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Rezumat: Societatea de consum a adus, pe lângă binefacerile sale, multiple probleme, printre care şi cele 
decurgând din înmulţirea deşeurilor, cu efectele negative asupra mediului, datorită dezvoltării permanente a tuturor 
activităţilor economico-sociale care le generează. Existenţa unor norme naţionale diferite, de la stat la stat, care nu 
împiedică libera circulaţie a deşeurilor nocive, mai ales în ţările mai puţin dezvoltate, cât şi neimpunerea de sarcini stricte 
tuturor întreprinderilor ce produc reziduuri toxice, creează distorsiuni şi inegalităţi în ce priveşte condiţiile de mediu 
oferite propriilor locuitori, fiind afectat într-o oarecare măsură şi echilibrul ecologic general ori în anumite zone ale 
Terrei, ceea ce necesită adoptarea de reglementări internaţionale care să limiteze efectele dăunătoare transfrontaliere ale 
deşeurilor. 
 

Cuvinte cheie: deşeuri toxice; circulaţie transfrontalieră; reglementări; răspundere. 
 
 

Introducere 
 

Poluarea prin producerea de deşeuri este practic inevitabilă, având în vedere faptul că orice activitate 
generează resturi neutilizabile, iar cantitatea acestora se amplifică permanent din cauza sporirii nevoilor de 
progres ale societăţii [1].  

Dezvoltarea industrială nu a dus în paralel la o dezvoltare pe măsură a tehnicilor de gestionare a 
deşeurilor rezultate, însă adoptarea treptată a unui cadru normativ în domeniu a determinat apariţia unei 
importante pieţe specifice, în jurul căreia coexistă o serie de interese economice.  

În trecut gestionarea acestora nu reprezenta o preocupare pentru producători, însă, în prezent, conform 
legislaţiei de mediu producătorii de deşeuri, precum şi agenţii economici specializaţi în valorificarea sau 
eliminarea deşeurilor sunt obligaţi să asigure gospodărirea acestora într-un mod raţional din punct de vedere 
ecologic, ceea ce a generat apariţia unor companii de administrare a deşeurilor şi a unei pieţe în care acestea 
încetează a mai fi produse inutilizabile, devenind obiect al tranzacţiilor comerciale [2]. 

Decalajele calitative între condiţiile de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor din diferite ţări au luat naştere 
prin aplicarea de politici economice deosebite, ceea ce antrenează disparităţi privind nivelul de trai, dar şi în 
domeniul menţinerii unor condiţii de mediu care să asigure sănătatea locuitorilor. 

În ultimele decenii dificultatea statelor cu o economie puternică de a găsi locuri de depozitare, reciclare 
sau neutralizare a deşeurilor determină adoptarea de către acestea a unor soluţii facile, care să implice costuri cât 
mai mici. Astfel, numeroase companii producătoare de deşeuri periculoase din statele dezvoltate observând 
costurile ridicate necesare pentru  gestionarea acestor deşeuri în teritoriile naţionale, cât şi înăsprirea legislaţiei 
interne de mediu, au ales soluţia exportului deşeurilor periculoase, ceea ce a determinat apariţia a numeroşi 
brokeri în domeniu, care exportă în ţări mai puţin dezvoltate, evitându-se astfel costurile mult mai mari, cu 
impact direct asupra afacerilor firmelor respective, cât şi ale producătorilor. 

 
1. Regimul juridic privind circulaţia transfrontalieră a deşeurilor 
 
Primele norme referitoare la mişcările transfrontiere de deşeuri periculoase au fost incluse în unele 

instrumente internaţionale care, aveau ca obiect principal de reglementare aspecte privind securitatea efectuării 
transporturilor, însă cuprindeau şi măsuri referitoare la mişcarea transfrontieră a produselor periculoase [3], cum 
ar fi Regulamentul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase pe căile ferate (din 1924) sau 
Convenţia pentru prevenirea poluării de către nave (din 1973). 

 La sfârşitul anilor ’80 s-a simţit nevoia stabilirii unui cadru juridic adecvat, ca urmare a înmulţirii 
cazurilor de trimitere a deşeurilor toxice din ţările industrializate către ţările în curs de dezvoltare care a 
scandalizat comunitatea internaţională (spre exemplu, opt mii de butoaie cu deşeuri chimice au fost aruncate pe 
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plaja Koko din Nigeria, după ce navele care le transportau navigau din port în port încercând să scape de 
încărcătura de deşeuri periculoase, situaţie apărută pe prima pagină a ziarelor). 

