejate prin diferite mecanisme: pentru speciile
enumerate în Anexa II (printre care se află speciile de sturioni: șipul - Acipenser
sturio și sturionul adriatic – Acipenser naccarrii) zonele cheie ale habitatului trebuie
desemnate ca fiind Situri de Importanță Comunitară (SCI) și incluse în rețeaua
Natura 2000. Aceste situri trebuie administrate în concordanță cu necesitățile
ecologice ale speciilor. Referitor la șip, până în prezent au fost desemnate 11 SCI-uri,
iar 6 sunt în curs de desemnare.

Referindu-ne la speciile de sturioni, șipul este menționat în Anexa 4A- specii de
animale și de plante care necesită o protecție strictă, în timp ce celelalte specii sunt
incluse în Anexa 5A- specii de plante și de animale de interes comunitar, cu excepția
speciilor de păsări, a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor
de management.

Pentru speciile enumerate în Anexa IV, trebuie aplicat un regim de protecție strict în
tot arealul natural al speciei, atât din cadrul siturilor Natura 2000 cât și din afara lor.
Cele 2 specii de sturioni, șipul și sturionul adriatic se regăsesc și în această anexă.

MĂSURI DE PROTECŢIE PRIN INTERMEDIUL DREPTULUI
PENAL

Pentru speciile enumerate în Anexa V, Statele Membre trebuie să se asigure că
exploatarea și capturarea sunt compatibile cu menținerea stării favorabile de
conservare a speciei36. Toate celelalte șase specii de sturioni sunt enumerate în
această anexă.

Cu toate că în secolele XVII și XVIII au fost adoptate o serie de acte normative având
drept scop protecția mediului, mulți ani dreptul mediului nu a fost văzut ca o ramură
de sine stătătoare a dreptului. Lucrurile au început să se schimbe în ultimele decenii
când au început să se intensifice dezastrele naturale, să se simtă efectele schimbărilor
climatice, resursele naturale au început să se epuizeze, speciile au dispărut sau au
ajuns în pragul extincției etc. Comunitatea internațională a început să ia măsuri
pentru protecția mediului prin intermediul a diferite mecanisme cum ar fi Convenții,
Directive etc. Cu toate acestea, marea majoritate a măsurilor erau axate pe măsuri de
natură civilă, al căror scop era repararea în vederea restabilirii echilibrului ecologic,
și mai puțin pe măsuri represive, de pedepsire. Ca o evoluție naturală a dreptului
mediului, latura penală a trebuit să fie inclusă și ea. Un prim pas luat de țări în acest
sens a fost reprezentat de modificarea legilor existente, respectiv de adoptarea unor
asemenea acte normative. Până și Consiliul Europei a înțeles această necesitate
în 1998, când 12 state (inclusiv România, în 1999) au semnat Convenția privind
protecția mediului prin dreptul penal dar care a fost ratificată doar de Estonia.
Convenția nu a intrat niciodată în vigoare, fiind necesară ratificarea acesteia de
minim 3 state.

Articolul 6 reprezintă principala prevedere care stă la baza măsurilor de conservare a
speciilor. Aceasta statuează că Statele Membre trebuie să ia toate măsurile necesare
pentru a preveni atât deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor
protejate de Directivă, cât și deranjarea acelor specii pentru care această acțiune
poate fi relevantă din punctul de vedere al actului normativ.
Statele Membre trebuie să monitorizeze statutul de conservare a tipurilor de
habitate și specii și să le raporteze Comisiei la fiecare 6 ani, alături de măsurile de
compensație și derogatorii pe care le-au luat față de măsurile stricte de protecție.
Baza de date cu aceste informații poate fi accesată online37.
Noile note explicative și ghiduri pentru perioada de raportare 2013-201838 afirmă
că, având în vedere lipsa de cunoștințe despre etapele marine ale ciclului de viață
al majorității speciilor de pești anadromi, și datorită faptului că aceleași populații
frecventează zone marine cât și fluvii (astfel că statusul din zonele marine și cele
biografice alăturate sunt în strânsă legătură), statusul acestor specii anadrome ar
36

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/

37

https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Fish&subject=Acipens
er+oxyrinchus&region

39

Publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007

38

40

Publicată în Monitorul Oficial nr 262 din 13 aprilie 2011

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
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Actul normativ incriminează încălcarea dispozițiilor legale privind comerțul cu specii
de floră sau faună sălbatică protejată, sau părți din aceste cu închisoare de la 3 luni la
un an sau amendă.
Mai mult, în cazul Acipenser sturio (șip), specie prevăzută în Anexa 4A (reamintim
că aceasta cuprinde speciile de animale și plante care necesită o protecție strictă) a
O.U.G nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, în temeiul art.33. este
strict interzisă:

• Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;

© Michel Gunther / WWF

• Perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de
hibernare și de migrație;

• Deteriorarea și/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
• Deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și

oferirea spre schimb sau spre vânzare a exemplarelor luate din natură, în
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Foto: Râurile au o biodiversitate bogată

Fapta este sancționată, de asemenea, cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă.

Printre progresele din ultimii ani, trebuie menționată Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția
mediului prin intermediul dreptului penal41 care duce mai departe prevederile
Convenției și are ca obiectiv „stabilirea măsurilor de natură penală pentru a asigura
o protecție mai eficace a mediului”(art1). Directiva obligă Statele Membre să includă
în legislațiile naționale măsuri de pedepsire eficace, proporționate și cu efect de
descurajare în vederea protecției mediului, asigurându-se că pedepsesc și instigarea
și complicitatea.

Pe lângă Legea nr 201/2011, mai sunt o serie de reglementări la nivel național care
asigură cadrul legal de protecție al sturionilor, însă acestea vor fi prezentate într-un
capitol separat.

Pe lângă sancțiunile aplicate pentru deversarea în apă de materiale care pot afecta
substanțial calitatea apei și/ sau fauna acvatică, mai incriminează atât uciderea,
distrugerea sau capturarea de specimene protejate de CITES și regulamentele
subsecvente, cât și comerțul cu acestea, și orice distrugere a habitatelor dintr-o
arie protejată desemnată în scopul protejării speciilor prevăzute de reglementările
menționate.

Din cauza industrializării, agriculturii intensive, poluării, mai mult de 60% din specii
sunt amenințate, acest lucru arătând urgența adoptării de măsuri pentru conservarea
diversității biologice. Convenția are rolul de a soluționa disputele dintre statele
unde trăiesc resursele biologice în cauză și statele care sunt implicate în activități
de cercetare a acestora, prin promovarea împărtășirii accesului la resurse și la
rezultatele cercetărilor43, în scopul asigurării conservării și utilizării sustenabile a
diversității biologice în beneficiul generațiilor viitoare.

CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ – CBD

Directiva a fost transpusă în legislația națională de Legea nr 101/2011 pentru
prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată42 cu
modificările și completările ulterioare.
41

Deschisă pentru semnare la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 cu ocazia Conferinței
Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, Convenția, în cadrul articolului 1,
statuează 3 obiective, conservarea diversității biologice, utilizarea durabilă a acesteia
și diseminarea beneficiilor ce rezultă din exploatarea ei.

Publicată în JOL 328 din 6 decembrie 2008

42

Publicată în Monitorul Oficial nr 449 din 28 iunie 2011 , republicată în Monitorul Oficial nr 757 din 12
noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare
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3.3 LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

Convenția a fost ratificată de România prin Legea 58/1994 pentru ratificarea
Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro44, cu modificările
și completările ulterioare.

INTRODUCERE

Conform prevederilor Convenției, fiecare țară este responsabilă de elaborarea și
adaptarea strategiilor, planurilor și politicilor pentru asigurarea utilizării durabile a
diversității biologice. Mai mult, referindu-ne la protecția sturionilor, statele trebuie
să ia măsuri de conservare ”in situ” cum ar fi desemnarea de arii protejate (la nivel
național, nu la nivel european așa cum obligă Directiva Habitate), unde trebuie
să ia măsuri administrative, legislative și operaționale pentru protejarea acestora.
Măsurile de conservare ”in situ” sunt completate de măsurile ”ex situ”, ceea ce
înseamnă că statele pot crea facilități pentru recuperarea și reabilitarea speciilor
amenințate precum și pentru reintroducerea acestora în habitatele naturale prin
respectarea condițiilor corespunzătoare.

Odată cu revizuirea Constituției din anul 2003, prin introducerea art.35, România se
alătură statelor45 care consacră dreptul fundamental al oricărei persoane la un mediu
sănătos și echilibrat ecologic. Echilibrul ecologic este definit de art2 (24) din O.U.G.
195/2005 ca fiind „ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele componente
ale unui sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica
ideală acestuia”.
Prevederea reprezintă un deziderat de interes public major, statul recunoscând
persoanelor dreptul la un mediu sănătos, luând măsurile legale necesare. Dar
prevederea art.35 nu incumbă obligații numai pentru stat, ci și pentru persoanele
fizice și juridice care au datoria de a proteja mediul înconjurător, aceasta putându-se
realiza, după caz, prin forța coercitivă a statului.

Chiar dacă această Convenție privind diversitatea biologică este foarte generală, ea
încearcă să spargă barierele naționale privind măsurile de protecție și exploatare,
prin promovarea cooperării internaționale pentru conservarea speciilor pentru
generațiile viitoare.

Ca o urmare naturală a consacrării constituționale, prevederile art.35 au fost preluate
în legislația națională, în special în cadrul legii cadru privind protecția mediului,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului46,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

La nivel internațional nu există act normativ care să fie axat strict pe protecția
sturionilor, ci doar părți din diferite documente care, prin implicarea și asumarea
părților, de la factorii de decizie care pot implementa și adopta măsuri adiacente
și finanța acțiunile, la autoritățile cu atribuții de control care pot lua măsurile
represive, împreună cu societatea civilă și ONG-uri, pot duce la îmbunătățirea
substanțială a statutului sturionilor din Dunăre.

Referitor la protecția sturionilor, există o serie de acte normative în vigoare care
asigură cadrul de protecție a acestora, atât din punct de vedere al măsurilor de
management și conservare cât și al pedepselor aplicabile. În continuare vom încerca
să prezentăm principalele prevederi și sancțiuni în domeniu.

А. CADRUL GENERAL DE PROTECŢIE A STURIONILOR
Ca orice alt domeniu reglementat de lege, și pescuitul a trecut printr-un proces
de modernizare și adaptare la noile condiții socio-economice de la prima lege
a pescuitului (1895) până în prezent. Dacă în 1895 presiunea asupra resurselor
piscicole era relativ mică, neexistând un număr foarte mare de pescari, nu existau
45
De exemplu, Constituția Regatului Spaniei din 1978 stabilește la art. 45 ”Toți au dreptul de a beneficia de un
mediu înconjurător adecvat pentru dezvoltarea personalității lor și datoria de a-l proteja”, Republica Bulgaria
a introdus în anul 1991 art. 55 care stabilește că ”Cetățenii au dreptul la un mediu înconjurător sănătos și
favorabil, în conformitate cu standardele și normele stabilite. Ei sunt obligați să protejeze mediul înconjurător”.
Mircea Duțu, op.cit.
44

Publicată în Monitorul Oficial nr 199 din 02,08,1994
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c) identificarea de noi zone și resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

îndiguiri și alte amenințări asupra speciilor, habitatelor și locurilor de reproducere a
peștilor, următoarele legislații au trebuit să integreze măsuri mai stricte de protecție
a fondului piscicol (ordine de prohibiție specifice) și natural, dar și de combatere a
braconajului și pescuitului excesiv, cauze ce duc la dispariția speciilor de pești.

d) dezvoltarea și diversificarea acvaculturii

Așa cum s-a menționat, anual, prin Ordine comune ale Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării rurale și ale Ministerului Mediului, sunt stabilite perioadele și zonele
de prohibiție, măsurile de reglementare a efortului de pescuit, cotele alocate
precum și alte măsuri de refacere și conservare a resurselor acvatice vii. O atare
situație o reprezintă Ordinul comun nr 545/715/2016 privind măsurile de refacere
și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale53, cu
modificările și completările ulterioare. Astfel, actul normativ interzice pe o perioadă
de 5 ani (20 aprilie 2016-20 aprilie 2021) pescuitul comercial al sturionilor (precum
și comercializarea produselor provenite de la aceștia) în habitatele piscicole naturale
și sprijină reproducerea artificială în unitățile de acvacultură. Mai mult, ordinul
instituie obligativitatea eliberării capturilor accidentale în mediul natural, indiferent
de starea acestora (vii sau morți). Regimul sancționator este cel prevăzut de O.UG nr
23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Astfel, legea cadru, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura47, aprobată cu modificări și completări de Legea 317/2009
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul
și acvacultura48, cu modificările și completările ulterioare, stabilește condițiile
de protecție, administrare și exploatare a resurselor acvatice vii, activitatea de
acvacultură, precum și procesele de procesare și comercializare a acestora.
Ca regulă generală, accesul la resursele acvatice vii în scop comercial se face în
baza actelor de reglementare (permis de pescuit49, licență de pescuit50, autorizație
de pescuit51) cu respectarea prevederilor privind perioadele de prohibiție stabilite
anual, a efortului de pescuit, precum și a procedurilor de transport, depozitare și
comercializare a produselor pescărești.

