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INTRODUCERE 

 

 

Teza de doctorat intitulată „Comerțul ilegal cu specii de floră și faună 

protejate” și este rezultatul unei curiozități personale legată de acest subiect ce s-a 

transformat într-o provocare juridică, științifică și de cercetare. Importanța temei 

este pregnantă iar comerțul de acest tip s-a dezvoltat rapid la nivel global, deoarece 

criminalitatea ce are ca obiect fauna sălbatică, inclusiv braconajul cinegetic și 

piscicol, parcursul exemplarelor de faună sălbatică și al derivatelor, precum și 

comercializarea ori folosirea ilicită a acestor produse în țările de destinație 

reprezintă, în prezent, o formă a criminalității organizate transnaționale, cu un 

profit impresionant. Contrabanda cu faună sălbatică protejată este adesea utilizată 

de către rețele internaționale de criminalitate organizată și constituie o importantă 

sursă de venituri pentru acestea, dar și pentru milițiile rebele combatante. 

 

Importanța cercetării temei 

Derivă din faptul că „traficul ilegal cu exemplare din fauna amenințată  nu 

constituie  un pericol major doar pentru siguranța statului de drept și a 

progresului comunităților locale în care resursele biodiversității sunt consumate, 

ci și la adresa păcii și securității statelor și zonelor geografice în care trăiesc 

aceste comunități, precum și la adresa dezvoltării internaționale durabile”
1
. Ori de 

câte ori cererea de produse ce provin din viața sălbatică se menține ridicată, iar 

aplicarea legislației este insuficientă, comerțul legal va rămâne paravanul în spatele 

căruia se vor comite activitățile de comerț ilegal și, totodată, va favoriza și 

braconajul. 

                                                           
1
  Rezoluția Parlamentului European referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice 

(2013/2747(RSP)). 
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Parlamentul European subliniază faptul că „Uniunea Europeană este atât o 

piață apreciabilă, cât și un itinerar de tranzitare pentru comerțul ilegal cu faună 

protejată; evidențiază faptului că Europol evaluează veniturile obținute din 

activitățile de  trafic cu specii rare ca fiind de aproximativ 18-26 de miliarde de 

euro pe an, UE fiind principala piață de destinație la nivel internațional.”
2
 

 

Motivul pentru care am ales această temă de cercetare are la bază mai 

multe considerente dintre care menţionez: 

- necesitatea profilării speciilor de floră și faună periclitate şi a problemelor ce 

apar pe plan economic, social, dar și din punct de vedere juridic pe care 

acestea le evidențiază;  

- relevarea importanţei pe care o au ariile naturale protejate, a faunei sălbatice 

pentru o bunăstare și o calitate a vieții sporite; 

-  analiza cauzelor care condus şi continuă să conducă în direcția distrugerii şi 

chiar a dispariţiei speciilor de floră şi faună periclitate;  

- analiza efectelor pe care le produc activitățile omului asupra vieţii sălbatice, 

prin reducerea drastică a habitatului natural, cu toate urmările care decurg 

din acestea;  

- indiferența unor decidenţi politici în stabilirea şi adoptarea politicilor de 

mediu cu scopul de a atenua efectele activităţilor economice asupra speciilor 

sălbatice protejate;  

- lacunele legislative manifestate uneori în reglementarea regimului juridic al 

ariilor naturale protejate, al florei şi faunei sălbatice; 

- identificarea unor soluţii şi formularea de propuneri pentru îmbunătățirea 

activităţilor de prevenire şi combatere comerțului ilegal săvârşit în acest 

domeniu;  

                                                           
2
 Idem. 
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Metodele ştiinţifice utilizate în redactarea lucrării sunt următoarele: 

analiza, descompunerea, clasificarea, compararea şi sinteza. Astfel, metoda 

analizei este aplicată cel puţin sub următoarele laturi:  

- analiza istorico-metodologică a legislației în vigoare în domeniul protecţiei 

speciilor de floră și faună periclitate, endemice şi cele pe cale de dispariţie şi a 

raportului om-mediu;  

- analiza logico-formală a cadrului juridic, cât şi a corelaţia acestuia cu normele 

juridice prevăzute de convenţiile internaţionale, pe linia protecţiei florei şi 

faunei sălbatice; 

- legătura între dezvoltarea economică şi periclitarea sau chiar dispariția unor 

plante și animale rare; 

- totalitatea factorilor negativi umani, economici şi politici cu implicaţii 

deosebite în comerțul ilegal cu speciile amintite mai sus; 

Metoda descompunerii presupune cunoaşterea elementelor intrinseci ale 

comerțului ilegal cu specii protejate, precum și cei mai importanți factori ce au 

influenţat atât pozitiv, cât şi negativ protecţia juridică şi conservarea acestora.  

Metoda clasificării are un rol important pentru stabilirea fiecărei forme de 

manifestare a acestui tip de comerț. Principiile acesteia se referă la limitele și 

gradele de protejare a speciilor, precum și la oportunitățile materiale şi financiare 

ale societăţii, cu impact în ampla acțiune de protecţie a naturii sălbatice. Statele 

membre CITES au luat diferite măsuri şi au desfășurat anumite acţiuni în scopul 

protejării şi conservării speciilor periclitate. Prin compararea sistemelor legislative 

și a cadrului instituțional s-au putut identifica normele juridice precum și instituții 

noi, ce se pot plia şi pe sistemul naţional de conservare și protejare a 

biodiversității.  

În studierea acestei teme, am ales o direcție mai puțin explorată până în 

prezent, și anume posibilitatea ca în țara noastră să avem un Birou specializat în 

criminalitatea organizată cu specii sălbatice amenințate, înființat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. Analizând atât legislația, cât și instituțiile de 

aplicare a legii din alte state ale lumii, în comparație putem susține existența unei 
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astfel de structuri în România. Menținând proporțiile generate de cazuistica nu 

foarte bogată în ceea ce privește infracțiunile cu specii protejate, Biroul ar putea 

păstra doar o parte din structura organizatorică și atribuțiile serviciilor străine, 

adăugând, bineînțeles elementele specifice autohtone. 

Problematica cea mai solicitantă pentru organele de aplicare a legii o 

reprezintă, în România, braconajul piscicol și cinegetic, însă și captura ilegală a 

păsărilor amenințate (și protejate prin lege, totodată) crește numărul infracțiunilor 

în cest domeniu. 

 

Caracterul novator al temei alese constă în relevarea acestui fenomen al 

criminalității organizate cu specii pe cale de dispariție și posibilități de prevenire, 

descoperire și combatere a acestuia prin intermediul unui Birou pentru Combaterea 

Criminalității cu Specii Protejate în România. 

Pentru a clarifica elementele de conţinut, precum şi pentru a identifica 

problemele şi lacunele ce marchează actuala reglementare a protecţiei speciilor pe 

cale de dispariţie, prezenta lucrare îşi propune ca, pe baza studiului şi analizei 

surselor bibliografice din materie, să evidenţieze aspectele teoretice şi practice 

relevante referitoare la natura juridică, la definirea, conţinutul şi evoluţia protecţiei 

acestor categorii. 

Lucrarea de faţă îşi propune, totodată, să reveleze şi impactul ipostazelor 

teoretice şi practice asupra evoluţiei cadrului legislativ și instituțional din sistemul 

românesc în domeniul care face obiectul cercetării noastre, în raport cu evoluţia 

acestuia la nivel european aşa cum rezultă din analizele şi documentele recente ale 

Uniunii Europene, precum şi din bibliografia autorilor români şi străini. 

În primul capitol am făcut o analiză istorico-metodologică modului în 

care au evoluat și s-au modificat în perioada postrevoluționară din țara noastră 

amenințările la adresa securității naționale, precum felul în care globalizarea 

afectează și, totodată, facilitează comerțul ilegal transfrontalier cu viață sălbatică. 