În acest sens a fost adoptată Convenţia de la Basel (la 22 martie 1989, sub egida „Programul Naţiunilor 
Unite pentru Mediu”, intrată în vigoare la 5 mai 1992) privind controlul transportului peste frontiere al 
deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, care urmăreşte reducerea unor asemenea operaţiuni nu numai cu 
privire la deşeurile periculoase, ci şi pentru alte categorii de deşeuri. 

Potrivit Convenţiei fiecare stat-parte va trebui să adopte măsurile necesare pentru ca producerea de 
deşeuri periculoase sau alte reziduuri să fie redusă la minimum, iar punerea în funcţiune a unor instalaţii 
adecvate de eliminare a efectelor poluante să se realizeze, în măsura posibilă, în interiorul ţării. Totodată, statele 
părţi la convenţie trebuie să se asigure că persoanele implicate în administrarea deşeurilor periculoase vor lua 
măsurile necesare pentru a preveni creşterea poluării ce ar rezulta din gospodărirea lor, iar dacă poluarea are 
totuşi loc, să reducă la minimum consecinţele dăunătoare pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător.  

Referitor la transportul peste frontiere a deşeurilor periculoase şi altor reziduuri, în Convenţie se arată că 
acesta trebuie să fie redus la un minimum compatibil cu gestionarea eficace, conform metodelor ecologic 
raţionale, şi să fie efectuat astfel încât sănătatea omului şi mediul înconjurător să fie protejate împotriva 
efectelor nocive ce ar putea rezulta. De asemenea, nu se admite exportul de deşeuri periculoase sau de alte 
reziduuri către state sau grupuri de state care aparţin unor organizaţii de integrare economică şi/sau politică (în 
special ţări în curs de dezvoltare), ori care interzic prin legislaţia lor orice import de asemenea substanţe. 
Totodată, se arată că vor fi prevenite importurile de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri, dacă există 
motivul să se creadă că acestea nu vor fi gospodărite conform unor metode ecologice raţionale (art. 4, pct. 2 al 
Convenţiei de la Basel). 

În principiu, potrivit reglementărilor cuprinse în Convenţia de la Basel, transportul peste frontiera poate 
să fie autorizat numai dacă există una din următoarele situaţii: 

- statul exportator nu are capacitatea tehnică şi instalaţiile necesare pentru eliminarea deşeurilor 
respective într-o manieră eficientă şi raţională din punct de vedere ecologic;  

- deşeurile sunt solicitate ca materii prime pentru reciclare sau recuperare în industria statelor 
importatoare;  

- transportul deşeurilor se conformează altor criterii convenite de către parţi, cu condiţia ca aceste 
criterii să nu contravină obiectivelor convenţiei (art. 4, pct. 9); 

Statele exportatoare nu vor permite ca transportul peste frontieră să înceapă până când nu s-a primit 
consimţământul scris al statelor de tranzit; acestea vor confirma prompt primirea notificării exportatorului şi îşi 
vor face cunoscută poziţia în scris, în termen de 60 de zile, consimţind la transport (cu sau fără rezerve), 
refuzând permisiunea pentru transport sau cerând informaţii suplimentare. 

Toate statele pe teritoriul cărora tranzitează deşeuri periculoase trebuie să primească, de asemenea, în 
timp util, o informare completă asupra transportului ce se va efectua, în scopul pregătirii măsurilor ce pot fi 
necesare şi, în special, spre a putea evalua efectele acţiunii ce urmează să se desfăşoare.  

În cazul în care transportul de deşeuri periculoase sau alte reziduuri peste frontiere este considerat drept 
trafic ilicit, ca urmare a comportamentului exportatorului sau producătorului, statul exportator va trebui să 
asigure reimportarea deşeurilor periculoase în cauză (de către exportator sau producător, ori dacă este necesar, 
de către el însuşi, în propriul teritoriu). Dacă această operaţiune nu este posibilă, deşeurile trebuie să fie 
eliminate ecologic într-un termen de 30 de zile, din momentul în care statul exportator a fost informat cu privire 
la traficul ilicit sau într-un alt termen ce va fi convenit de către statele interesate.  

În anul 1995 a fost adoptată o interdicţie absolută asupra exporturilor de deşeuri periculoase din ţările 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) către cele care nu sunt membre ale acestei 
organizaţii, prin modificarea Convenţiei de la Basel.  