Deși există un Ordin special pentru protecția sturionilor, aceștia sunt menționați și în
Ordinele comune emise anual pentru toate speciile de pești.

Ca regulă excepțională, în scopuri de cercetare și formare, pescuitul peștelui și al
altor viețuitoare acvatice se face în baza autorizației speciale de pescuit în scop
științific52, care atestă dreptul de pescuit în orice perioadă a anului (inclusiv
perioadele de prohibiție, documentul având o valabilitate de maxim 1 an), în
baza unui plan anual, în orice zonă și cu orice unealtă aprobată prin document și
indiferent de vârstă și dimensiune și moment al zilei.

B. REGIMUL SANCŢIONATOR PREVĂZUT DE O.U.G. 23/2008
Ordonanța de Urgență nr 23/2008 reprezintă o reglementare specială ce conține
dispoziții penale în cadrul art. 64 și 65. Faptele enumerate de cele două texte de
lege constituie infracțiuni distincte, interpretarea bazându-se pe formularea pe
care a primit-o partea de început a celor două articole: „constituie infracțiuni”, spre
deosebire de cea anterioară: „constituie infracțiune”54.

Însă eliberarea autorizației de pescuit științific este condiționată de tematica lucrării
de cercetare, fiind eliberată doar pentru cele menționate la art. 51(1):
a) cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționalității și
productivității din aceste ecosisteme și a interacțiunilor specifice;

Art. 64 prevede o serie de infracțiuni care, în opinia legiuitorului, au un grad de
periculozitate relativ redus având în vedere că pedeapsa pentru ele constă în amendă
și interzicerea dreptului de a pescui pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 3
ani.

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activitățile de
pescuit și acvacultură, precum și de alte activități antropice;
47

Publicată în Monitorul Oficial nr 180 din 10,03,2008

48

Publicată în Monitorul Oficial nr 708 din 21,10,2009

a) Conținutul legal: „pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație
de pescuit” art. 64 lit. a)

49

Definit de OUG 23/2008 ca fiind ”documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de
pescuit al unei persoane fizice”
50

Definit de OUG 23/2008 ca fiind ”documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat
de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice
vii. Aceasta conţine cerinţele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave/
ambarcațiuni de pescuit comercial”
51
Definit de OUG23/2008 ca fiind”actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să
exercite activitatea de pescuit”
52

Pentru detalii privind eliberarea acestuia vă rugăm consultați Ordinul 867/2016 privind condițiile de acordate
a autorizației speciale de pescuit în scop științific, publicat în Monitorul Oficial nr 614 din 10 august 2016
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Elementul material al infracțiunii constă în neîndeplinirea condițiilor legale pentru
pescuit (obținerea licenței, respectiv a autorizației de pescuit). Urmarea imediată o
reprezintă punerea în pericol a exploatării durabile a resurselor piscicole. Legătura
53

Publicate în Monitorul Oficial nr 303 din 20 aprilie 2016
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M. Gorunescu, Infracțiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H.Beck, București 2011, pag 233
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de cauzalitate este demonstrată prin implicarea persoanei/lor, infracțiunea fiind
comisă cu intenție, în activitățile de pescuit fără obținerea prealabilă a actelor legale.

Elementul material al infracțiunii constă în realizarea operațiunilor de producere,
import, comercializare, fără autorizarea prealabilă din partea autorității vamale. În
cazul acestora trebuie să se țină cont și de reglementările legale privind dimensiunile
uneltelor de pescuit. Constituie infracțiune inclusiv deținerea și folosirea acestora.
Infracțiunea se poate extinde56 și la alte unelte de pescuit, având în vedere expresia
„și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial”.

b) Conținutul legal: „pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada
de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere
naturală” art. 64 lit.b)
Obiectul juridic al infracțiunii este reprezentat de încălcarea normelor sociale
instituite în scopul dezvoltării durabile a speciilor și habitatelor.

f) Conținutul legal: ”Pescuitul cu unelte sau scule neautorizate”.art.64 lit. l).
Specificul infracțiunii este dat de instrumentul/ele nelegale, neomologate folosite
pentru pescuit.

Elementul material al infracțiunii vizează, pe de o parte, pescuitul reproducătorilor,
fiind condiționat de o anumită perioadă de timp, perioada de prohibiție, instituită
anual prin Ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și
al Ministrului Mediului. În fine, infracțiunea mai prevede distrugerea icrelor
embrionate, de data aceasta nefiind condiționată de o perioadă de timp, însă există o
cerință legată de zonă, și anume zonele de reproducere naturală.

Luând în considerare gravitatea faptelor, infracțiunile prevăzute de art. 65 sunt
pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani precum și interzicerea dreptului de a
pescui pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 3 ani. În aceste cazuri tentativa
se pedepsește.

c) Conținutul legal: ”pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin
orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de
prohibiție” art. 64, lit. e)

a) Conținutul legal: ”Pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care
distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive,
pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor
de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice” art. 65 lit. a)

Elementul material al infracțiunii este asemănător cu prevederile art. 64 lit. a)
diferența în acest caz fiind perioada de timp în care se desfășoară, pericolul fiind
același. Această infracțiune a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr 85
din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura55 în sensul eliminării
condiției referitoare la locație („în zonele de protecție”) din cadrul perioadei de timp
stabilite.

Conținutul normei se aseamănă cu prevederile art. 64 lit. l), diferența făcânduse în nivelul de gravitate al rezultatului, produs în urma utilizării instrumentelor
periculoase. Elementul material are mai multe posibile modalități de realizare cum ar
fi utilizarea armelor de foc și explozive, precum și utilizarea substanțelor toxice.
b) conținutul legal al art. 65, lit. c) ”pescuitul, deținerea, transportul,
comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele
piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia,
fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor proveniți din
acvacultură, pentru care se face dovada obținerii lor prin documente și marcaje
justificative legale”.

d) Conținutul legal: ”deținerea, transportul sau comercializarea fără documente
legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din
pește. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care
acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin
documente de proveniență se înțelege, după caz factura fiscală, avizul de însoțire a
mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin
lege” art. 64 lit. h)

Elementul material în această modalitate se realizează prin comiterea oricăreia
dintre cele patru acțiuni descrise de norma de incriminare (pescuitul, deținerea,
transportul, comercializarea). Pentru a putea constitui această infracțiune, fapta
trebuie să îndeplinească anumite cerințe esențiale: în primul rând fapta trebuie să fie
comisă pe teritoriul României, și să se comită în habitatele piscicole naturale.