Se cuvine să acordăm o atenție deosebită rolului pe care îl are țara noastră în cadrul 

sistemului internațional de securitate colectivă, pentru a putea evidenția sprijinul pe 
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care îl oferă în prevenirea, combaterea și sancționarea braconajului și infracțiunilor 

cu specii periclitate. Criminalitatea organizată a reprezentat o amenințare 

permanentă pentru sistemul de ordine publică din România, dar și la nivel 

internațional. Faptul că aceste grupări organizate au pătruns și în activitățile ilegale 

ce au ca obiect fauna sălbatică  era o chestiune de timp, iar provocările pentru 

ordinea publică internațională sunt reale și dificil de gestionat. 

De mare importanță este și partea online a comerțului cu specii protejate, 

fapt ce solicită în plus atenția și pregătirea specifică a organelor de aplicare a legii 

în domeniul criminalității informatice și a criminalității organizate. 

În capitolul doi am făcut vorbire despre sistemul legislativ și instituțional 

prevenire și combatere a contrabandei cu faună protejată. Astfel, am analizat 

conceptul de specii protejate și specii de interes comunitar, legislația cu incidență 

în acest domeniu, precum și organismele ori instituțiile naționale și europene cu 

atribuții ce privesc elaborarea și aplicare legislației ce protejează speciile pe cale de 

dispariție. Toate aceste specii amenințate sunt protejate prin intermediul unui cadru 

legislativ complex din care cea mai importantă este Convenția CITES, ratificată și 

de către țara noastră în anul 1994. Cea mai nouă formă de protecție legislativă este 

abordată de către Uniunea Europeană, contrabanda cu faună sălbatică a apărut pe 

ordinea de zi la ședințele Consiliului în ultimii ani. Planul de acțiune al UE este un 

alt mijloc de luptă împotriva criminalității de mediu și constituie un pas înainte 

făcut de UE prin recunoașterea acestui tip de criminalitate ca fiind o problemă 

importantă și urgentă pentru spațiul comunitar.  

Instituțiile, autoritățile și organizațiile naționale și internaționale care au ca 

și atribuții protejarea biodiversității și promovarea unui comerț legal și sustenabil 

cu faună sălbatică. Forța cu care acestea se impun în fața infractorilor este sporită 

de relaționarea și cooperarea între ele pe toate palierele. 

Cooperarea polițienească, în mod deosebit, este una dintre cele mai 

importante arme de luptă împotriva criminalității organizate transfrontaliere, însă și 

sprijinul financiar, oferit prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale către 
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țările-sursă a speciilor traficate din zone sărace ale globului, este o metodă prin 

care se poate întări activitatea de prevenire și combatere a acestui comerț ilegal. 

În capitolul trei am utilizat metoda comparativă pentru a analiza sistemele 

de prevenire și combatere a contrabandei cu viață sălbatică din zonele cele mai 

problematice ale mapamondului: Africa și Asia de Sud-Est. Am făcut o prezentare 

a principalelor legislații din Congo, Kenya și Malaezia, însă, prin comparație, am 

reliefat și legislația Germaniei în domeniul protecției speciilor rare. Instituțiile de 

aplicare a legii sunt la fel de importante ca și cadrul legislativ, de aceea am 

conturat modul de organizare și atribuțiile a două dintre cele mai bine organizare 

servicii: Departamentul național pentru combaterea criminalității cu viață sălbatică 

și Serviciul pentru Pescuit și Viață Sălbatică al Statelor Unite. Acestea sunt 

modelele care ne-au inspirat în propunerea noastră de înființare pe plan național a 

Biroului pentru Combaterea Criminalității cu Specii Protejate. 

Capitolul patru tratează situația braconajului cu specii protejate din 

România și mijloacele de luptă împotriva acestuia. Astfel, am prezentat cadrul 

legislativ ce protejează faună sălbatică autohtonă împotriva braconajului piscicol și 

cinegetic. În urma cercetărilor, concluzionăm că infracțiunea de braconaj piscicol 

se săvârșește preponderent în grup organizat, constituit în acest scop. Cu toate că, 

în urma unei discuții cu un pădurar al Ocolului Silvic Azuga, acesta ne-a informat 

că în ultimii 4 ani nu au înregistrat nici un caz de braconaj pe raza lui de 

competență, cazurile în care animalele sălbatice sunt vânate ori capturate ilegal 

apar tot mai des în mass-media.  

Propunerea noastră de final, care constituie suma cercetărilor din domeniu, 

este înființarea unui Birou pentru Combaterea Criminalității cu Specii Protejate, în 

cadrul Ministerul Afacerilor Interne, după model englezesc, dar cu structură 

organizatorică și atribuții specifice cazuisticii și activității infracționale din țara 

noastră.  

Problematica de cercetare pe care o propunem, implică foarte multe 

domenii teoretice, cu prioritate din perspective penale, a sustenabilităţi mediului 

înconjurător, din cea a politicilor de integrare, dar şi din alte perspective. 
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Vom utiliza, pentru aprofundarea cercetării, elaborarea şi demonstrarea 

ipotezelor de lucru și multe alte domenii, cum ar fi: dreptul mediului, dreptul penal 

şi procesual penal, economie şi biodiversitate.  

Suntem conştienţi de faptul că, o teză care îşi propune, în final, elaborarea 

unui mecanism juridic adecvat pentru punerea în aplicare a unei politici comune 

privind protecţia şi conservarea speciilor pe cale de dispariţie din ţara noastră, în 

special a speciilor de sturioni din Delta Dunării şi Marea Neagră . 

Prin caracterul său de noutate în literatura de specialitate din ţara noastră, 

lucrarea îşi propune: 

 să aducă clarificări şi să adapteze legislaţia internă din domeniul cercetat la 

standardele existente în ţările Uniunii Europene dar mai ales în S.U.A.; 

 să propună recomandări cu privire la implementarea unui nou tip de 

abordare a investigare a comerţului cu specii de faună şi floră rare; 

 principalii beneficiari ai cercetării ştiinţifice şi al tezei de doctorat îl 

reprezintă instituţiile de stat şi licenţiaţi în drept care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul ordinii publice şi în special a celor ce se ocupă de 

combaterea criminalităţii organizate şi a mediului. 

Ne dorim ca lucrarea să prezinte interes în rândul specialiştilor din 

domeniu, şi al acelora care se formează ori îşi desfăşoară activitatea pe tărâmul 

dreptului şi al justiţiei deoarece considerăm că dispariţia faunei protejate ar avea un 

impact iremediabil asupra biodiversităţii. 
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CAPITOLUL I 

GLOBALIZAREA ȘI SCHIMBĂRILE SISTEMULUI DE ORDINE 

PUBLICĂ 

 

1.1. Criminalitatea emergentă în contextul globalizării 

 

Globalizarea este un concept mult mai vechi decât pare la prima impresie, 

iar originile sale încă mai fac subiectul diferitelor controverse, deoarece o parte 

cercetătorilor consideră a originile sale se pierd în negura timpurilor, iar alții 

consideră că este o noțiune nouă și aplicabilă vremurilor prezente. Globalizarea 

este legătura dintre diferite părți ale lumii. Globalizarea are ca rezultat extinderea 

activităților culturale, economice și politice internaționale. Pe măsură ce oamenii, 

ideile, cunoștințele și bunurile se mișcă mai ușor pe tot globul, experiențele 

oamenilor din întreaga lume devin mult mai asemănătoare. 

În timp ce criminalitatea organizată, traficul ilicit de droguri și terorismul 

au reprezentat o preocupare majoră în ultimele două decenii, alte forme de 

activități criminale își fac apariția, cum ar fi criminalitatea informatică, exploatarea 

sexuală a copiilor și pornografia infantilă, infracțiunile de mediu și comerțul ilegal 

cu bunuri culturale alături de piraterie, o veche amenințare care a reapărut.
3
  

Nivelul de sofisticare al infracțiunilor emergente constituie o amenințare 

deosebită pentru statele dezvoltate, cu atât mai mult e un pericol pentru țările în 

curs de dezvoltare cu resurse limitate. O legislație armonizată la nivel global va 

contribui în mod cert la prevenirea și combaterea acestui tip de infracțiuni, dar 

apare totodată și necesitatea de elaborare a unor modalități inovatoare de cooperare 

internațională online în scopuri investigative. 