Statele părţi la această Convenţie trebuie să ia măsurile necesare pentru ca legile interne adoptate în 
domeniu să fie compatibile cu cele ale altor state, acţionând, la nevoie, în vederea armonizării regulilor în cauză. 

 
2. Instrumente cu caracter regional privind circulaţia transfrontalieră a deşeurilor periculoase 
 
În domeniul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase au fost adoptate mai multe instrumente 

cu caracter regional. 
Astfel, Convenţia privind interzicerea importurilor în Africa şi controlul mişcărilor transfrontiere şi 

gestiunea deşeurilor periculoase în Africa (la Bamako - Mali, în 1991, intrată în vigoare la 21 martie 1996) 
conţine dispoziţii privind protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva efectelor adverse ce pot rezulta în 
urma generării deşeurilor periculoase, interzicându-se orice import dintr-o ţară care nu este parte la Convenţie, 
indiferent de scop (eliminare sau valorificare). De asemenea mişcările transfrontiere de deşeuri periculoase între 
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statele părţi trebuie să fie reduse la minimul posibil, rămânând interzise în anumite cazuri şi trebuind să se 
supună întotdeauna unor condiţii de informare şi confirmare a statelor destinatare şi de tranzit. 

Acordul centroamerican de la Panama din 1992, adoptat de către Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua şi Panama pe o durată iniţială de 10 ani de la intrarea sa în vigoare cu posibilitatea 
prelungirii pentru perioade succesive de 10 ani, are ca obiect controlul mişcărilor transfrontiere de deşeuri 
periculoase în regiunea Americii Centrale.  

Acest acord cuprinde numeroase reglementări asemănătoare cu cele înscrise în Convenţia de la Basel: 
- excluderea din câmpul său de aplicare a deşeurilor nucleare şi a celor ce rezultă din funcţionarea 

normală a navelor (art. 2); 
- interdicţia de import în zonă a deşeurilor periculoase, precum şi de a se scufunda asemenea deşeuri în 

zonele maritime aflate sub jurisdicţia statelor contractante (art. 3); 
- obligaţia ca fiecare parte contractantă să introducă în legislaţia internă sancţiuni penale împotriva celor 

care proiectează, comit ori contribuie la comiterea de acţiuni considerate trafic ilegal (art. 4); 
Acordul nu stabileşte procedura transferurilor de deşeuri permise, astfel încât, potrivit principiului 

subsidiarităţii, se vor aplica dispoziţiile Convenţiei de la Basel cu privire la informarea şi consimţământul 
statelor părţi implicate. 

Convenţia de la Waigani, din 1995, cuprinde dispoziţii referitoare la interzicerea importurilor unor 
deşeuri periculoase şi radioactive în ţările Pacificului de Sud, la controlul mişcărilor transfrontiere şi la 
gestionarea deşeurilor periculoase, stabilind o serie de obligaţii generale cum ar fi:  

- fiecare stat parte la Convenţie trebuie să interzică prin reglementări interne importurile de deşeuri 
periculoase şi radioactive din state care nu sunt părţi la Convenţie; 

- statele dezvoltate (Australia şi Noua Zeelandă) au obligaţia de a interzice exportul deşeurilor 
periculoase şi radioactive în statele aflate în curs de dezvoltare aparţinând Forumului Pacificului de Sud sau în 
teritoriile cărora li se aplică Convenţia, cu excepţia schimburilor între Australia şi Noua Zeelandă; 

Convenţia stabileşte, totodată, procedura efectuării transferurilor de deşeuri, care este asemănătoare 
celei prevăzute de Convenţia de la Basel. 

Protocolul de la Izmir, din 1996, privind prevenirea poluării Mării Mediterane de mişcările 
transfrontiere de deşeuri periculoase şi eliminarea lor stabileşte că  atunci când deşeurile  nu pot fi eliminate 
într-un mod raţional ecologic în ţările în care sunt produse, din cauza lipsei mijloacelor tehnice adecvate, poate 
fi luată în consideraţie opţiunea autorizării mişcărilor transfrontiere. Este menţinută însă regula dublului 
consimţământ, precum şi obligaţia de a reimporta deşeurile dacă respectivul contract privind mişcarea lor nu 
poate fi executat [4]. Traficul ilicit trebuie reprimat, inclusiv prin sancţiuni penale (art. 8 al Protocolului). 

