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Rezumat: Cunoașterea factorilor psihologici ce influențează negativ conștiința făptuitorului la comiterea 

infracțiunii de poluare a apei, constituie o cerință indispensabilă procesului calificării și individualizării răspunderii 

penale, dar și celui de reglementare a normelor de conduită specifică activității cu impact asupra mediului. Prezenta 

lucrare analizează din punct de vedere legislativ și doctrinar elementul de ordin general caracteristic componenței 

infracțiunii de poluare a apei, în dorința clarificării unor aspecte contradictorii referitoare la latura subiectivă și 

trăsăturile acesteia, argumentând și susținând ideia că lipsa cercetării subiectului în cauză crează și ar fi de natură să 

creeze și în continuare neclarități la calificarea acestei infracțiuni. 

 

Cuvinte cheie: atitudine psihică; poluare; resurse acvatice; vinovăție; intenție; imprudență; consecințe 

prejudiciabile; pericol social. 

 

 

Introducere 

 

În calitatea de semn obligatoriu la considerarea infracțiunii, latura subiectivă exprimă atitudinea 

psihică a făptuitorului ce precede și însoțește acțiunile sau inacțiunile sale infracționale, atitudine influențată 

și controlată de funcția intelectivă, volitivă și afectivă (emoțională) a psihicului uman ce, odată fiind 

exteriorizată, permite determinarea vinovăției, motivului și scopului săvârșirii infracțiunii. 

 

Metode și materiale utilizate 

 

Pentru realizarea studiului propus a fost utilizat un spectru larg de surse cu caracter didactic, dar și 

științific publicate de autorii în domeniu, atât din țară, cât și de peste hotare. 

De asemenea, au fost utilizate metode de cercetare, cum ar fi: observația, deducția, metoda 

cantitativă, precum și cea sistemică. 

 

Rezultate obținute și discuții  

 

După cum spuneam, latura subiectivă constă într-un complex de stări de conștiință specifice, care 

preced și însoțesc actele exterioare și care converg spre acte periculoase, sau produc astfel de urmări, datorită 

neglijenței infractorului [15, p. 173]. Deci, reieșind din noțiunea atribuită laturii subiective în calitate de 

semn al componenței de infracțiune, și ea, la rândul ei se compune din anumite elemente, unele fiind 

obligatorii (vinovăția), iar altele facultative (motivul și scopul).  

Vinovăția. Deși nu este definită expres în Codul penal, vinovăția în calitatea s-a de semn obligatoriu 

al laturii subiective este definită de doctrina penală drept atitudinea psihică (conştientă şi obiectivă) a 

persoanei faţă de fapta prejudiciabilă săvârşită şi urmările prejudiciabile ale acesteia, ce se manifestă sub 

formă de intenţie sau de imprudenţă [12, p. 235]. Prin urmare, aceste din urmă două categorii diferite de 

atitudine manifestate de către făptuitor atât față de acțiunile sale sau inacțiuni, cât și față de consecințele 

acestora, nu reprezintă altceva decât forme derivate ale vinovăției care indică asupra gradului diferit de 

pericol social al manifestării negative.  

Intenția. Pentru o consecventă examinare și o mai bună înțelegere a faptului cum poate fi apreciată 

intenția și ce rol are aceasta la calificare și individualizarea pedepsei pentru infracțiunea de poluare a apei, 

considerăm că e oportun să începem de la tălmăcirea definiției atribuite acesteia de legiuitor în textul normei 

de la art. 17 CP RM. Potrivit acesteia, se consideră că infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie dacă persoana 

care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut 

urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări. La prima 
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vedere pare a fi destul de clar că intenția înseamnă atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta sa (săvârșită 

prin acțiune sau inacțiune), precum și față de urmările prejudiciabile. Însă, atunci când încercăm să înțelegem 

cum va fi apreciată aceasta în funcție de caracterul formal sau material al infracțiunii, ne apare întrebarea: la 

care urmări s-a referit legiuitorul în textul normei citate mai sus, la urmările de pericol sau cele de rezultat?, 

pentru că până la urmă ambele sunt urmări prejudiciabile. În același timp mergând mai departe cu 

interpretarea, și anume examinând înțelesul ultimei părți a textului ce redă conținutul aceleiași norme: ....le-a 

dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări, ne dăm seama că legiuitorul, totuși, sa referit 

la consecințele de rezultat, deoarece, dacă era vorba de cele de pericol, nu mai era necesar a fi precizat că 

făptuitorul și le-a dorit sau le admitea. Or, odată cu săvârșirea oricărei infracțiuni, dacă nu există un 

prejudiciu real (consecință de rezultat), atunci în mod obligatoriu există unul eventual sau cel puțin pericolul 

de a se produce (consecință de pericol). Această din urmă consecință se subînțelege atâta timp, cât se 

produce simultan cu acțiunea făptuitorului, în timp ce consecința de rezultat are o altă natură, fapt ce 

determină a fi precizată în textul legii, ceea ce a și făcut legiuitorul la formularea conținutului art. 17 CP RM. 