Elementul material constă în comiterea oricărei acțiuni din cele trei prevăzute de
norma de incriminare fără îndeplinirea condițiilor legale, enumerate expres.
e) Conținutul legal: ”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”

La nivelul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, în temeiul art. 1557, pescuitul
56

M. Gorunescu, Infracțiuni contra mediului înconjurător, editura C. H. Beck, București 2011

57

55

Publicat în Monitorul Oficial nr 957 din 28 noiembrie 2016
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D. REGIMUL PREVĂZUT DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A
GUVERNULUI NR 57/2007

sturionilor este de asemenea interzis (exceptând pescuitul în scopuri științifice în
baza autorizației speciale, sau pentru producerea materialului biologic repopulare),
fapta fiind sancționată58 cu amendă și cu interzicerea dreptului de a pescui pe o
perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, nefiind pedepsită cu o măsură privativă de libertate
ca în cazul prevederilor art. 65 lit. c) din O.UG 23/2008.

Așa cum a fost menționat în capitolul anterior, Directiva 92/43/CE privind
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, a fost
transpusă în legislația românească (împreună cu Directiva 79/409/CE privind
conservarea păsărilor sălbatice) prin intermediul Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice62, aprobată cu modificări și
completări de Legea nr 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice63 cu modificările și completările
ulterioare.

Bunurile care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor (unelte, ambarcațiuni,
animale, mijloace de transport, arme de foc etc.) și a contravențiilor (icre, pește, alte
viețuitoare etc.) vor fi confiscate, iar organele de constatare pot dispune valorificarea
acestora. Reamintim că, în temeiul Ordinului 545/715/2016 privind măsurile de
refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale,
toate exemplarele de sturioni capturate accidental vor fi eliberate în mediul natural
indiferent de starea în care se află.

C. REGIMUL PREVĂZUT DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A
GUVERNULUI NR 195/2005 PRIVIND PROTECŢIA
MEDIULUI

Ordonanța își propune să garanteze starea de conservare și utilizare durabilă a
patrimoniului natural, declarat obiectiv de interes public major.
Asemeni Directivei pe care o transpune, actul normativ preia și adaptează prevederile
privind protecția sturionilor. Dacă în Directiva Habitate în Anexa 4 erau menționate
speciile Acipenser naccarii (nisetrul siberian) și Acipenser sturio (șipul), în cadrul
legislației naționale este menționat doar șipul, fiind inclus în Anexa 4A (Specii de
interes comunitar. Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă),
nisetrul siberian negăsindu-și locul, nefiind o specie autohtonă. Pentru aceste specii
există și o serie de interdicții stabilite de art.33, ce variază de la deteriorarea locurilor
de reproducere și odihnă (inclusiv perturbarea în perioadele de reproducere),
mergând până la interzicerea, capturarea în vederea deținerii, transportului, vânzării
și evident uciderii acestora.

Deși legea cadru privind protecția mediului, Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr 195/2005 privind protecția mediului59, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr 265/2006 pentru aprobarea ordonanței de Urgență a Guvernului nr
195/2005 privind protecția mediului60 cu modificările și completările ulterioare, nu
conține dispoziții exprese privind desfășurarea activității de pescuit, acest lucru fiind
lăsat legii cadru privind pescuitul și acvacultura, totuși interzice persoanelor fizice
sau juridice să folosească momeli periculoase în activitățile de pescuit (cu excepția
cazurilor autorizate). Fapta este sancționată doar contravențional, cu amendă în
cuantum de 3000-6000 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 25000-50000
pentru persoane juridice.

Aceste fapte la adresa speciilor strict protejate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni
la un an sau cu amendă.
Restul speciilor de sturioni sunt incluse în Anexa 5A (Specii de interes comunitar.
Specii de plante și de animale de interes comunitar, cu excepția speciilor de păsări, a
căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management).

De menționat că până la adoptarea Legii nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr 286/2009 privind Codul Penal61 cu modificările și completările ulterioare,
fapta era încadrată ca infracțiune și pedepsită cu închisoare de la 3 luni la un an
sau amendă. Tot în această perioadă a fost eliminată din lege și infracțiunea privind
nerespectarea restricțiilor și interdicțiilor la vânat și pescuit, fapte ce în prezent sunt
prevăzute de legile speciale în materie.
58
59

Pentru aceste specii, prelevarea din natură se poate face în condiții care să nu pună
în pericol menținerea stării favorabile de conservare în natură, caz care poate duce
la adoptarea de măsuri privind reglementarea accesului în anumite zone și perioade
în arealele unde se găsesc acestea, instituirea unui sistem de autorizare, promovarea
creșterii în captivitate etc.

Art. 15³ Legea 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării„
Publicată în Monitorul Oficial nr 1196 de 30.12.2005

60

Publicată în Monitorul Oficial nr 586 din 29.06.2006
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Publicată în Monitorul Oficial nr 442 din 29,06,2007
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Publicat în Monitorul Oficial nr 757 din 12.11.2012

63

Publicată în Monitorul Oficial nr 262 din 13,04,2011
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Pentru capturarea acestor specii sunt interzise uneltele prevăzute în Anexa VI a
Directivei habitate (respectiv Anexa 6 din OUG 57/2007).
În vederea capturării exemplarelor menționate în Anexa 5A, autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului, cu avizul Academiei Române, emite Ordine de
Derogare în temeiul Ordinului 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor
de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice64 cu modificările și
completările ulterioare.
Fiind o măsură excepțională, aceste derogări se emit numai în cazurile expres
prevăzute de art. 38 din OUG nr 57/2007. Referindu-ne strict la speciile de interes
pentru acest material, derogările se pot acorda în interesul protejării faunei și florei
și al conservării, în scopuri de cercetare științifică și educație, de repopulare și de
reintroducere a acestor specii, pentru operațiuni de reproducere.
Nerespectarea reglementărilor privind capturarea și uciderea acestor specii se
sancționează cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă.
Mai mult, pentru puii sau exemplarele confiscate din aceste specii, se pot înființa
centre de reabilitare și îngrijire.