Acordul de la Moscova, din 1996, privind controlul mişcărilor transfrontiere de deşeuri periculoase şi 
alte deşeuri (adoptat la Moscova, la 12 aprilie 1996, între ţările Comunităţii Statelor Independente) are ca 
obiectiv stabilirea de compromisuri minime între statele părţi, în materia mişcărilor transfrontiere de deşeuri 
periculoase,  în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului; deşeurile radioactive sunt excluse din sfera de 
aplicare a acestui instrument internaţional.  

Acordul stabileşte o serie de obiective pentru atingerea cărora statele părţi trebuie să coopereze sub 
următoarele aspecte:  

- reglementarea internă şi controlul importurilor şi exporturilor de deşeuri periculoase (şi a altor 
deşeuri), precum şi tranzitul acestora prin zonele supuse jurisdicţiei fiecărui stat;  

- adoptarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranţei mişcărilor transfrontiere;  
- stabilirea normelor aplicabile pentru decontaminarea urgentă, în cazul unor accidente;  
- schimbul de informaţii privind dezvoltarea instalaţiilor şi tehnologiilor de eliminare a deşeurilor; 
O serie de alte instrumente internaţionale juridice conţin, de asemenea, unele interdicţii în materie, cum 

ar fi: Tratatul asupra Antarcticii, din 1959 (deschis pentru semnare la Washington, la 1 decembrie 1959, în 
vigoare de la 23 iunie 1961), Convenţia de la Londra, din 1972, privind prevenirea poluării marine prin 
deversarea de deşeuri şi alte materii, astfel cum a fost modificată în 1994, şi Convenţia de la Noumea, încheiată 
la 24 noiembrie 1986, privind protejarea resurselor naturale şi a mediului în regiunea Pacificului de Sud [5]. 

Alături de tratatele internaţionale cu caracter universal sau regional privind gestionarea deşeurilor au 
fost adoptate şi acorduri bilaterale, cum ar fi: Acordul de cooperare pentru protecţia sănătăţii omului şi a 
mediului în regiunea de frontieră, încheiat între Mexic şi SUA la Washington, la 12 noiembrie 1986; Acordul de 
la Ottawa, încheiat la 18 octombrie 1986 între Canada şi SUA, privind controlul mişcărilor transfrontiere a 
deşeurilor periculoase. 

În domeniul răspunderii pentru daune nucleare reglementările internaţionale au evoluat odată cu 
dezvoltarea industriei respective, pe măsura conştientizării riscului pe care energia nucleară îl presupune, 
relevant fiind faptul că, în anul 1977 Agenţia pentru Energie Nucleară (NEA) din cadrul Organizaţiei pentru 
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Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat Mecanismul multilateral de consultare şi supraveghere 
pentru deversarea în mare a deşeurilor radioactive, iar în anul 1991 Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică (AIEA) a pus bazele Programului privind standardele de siguranţă pentru managementul deşeurilor 
(RADWASS). 

 
3. Reglementări ale UE privind circulaţia transfrontalieră a deşeurilor periculoase 
 
În Uniunea Europeană Directiva-cadru nr. 75/442/CEE din 15 iulie 1975 (modificată ulterior prin alte 

directive), a enunţat unele principii generale privind gestionarea deşeurilor (care se regăsesc în regulile 
directoare ale Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu - UNEP), precum:  

- obligaţia statelor de a lua măsurile ce se impun pentru promovarea prevenirii, reciclajului şi 
transformării deşeurilor; 

- încurajarea diminuării cantităţilor privind anumite deşeuri; 
- desemnarea autorităţilor interne competente pentru a planifica, organiza, autoriza şi superviza 

operaţiunile de eliminare a deşeurilor [6]; 
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 5 aprilie 2006, privind deşeurile 

stabileşte cadrul legislativ privind administrarea deşeurilor în cadrul Uniunii Europene. Aceasta defineşte 
noţiuni de bază, precum deşeuri, valorificare sau eliminare şi stabileşte cerinţele esenţiale pentru gestionarea 
deşeurilor, în special obligaţia pentru unitatea sau întreprinderea care efectuează operaţiuni cu deşeuri, de a 
deţine o autorizaţie sau de a fi înregistrată, cât şi obligaţia statelor membre de a elabora planuri de gestionare a 
deşeurilor. Directiva instituie, de asemenea, principii majore, cum ar fi obligaţia de a trata deşeurile într-o 
manieră care să nu aibă efecte negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei sau cerinţa conform căreia 
costurile de eliminare a deşeurilor să fie suportate de către deţinătorul acestora, de către deţinătorii anteriori sau 
de către fabricanţii produsului din care derivă deşeurile respective, în conformitate cu principiul „poluatorul 
plăteşte”. 