Mai ales că în cazul infracțiunilor intenționate, făptuitorul urmărește obținerea rezultatului (daunei), iar dacă 

acesta nu s-a produs, consecința oricum există dar rămâne a fi  una de pericol, una „de rezultat neîmplinit”, 

sau mai bine-zis una „nematurizată”, neveritabilă. Deși în cazul infracțiunii de poluare a apei, însăși poluarea 

constituie o consecință ce constă în pericolul de a se transforma în daune, iar prin urmare consecința poate fi 

atât una de pericol, cât și una de rezultat, în contextul în care tindem să atribuim acesteia caracter formal, 

considerăm că aprecierea intenției trebuie raportată doar la faptă, consecințele de pericol fiind subînțelese, 

absorbite de aceasta, odată ce se produc concomitent.  

 De altfel, orice infracțiune generează anumite consecințe (urmări). Adică, în toate situațiile există un 

raport cauzal între faptă și consecință, însă în funcție de categoria acesteia (de pericol sau de rezultat) se 

determină și gravitatea faptei. De aceea, reiterăm că atunci când se face diferențierea între componențele 

formale și cele materiale de infracțiune, simpla consecință a faptei nu trebuie să fie folosită deja în calitate de 

element determinant în delimitarea infracțiunilor formale de cele materiale. Infracțiunile formale generează 

și ele consecințe negative, numai că acestea constau în primejdia de a se materializa, altfel spus, transforma 

în consecințe materiale (de rezultat - prejudicii). La rândul său și consecințele de pericol pot fi „gradate”, 

altfel spus, divizate în categorii diferite de consecințe, unde cele ce au grad prejudiciabil redus, 

nesemnificativ fără a crea un pericol iminent (sporit), constituie doar temei al calificării lor drept 

contravenții. Prin urmare și contravenția de poluare a apei s-ar diviza în componență formală și materială. 

Contrar acestor considerente, în dreptul spaniol și cel german, spre exemplu, punerea în pericol a mediului, 

persoanelor sau bunurilor trasează frontiere între dreptul penal și dreptul administrativ, în sensul că în lipsa 

acesteia, fapta nu constituie infracțiune, ci abatere administrativă. Venim cu aceste precizări, deoarece mai 

există unele confuzii la nivel de doctrină în considerarea caracterului material sau formal al infracțiunii, fapt 

care creează mari dificultăți și la stabilirea criteriilor de apreciere în conținutul fiecăreia din ele a semnelor 

obligatorii ale laturii subiective, adică a vinovăției, ne mai vorbind de formele acesteia (intenția și 

imprudența) cu modalitățile ei (intenția directă și indirectă). Precizarea se mai cere și în condițiile în care 

există două opinii contradictorii asupra esenței și conținutului intenție atunci când este raportată la 

infracțiunile formale și respectiv la cele materiale. Prima se referă la faptul că intenția are importanță doar la 

calificarea componențelor materiale de infracțiuni (ea indică atitudinea psihică a subiectului atât față de 

acțiune sau inacțiune, cât și față de consecințe (de rezultat). În cazul infracțiunilor formale la care 

consecințele (de rezultat) nu constituie un element obligatoriu ce ar avea influență la calificare, atitudinea 

psihică a subiectului se determină numai față de acțiuni sau inacțiuni. Cu atât mai mult, la componențele 

formale de infracțiuni clasificarea intenției în directă și indirectă este lipsită de sens, iar în cazul lor ar trebui 

să vorbim doar de intenție directă [17, p. 80] față de acțiune sau inacțiune.  

Cea de-a doua poziție se referă la faptul că atitudinea psihică a făptuitorului atât față de faptă, cât și 

față de consecințe trebuie de determinat indiferent de faptul dacă este vorba de componențe materiale sau 

formale de infracțiuni, deoarece fiecare infracțiune este materială, odată ce generează o consecință negativă, 

fie formală sau materială [20, p. 35], [4, p. 163].   

Iată tocmai aici se observă că unii autori nu apreciază corect categoriile de consecințe la stabilirea 

caracterului infracțiunii, fapt ce complică procesul evaluării importanței intenției în funcție de fiecare 

categorie de infracțiune în parte, formală sau materială, atunci când nu se face diferență însăși între 

consecințe (de pericol și de rezultat). Nu sunt toate infracțiunile materiale pentru că sunt urmate de 

consecințe, ci doar cele a căror consecințe sunt de rezultat material (produc o daună). 

Cu toate aceste observații aduse, rămânem, totuși, adepți a celei din urmă poziții, adică a faptului că 

și în cazul infracțiunile formale, deopotrivă cu cele materiale trebuie analizată atitudinea psihică a 

făptuitorului atât față de faptă, cât și față de consecințe. Numai că, la aprecierea vinovăției făptuitorului 

trebuie analizată pe rând atitudinea lui psihică față de faptă și apoi față de consecințe, indiferent dacă sunt de 
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pericol sau de rezultat. Prin urmare, infracțiunea de poluare a apei, în principiu, se săvârșește doar din 

intenție directă față de acțiune sau inacțiune, fără a mai fi necesară examinarea acesteia în raport cu 

consecința. Or, doar acțiunile făptuitorului, în principal, sunt coordonate cu factorul volitiv ce reprezintă 

facultatea psihică prin care sunt mobilizate ori orientate conștient energiile fizice în vederea săvârșirii actului 

de conduită exterioară. În caz contrar, dacă nu privim lucrurile diferențiat (în parte față de acțiune și 

consecință) ar trebui să spunem că dacă fapta este săvârșită din intenție, atunci și consecința a fost generată 

tot intenționat, ceea ce nu este corect, deoarece nu ne vom afla în prezența infracțiunii de poluare a apei (ci a 

celei prevăzute la art. 151, 152, 149 CP RM) atâta timp, cât ea cere pentru a fi considerată manifestarea 

atitudinii imprudente din partea făptuitorului față de consecințele de rezultat. Da, înțelegem că din punct de 

vedere psihologic atitudinea unei persoane față de un fenomen sau altul nu poate fi separată, însă în cazul 

infracțiunilor de poluare, anterior și în momentul săvârșirii ei, autorul își concentrează mai întâi emoțiile și 

conștiința asupra actului fizic (aruncarea deșeurilor), apoi asupra consecințelor. De cealaltă parte, sintagma 