Е. REGIMUL PREVĂZUT DE ALTE ACTE NORMATIVE
Așa cum a fost menționat și detaliat în secțiunea dedicată Convenției CITES,
reglementările privind etichetarea caviarului au fost transpuse în legislația
românească prin intermediul Hotărârii 1191/2010 privind stabilirea sistemului de
înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități
de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului.
Actul normativ, prevede doar sancțiuni contravenționale privind nerespectarea
transmiterii informațiilor către autorități (modelul etichetelor, codurile folosite
etc.), nemarcarea femelelor din stocul de reproducere precum și includerea acestor
informații pe etichetă, lipsa deținerii registrului cu cantitățile de caviar importate/
exportate/ reexportate.

REGIMUL DE PROTECŢIE A STURIONILOR

Conținutul legal: „(1)Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente,
băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării
unor drepturi.”
Elementul material al infracțiunii în realizarea operațiunilor de preparare, oferire,
expunere spre vânzare de produse falsificate sau substituite. Urmarea imediată
o reprezintă punerea în pericol a sănătății, în urma consumului infracțiunii. În
privința laturii subiective, infracțiunea este comisă cu intenție (care poate fi directă
sau indirectă). Fapta este pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă și
interzicerea unor drepturi.
Cu titlu informativ, prezentăm prevederile art. 358 alin (1)-(2) referitoare la
produsele alterate.
Conținutul legal: „Comercializarea de produse alterate"
(1)Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate
ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății, se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne sau produse
din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă
sunt vătămătoare sănătății.”

Elementul material al infracțiunii constă în vânzarea de produse indiferent că sunt
alterate sau cu termen de valabilitate depășit, sau provenite din tăieri de animale
sustrase controlului sanitar-veterinar cât și punerea acestora în consum.
Urmarea imediată o reprezintă punerea în pericol a consumatorului, infracțiunea
fiind condiționată de punerea în pericol a sănătății. Din punctul de vedere al laturii
subiective, infracțiunile se pot comite numai cu intenție directă sau indirectă.
Ambele infracțiuni se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și
interzicerea unor drepturi.

Deși actul normativ nu prevede sancțiuni pentru falsificarea caviarului, în practică,
pe lângă prevederile art. 64lit. (h) și 65 lit. (c) din O.U.G nr 23/2008, această
faptă poate fi încadrată în temeiul art. 357 alin.(1) din Codul Penal (Falsificarea sau
substituirea de alimente ori alte produse).

64

Publicat în Monitorul oficial nr 167 din 17.03.2009
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4. STUDIU DE CAZ
Prin decizia nr 191/201965, Judecătoria Galați a condamnat 2 inculpați la pedeapsa
de 8 luni de închisoare și amendă penală în cuantum de câte 1000 lei (100
zile amendă, valoarea zilei amendă este de 10 lei), la care s-a adăugat măsura
complementară de interzicere a dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an, pentru
infracțiunile: „pescuit comercial fără licență sau autorizație de pescuit” faptă
prevăzută de art.64 alin.1 lit. a) din O.U.G 23/2008 republicată; „practicarea
pescuitului comercial în habitate piscicole naturale prin orice metode și mijloace, în
perioada de prohibiție, faptă prevăzută de art.64 alin. 1 lit. E) din O.U.G. nr 23/2008
republicată; „deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a
năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor și a altor tipuri de unelte
de pescuit comercial” faptă prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. I) din O.U.G nr 23/2008
republicată; „pescuitul sturionilor capturați pe teritoriul României, fără
respectarea prevederilor legale” faptă prevăzută de art. 65 lit. c) din O.U.G. nr
23/2008 republicată.
Pentru a pronunța această decizie, instanța a reținut următoarele:
În data de 27.08.2017 inculpații au fost prinși în flagrant în timp ce practicau
pescuitul comercial cu o plasă de pescuit tip setcă în apele fluviului Dunărea în
perioada de prohibiție fără a deține o autorizație legală în acest sens. În timpul
acestei activități au fost capturate 18 exemplare de pește, specia cegă, provocând un
prejudiciu în valoare de 352 de lei Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Filiala Moldova.
Înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpații au recunoscut faptele din
actul de sesizare și au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în
faza de urmărire penală. De asemenea inculpații au achitat prejudiciul către Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
La individualizarea pedepselor, Curtea a luat în considerare, conform dispozițiilor
art. 74 Cod Penal, circumstanțele și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele
folosite, de starea de pericol creată asupra valorii ocrotite de lege, natura și gravitatea
rezultatului, antecedentele penale, conduita după săvârșirea infracțiunilor și în
cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația
familială și socială.
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Speță preluată de pe www.rolii.ro

44 | Combaterea criminalității cu specii sălbatice

Astfel, primul inculpat are 8 clase, nu are loc de muncă sau alte mijloace legale
pentru asigurarea unor venituri, acesta s-a prezentat la chemările organelor judiciare
și și-a recunoscut faptele, fiind de asemenea cunoscut cu antecedente penale pentru
fapte similare. Al doilea inculpat are 10 clase, nu are loc de muncă sau alte mijloace
legale pentru asigurarea unor venituri, acesta s-a prezentat la chemările organelor
judiciare și și-a recunoscut faptele, fiind de asemenea cunoscut cu antecedente
penale pentru fapte similare.
În baza acestor aspecte, instanța a aplicat următoarele pedepse pentru fiecare dintre
cei doi inculpați:

• Amendă penală în cuantum de 600 lei (60 de zile amendă, valoarea unei
zile amendă fiind 10 lei) pentru săvârșirea infracțiunilor de practicare a
pescuitului comercial fără licență sau autorizație de pescuit, faptă prevăzută
de art.64 alin.1 lit. A) din O.U.G. nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
republicată, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală. La aceasta se
adaugă pedeapsa complementară de interzicere a dreptului de a pescui pe o
perioadă de 1 an.