În punctul 8 din preambulul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 19 
noiembrie 2008, privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive a fost subliniată necesitatea reexaminării 
Directivei 2006/12/CE în scopul: 

- clarificării unor noţiuni de bază, cum ar fi definiţiile referitoare la deşeuri, valorificare şi eliminare; 
- întăririi măsurilor care trebuie luate pentru prevenirea generării deşeurilor; 
- introducerii unei abordări care să ia în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor şi materialelor 

(şi nu doar stadiul de deşeu); 
- punerii accentului pe reducerea efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, 

consolidându-se valoarea economică a reziduurilor; 
În ce priveşte deşeurile periculoase, Directiva nr. 91/689/CEE din 12 decembrie 1991, care a înlocuit 

Directiva nr. 78/391/CEE din 20 martie 1978, referitoare la deşeurile toxice periculoase, are ca obiectiv 
asigurarea unei protecţii eficace a mediului, prevăzând un regim uniform de autorizare pentru întreprinderile 
care realizează stocajul, tratamentul ori depozitarea unor asemenea deşeuri. 

În domeniul transferurilor internaţionale de deşeuri, Uniunea Europeană a semnat Convenţia de la Basel 
şi a aprobat Decizia Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din 30 martie 1992, 
privind controlul mişcărilor transfrontaliere de deşeuri destinate operaţiunilor de valorificare, iar în 1997, 
„interdicţia de la Basel” a fost inclusă în legislaţia UE şi a devenit obligatorie pentru toate statele membre 
(articolele 14 şi 16 din Regulamentul privind transportul deşeurilor), Uniunea Europeană fiind cel mai 
important actor mondial care a aplicat interdicţia în legislaţia internă. 

Directiva din 6 decembrie 1984, completată şi modificată în 1985 şi 1986, stabileşte obligaţiile statelor 
membre de urmărire a deşeurilor şi de notificare a transporturilor aferente, iar Directiva 91/156 şi Regulamentul 
nr. 259, din 1 februarie 1993, privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri la intrarea şi la 
ieşirea din Uniunea Europeană completează arsenalul legislativ în domeniu.  

Regulamentul nr. 1013/2006/CE, care, de la data de 15 iulie 2007, a înlocuit Regulamentul nr. 
259/1993/CEE , stabileşte că exportul deşeurilor se face numai în scopul valorificării, fiind interzis cu 
desăvârşire importul de deşeuri pentru eliminare.  

Pe lângă aceste texte cu caracter general au fost adoptate numeroase reglementări în privinţa modului de 
eliminare sau valorificare a deşeurilor, mai ales ,,reglementări verticale”, aplicabile unor categorii speciale de 
deşeuri. 
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Concluzii 
 
Necesitatea tratării, reciclării şi eliminării deşeurilor, apărută din raţiuni de igienă şi salubritate publică, 

datează de mult timp, astfel că, până în prezent s-a reuşit adoptarea unor tehnici eficiente şi instrumente juridice 
specifice pentru gestionarea corespunzătoare a lor [7]. 

Conduitele care duc la degradarea mediului nu cunosc însă frontiere, aer poluat şi deşeuri toxice 
circulând în toate zonele lumii, iar numeroase lacuri şi cursuri de ape sunt împărţite între mai multe state. În 
plus, exportul şi traficul internaţional de deşeuri toxice, periculoase, reprezintă forme de poluare 
transfrontalieră, existente cu precădere către ţările din care lipsesc reglementările restrictive severe, dinspre 
zonele industrializate, mari producătoare de deşeuri.  

La acestea se adaugă şi activităţile de export cu deşeuri periculoase, în multe cazuri caracterul lor fiind 
ilegal, astfel că reglementările internaţionale impun statelor măsuri de corelare a legislaţiei în domeniu, în 
scopul sancţionării unor asemenea fapte dăunătoare. 

Dezideratul realizării unei politici comune în domeniul gestionării deşeurilor - pentru a nu mai exista 
abordări diferite, dăunătoare pentru oameni - presupune alinierea permanentă a dreptului statelor, a practicilor şi 
procedurilor administrative de mediu specifice, la ansamblul de reglementări internaţionale şi unional-europene 
specifice, la principiile şi interpretările rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi a 
altor organe cu atribuţii în domeniu. 

 
Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 
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