„a admite, în mod conștient” (intenția indirectă) utilizată în textul ce descrie intenția (art. 17 CP RM) nu este 

caracteristică acțiunii de poluare, deoarece sensul ei, într-un fel sau altul, ne duce în zona fenomenului 

imprudenței. Adică, persoana nu a săvârșit fapta intenționat, însă ea s-a produs totuși din cauza că nu a fost 

prudentă în desfășurarea activităților sale deși putea și era obligată să o facă, adică era conștientă, dar a 

admis (art. 18 CP RM). Din toate aceste considerente, susținem teza precum că în cazul infracțiunile formale 

nu putem vorbi despre intenție indirectă față de faptă, cu atât mai mult, atunci când ne referim la infracțiunea 

de poluare a apei. Chiar și în cazul poluării accidentale vorbim de imprudență față de acțiune și consecință și 

nu despre intenție indirectă, pentru că nu este în puterea făptuitorul să admită sau să nu admită o acțiune, 

deoarece în acest caz ar trebui în genere să se abțină de la orice acțiune legală din teama că activitatea sa 

întru-n moment sau altul va genera o daună. Doar trăim într-o lume a riscurilor fapt care nu ar trebui să 

constituie un motiv de a ne abține de la orice activitate susceptibilă de riscuri, de altfel, toate activitățile 

umane sunt însoțite de ele. Această concepție, de fapt, ar depăși chiar și limitele principiului precauției care 

este cel mai restrictiv în acest sens. Or, săvârșirea acțiunilor de poluare, tot timpul au loc din intenție directă, 

doar făptuitorul a dorit în mod conștient să arunce gunoiul să împrăștie pe suprafața solului pesticide, etc., și 

nu a admis acțiunea sa (intenție indirectă). Și doctrina penală autohtonă apreciază că latura subiectivă a 

infracțiunii de poluare a apei se caracterizează prin vinovăție intenționată (intenție directă) față de faptă și din 

intenție indirectă față de consecințe, în sensul că persoana în unele cazuri admite sau crede ușuratic că 

acestea nu vor surveni sau că vor putea fi ușor înlăturate [13, p. 224]. Cu toate acestea, în privința ultimei 

părți a frazei enunțate (crede ușuratic că acestea nu vor surveni) observăm că deși autorul menționează 

despre intenție indirectă față de consecințe, atitudinea respectivă seamănă mai mult cu o imprudență din 

încredere exagerată în sine (vezi art. 18 CP RM). Și în general, se observă că atitudinea ce indică la intenția 

indirectă a făptuitorului atunci când este raportată la consecințe, se aseamănă, contopește practic, cu 

imprudența (încrederea exagerată în sine), precum și cu intenția depășită (atunci când făptuitorul a prevăzut 

consecințe mai grave, dar considera în mod ușuratic că nu se vor produce). De aceea, actualmente se cere ca 

intenția și imprudența să fie apreciate distinct față de faptă și față de urmări, pentru că intenția poate fi 

directă sau indirectă doar atunci când se raportează la consecințe. Nu în zadar unii autori atunci când clasifică 

intenția, precizează că ea se prezintă sub două modalități (directă și indirectă), doar în funcție de atitudinea 

făptuitorului față de survenirea urmărilor prejudiciabile [6, p. 204]. Tot aceștia precizează că nu pot fi 

săvârșite cu intenție indirectă infracțiunile cu componențe formale. În același sens, se exprimă și alți autorii, 

considerând că intenția indirectă este străină componenţelor de infracţiune formale [14, p. 68]. Doctrina mai 

arată, și pe bună dreptate, că în ce priveşte vinovăţia faţă de acţiunea ce formează latura obiectivă a 

infracţiunilor formale, aceasta poate fi exprimată doar sub forma intenţiei directe, deoarece voinţa persoanei 

în aceste cazuri este îndreptată spre săvârşirea acţiunii [21, p. 214], chiar dacă există în cazul tuturor 

infracțiunilor consecințe, măcar de pericol dacă nu de rezultat. Iată de ce despre intenție sub toate aspectele 

sale putem vorbi doar în cazul infracțiunilor materiale (de rezultat), modalitățile sale putând fi analizate doar 

prin raportarea concomitentă la faptă și la consecință, iar în cazul infracțiunilor formale doar despre intenția 

directă față de acțiune sau inacțiune. Cu atât mai mult, astăzi în doctrină tot mai insistent, formele vinovăției 

(intenția și imprudența) sunt analizate diferențiat, raportate în parte față de faptă și față de consecință chiar și 

în cazul infracțiunilor materiale. În acest sens se mai spune că pentru alegerea normei juridico-penale 

concrete în vederea efectuării unei calificări exacte a faptei prejudiciabile comise, este necesar ca, pe de o 

parte, să se stabilească atitudinea psihică manifestată de făptuitor în  raport cu fapta prejudiciabilă săvârşită 

şi, după caz, faţă de urmarea prejudiciabilă [9, p. 61]. Bunăoară, fiind încă examinată din optica infracțiunii 

materiale, atunci când se ajunge la descrierea laturii subiective, se menționează că infracțiunea de poluare a 

apei se caracterizează prin intenție sau imprudență față de fapta prejudiciabilă și prin imprudență față de 

urmările prejudiciabile [7, p. 1273]. În literatura rusă de specialitate, de asemenea sunt identificate opinii 
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potrivit cărora infracțiunea de poluare a apei se caracterizează drept infracțiune săvârșită din intenție și din 

imprudență în raport cu acțiunea și din imprudență față de consecințe [19, p. 42].  