• Amendă penală în cuantum de 600 lei (60 de zile amendă, valoarea unei zile
amendă fiind 10 lei) pentru săvârșirea infracțiunilor de practicare a pescuitului
comercial în habitatele piscicole naturale prin orice metode și mijloace în
perioada de prohibiție, faptă prevăzută de art.64 aslin.1 lit. E) din O.U.G. nr.
23/2008 privind pescuitul și acvacultura republicată, cu aplicarea art.396
alin.10 Cod procedură penală. La aceasta se adaugă pedeapsa complementară
de interzicere a dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

• Amendă penală în cuantum de 600 lei (60 de zile amendă, valoarea unei
zile amendă fiind 10 lei) pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere sau
folosire la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor,
prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de
pescuit comercial, faptă prevăzută de art.64 alion.1 lit. e) din O.U.G. nr
23/2008 privind pescuitul și acvacultura republicată cu aplicarea art.396
alin.10 Cod procedură penală. La aceasta se adaugă pedeapsa complementară
de interzicere a dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.
În temeiul art. 38 alin.2 coroborat cu art. 39 alin. 1 din Codul penal, inculpaților li
s-a stabilit pedeapsa cea mai grea sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse,
respectiv amenda penală în cuantum de 1000 lei (100 zile amendă).
Pentru săvârșirea infracțiunilor de pescuit a sturionilor capturați pe teritoriul
României fără respectarea prevederilor legale, faptă prevăzută de art. 65 lit. c)
din O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura republicată, coroborat cu
prevederile art. 396 al. 10 Cod procedură penală, Curtea a stabilit pentru fiecare
dintre cei doi inculpați o pedeapsă de 8 luni de închisoare, amânând aplicarea
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5. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE CARE
LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI CU
SPECII SĂLBATICE ȘI PENTRU PROTECŢIA
STURIONILOR

pedepsei închisorii și a amenzii pe o perioadă de 2 ani, împreună cu măsura
complementară de interzicere a dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.
În temeiul art.38 alin. 2- art.39 alin. 1 lit. e Cod Penal inculpaților li se va stabili
pedeapsa de 8 luni de închisoare la care se va adăuga pedeapsa cu amenda penală
în cuantum de 1000 lei,cu amânare pe un termen de 2 ani, alături de pedeapsa
complementară de interzicere a dreptului de a pescui pe o perioadă de un an. Toate
uneltele și echipamentele folosite la săvârșirea infracțiunilor au fost confiscate.
Decizia a fost atacată la Curtea de Apel Galați, care a respins apelul ca fiind nefondat
considerând că instanța a administrat corect probele și, de asemenea, a individualizat
corect pedepsele.
În motivarea deciziei, Curtea de Apel Galați menționează „valoarea modică a
prejudiciului cauzat Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Filiala Moldova” referindu-se la cele 18 exemplare de cegă capturate, precum și
„gradul relativ redus de pericol social al acestora”.

În ciuda faptului că sunt în vigoare o serie de documente internaționale precum și
legislație la nivel național pentru protecția speciilor, acestea sunt în continuare critic
periclitate, din cauza braconajului, traficului ilicit, supraexploatării etc. Această
luptă nu mai este între autorități și infractori, ci toată societatea trebuie implicată
în lupta pentru supraviețuirea speciilor pentru generațiile viitoare. De asemenea,
problema nu este numai la nivel național, multe activități ilicite sunt transfrontaliere,
ceea ce necesită o bună coordonare transnațională între autorități și un schimb de
informații în timp real. De aceea, de-a lungul timpului, au fost înființate mai multe
organizații și instrumente pentru a ajuta autoritățile în îndeplinirea misiunii lor.

Pentru a se asigura un cadru de protecție sturionilor în vederea refacerii populațiilor
sălbatice, toți factorii interesați trebuie să fie implicați, de la publicul general care
trebuie să învețe cum să achiziționeze caviar și carne de sturion provenită din surse
sustenabile, la Parlament care trebuie să asigure cadrul legal necesar pentru o mai
bună protecție, la Guvern care trebuie să găsească soluții pentru compensarea
pescarilor afectați de măsurile de conservare precum și să realizeze strategiile
și politicile necesare pentru protecția acestei specii, la agențiile care trebuie să
coopereze, să fie finanțate și echipate corespunzător pentru a putea răspunde
amenințărilor la adresa speciilor sălbatice, până la procurori și judecători care sunt
responsabili de luarea măsurilor punitive împotriva infractorilor.

© Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE POLIŢIE CRIMINALĂ
(INTERPOL)

Foto: Una dintre cele mai mari conferințe privind protecția sturionilor din ultimii 30 de ani,
organizată de Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, noiembrie 2019
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Înființată în anul 1923, INTERPOL este o organizație interguvernamentală, care
facilitează cooperarea polițienească prin intermediul unei rețele formate din agenții
cu atribuții de implementare a legislației, poliții și autorități vamale. Toate cele
194 de țări membre au un Birou Central Național care este în legătură directă cu
Secretariatul General precum și cu alte Birouri Naționale prin intermediul unei
rețele de comunicații globale criptate. Aceasta permite țărilor membre să păstreze
contactul, să acceseze baze de date și servicii în timp real.
Referitor la protecția sturionilor, INTERPOL are în structura sa o echipă specializată
în implementarea prevederilor privind speciile sălbatice (al cărui obiectiv este
destructurarea rețelelor de crimă organizată implicate în activitățile ilicite de
comerț cu specii sălbatice, precum și asistarea țărilor membre în implementarea
prevederilor atât a legislațiilor naționale și internaționale cât și a tratatelor) precum
și o echipă specializată în problematica pescuitului la nivel global (care asistă țările
membre în detectarea, prevenirea și lupta împotriva activităților ilicite privind
pescuitul, asigurarea trasabilității și legalității peștelui pe toate nivelele ale lanțului
de aprovizionare). În cadrul Grupului de Lucru privind Activitățile Ilicite cu Specii
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Sălbatice, experții concep strategii și inițiative pentru ca agențiile să poată combate
mai eficient aceste activități ilegale la scală internațională.
Pentru mai multe detalii accesați: www.interpol.int

AGENŢIA UNIUNII EUROPENE PENTRU COOPERARE ÎN
MATERIE DE APLICARE A LEGII (EUROPOL)
Înființată în anul 1993, sub egida Tratatului de la Maastricht, Europol sprijină
Statele Membre precum și alte state, cum ar fi de exemplu Ucraina, în lupta acestora
împotriva crimei organizate comise la nivel internațional, cum ar fi și traficul cu
specii sălbatice periclitate. Agenția efectuează analize și acționează ca centru de
sprijin și expertiză pentru operațiunile agențiilor, precum și ca un punct focal privind
informațiile referitoare la activitățile ilicite. Agenția are o largă expertiză și participă
activ în activitățile referitoare la traficul ilicit cu specii sălbatice periclitate.
Pentru mai multe detalii accesați: www.europol.europa.eu