În concluzie, fenomenul globalizării și dezvoltarea noilor tehnologii vor 

accelera inovația în mediul infracțional, iar gestionarea acestei noi provocări 

                                                           
3
 Organizația Națiunilor Unite, Al treisprezecelea Congres cu privire la justiția penală și prevenirea 

infracțiunilor, Doha, 12-19 aprilie 2015. 
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necesită de eforturi considerabile pentru prevenirea și combaterea corupției, pentru 

a furniza mijloace de trai sustenabile și pentru a eradica sărăcia și inegalitatea. 

 

1.2. Comerțul online cu specii protejate – consecință a globalizării 

 

Este cunoscut faptul că reţelele de braconaj ce vânează elefanţii şi rinocerii 

din Africa de Sud sunt de cele mai multe ori protejate de autorităţi, deoarece oferă 

sume importante drept mită ca să-și desfășoare activitatea fără a fi deranjate. 

Membrii unui ONG pentru mediu au găsit o metodă nouă pentru a stopa acest 

flagel prin înfiinţarea unei platforme online pe care se pot  adăuga informaţii 

concrete despre braconaj și trafic cu faună sălbatică, tăieri ilegale de păduri, fără ca 

persoana să-și dezvăluie identitatea. 

Braconajul a cunoscut o dezvoltare accelerată în Africa, în ultima perioadă, 

în special din cauza interesului pentru fildeş şi coarne de rinocer de pe piaţa 

asiatică. În China, și nu numai, fildeșul este folosit în medicina tradiţională sau ca 

simboluri ale unui statut social. Deținătorii site-ului speră ca platforma lor să 

devină o armă importantă în lupta împotriva braconajului şi traficului cu specii 

protejate. Interesant este faptul că prima informația a apărut pe site imediat, anual 

fiind adăugate el puțin 45 de ponturi, dintre care mai mult de jumătate au fost 

folositoare. Informatorii sunt universali și oferă informații ce au ca obiect 

infracțiuni diverse, de la braconajul tigrilor din Sumatra, la defrişările ilegale din 

Rusia şi Mexic sau vorbesc despre contrabanda din SUA cu produse provenite de 

la specii protejate vânate în sălbăticie. Deținătorii platformei au transmis o parte 

dintre informaţiile primite autorităților de profil din ţările vizate, precum şi unor 

organizaţii de mediu care își desfășurau activitatea în acele regiuni problematice, 

însă fondatorii site-ului desfășoară investigaţii proprii, pornind de la informațiile 

trimise online, pentru a prezenta, ulterior, toată povestea infracțiunii.  

Site-ul utilizează programe speciale pentru păstrarea anonimatului surselor 

sale, dar şi programe de securizare a informaţiei, iniţiativă apreciată de activiştii 

pentru mediu. Însă, pentru a-şi îndeplini scopul, site-ul are nevoie să fie cunoscut 
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în întreaga lume, de cât mai multe persoane, şi mai ales, este necesar ca oamenii să 

aibă încredere în cei care îl administrează, pentru a-și trimite informaţiile pe care le 

deţin. În acest scop, fondatorii site-ului călătoresc peste tot prin lume şi îşi caută 

parteneri, promovând proiectul pe diferite căi. Andrea Costa, unul dintre fondatorii 

platformei afirmă că, spre deosebire de alte organizaţii care activează în acest 

domeniu, WildLeaks nu caută să descopere pe acei braconieri ce provin din partea 

săracă a populației locale, ci doresc să fie trași la răspundere șefii reţelelor, pe cei 

care comandă şi conduc din umbră, inclusiv oficiali ai statelor, care sunt corupţi. 

Acesta consideră că stoparea braconajului nu înseamnă arestarea braconierilor din 

teren, deoarece pe piaţă va exista mereu o cerere mare şi se vor găsi mereu alţii 

care să ducă mai departe lanţul. 

O altă armă în privința comerțului online cu viață sălbatică este sprijinul 

oferit de Google, cel mai mare motor de căutare online din lume, către WWF 

(World Wild Found), program demarat începând cu anul 2012. Astfel, Google a 

oferit un grant de cercetare în valoare de 5 milioane de dolari organizaţiei WWF 

pentru a sprijini eforturile acesteia de a contracara traficul cu animale sălbatice. 

Această sumă, chiar dacă pare mică în comparaţie cu valoarea totală a traficului 

ilegal cu viaţă sălbatică, este un sprijin semnificativ pentru lupta împotriva pieţei 

negre, care reprezintă o ameninţare gravă mai ales în privința speciilor pe cale de 

dispariție. 

WWF a primit, în decembrie 2012, din partea Google titlul Global Impact 

Award, precum şi suma aferentă, pentru a crea o reţea susţinută tehnologic cu 

scopul de a proteja speciile vulnerabile din sălbăticie precum elefanţii, rinocerii sau 

tigrii. Astfel, organizația va folosi și tehnologie de supraveghere aeriană pentru a 

urmări braconierii, pentru a monitoriza animalele, de tehnologie de ultimă 

generație pentru activităţi de monitorizare la sol şi de programe moderne pentru 

întocmirea bazelor de date şi, nu în ultimul rând, de sprijin pentru acţiunile de 

patrulare în zonele afectate de acest tip de comerț. Grantul de cercetare a permis 

WWF să testeze tehnologii avansate şi uşor de produs în zone de interes din Africa 
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şi Asia, arată un comunicat de presă apărut pe site-ul Google, transmis cu ocazia 

primirii acestui important sprijin financiar.  
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CAPITOLUL 2 

SISTEMUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A CONTRABANDEI CU 

SPECIILE DE PLANTE ȘI ANIMALE PROTEJATE 

 

 

2.1. Biodiversitatea în Uniunea Europeană 

 

Importanța mediului înconjurător și a biodiversităţii din ţara noastră este o 

temă frecvent abordată de ani buni, fiind un instrument folosit în dezbateri aprinse 

în aceeaşi măsură de către mediul politic autohton, cât şi de specialişti în domeniu 

ori de către presă şi televiziune. Dincolo de naşterea unor motive de dispute în plan 

politic, dar mai ales dincolo de ştirile de senzaţie prezentate de către televiziuni, 

problema protecţiei mediului cu toate accesoriile sale (floră, faună şi habitatele 

aferente) ar trebui să reprezinte o prioritate absolută pentru fiecare dintre noi.  

Instituţiile Române din domeniu opinează că cele mai importante măsuri ce 

necesită o atenție sporită din partea UE pentru protejarea biodiversităţii sunt o 

comunicare mai activă cu cetăţenii (63%), refacerea naturii şi biodiversităţii pentru 

a înlocui daunele produse de activitățile şi infrastructura umană în exteriorul ariilor 

protejate (62%), o aplicare mai promptă a legislației de protecție a mediului (61%) 

şi distribuirea unor fonduri mai mari pentru protejarea naturii (60%). În UE, 

cetăţenii consideră că cea mai importantă este informarea (61%), urmată de 

aplicarea regulilor şi includerea preocupărilor legate de biodiversitate în 

planificarea investiţiilor în infrastructură (ambele cu 55%), precum şi de 

regenerarea mediului înconjurător pentru atenuarea daunelor şi garantarea faptului 

că subvenţiile din agricultură şi pescuit nu sunt dăunătoare (fiecare cu 54%). 

Măsurile, care sunt gândite să abordeze o problemă complexă prin 

implicarea tuturor instituțiilor și organizaţiilor în domeniu, se orientează către trei 

direcții: 

1. prevenirea comerțului ilegal cu specii pe cale de dispariție şi stabilirea 

cauzelor esențiale ale acestuia; 
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2. punerea în aplicare şi asigurarea respectării legilor existente, precum şi 

combaterea eficace a criminalităţii organizate care vizează speciile 

sălbatice de faună şi floră; 

3. dezvoltarea unui parteneriat internațional între ţările implicate în acest 

flagel determinat de traficul cu specii sălbatice de faună şi floră.
4
 

Directiva privind păsările
5
 şi Directiva privind habitatele

6
 conțin cele mai 

importante prevederi legale care protejează habitatele naturale, în mod deosebit 

datorită existenței reţelei Natura 2000 ce cuprinde regiuni cu o biodiversitate rară. 