Observăm, deci, că acțiunea de poluare a apei poate fi săvârșită atât din intenție directă, cât și din 

imprudență față de faptă.  

Aceiași situație rămâne valabilă și în cazul trecerii la considerarea infracțiunii de poluare a apei drept 

una cu caracter formal. Astfel, vom spune de fiecare dată că acțiunea de introducere în ape pe orice căi și cu 

orice mijloace a substanțelor nocive de orice fel poate fi săvârșită cu intenție directă (făptuitorul și-a dorit 

realizarea acestor acțiuni), iar în cazul în care sunt prezente și consecințe de rezultat (daune), vom afirma că 

față de acestea făptuitorul din punct de vedere psihic a manifestat imprudență sub toate formele sale. Cu 

toate că adesea infracțiunea de poluare a apei se săvârșește din intenție directă față de fapta prejudiciabilă, nu 

sunt excluse situațiile în care aceasta ar pute fi săvârșită și din intenție directă față de consecințe. Spre 

exemplu, în scopul generării unor consecințe imateriale (de pericol), de agrement sau de altă natură, o 

persoană aruncă substanțe toxice în iazul vecinului, iar din cauza acestui fapt proprietarul, deși nu a suportat 

careva pierderi materiale, pentru că în el nu erau pești, cu acea apă nu a irigat, nu a adăpat animalele, nu s-a 

scăldat, etc., totuși suportă unele consecințe (imateriale) ce constau în blocare posibilității de a valorifica 

obiectivul acvatic respectiv. Deci, în situația de față, în pofida faptului că nu putem califica fapta drept 

infracțiune contra patrimoniului (art. 197 CP RM), contra sănătății persoanei (art. 151, 152 CP RM) în mod 

sigur fapta va fi calificată drept infracțiune de poluare a apei săvârșită din intenție directă față de consecințele 

de pericol. 

Însă, pot exista și situații când acțiunea de poluare a apei poate fi săvârșită și considerată drept cale 

sau mijloc prin care a fost atins alt scop infracțional. În asemenea caz, chiar dacă prin infracțiunea de poluare 

a apei făptuitorul și-a dorit survenirea urmărilor de rezultat (intenție directă), cum ar fi: moartea peștelui, a 

animalelor ce se vor adăpa cu această apă, decesul persoanei, cu toate că identificăm o intenție directă și față 

de consecințele de rezultat, până la urmă acestea deviază de la componenta acvatică, atentând deja la alte 

valori decât apa. Ea fiind folosită drept mijloc pentru atingerea scopului infracțional, iar cu această ocazie 

fapta va fi califică drept infracțiune de poluare a apei (înainte de toate), în concurs cu infracțiunea prevăzută 

la art. 145 alin. 2 lit. m) CP RM în cazul în care a dus la decesul persoanei. Așa ar trebui să fie calificată, cel 

puțin, pentru că în prezent se consideră că ultima o absoarbe pe prima stabilind o pedeapsă mai aspră, 

evident, ne având aplicabilitate aici noua structură a normei de la art. 229 CP RM, aceasta fiind aplicată doar 

cauzării decesului persoanei din imprudență ca urmare a săvârșirii infracțiunii de poluare a apei. Or, după 

cum se mai afirmă, în privința provocării decesului persoanei, făptuitorul acționează din imprudență, iar în 

cazul constatării vinovăției intenționate, acțiunile lui sunt calificate drept infracțiune contra vieții și sănătății 

persoanei [8, p. 478]. 

În acest context observăm că infracțiunea de poluare a apei poate fi săvârșită și din intenție directă 

față de consecințe, fapt care contrazice poziția unor penaliști [3, p. 291] care susțin că infracțiunile ecologice 

nu pot fi săvârșite intenționat, prin urmare poluarea intenționată a apei trebuie de calificat drept infracțiune 

de diversiune. Da, poluare intenționată a apei poate fi calificată ca diversiune, însă în toate situațiile aceasta 

urmează a fi calificată numai cu luarea în considerare a atitudinii psihice față de consecințe, corelate în mod 

obligatoriu cu scopul urmărit. Spre exemplu, dacă făptuitorul poluează apa din intenție directă și în scopul 

slăbiri bazei economice și capacității de apărare a statului, atunci fapta va fi calificată drept diversiune în 

temeiul art. 343 CP RM.  