REŢEAUA PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR
ÎMPOTRIVA MEDIULUI (ENVICRIMENET)
Înființată în anul 2011, EnviCrimeNet este o rețea informală care conectează ofițerii
de poliție cu alți agenți implicați în lupta împotriva criminalități asupra mediului.
Agenția a fost înființată pentru a îmbunătăți eficacitatea luptei împotriva crimei
organizate prin, depistarea, investigarea, destructurarea și urmărirea penală a
persoanelor implicate în astfel de activități, precum și pentru facilitarea schimbului
de informații și experiențe în instrumentarea unor asemenea cazuri.
Pentru mai multe detalii accesați: www.envicrimenet.eu

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A VĂMILOR (WCO)
Organizația Mondială a Vămilor a fost înființată în anul 1952 cu scopul de a
îmbunătăți eficacitatea și eficiența autorităților vamale. În prezent organizația
numără 183 de autorități vamale care sunt responsabile de controlul a 98% din
comerțul mondial. Aceasta acționează ca un centru global de expertiză, forum pentru
dialog și schimburi de experiențe între membri.
În domeniul protecției speciilor periclitate, organizația este un puternic susținător
al Convenției CITES prin conducerea operațiunilor referitoare la speciile periclitate,
oferind analize de risc și creând ENVIRONET, o platformă pentru schimbul de
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informații între autorități și partenerii implicați în lupta împotriva acestor activități
ilicite la nivel global, precum și a Rețelei Vamale de luptă împotriva fraudei (CEN), o
bază de date ce conține informații despre confiscările făcute de autoritățile vamale.
WCO are în structura sa și o Rețea de Birouri Regionale cu Informații de Legătură
(RILOs). Fiecare dintre aceste 11 RILO acoperă un anumit număr de state membre
WCO și răspunde la necesitățile lor de informații la nivel regional. Birou Regional
pentru Centrul și Estul Europei (RILO ECE) se află în Varșovia.
Pentru mai multe detalii accesați: www.wcoomd.org

OFICIUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DROGURI ȘI
CRIMINALITATE (UNODC)
Creată în anul 1997 în urma fuziunii dintre Programul Națiunilor Unite privind
Controlul Drogurilor și Centrul Internațional privind Prevenirea Criminalității,
obiectivul UNODC este de a asista statele membre în lupta acestora împotriva
traficului cu droguri, criminalitate și terorism, prin intermediul celor 3 piloni ai
programului: cercetare și operațiuni analitice, proiecte de cooperare tehnică pe teren
și activitate normativă. Ca parte a eforturilor sale împotriva criminalității de mediu,
UNODC este parte din Consorțiul Internațional privind Combaterea Criminalității la
adresa Speciilor Sălbatice de Faună și Floră .
Pentru mai multe detalii accesați: www.unodc.org

CONSORŢIUL INTERNAŢIONAL PRIVIND COMBATEREA
CRIMINALITĂŢII LA ADRESA SPECIILOR SĂLBATICE DE
FAUNĂ ȘI FLORĂ (ICCWC)
Consorțiul Internațional privind Combaterea Criminalității la adresa Speciilor
Sălbatice de Faună și Floră reprezintă un program de cooperare între Secretariatul
CITES, Interpol, UNODC, Banca Mondială și organizația Mondială a Vămilor al cărui
scop este oferirea de sprijin agențiilor din țările afectate de aceste activități ilicite. În
anul 2012 consorțiul a dezvoltat Instrumentul Analitic pentru Criminalitatea asupra
Pădurilor și Speciilor Sălbatice, al cărui scop este de a oferi un ghidaj complet în
analizarea răspunsurilor administrative, preventive și penale la adresa pădurilor
și speciilor sălbatice. Pe lângă acest instrument, ICCWC a mai dezvoltat Ghiduri,
metode și proceduri pentru colectarea și analiza probelor de fildeș precum și pentru
identificarea criminalistică a materialului lemnos.
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TRAFFIC (TRADE RECORDS ANALYSIS OF FLORA AND
FAUNA IN COMMERCE)
TRAFFIC a fost înființată în anul 1976 în urma unui program de cooperare între
WWF și IUCN, a cărei misiune este asigurarea că activitatea de comerț cu specii de
plante și animale nu reprezintă o amenințare pentru conservarea naturii. TRAFFIC
lucrează în domeniul comerțului cu specii sălbatice utilizând o gamă variată de
metode și abordări, cum ar fi cooperarea cu convențiile naționale și internaționale
în domeniu, guverne, agenții de aplicare a legislației, sectorul privat și consumatori.
Organizație este un suporter activ al Convenției CITES, monitorizează comerțul
cu specii sălbatice, investighează și analizează tendințele și modelele de comerț,
dezvoltă recomandări și lucrează cu diferiți actori pentru a-i sprijini în activitatea lor
de detectare, identificare și prevenire a comerțului ilegal.
Pentru mai multe detalii accesați: www.traffic.org

WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF)
WWF a fost înființat la 29 aprilie 1961, în prezent fiind cea mai mare organizație
independentă de conservare a naturii, ce reunește experți ce lucrează în peste 100 de
țări pentru conservarea pădurilor, râurilor, oceanelor, climei, hranei și vieții sălbatice
pentru susținerea capitalului natural în beneficiul oamenilor și al naturii. WWF ajută
la combaterea comerțului ilegal și încurajează comerțul sustenabil, etc.

• Promovează cadrul legal care să vină în sprijinul controlului comerțului

cu specii sălbatice și, când este cazul, pledează pentru a se asigura că
prevederilor înțelegerilor multilaterale privind mediul, cum ar fi Convenția
CITES, nu sunt slăbite sau anulate;
• Susține aplicarea adecvată a prevederilor legale privind comerțul cu specii
sălbatice;
• Încurajează oamenii să utilizeze resursele sălbatice în mod sustenabil;
Încurajează schimbarea comportamentului consumatorilor. Mai multe informații
despre activitatea WWF puteți găsi la adresa:
https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/wildlife_practice/wildlife_trade/

EUROPEAN UNION NETWORK FOR THE IMPLEMENTATION
AD ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW (IMPEL)
IMPEL a fost înființată în anul 1992 cu scopul de a crea impulsul necesar în cadrul
Uniunii Europene pentru a face progrese în aplicarea mai eficace a legislației din
domeniul protecției mediului, prin creșterea gradului de conștientizare, creșterea
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capacității, schimburi de experiență, discuții. Chiar dacă numele menționează
Uniunea Europeană, rețeaua este accesibilă și țărilor din afara spațiului comunitar,
cum ar fi autoritățile responsabile de mediu din Serbia, Turcia, Albania etc.
IMPEL ajută la îmbunătățirea implementării legislației de mediu în Europa prin
împărtășirea de experiențe, abilități și bune practici, asigurând ghidare tehnică,
acțiuni de coordonare între țări, facilitând comunicarea.
Referitor la problematica protejării sturionilor, merită menționat faptul că unul
dintre domeniile prioritare IMPEL este asigurarea implementării prevederilor
Directive Habitat din cadrul Rețelei de arii protejate Natura 2000, implementarea
Planului de Acțiune a Uniunii Europene împotriva Traficului cu Specii Sălbatice, etc.
Pentru mai multe detalii accesați: www.impel.eu