Directivele sunt componentele esențiale ce au stat la baza strategiei UE privind 

biodiversitatea, care își propune să atingă obiectivul principal al UE și anume 

oprirea deteriorării biodiversităţii şi a ecosistemelor din UE până în 2020 şi 

reconstituirea lor acolo unde se mai poate.  

 

2.2. Convenția CITES - Mijloc de reglementare a comerţului cu specii ale 

florei şi faunei sălbatice în Uniunea Europeană  

 

Uniunea Europeană (UE) este una dintre cele mai importante pieţe de 

vânzare și cumpărare a plantelor şi animalelor sălbatice, precum şi a părţilor şi 

produselor derivate ale acestora, şi are, în consecinţă, o răspundere deosebită în 

asigurarea legalității comerţului cu astfel de produse, precum şi a protecţiei 

speciilor pe cale de dispariţie.  

CITES este Convenția privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi 

florei sălbatice pe cale de dispariţie, un acord interguvernamental internaţional care 

a intrat în vigoare în 1975. Menirea sa este să se asigure că nicio specie a florei sau 

faunei sălbatice nu face obiectul unei exploatări ilegale prin intermediul comerțului 

internațional. 

                                                           
4
 Planul de acţiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună şi floră 

[SWD(2016) 38], Bruxelles, 26.02.2016. 
5
 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 

conservarea păsărilor sălbatice 
6
 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor de faună şi floră sălbatică. 
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În țara noastră, Ministerul Mediului reprezintă autoritatea de management 

în domeniul comerțului ilegal cu specii protejate, având ca principale atribuții: 

 coordonarea implementării Convenției; 

 eliberarea permiselor si certificatelor; 

 colaborarea cu alte instituții în implementarea și aplicarea Convenției 

precum și cooperarea internațională. 

Autoritățile științifice sunt: Academia Română, Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării. 

Autoritățile de Control ale acestei categorii de infracțiuni sunt: Autoritatea 

Națională a Vămilor și Garda Națională de Mediu. 

În cadrul Uniunii Europene, competenţa în ceea ce priveşte reglementarea 

comerţului cu specii ale florei şi faunei sălbatice aparţine Comunităţii Europene. 

Prin Decizia (UE) 2015/451 a Consiliului din 6 martie 2015, Uniunea Europeană 

devine membrul cu numărul 181 al Convenției CITES.  

 

2.3. Sistemul instituţional cu atribuții în domeniul comerțului ilegal cu specii 

de animale și plante protejate 

 

În țara noastră, cadrul instituţional cu atribuţii în domeniul protejării 

mediului, a biodiversităţii şi a speciilor pe cale de dispariţie are o structură diversă 

şi este compus atât din organisme guvernamentale cu rol legislativ ori de control, 

cât şi din organisme non-guvernamentale, cum sunt organizaţiile non-profit, ori 

diferite asociaţii şi fundaţii ce sprijină lupta împotriva comerţului ilegal cu specii 

protejate. 

Dintre domeniile de activitate, important pentru studiul acesta este Direcţia 

Biodiversitate. Această Direcţie reprezintă un compartiment de specialitate din 

cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului ce are ca obiect de 

activitate elaborarea strategiei şi implementarea politicii guvernamentale în 

domeniul specific.  
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este „instituţia de 

specialitate a administraţiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului 

Mediului, ce are competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din 

domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern nr.1000 din 

17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM şi a instituţiilor 

publice aflate în subordinea acesteia.”
7
 ANPM este menită să acţioneze pentru a 

asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economica şi cu 

progresul social al României, prin următoarele atribuţii: 

- planificarea strategică de mediu; 

- monitorizarea factorilor de mediu; 

- autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; 

- implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel 

naţional şi local; 

- raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele 

domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea 

solului, apa. 

Cel mai important document elaborat de ANPM este Raport anual  privind  

starea mediului  în  România pentru anul 2016. Aici sunt analizate o cantitate 

foarte mare de date şi sunt întocmite statistici referitoare la situaţia speciilor 

protejate din România. 

Ambele organisme amintite mai sus au rol preponderent legislativ, rolul de 

control revenindu-i în consecinţă Gărzii Naţionale de Mediu (GNM).  

Activitățile de pază și control în ariile naturale protejate sunt asigurate de 

personalul propriu al administratorilor şi custozilor. „În plus, conform prevederilor 

art. 19 lit. l) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, aceasta participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la 

supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi 

piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului.  

                                                           
7
 http://www.anpm.ro/web/guest/acasa, consultat la 22.02.2018. 

http://www.anpm.ro/web/guest/acasa
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În acest sens, competenţele în domeniul silvic şi piscicol revin Serviciului 

Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul Direcţiei de Ordine Publică din 

Inspectoratul General al Poliţiei Române. De asemenea, în cadrul fiecărui 

Inspectorat de Poliţie Judeţean au fost înfiinţate structuri specializate (birouri, 

compartimente sau linii de muncă) care desfăşoară activităţi de prevenire şi 

combatere a tăierilor ilegale şi a braconajului piscicol, săvârşite în aria de 

competenţă teritorială şi coordonează activitatea poliţiştilor de ordine publică cu 

atribuţii în aceste domenii din fiecare judeţ. 

Comerțul ilegal cu viață sălbatică are ca obiect o gamă largă de floră și faună 

de pe toate continentele. Ritmul, multitudinea de procedee, precum globalizarea 

acestui tip de comerț ilegal a depășit posibilitățile de gestionare ale multor state și 

organizații non-guvernamentale. O relevanță tot mai mare o are implicare rețelelor 

internaționale de crimă organizată implicate în comerțul ilegal cu animale 

sălbatice, precum și un impact semnificativ asupra mediului și dezvoltării durabile.  

Tendințele actuale stabilesc ca și prioritate o atenție sporită asupra 

comerțului ilegal cu produse forestiere și cărbune (inclusiv hârtie, lemn și pastă, 

precum și specii de mare valoare pe cale de dispariție, cum ar fi lemnul de 

trandafir, cireș african și mahon sălbatic), dar și comerțul ilegal cu derivate din 

diverse mamiferele carismatice (în special, tigri, elefanți și rinoceri). 

Fără o angajarea marilor organizații internaționale pe linia responsabilității 

sociale corporatiste și fără o reală conștientizare a problemei speciilor rare, 

probabil că urmașii noștri le vor admira peste ani și ani în dioramele muzeelor, așa 

cum facem și noi acum cu speciile exterminate deja. 
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CAPITOLUL 3 

ELEMENTE COMPARATIVE ALE SISTEMELOR DE PREVENIRE ŞI 

COMBATERE A CONTRABANDEI CU SPECII PROTEJATE 

 

 

În acest capitol vom analiza, prin metoda comparativă, legislațiile cu 

privire la protecția speciilor pe care de dispariție și a comerțului ilegal cu aceste 

specii, a câtorva țări alese în mod deliberat din zone diferite ale globului, dar care 

dețin o biodiversitate bogată ce cuprinde animale rare care fac obiectului traficului 

ilicit.  

 

3.1. Elemente legislative din Germania în materia protecției speciilor 

 

Germania este semnatară a principalelor tratate internaţionale care au drept 

obiect protecţia mediului, precum Convenţia privind diversitatea biologică şi 

CITES, inclusiv a celor două directive europene Directiva Habitate şi Directiva 

Păsări. Principala legislație în domeniul studiat de noi o reprezintă Legea federală 

privind protecţia mediului care, de asemenea, implementează și cele două 

directive. Pe lângă dispoziţiile privind protecţia speciilor şi a zonelor protejate, 

legea include şi reglementări privind planificarea peisagistică, intervenţiile umane 

asupra naturii sau peisajului, reţelele de biotopuri, protecţia mediului marin, 

accesul la natură şi peisaj în scopuri recreaţionale şi participarea unor organizații 

care se ocupă cu protecţia mediului în anumite procese decizionale. Legea federală 

este completată în fiecare dintre cele şaisprezece state germane cu legislaţia de la 

nivelul landului, care poate varia.  