Deci, reieșind și din prevederile legislației penale europene în compartimentul infracțiuni ecologice, 

acestea sunt considerate fapte săvârșite din intenție. Bunăoară, în Spania, infracțiunile de mediu sunt 

infracțiuni săvârșite cu intenție. Subiectul trebuie să aibă conștiință și voința de a realiza un act de poluare 

care nu respectă reglementarea administrativă care protejează mediul. În dreptul german, acționează același 

principiu: un comportament nu este infracțional atâta timp, cât autorul său nu a acționat cu intenție, cu 

excepția cazurilor în care legea incriminează și faptele săvârșite din culpă. Din acest punct de vedere, 

infracțiunile ecologice sunt infracțiuni comise cu intenție [10, p. 279]. Cu toate acestea, în literatura juridică 

de specialitate [3, p. 291], se mai susține că după latura subiectivă, infracțiunea de poluare a apei este 

caracterizată a fi săvârșită prin imprudență sau prin două forme de vinovăție. Într-adevăr, în cazul în care 

infracțiunea de poluare a apei este urmată de daune, spunem că ea este săvârșită cu două forme de vinovăție: 

atunci când făptuitorul, săvârșind cu intenție o faptă prevăzută de legea penală, produce din imprudență un 

rezultat mai grav sau un rezultat în plus față de acela prevăzut, urmărit și acceptat [23, p. 61]. În literatura de 

specialitatea această formă de vinovăție este numită praeterintenție, intenție depășită sau intenție dublă. 

Clar, infracțiunea săvârșită din praeterintenție nu ne dă temei să credem că știința dreptului penal recunoaște 

și o a treia formă de vinovăție situată între intenție și imprudență, ci că există unele categorii de infracțiuni 

săvârșite cu două forme de vinovăție. Este și cazul infracțiunii de poluare a apei care, în sensul legislației 

noastre ar trebui să cunoască un șir de agravante, deoarece doar în cazul existenței acestora putem vorbi 
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despre praeterintenție (poluarea apei soldată cu moartea animalelor, îmbolnăvirea oamenilor sau chiar 

decesul din imprudență a acestora). Or, acest lucru este susținut și de doctrina română [11, p. 115], acolo 

unde se menționează că în anumite modalități agravate, infracțiunea de mediu va cunoaște în latura 

subiectivă praeterintenția. Aceasta se va întâmpla în cazurile în care faptele intenționate vor produce urmări 

mai grave față de care atitudinea făptuitorului este una specifică culpei. Iată, de fapt, și aici se observă că 

atitudinea făptuitorului față de faptă trebuie privită diferențiat în comparație cu cea manifestată față de 

consecință (de rezultat) odată ce se menționează că în cazul urmărilor, atitudinea făptuitorului este specifică 

culpei (ce semnifică greșeală, imprudență). 

Totuși, pe fonul clarificării instituției vinovăției depășite, considerăm necesar să venim cu precizarea 

că în cazul infracțiunii de poluare a apei, ea trebuie să fie considerată doar atunci când făptuitorul în 

momentul săvârșirii manifesta intenție directă atât față de acțiune, cât și față de consecințele de pericol 

(poluare) pe care inițial și le dorea, însă din anumite cauze au survenit unele mai grave decât cele la care se 

aștepta. Spre exemplu, prin acțiunea de poluare a apei din iazul ce aparține vecinului, făptuitorul urmărea 

scopul determinării proprietarului de a nu o folosi, însă după ce acesta s-a scăldat, a decedat din cauza 

îmbolnăvirii. În această situație persoana va fi sancționată potrivit art. 145 CP RM, fiind în prezența 

omorului intenționat săvârșit prin praeterintenție, aplicat cu luarea în considerare a prevederilor de la art. 19 

CP RM (dacă, drept rezultat al săvârşirii cu intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave din 

imprudență...... infracţiunea se consideră intenţionată). În cazul în care, aceeași persoană a aruncat deșeuri 

sau alte substanțe toxice în iazul vecinului fără a-și manifesta vreo intenție față de consecință, iar în urma 

acestui fapt persoanei i s-au cauzat leziuni corporale grave sau deces, nu suntem în prezența infracțiunii de 

poluare a apei săvârșită cu praeterintenție, ci în prezența eventualului art. 229 alin. 4 CP RM. Spunem 

eventualul, deoarece optăm spre a modifica structura actualei norme de la art. 229 CP RM prin a recurge la 

includerea agravantelor, astfel încât alin. 4 să prevadă răspunderea pentru decesul persoanei ca urmare a 

acțiunilor de poluare a apei. Anume astfel trebuie înțeleasă esența prevederilor art. 19 din CP RM. Or, aici se 

spune clar că dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave, în 

sensul că la săvârșirea infracțiunii de poluare a apei făptuitorul, totuși, intenționa să producă urmări, însă nu 

atât de grave. Deci în cel ultim caz, făptuitorul în general nu manifesta intenție față de consecințe, respectiv 

va fi sancționat pentru omor din imprudență survenit în urma poluării apei. Deși în aparență, din textul art. 19 

CP RM în partea care menționează că ...răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă 

persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate... 

indică la imprudența făptuitorului față de urmări, totuși aceasta nu se referă la atitudinea psihică față de 

urmări în general (ce le-ar include pe cele inițiale), ci doar la imprudența față de urmările mai grave ce au 

depășit intenția inițială a făptuitorului. Doar vorbim prin acest exemplu în partea respectivă a expunerii 

despre intenția depășită și nu despre imprudența depășită. 

În aceste împrejurări, trebuie să recunoaștem că norma de la art. 19 CP RM se referă în exclusivitate 

la partea consecințelor ce a depășit intenția inițială și, doar față de aceasta stabilește regula precum că 

răspunderea penală survine numai dacă persoana a prevăzut urmările, adică sunt din imprudență. 