REŢEAUA EUROPEANĂ A PROCURORILOR PENTRU MEDIU
(ENPE)
Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu a fost înființată în anul 2012
cu scopul de a promova schimbul de informații și expertiză a implementării și
instrumentării criminalității de mediu precum și de a oferi sprijin în dezvoltarea
prevederilor penale în materie. Rețeaua identifică cazurile de bună practică,
organizează cursuri de perfecționare și promovează cooperarea cu alte organizații.
Este structurată în grupuri de lucru, una dintre ele fiind axată pe criminalitatea cu
specii sălbatice, al cărei scop este identificarea problemelor majore în interpretarea
legii, aplicarea acesteia, strângerea de probe și cuantificarea pagubelor.
Pentru mai multe detalii accesați: www.environmentalprosecutors.eu

FORUMUL JUDECĂTORILOR UNIUNII EUROPENE PENTRU
MEDIU (EUFJE)
Înființat în anul 2004, Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu
este deschis tuturor judecătorilor din cadrul Uniunii Europene, din fostele state
membre precum și din Asociația Europeană a Liberului Schimb, al cărui scop
este să promoveze implementarea adecvată a legislației de mediu naționale,
europene și internaționale contribuind la o mai bună cunoaștere prin schimbul de
informații referitoare la decizii ale instanțelor, schimburi de experiență și cursuri de
perfecționare.
Pentru mai multe detalii accesați: www.eufje.org
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UNITATEA DE COOPERARE JUDICIARĂ A UNIUNII
EUROPENE (EUROJUST)
Eurojust a fost înființată în anul 2002 având ca obiectiv îmbunătățirea coordonării
investigațiilor, urmăririi penale și facilitarea cooperării dintre autoritățile
competente din cadrul Statelor Membre, fiind compusă din procurori, magistrați,
ofițeri de poliție. Are aceleași competențe precum Europol dar, spre deosebire de
aceasta, poate cere Statelor Membre să investigheze sau să urmărească penal acte
specifice, să coordoneze și să formeze echipe de investigație. La cererea unui Stat
Membru, Eurojust poate asista în timpul investigației și al urmăririi penale.
Pentru mai multe detalii accesați: eurojust.europa.eu

REŢEAUA JUDICIARĂ EUROPEANĂ (EJN)
Rețeaua Judiciară Europeană a fost înființată în anul 1998 și este o rețea alcătuită din
puncte de contact naționale pentru facilitatea cooperări judiciare în materie penală,
care își propune să faciliteze o cooperare judiciară eficace între Statele Membre în
combaterea activităților ilicite și să acționeze ca un intermediar, oferind informații
teoretice și practice autorităților competente, ajutând și la îmbunătățirea cooperării
cu alte organizații.
Pentru mai multe detalii accesați: www.ejn-crimjust.europa.eu
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Eticheta trebuie să sigileze cutia sau caviarul, trebuie împachetat astfel încât să
permită evidențierea oricărei deschideri a ambalajului și să nu poată fi îndepărtată
nedeteriorată sau să poată fi transferată pe altă cutie.
Eticheta trebuie să includă următoarele informații:

• Codul standard al speciei – cod format din grupuri de trei litere pentru
identificarea speciei

• Codul sursă pentru caviar
”W” pentru caviar obținut de la sturioni sălbatici
”C” pentru sturioni crescuți în captivitate
”F” pentru caviar obținut de la femelă crescută în captivitate și
unde cel puțin un părinte provine din sălbăticie
”I” pentru caviar obținut din confiscări

• Codul pentru țara de origine – cod ISO format din două litere
• Anul de recoltare sau de reambalare
• Codul oficial de înregistrare al unității de procesare sau reambalare
• Numărul de identificare al lotului
De exemplu: GUE/C/RO/2018/0003/0118 – caviarul provine de la nisetru
(Acipenser GUEldenstaedtii), crescut în captivitate, în România, recoltat în anul
2018 de către SC Danube Research Consulting SRL, numărul lotului fiind 00118.
Pentru mai multe detalii consultați: STURIONII ȘI CAVIARUL – Ghid practic despre
etichetarea și comerțul legal cu caviar.
https://sturioni.wwf.ro/wp-content/uploads/2020/02/caviar-RO-web.pdf

© Hannes Greber / WWF Austria

ANEXA I
CERINŢELE DE ETICHETARE A CAVIARULUI
Pe lângă cerințele generale CITES, există câteva condiții specifice pentru comerțul
cu caviar. Toate ambalajele primare de caviar trebuie să aibă eticheta CITES ce
conține detalii despre sursa caviarului. Eticheta nereutilizabilă trebuie să fie fixată de
către o unitate de procesare/ (re)ambalare autorizată. Listă unităților autorizate din
România poate fi consultată la adresa https://www.cites.org/eng/common/reg/ce/ro.
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Foto: Model de etichetă CITES pe o cutie de caviar
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Combaterea criminalităţii cu specii sălbatice:
85%
85% din speciile de sturioni sunt
amenințate cu extincția

2019
Toate speciile de sturioni
native din Dunăre sunt
protejate în regiunea
Dunării Inferioare

34%
34% din produsele provenite de la sturioni
achiziționate în cadrul unui studiu de piață
în regiunea Dunării Inferioare erau ilegale

294 Euro
https://www.sturioni.wwf.ro/

294 de euro este prețul , în Bruxelles,
pentru o cutie de caviar de 30
de grame provenit de la morun
produs în Bulgaria, ceea ce înseamnă
cu 1 kg ar costa 9800 euro
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Pentru mai multe informații contactați:
Cristina Munteanu, WWF România,
Afi Tech Park 1, bd Tudor Vladimirescu, nr 29, sector 5, București
cmunteanu@wwf.ro
sturioni.wwf.ro

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII CU SPECII SĂLBATICE: STURIONII DIN DUNĂRE

Sturionii din Dunăre - Legislația națională și internațională în
sprĳinul protecției sturionilor