În schimb, regulamentele UE precum Regulamentul privind comerţul cu 

specii sălbatice (Regulamentul (EC) nr. 338/97) îşi produc efectele în mod direct 

asupra tuturor cetăţenilor fără a trebui să fie transpuse în legislaţia naţională. Cu 

puţine excepţii, aplicarea legii privind protecţia mediului în Germania este 

responsabilitatea exclusivă a landurilor. Acest lucru se bazează pe considerente 
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practice întrucât autorităţile landurilor pot evalua cel mai bine circumstanţele 

locale. Arealele protejate sunt în mare parte desemnate de landuri din aceleaşi 

motive. Agenţia Federală pentru Protecţia Mediului are doar puteri executive în 

câteva domenii şi nu reprezintă o autoritate superioară agenţiilor de la nivel de 

land, însă agenţie are, în special, puteri executive în ceea ce priveşte importul şi 

exportul de specii protejate. 

Având în vedere faptul că o analiză a tuturor celor 16 legislații ale 

landurilor este un demers prea costisitor în economia lucrării de față, vom prezenta 

în continuare câteva aspecte ce ne interesează din Legea privind protecţia mediului 

şi gestionarea spaţiilor naturale (Legea Federală privind protecţia mediului) din 29 

iulie 2009. 

 

3.2. Prevenirea și combaterea criminalității cu specii sălbatice în Marea 

Britanie 

 

Fauna sălbatică din Marea Britanie (aici ne referim la partea insulară) a fost 

protejată din punct de vedere legislativ pentru prima dată în anul 1911, însă legea 

cu cel mai mare impact este Wildlife and Countryside Act (Legea privind viața 

sălbatică și zonele rurale) din 1981. În baza acestui ultim document legislativ, 

fauna din Marea Britanie este protejată și în prezent. Ceea ce este deosebit de 

interesant pentru studiul nostru este modalitatea în care Regatul a înțeles să lupte 

împotriva criminalității cu viață sălbatică.  

În 2006, a fost înființată National Wildlife Crime Unit (NWCU) – 

Departamentul național pentru combaterea criminalității cu viață sălbatică. În urma 

studiului nostru asupra acestei instituții, considerăm că este cel mai potrivit model 

după care ar putea fi constituit și în țara noastră Biroul pentru Combaterea 

Criminalității cu Specii Protejate. Vom explica în continuare motivul pentru care 

această unitate este modelul potrivit. 

Rolul principal al NWCU este de a preveni și descoperi infracțiunile din 

domeniul vieții sălbatice, prin obținerea și diseminarea informațiilor provenite de 
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la un număr mare de organizații, dar și prin sprijinul oferit forțelor de poliție în 

investigațiile privind criminalitatea cu faună sălbatică amenințată. Analizele 

NWCU evidențiază amenințările naționale sau locale în această privință. De 

asemenea NWCU efectuează și evaluarea strategică pe baza căreia se stabilesc 

prioritățile și obiectivele anuale în vederea prevenirii și combaterii criminalității cu 

viață sălbatică, în cadrul unei întâlniri strategice cu autoritățile implicate în acest 

domeniu. 

Un aspect interesant este dat de modalitatea inedită de lucru în probleme 

punctuale. După identificarea unei amenințări reale, se constituie un grup de lucru 

pe acea linie, având drept responsabil un ofițer din rândul forțelor de poliție dintr-

un comitat, NWCU venind în constituirea și sprijinul cu informații a acestui grup. 

Spre exemplu, există grupul de lucru împotriva uciderii liliecilor, cu următoarele 

obiective: reducerea infracționalității ce au ca obiect speciile de lilieci prin 

colaborarea cu părțile interesate pentru a crește gradul de conștientizare a 

responsabilităților în situația faptelor penale împotriva liliecilor, promovarea unei 

abordări preventive și îmbunătățirea transmiterii informațiilor și a standardelor de 

investigație referitoare la lilieci în Marea Britanie. Grupul mai are în componență 

un polițist desemnat cu măsurile de prevenire, un polițist desemnat cu aplicarea 

legii, iar parte de informații fiind asigurată de NWCU. 

Multe dintre infracțiunile cu viață sălbatică n-ar ajunge la momentul 

condamnării definitive a infractorilor dacă nu s-ar folosi probele obținute prin 

analiza criminalistică. Fondul a sprijinit financiar soluționarea unor cazuri 

deosebite, printre care enumerăm: 

- utilizarea de eșantioane ce conțin ADN din coarne de rinocer, pentru a stabili 

specia și exemplarul de la care a fost luat cornul; 

- datarea cu carbon radioactiv pentru a determina vechimea fildeșului vândut 

pe eBay; 

- examinarea taxidermică a păsărilor moarte ori împăiate pentru a stabili cauza 

morții. 
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Componenta de criminalistică a acestui Departament este un sprijin 

deosebit de important în soluționarea cazurilor de infracțiuni cu specii periclitate, 

însă, considerăm că este mult prea costisitor din punct de vedere financiar, iar un 

studiu de fezabilitate nu ar permite introducerea acestuia în sprijinul Biroului 

pentru Combaterea Criminalității cu Specii Protejate. 

 

3.6. Serviciul pentru Pescuit și Viață Sălbatică al Statelor Unite 

 

Statele Unite ale Americii au una dintre cele mai vechi legislații și 

programe de protecție a florei și faunei sălbatice, a habitatelor naturale ale 

acestora, precum și a triburilor indigene care mai locuiesc încă pe teritoriul SUA. 

Aceste inițiative există încă din anul 1871 întreprinse de diferite instituții, printre 

care se numără Comisia americană pentru pescuit cadrul din Ministerului de 

Comerț și Divizia de Ornitologie din cadrul Ministerului de Agricultură. 

 Misiunea declarată a Serviciului este de a coopera cu alte servicii și agenții 

pentru conservarea, protejarea și îmbunătățirea situației peștilor, florei și faunei 

sălbatice, a habitatului natural al acestora, pentru bunăstarea poporului american.  

În comparație cu serviciul analizat anterior din Marea Britanie, este evident 

faptul că această instituție din SUA are atribuții și competențe mult mai largi și mai 

generoase, dat fiind faptul că teritoriul SUA este incomparabil mai mare și 

biodiversitatea este mai bogată în parcurile naționale de pe continentul american. 

Asemănările sunt foarte importante, iar noi o vom evidenția pe aceea ce are 

legătură cu apartenența Serviciilor de Ministerul de Interne. Faptul că ambele state 

au ales această formă de organizare, ne conduce către ideea că au dorit să crească 

capacitatea de impunere și aplicare a legislației în domeniu. 

Ambele Servicii au prevăzute ori un laborator criminalistic propriu (ca în 

cazul SUA), ori ofițeri de criminalistică specializați pe criminalitatea cu faună 

sălbatică (Marea Britanie), o inovație în metodologia de investigare și cercetare a 

acestor infracțiuni. 
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CAPITOL 4 

Braconajul speciilor de sturioni din România și mijloace de luptă împotriva 

acestuia 

 

Dintre toate speciile braconate în țara noastră, cel mai mare impact vizual o 

au speciile de sturioni capturate ilegal de către grupuri constituite în acest scop.  

Aceste specii de pești arhaici au reușit să supraviețuiască până acum în ciuda 

tuturor piedicilor puse de oameni, de la baraje imense ce le împiedică deplasarea 

către zonele de reproducere, până la pescuitul ilegal pentru profitul uriaș obținut în 

urma acestei activități.  

 

4.1. Infracționalitatea organizată și braconajul sturionilor 

 

Având numai câteva habitate naturale rămase pe care să le poată numi 

„acasă”, sturionii sunt specia de pești aflată la un pas de dispariție, iar noi ca țară 

purtăm o mare responsabilitate față de biodiversitatea mondială și suntem obligați 

să luptăm cu toate mijloacele și resursele pentru a împiedica eradicarea acestei 

specii arhaice, cu atât mai mult cu cât singurele zone din Uniunea Europeană în 

care mai trăiesc populații viabile de sturioni ce se reproduc în mod natural, sunt 

Dunărea Inferioară și nord-vestul Mării Negre. 