În context, dacă atitudinea făptuitorului față de consecința inițială este intenționată, iar față de cea 

care a depășit-o pe prima (urmarea mai gravă) este imprudentă, atunci consecința privită ca un tot întreg duce 

la considerarea infracțiunii drept intenționate. Însă, dacă atitudinea inițială față de consecință este 

imprudentă, iar partea din urmări care sunt mai grave sunt, de asemenea imprudente, atunci infracțiunea 

rămâne a fi considerată săvârșită tot din imprudență (art. 149 CP RM, iar în cazul poluării apei, în prezent la 

art. 229 CP RM și eventualul art.229 alin. 4 CP RM). Deci, în toate situațiile, norma de la art. 19 CP RM 

trebuie aplicată doar în limita urmărilor mai grave generate din imprudență ce depășesc cuantumul 

consecinței inițiale urmărită de făptuitor cu intenție directă (intenția depășită), fiind considerată o a doua 

infracțiune ce formează o infracțiune unică compusă. Or, pe bună dreptate se spune că în infracțiunile cu 

două forme de vinovăție este necesar să determinăm separat, paralel vinovăția intenționată a primei 

infracțiuni atât față de acțiuni, cât și față de consecințe [4, p. 172]. De aceea, praeterintenția este specifică 

doar infracțiunilor intenționate (vătămarea intenționată gravă a integrității corporale care a provocat decesul 

victimei-art. 151 alin. 4 CP RM, distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor care s-a soldat cu 

decesul persoanei-art. 197 alin. 2 lit. d) CP RM), respectiv, în cazul infracțiunii de poluare a apei, atunci 

când fapta este săvârșită din intenție față de consecințele de pericol (poluare intenționată). În același timp, 

dacă prin săvârșirea aceleiași fapte se urmărește survenirea consecințelor de rezultat (omor, diversiune) 

atunci vom vorbi de infracțiunile prevăzute la art. 145 CP RM, art. 343 CP RM, etc. Totuși, în acest ultim 

caz normele menționate trebuie aplicate în concurs cu art. 229 CP RM, și eventualul art.229 alin. 1 CP RM, 

deoarece până la urmă, pe lângă decesul persoanei mai există și un prejudiciu asupra mediului care trebuie și 

el reparat și, respectiv sancționat pecuniar. 
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Deci, pentru mai multă precizie și claritate, în scopul evitării unor confuzii la interpretarea și 

înțelegerea esenței textul de la art. 19 CP RM, acesta trebuie completat după cum urmează: „Dacă, drept 

rezultat al săvârşirii cu intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag 

înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului, răspunderea penală pentru 

atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile mai grave, dar considera în 

mod ușuratic (imprudență) că ele vor putea fi evitate .....”. Printre altele, încă odată observăm că în limitele 

uneia și aceleiași infracțiuni se produc două atitudini psihice distincte ale făptuitorului, una față de acțiune și 

alta față de consecințe [18], [17, p. 158-178], fără ca vinovăția să fie considerată mixtă. 

Dacă tot am ajuns a discuta despre imprudență, amintim că infracțiunea de poluarea a apei, în 

majoritatea cazurilor este săvârșită din imprudență față de consecințe.  

Spunem în majoritatea cazurilor, pentru că sunt admise și situațiile în care făptuitorul ar acționa cu 

intenție directă dorindu-și survenirea doar a consecințelor de pericol (poluarea apei). Însă există cazuri când 

prin poluare apei se urmărește scopul distrugerii unor bunuri, produse, sau chiar decesul persoanei 

(consecințe de rezultat). De aceea spuneam mai sus că intenția și imprudența trebuie de analizat diferențiat 

atât față de acțiune sau inacțiune, cât și față de consecințe, indiferent dacă sunt de pericol sau de rezultat. În 

acest sens, în doctrina penală se susține că suntem în prezența unei intenții directe nu numai față de scopul 

final (în cazul nostru decesul persoanei), ci și față de urmarea (poluarea apei) ce constituie mijlocul necesar 

pentru realizarea scopului prestabilit. De cealaltă parte, spunem că nici o infracțiune de poluare a apei soldată 

cu urmări mai grave (care în totdeauna sunt de rezultat) nu poate fi săvârșită din intenție față de consecința 

de rezultat, deoarece în acest caz ea nu va mai fi calificată astfel, ci în funcție de categoria consecințelor 

produse și dorite de făptuitor, se va califica în una din infracțiunile intenționate contra sănătății, 

patrimoniului, etc. Și aici, atitudinea imprudentă a făptuitorului trebuie analizată în parte, față de faptă și față 

de consecință. Dacă în cazul manifestării intenției față de faptă nu există și o intenție față de consecință, 

atunci în cazul săvârșirii faptei din imprudență și consecința tot se datorează imprudenței.  

Fără îndoială, după cum se mai susține, infracțiunea de mediu va fi comisă cel mai adesea cu o 

atitudine psihică ce corespunde culpei, atât din punct de vedere intelictiv, cât și volitiv. Neglijența și ușurința 

vor fi cele care se vor regăsi cel mai adesea în latura subiectivă a unei infracțiuni care face parte din grupul 

faptelor de mediu [11, p. 115]. 

Potrivit literaturii de specialitate, dar reieșind și din prevederile art. 18 CP RM, imprudența cunoaște 

și ea două modalități: încrederea exagerată (persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 

sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi 

evitate) și neglijența (persoana îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu 

a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă).  