Conform datelor și informațiilor din arhiva CITES, în anul 2015, România 

a exportat către Statele Unite 40 kg de caviar și către Republica Moldova 4000 de 

pești vii. În anul 2016, a exportat către China și Japonia 30 kg de caviar, iar pentru 

anii 2017 și 2018
8
, nu există momentan exporturi înregistrate în baza de date a 

CITES. Pentru faptul că România nu a furnizat nici datele cu privire la numărul de 
                                                           
8
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filt

ers%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_i

ds%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D

%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5

B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&

filters[report_type]=comptab, consultat la 07.04.2017. 

https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
https://trade.cites.org/en/cites_trade/download/view_results?filters%5Btime_range_start%5D=2015&filters%5Btime_range_end%5D=2017&filters%5Bexporters_ids%5D%5B%5D=76&filters%5Bimporters_ids%5D%5B%5D=all_imp&filters%5Bsources_ids%5D%5B%5D=all_sou&filters%5Bpurposes_ids%5D%5B%5D=all_pur&filters%5Bterms_ids%5D%5B%5D=all_ter&filters%5Btaxon_concepts_ids%5D%5B%5D=&filters%5Breset%5D=&filters%5Bselection_taxon%5D=taxonomic_cascade&web_disabled=&filters%5breport_type%5d=comptab
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sturioni sălbatici care urcă din Marea Neagră până la Porțile de Fier pentru 

reproducere, există riscul de infringement din partea UE. 

Conform datelor prezentate mai sus, țara noastră nu este o foarte mare 

exportatoare de caviar și sturioni, exporturile având scopuri comerciale și 

personale, iar caviarul a avut drept sursă exclusiv sturioni crescuți în captivitate. 

Deși există în România câteva ferme de sturioni, cazuri de braconaj sunt raportate 

frecvent de către polițiștii diferitelor servicii din cadrul Inspectoratelor Județene de 

Poliție pe raza cărora viețuiesc aceste specii protejate. 

La o primă impresie, braconajul piscicol nu prezintă un mare pericol, însă 

după ce am studiat și analizat modalitățile de săvârșire, mijloacele utilizate, profitul 

obținut și numărul autorilor infracțiunii, putem afirma fără dubiu, că 

infracționalitatea din domeniul piscicol poate fi situată pe același palier cu traficul 

ilegal de persoane, de țigări, fier ori deșeuri. Ramificațiile pentru fiecare tip de 

infracțiune sunt adânci, iar instrumentarea cazurilor presupune resursă umană 

specializată pe linia criminalității organizate și operațiunilor speciale. Considerăm 

că aceste probleme pot fi ameliorate, dacă nu rezolvate prin centralizarea 

eforturilor și țintirea fiecărui grup separat. 

 

4.2. Biroul pentru Combaterea Criminalității cu Specii protejate 

 

Cazurile de braconaj al sturionilor prezentate anterior sunt cu mult mai 

multe chiar și decât cele ce apar în statisticile instituțiilor de profil, ori ale Poliției 

Române. Considerăm astfel că înființarea unui Birou specializat în 

infracționalitatea cu viață sălbatică și, în mod deosebit, cu specii protejate, are la 

origine suficiente motive pentru a putea înregistra rezultate pozitive și coerente în 

lupta cu braconierii și traficanții de specii rare. 

Un argument în plus pentru existența acestei noi „specializări” (dacă o 

putem numi așa) aducem prin enumerarea unor alte cauze relevate de studierea 

pericolelor la care sunt supuse speciile protejate.  
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Considerăm de o importanță evidentă ca acest Birou să își desfășoare 

activitatea în România, de aceea vom prezenta în continuare o notă de 

fundamentare pentru înființarea acestuia. 

Din componența acestui Birou vor face parte ofițeri și agenți specializați, 

cel puțin câte unul în fiecare județ, cu atribuții pe linia infracțiunilor de comerțul 

ilegal cu specii protejate și a braconajului. Deși cazuistica pe acest domeniu nu este 

numeroasă, ofițerii pot îndeplini și alte atribuții și îndatoriri concomitent cu cele 

privind contrabanda cu viață sălbatică. 

Atribuțiile acestor agenți și ofițeri vor fi următoarele: 

1. Organizează și desfășoară întreaga activitatea de prevenire, combatere 

și limitare a efectelor criminalității ce are ca obiect speciile pe cale de dispariție și 

a habitatelor naturale ale cestora ce se află în ariile protejate; 

2. Desfășoară activități informativ-operative bazate pe culegere, 

verificarea și valorificarea informațiilor care vizează persoanele și grupurile 

criminale sau ilegalitățile care afectează fauna sălbatică protejată; 

3. Efectuează împreună cu procurorii desemnați activități de urmărire 

penală asupra persoanelor fizice și persoanelor juridice care încalcă legea în 

domeniu; 

4. Creează și gestionează o bază de date proprie cu persoane fizice și 

persoane juridice semnalat cu astfel de preocupări; 

5. Avizează și investighează orice activități industriale și/sau comerciale  

care au ca obiect principal sau derivat comerțul cu animale protejate ori părți sau 

derivate din acestea; 

6. Derulează activități de investigare a activităților comerciale online de 

vânzare și cumpărare  sau de import-export a unor bunuri care presupun exemplare 

pe cale de dispariție ori derivate sau părți din acestea; 

7. Asigură activități de conștientizare în rândul opiniei publice prin 

cooperarea cu alte instituții publice, societăți comerciale, organizații non-

guvernamentale și mass-media; 
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8. Asigură cooperarea cu alte structuri judiciare de profil din țară sau 

internaționale; 

9. Acordă avize obligatorii în urma verificării și investigării efectelor 

asupra oricărei activități cu impact asupra mediului care urmează a se desfășura în 

ariile naționale protejate. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

CONCLUZII 

 

În domeniul studiat de noi, comerțul ilegal cu specii protejate, numărul 

cazurilor la nivel mondial au crescut de la an la an. Modul facil prin care persoane 

ce trăiau la limita subzistenței reușeau să producă sume de bani care să le 

îmbunătățească viață a avut drept efect un exemplu negativ pe care l-au urmat și 

alte persoane aflate în aceeași situație. Faptul că animalele nu au nici un mijloc de 

apărare împotriva agresiunilor umane este unul din motivele pentru care 

infracționalitatea în acest domeniu a atins o cotă alarmantă. 

Cazuistica din țara noastră cu privire la comerțul ilicit cu viață sălbatică nu 

este foarte bogată, de aceea nu există protocoale și proceduri de investigare a 

infracțiunilor din cest domeniu. Deși există legislație ce reglementează acest tip de 

comerț, raritatea cazurilor o face de multe ori inutilă.  

Recent, au apărut mai multe anunțuri online de vânzare a unor specii 

protejate de broaște țestoase din țara noastră. Este vorba despre specia Testudo 

graeca, ce apare pe Lista Roșie a IUCN (Organizația Internațională pentru 

Conservarea Naturii) ca fiind specie vulnerabilă. Aceste specimene costă între 100-

150 de lei bucata și se vând, în mod evident, ilegal și fără documente. Din păcate, 

proprietarii se plictisesc rapid de aceste animale și le eliberează în medii 

neprielnice, ceea ce conduce la apariția a două dezechilibre concomitent: în primul 

rând țestoasele nu pot supraviețui în alte habitate decât cele proprii (în țara noastră 

trăiesc preponderent în Dobrogea), și în al doilea rând, cele care se adaptează 

noului mediu devin în mod automat specii invazive pentru fauna indigenă. 

Aceasta este o situație din puținele ce privesc speciile pe cale de dispariție. 

Cazuistica cea mai bogată o regăsim în domeniul braconajului cinegetic și piscicol. 