Deși se susține că infracțiunea de poluare a apei este întotdeauna săvârșită din intenție față de faptă, 

totuși nu excludem că aceasta s-ar putea comite și din imprudență față de faptă, însă e vorba mai mult de 

încredere exagerată întâlnită doar în cazurile de poluare accidentală. Spre exemplu, șoferul camionului care 

transporta substanțe toxice fiind încrezut în sine că va putea circula în curbă cu viteza de 80 km/h, s-a 

răsturnat, astfel substanțele toxice deversându-se pe sol sau în apă a cauzat poluarea ei. Fapta respectivă 

urmează a fi califică drept infracțiune de poluare a apei din imprudență sub forma încrederii exagerate în 

sine față de faptă. Adică, făptuitorul își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, însă în mod 

ușuratic credea că nu se vor produce. În cazul poluării apei prin acțiuni intenționate, făptuitorul manifestă 

neglijență față de consecințe, adică în momentul aruncării deșeurilor sau substanțelor toxice în apă 

conștientizează caracterul ilicit al faptei, însă nu a prevăzut că acestea pot să aducă după sine unele 

consecințe, deși putea și era obligat să le prevadă. În acest ultim caz, făptuitorul considera că acțiunile sale 

nici de cum nu vor duce la poluarea apei, adesea considerându-le chiar lipsite de ilegalitate, ne prevăzând 

astfel că pot exista și consecințe, încercând prin aceasta să-și atingă scopul de profit, adesea prin 

economisirea banilor odată ce evită să întreprindă acțiuni prescrise de legislația în domeniul protecției 

mediului. De fapt, majoritatea activităților de poluare a apei sunt realizate conștient și volitiv de către 

făptuitor considerând în mod ușuratic că consecințele nu vor surveni, iar în majoritatea cazurilor, că acestea 

nu vor fi observate. Aceste semne ale laturii subiective, de fapt, indică la ideea că majoritatea infracțiunilor 

de poluare a apei sunt săvârșite din imprudență față de consecințe. După cum observă și unii autori ruși [16, 

p. 62], marea majoritate a infracțiunilor ecologice sunt săvârșite din imprudență (neatenție), atâta timp cât 

consecințele nu sunt prevăzute ori se consideră că vor fi evitate. Totodată, la săvârșirea infracțiunii de 

poluare a apei, deși adesea nu există un scop infracțional bine determinat, există totuși un scop ascuns, în 

multe cazuri cu caracter material, legat de obținerea unor foloase pecuniare. Prin urmare, un scop, așa-zis 

indirect, este evident și unic aproape în toate cazurile, obținerea avantajelor pecuniare prin economisire, în 

sensul că se evită a suporta cheltuieli pentru evacuare, transportare, depozitarea deșeurilor, construcția, 

amenajarea și întreținerea depozitelor speciale, a sistemelor de canalizare și stocare a apelor reziduale, etc. În 
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situația subiecților persoane fizice, scopuri de a săvârși această infracțiune aproape că nu există, e vorba mai 

mult de o nepăsare față de componentele de mediu sau de numeroase motive sau cauze mai bine-zis: lipsa de 

surse financiare pentru construcția sistemelor de canalizare a apelor reziduale, lipsa de educație ecologică, 

cunoștințe în domeniul gestionării corecte a substanțelor nocive în agricultură, etc.  

Tocmai în aceste împrejurării se resimte importanța, dar în același timp, necesitatea expunerii și 

asupra semnelor facultative ale laturii subiective, vorbim aici de motivul și scopul urmărit de făptuitor la 

săvârșirea infracțiunii de poluare a apei. Deși, după esență sunt două elemente strâns legate între ele și 

apreciate tot timpul în mod corelativ, totuși, ele caracterizează diferențiat atitudinea psihică a făptuitorului la 

săvârșirea infracțiunii. Primul ajută la detectarea motivației, cauzei sau a pasiunii care a determinat persoana 

la săvârșirea infracțiunii, iar scopul reflectă obiectivul, rezultatul pe care tinde să-l obțină prin săvârșirea 

infracțiunii. Motivul în tot cazul precede scopul în procesul plăsmuirii interne a intenției criminale, de aceea 

ele sunt considerate elemente caracteristice doar infracțiunilor intenționate față de consecințe.   

În speță, cu toate că aceste două elemente subiective sunt apreciate de fiecare dată în mod facultativ, 

doar pentru individualizarea pedepsei penale, în cazul unor infracțiuni, importanța recurgerii la ele cunoaște 

anumite extremități diametral opuse. Dacă, pentru unele infracțiuni ce implică poluarea apei, pătrunderea în 

esența atitudinii psihice a făptuitorului față de motivul și scopul ce l-a determinat să acționeze sau să se 

abțină de la anumite acțiuni nu este necesară (lipsită de interes), atunci pentru unele infracțiuni, acest fapt 

este obligatoriu. Deci, de regulă, identificarea motivului și scopului săvârșirii infracțiunii de poluare a apei 

nu prezintă nici un interes la individualizarea pedepsei. Or, în cazul în care ne referim la faptul că majoritatea 

infracțiunilor de poluare a apei sunt săvârșite din imprudență față de consecințe, fie de pericol sau de rezultat, 

nu putem vorbi de un motiv și scop infracțional direct urmărit față de acestea. De cealaltă parte, identificare 

unor motive și scopuri premeditate de către făptuitor care nu vizează direct sau nu se limitează la poluare 

apei, ci decesul persoanei, pricinuirea unor pierderi materiale (moartea peștelui, distrugerea culturilor 