De cele mai multe ori sunt vânate animale sălbatice protejate, care nu intră totuși în 

categoria celor pe cale de dispariție. La noi în țară se braconează cel mai adesea 
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ursul, lupul, râsul, căprioara, dar și păsări din specii protejate. Cotele stabilite 

pentru fiecare specie în parte sunt de multe ori depășite, deoarece nu se fac 

controale care să vizeze acest aspect, numărul animalelor ce trăiesc într-un habitat 

anume fiind greu de cuantificat cu certitudine. Astfel că, printre exemplarele 

vânate legal, să zicem, ajung în lațul vânătorilor sau în bătaia puștii animale care, 

deși protejate, sunt vânate excesiv. 

Altă specie braconată excesiv pentru sume mari de bani sunt sturionii din 

Dunăre și Marea Neagră. Deși România a fost cândva un mare exportator de 

sturion și caviar provenit de la aceștia, rapiditatea cu care specia a devenit 

vulnerabilă a determinat autoritățile de profil să interzică pescuitul sturionilor până 

în 2021 în toate țările din Europa care mai au ape populate de aceste specii antice. 

Un program european în valoarea de 7,2 milioane de euro a fost pus în practică, 

sprijinit cu fonduri de către UE și fonduri de la buget, ce ar fi trebuit să aibă ca 

rezultat microciparea și monitorizarea exemplarelor sălbatice. 

Pe braconieri nu îi împiedică nimic, iar cercetătorii au constat că 60% din 

exemplarele cu microcip au dispărut, fiind pescuite ilegal de braconieri. Acest 

lucru a făcut ca Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură să retragă autorizația 

de pescuit științific și astfel a încetat monitorizarea sturionilor. 

În urma acestei situații care nu ne face cinste ca țară, este posibil să fim 

nevoiți să restituim fondurile europene alocate acestui proiect deoarece nu și-a 

îndeplinit scopul și obiectivele pentru care a fost finanțat. De aceea, concluzionăm 

că este urgentă lărgirea echipei de combatere a braconajului, iar colaborarea dintre 

Poliția de Frontieră și autoritățile științifice să fie mai intensă pentru a descuraja pe 

braconieri. Cu toate că din ce în ce mai multe persoane care pescuiesc ilegal 

sturion sunt descoperite de organele de aplicare a legii, este clar că marea 

majoritate își continuă activitatea infracțională nestingheriți 

Cea mai nouă și formă de comerț este comerțul online, un spațiu virtual 

accesibil doar celor care dețin mijloace IT, dar care a luat proporții imense la nivel 

național și mondial. Deoarece reduce și simplifică traseul produsului de la vânzător 
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la cumpărător, internetul a devenit un mijloc de a-și obține ilegal profitul și pentru 

traficanții de specii pe cale de dispariție.  

 

Concluziile noastre cu privire la comerțul ilegal desfășurat online sunt 

următoarele: 

- profitul obținut facil rămâne principala motivație al piețelor negre. Un 

proiect european
9
 a relevat faptul că prețul mediu global al fildeșului brut este 

estimat la 627 euro pe kilogram, preț care a variat de la 1.000 la 2.000 de euro pe 

kilogram în anunțurile în care fildeșul brut a fost vândut pe greutate (euro/gram). 

Profitul obținut din vânzarea de fildeș în UE se estimează că va oscila între 450 

euro și 1.700 euro pe kilogram, luând în considerare o deducere a costurilor de 

10% și aplicarea unui preț mediu pentru achiziționarea fildeșului brut din Africa de 

aproximativ 100 euro pe kilogram; 

- am constat o lipsă a legislației adaptată comerțului online care să poată fi 

pusă în aplicare de CITES și UE în privința fildeșului astfel:  

- nu există o obligație a vânzătorului de a dovedi că produsul din fildeș oferit 

spre vânzare îndeplinește cerințele legale; 

- nu există o obligație a vânzătorului de a informa cumpărătorul asupra 

legislației existente; 

- nu există o obligației a proprietarului site-ului de vânzări de a respecta 

legislația cu privire la speciile protejate; 

- nu există o obligației a proprietarului site-ului de vânzări de a dezvolta 

politici care guvernează comerțul cu specii rare ori părți din acestea, cum este 

fildeșul; 

- o altă problemă identificată este lipsa prioritizării și a capacităților la nivel 

de aplicare a legii și la nivel politic în abordarea acestei probleme cu privire la 

comerțul online, aspect ce cauzează mari dificultăți pentru aplicarea legii, deoarece 

                                                           
9
 Project WEB - An Investigation into the Ivory Trade over the Internet within the European Union, 

IFAW, 2016. 
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distincția dintre comerțul cu specii protejate legal și cel nelegal nu poate fi 

stabilită, în practică, pe internet. 

- pe unele paliere, cum ar fi pescuitul și acvacultura, legislația este învechită 

și, în mod evident, depășită. Spre exemplu, legislația în vigoare în acest domeniu 

este Ordonanţă de Urgenţă 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, completată și 

modificată de Legea 317/2009, care prevede ca și infracțiuni  și care se 

sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a 

pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani următoarele fapte: 

 pescuitul neautorizat al sturionilor; 

 deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor şi 

subproduselor de sturioni fără documente sau marcaje justificative legale; 

 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;
10

 

 Art. 65 prevede ca și infracțiune pescuitul cu unelte și scule neautorizate, 

faptă ce se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a 

pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani.
11

 Observăm astfel că speciile de sturioni 

care, teoretic, sunt protejate de lege și sunt prohibite la pescuit, în fapt, sancțiunea 

ce poate fi aplicată braconierilor este una blândă, iar în majoritatea cazurilor a fost 

amenda, și nu pedeapsa cu închisoarea. Din cercetările noastre în domeniu, nicio 

persoană cu dosar penal pentru braconaj nu a primit pedeapsa închisorii, 

dimpotrivă, în fața instanței de judecată, infracțiunea s-a „transformat” în sancțiune 

contravențională de tip avertisment. Contravențiile de acest tip sunt pedepsite cu 

amenda cuprinsă între 35 și 200 lei, ori cu această pedeapsă ce o primesc 

braconierii, viitorul sturionilor sălbatici arată sumbru.  

                                                           
10

 Ordonanţă de Urgenţă 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, completată și modificată de Legea 

317/2009, art. 64, lit. c), d) și k). 
11

 Ordonanţă de Urgenţă 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, completată și modificată de Legea 

317/2009, art. 65, alin. (1) lit. b). 
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- una dintre cele mai greu de remediat cauze ale braconajului și comerțului 

ilegal cu specii protejate este corupția din interiorul autorităților abilitate să aplice 

legislația în vigoare pe această linie, de aceea există foarte multe cazuri de 

braconaj piscicol, însă nicio condamnare. Fenomenul este atât de extins încât nu se 

cunosc dimensiunile reale ale acestuia. Polițiștii de Frontieră au aplicat, în urma 

unui control în prima parte a anului 2017, 75 de sancțiuni contravenționale 

conform legii pescuitului și acvaculturii și au întocmit 27 de dosare penale. Însă 

munca lor a fost în zadar, deoarece niciunul dintre braconierii prinși în flagrant nu 

a fost condamnat, rezoluția fiind „scoaterea de sub urmărirea penală”
12

, cu 

motivația că „fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni”
13

; 

- dintre speciile protejate din țara noastră, ursul brun și păsările 

cântătoare cad cel mai adesea pradă braconierilor. Ursul este braconat în ultima 

perioada pentru carnea ce se comercializează în pensiunile și restaurantele de la 

munte, unde se regăsește în meniurile de mâncare. Paradoxul este următorul: dacă 

vânarea, capturarea, deținerea exemplarelor de urs, pui sau adulți, este strict 

interzisă, de unde au procurat restaurantele carnea servită acolo? Răspunsul e 

evident: de la braconieri.  Spre exemplu, pe 15 februarie 2018, poliţiştii Serviciului 

Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Mureş, împreună cu 

lucrători din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale, au efectuat percheziţii, în 

judeţele Mureş şi Sibiu la locuinţele unor persoane bănuite că au vânat, în mod 

ilegal, trei exemplare de urs brun, specie strict protejată de lege, cu scopul de a 

comercializa astfel de produse. Braconierii au fost reținuți pentru a fi prezentați 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, cu propunere de arestare 

preventivă.  