agricole în urma irigării cu apa poluată), slăbirea bazei economice a statului, ne duce deja la altă componență 

de infracțiune, apa poluată constituind aici doar un mijloc de săvârșire a infracțiunii de omor, etc., un 

instrument modelat în așa fel (modificată compoziția apei) încât să fie util pentru săvârșirea unei alte 

infracțiunii intenționate. În cazul de față, poluarea apei nu constituie în sine o infracțiune, ci coincide, se 

contopește cu mecanismul prin care se realizează acțiunea în calitate de element al faptei ce constituie la 

rândul său semnul (fapta prejudiciabilă) unei alte infracțiuni intenționate (art. 145, 151, 197 CP RM etc.), iar 

pedeapsa, care este una mai gravă, ar cuprinde-o, într-un fel sau altul, și pe cea stabilită pentru poluare. În 

alte cazuri, poluarea intenționată a apei în scopul slăbirii bazei economice a statului constituie un semn 

obligatoriu pentru considerarea altor infracțiuni, în cazul de față a diversiunii (art. 343 CP RM) și nici de 

cum a infracțiunii de poluare a apei. 

Deci, observăm că scopul acțiunilor de poluare a apei nu constituie un semn facultativ al acestei 

componențe (229 CP RM), ci mai degrabă un semn obligatoriu necesar a fi apreciat pentru calificarea altor 

infracțiuni decât cea de poluare a apei sau în unele cazuri coincide cu scopul acestora. Ori, scopul urmărit la 

săvârșirea infracțiunii constituie un semn facultativ util și necesar la individualizarea răspunderii și pedepsei 

penale, aprecierea personalității infractorului și nu la calificarea infracțiunilor, distingerea unor categorii de 

infracțiuni de altele, cum se întâmplă în situația descrisă mai sus. În cazul infracțiunii de poluare a apei, mai 

degrabă contează aprecierea gradul consecințelor prejudiciabile decât scopul săvârșirii infracțiunii, fapt care 

determină identificarea circumstanțelor agravante. Însă, în același timp, nu trebuie de confundat scopul 

infracțiunii cu consecințele acesteia. Primul constituie atitudinea psihică lăuntrică a persoanei față de 

rezultatul urmărit pe care și-l va atribui doar sine, pe când consecințele prejudiciabile constituie urmările ce 

reflectă realitatea obiectivă, depășind chiar năzuința internă a făptuitorului. Prin săvârșirea infracțiunii de 

poluare a apei, făptuitorul în sine urmărește scopul economisirii din contul resurselor acvatice care pot 

găzdui și alte impurități, deșeuri, fără a fi observat efectul, pe când în realitate pot apărea consecințe mult 

mai mari decât cele la care acesta s-a așteptat. În acest context, nu trebuie să uităm că în materie de 

consecințe, infracțiunea de poluare a apei, adesea, este o infracțiune săvârșită din imprudență, iar în cazul 

acestor categorii de componențe, motivul și scopul este lipsit de interes în procesul calificării [22, p. 342].  

 

Concluzii 

 

Oamenii nu iau în considerație, la ce consecințe catastrofale poate aduce poluarea neatentă a 

mijloacelor mediului înconjurător, inclusiv apa. Analizând situația infracțională ecologică (de mediu) din 

Republica Moldova, în special infracțiunea de polure a apei ne permite să ajungem la o concluzie, că 

organele de aplicare a normelor de drept nu prea se grăbesc sau nu doresc să pornească cauze penale pe 

infracțiunea de poluare a apei, bazată pe legea penală actuală, foarte slab lucrează la prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor ecologice (inclusiv infracțiunea de poluarea apei). Având în vedere, că în această 
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situație este greu de a demonstra atitudinea psihologică (latura subiectivă) față de fapta infracțională și 

urmările prejudiciabile, face ca multe persoane să fie liberate de la răspundere penală. 

Latura subiectivă este unul din cele patru elemente cheie la formarea componenței de infracțiune de 

poluarea apei., determinarea cu exactitate a acesteia va avea importanță la calificarea infracțiunii. Vinovăția 

la infracțiunea prevăzută la art. 229 CP RM este exprimată în ambele forme prevăzute de legea penală atât 

din intenție cât și din imprudență, însă nu este indicat expres în conținutul articolului. Ceea ce face să 

specificăm și să susținem că vinovăția la art. 229 CP RM se manifestă prin  intenție sau imprudență față de 

fapte și întotdeauna imprudență față de consecințe, acest fapt trebuie consemnat expres în conținutul de bază 

a articolului și propunem legiuitorului să modifice conținutul art. 229 CP RM. 

Totodată, ca concluzie, este important de remarcat și faptul că pentru infracțiunea specificată la art. 

229 CP RM, motivul și scopul nu este prevăzut în calitate de semn obligatoriu al laturii subiective. Prin 

urmare, deseori infracțiunea de poluarea apei se consideră a fi comisă fără un anumit motiv și scop. Din 

aceste considerente, evitarea determinării motivului și scopului în cazul infracțiunii de poluare apei nu 

influențează cu nimic procesul calificării acesteia sau individualizării pedepsei ce urmează a fi aplicată și nu 

trebuie confundat cu însăși acțiunea prin care se săvârșește o altă infracțiune (spre exemplu, diversiunea). Or, 

în cazul diversiunii scopul constă în slăbirea bazei economice a statului și nu poluarea apei.  
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