 Din păcate, nici în acest caz prezentat mai sus, sancțiunea faptei penale nu s-

a concretizat în pedeapsa închisorii.  

Concluzia finală este că, până când autoritățile (și aici ne referim la Poliție, 

Jandarmerie, Poliție de Frontieră, Garda de Mediu, AGVPS, procurori și 

                                                           
12

 Art. 249, Cod de Procedură Penală. 
13

 Art. 18, Cod Penal. 
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judecători) nu aplică pedeapsa cea mai drastică prevăzute de legislația în vigoare 

pentru actele de braconaj, speciile strict protejate din țara noastră nu sunt, de fapt, 

protejate deloc, ci parcurg, încet dar sigur, drumul către categoria de specii pe cale 

de dispariție, aflate în pragul extincției. 
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RECOMANDĂRI 

 

În urma unei analize cu privire la organismele de aplicare a legii din diferite 

țări, am ajuns la concluzia că unul dintre cele mai dezvoltate ca și resursă umană 

implicată, buget, atribuții, domenii de competență și operațiuni desfășurate pe 

întreg mapamondul este Serviciul pentru Pescuit și Viață Sălbatică din S.U.A. 

(U.S. Fish and Wildlife Service), ce face parte din Ministerul de Interne american. 

În cadrul acestuia este organizat Oficiul pentru Aplicare a Legii, ce contribuie la 

eforturile Serviciului de gestionare a ecosistemelor, salvarea speciilor pe cale de 

dispariție, conservarea păsărilor migratoare și habitatului protejat, restabilirea 

pescuitului, combaterea speciilor invazive și promovarea conservării faunei 

sălbatice. La capacitate maximă, Oficiul pentru Aplicare a Legii include 261 de 

agenți speciali și 140 de inspectori pentru animale sălbatice. Cei mai mulți sunt 

ofițeri operativi, care raportează activitatea prin intermediul a opt birouri regionale 

de aplicare a legii. 

Acești ofițeri își desfășoară activitatea nu numai pe teritoriul Statelor Unite, 

ci sunt adeseori implicați în operațiuni speciale se salvare a vieții sălbatice. Este 

adevărat că și bugetul permite existența unui astfel de Serviciu, însă Statele Unite 

au fost printre primele țări care au înțeles rapiditatea cu care dispar specii de 

animale din diferite cauze (vânătoarea până la extincție, agricultura, dispariția 

habitatului, speciile invazive, etc.). Uniunea Europeană nu are încă un astfel de 

Serviciu, iar înființarea lui ar fi o sugestie pentru viitor. 

În România, atribuțiile de aplicare a legii cu privire la speciile protejate și a 

celor pe cale de dispariție intră în competența mai multor instituții: Poliția de 

Frontieră, Jandarmeria, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Chiar dacă pare exagerat, considerăm 

că un Birou care să cumuleze toate aceste atribuții, organizat după modelul 

american, ar putea fi înființat și în țara noastră. De aceea concluziile acestui ultim 

capitol le vom axa în mod special pe această propunere. 
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Înainte de a exprima propunerile noastre referitoare la existența pe viitor 

unei astfel de structuri, precizăm că inițiativele mai vechi pe această direcție s-au 

referit strict la posibilitatea înființarea unei „Poliții a animalelor”, ce a apărut ca o 

consecință a abuzurilor tot mai dese ce se răsfrâng asupra animalelor domestice cu 

sau fără stăpân, prin maltratarea, abandonarea ori lipsirea de îngrijire a acestora. În 

prezent, Serviciul Poliţia Animalelor funcţionează în cadrul Poliției Locale și are 

ca obiect de activitate protecţia animalelor şi protecţia persoanelor împotriva 

răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, precum și protejarea 

animalelor împotriva abuzurilor asupra lor. 

După cum se poate observa, aceste servicii se referă strict la protejarea 

animalelor de companie. Tema studiului nostru fiind comerțul ilegal cu specii 

protejate, propunerile următoare se vor referi strict la acest domeniu. 

Principala noastră recomandare cu privire la prevenirea și combaterea 

acestui fenomen infracțional este înființarea unui Birou central în cadrul Direcţiei 

de Combatere a Criminalităţii Organizate care să aibă competențe pe linia 

comerțului ilicit cu specii pe cale de dispariție, precum și a braconajului cinegetic 

și piscicol, drept pentru care vom prezenta în Anexele acestui studiu un proiect de 

expunere de motive privind înființarea acestui Birou. 

Alte recomandări pe care le considerăm importante ar fi: 

- actualizarea și modificarea legislației privind pescuitul și acvacultura prin 

introducerea unor pedepse semnificative, în principal prin sancționarea cu 

pedeapsa închisorii pentru mai multe infracțiuni prevăzute de această lege; 

- armonizarea legislației ce pedepsește faptele săvârșite împotriva faunei 

amenințate, cu cea din alte state membre UE, ori chiar la nivel mondial. 

- conștientizarea personalului din cadrul agențiilor și instituțiilor de aplicare a 

legilor din domeniul braconajului, comerțului ilegal cu specii protejate, 

pescuit și acvacultură, habitate protejate, în vederea aplicării prompte și 

nepărtinitoare a legislației în vigoare; 

- recomandăm ca, atunci când sunt descoperite de către polițiști persoane ce 

au astfel de preocupări infracționale, procurorii și judecătorii să  aplice 
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sancțiunile prevăzute de legislații în vigoare, să avem ca rezultat o 

condamnare definitivă la pedeapsa închisorii, și nu amenzi contravenționale, 

ori „scoaterea de sub urmărire penală” (ceea ce este și mai grav); 

- pregătirea continuă persoanelor ce au atribuții de aplicare a legii în domeniul 

studiat, prin participarea la grupuri de lucru naționale și internaționale, la 

conferințe și seminarii  științifice alături de specialiști, lucru care se întâmplă 

foarte rar în ceea ce privește infracționalitatea cu specii protejate; 

- crearea de oportunități pentru pescarii din Delta Dunării care, din lipsă de 

resurse financiare, braconează specii de sturion din zonă. În ultima perioada 

s-a încercat reconversia acestora către locuri de muncă în domeniul 

turismului, însa puțini dintre ei beneficiază cu adevărat de această 

oportunitate, deoarece majoritatea au studii minime ori deloc, ori locuiesc în 

zone inaccesibile turismului; 

- conștientizarea importanței acestor specii pe cale de dispariție în rândul 

vânătorilor, întrucât marea majoritate a braconierilor provin din rândul 

acestora. Presupunem că ar fi necesare și o serie de verificări periodice din 

partea instituțiilor abilitate a activității vânătorilor ce dețin permis de 

vânătoare; 

- deși bugetul alocat este deficitar pentru majoritatea instituțiilor statului, 

acțiunile de prevenire și combatere a infracționalității cu specii protejate 

trebui să vină trebuie să beneficieze de un suport tehnic și financiar 

suficient, care poate fi obținut și prin intermediul fondurilor europene, al 

granturilor de cercetare etc.; 

În Marea Britanie, spre exemplu, autoritățile cu atribuții de aplicare a 

legislației în domeniul traficului cu viață sălbatică sunt: poliția, o unitate națională 

pentru criminalitatea ce are ca obiect fauna sălbatică (The National Wildlife Crime 

Unit), un serviciu de informații specializat pe combaterea infracționalității cu viață 

sălbatică, organizația vămilor (asemănătoare cu Direcția Generală a Vămilor din 
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România), o autoritate de management și o agenție nou înființată ce luptă 

împotriva comerțului cu specii protejate. 

Păstrând, bineînțeles proporțiile, Biroul pentru Combaterea Criminalității 

cu Specii Protejate ar putea reprezenta o nouă direcție a eforturilor depuse 

împotriva criminalității cu faună amenințată, și totodată să fie parte a poliției 

responsabilă și capabilă să urmărească întreg lanțul infracțional, de la comitere 

până la condamnarea infractorilor. 
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