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Argument
1 

 
La 30 ianuarie 2000, producerea accidental  a unor fisuri ale 

barajului ce înconjura lacul de deşeuri de la una dintre subunit ile 
apar inând S.C. Aurul S.A., Baia Mare, a determinat scurgerea a 
100.000 de metri cubi de lichid şi deşeuri con inând între 50 şi 100 de 
tone de cianur , precum şi metale grele. Au fost contaminate râurile 
S sar, L puş, Someş, Tisa, Dun rea şi Marea Neagr . Scurgerea a 
cauzat întreruperi ale furniz rii de ap  potabil  în 24 de oraşe şi 
costuri pentru uzinele de purificare şi pentru alte industrii din cauza 
întreruperii proceselor de produc ie. S-au estimat cantit i de peşte 
mort de 1.240 tone, precum şi distrugeri ale ecosistemelor adiacente 
râurilor contaminate. Potrivit unui raport al Programului Na iunilor 
Unite pentru Mediu (UNEP) din luna martie 2000, s-a estimat ca fiind 
necesar  o perioad  de 5 ani pentru repopularea cu peşte a apelor şi o 
perioad  cuprins  între 10 şi 20 de ani pentru refacerea total  a florei 
şi a faunei, în condi iile în care bazinul Tisei era considerat ca fiind 
unul dintre cele mai curate din Europa şi ad postind un num r mare 
de specii protejate la nivelul Uniunii Europene (cel pu in 20 de specii 
protejate de peşte)2. 

 
Un deceniu mai târziu, la 4 octombrie 2010, un accident 

industrial produs la fabrica de alumin  de la Ajka (localitate situat  în 
vestul Ungariei la cca. 400 km distan  de Arad), a determinat 
deversarea a peste 600.000 de metri cubi de deşeuri lichide toxice, cu 

                                                            
1 „Aceast  lucrare a fost finanţat  din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, 

proiect strategic ID 61968 (2009), cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.” 
(„This work was supported by the strategic grant POSDRU/89/1.5/S/61968, 
Project ID61968 (2009), co-financed by the European Social Fund within the 
Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.”). 

2 Pentru detalii, a se vedea: Report of the International Task Force for 
Assessing the Baia Mare Accident, December 2000, http://www.reliefweb. 
int/library/documents/eubaiamare.pdf; Comunicat de pres  din 6 martie 2008 
referitor la Raportul Ministrului Mediului şi Dezvolt rii Durabile privind utilizarea 
cianurilor în minerit, http://www.mmediu.ro.  
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un Ph de 12-13, rezultate din procesul Bayer de rafinare a bauxitei în 
alumin . Un val de noroi roşu (culoarea datorându-se con inutului 
bogat în oxid feric) a inundat satul Kolontár şi oraşul Devecser. 
Lichidul toxic a ajuns în Dun re pe data de 7 octombrie 20101. 

Exemplele descrise de mai sus, ilustreaz  de o manier  pragmatic  
necesitatea prezentului demers ştiin ific, eviden iind: caracterul acci-
dental, ca regul , al polu rii, impactul transfrontier al acesteia şi, nu în 
ultimul rând, tipologia prejudiciilor cauzate prin poluare, cu privire 
special  asupra celor cauzate mediului însuşi. 

O abordare juridic  a celor dou  cazuri este susceptibil  s  ridice 
numeroase întreb ri, constituind tot atâtea provoc ri pentru cel chemat 
s  le r spund . 

Cu siguran , cea dintâi întrebare este dac  instan ele române sunt 
competente s  solu ioneze astfel de litigii privind repararea daunelor 
cauzate prin poluare, inând cont de caracterul transfrontier al acesteia. 
Într-o reformulare adaptat  situa iilor de fapt descrise anterior, 
întrebarea ar viza competen a instan elor române de a solu iona cereri 
formulate de reclaman i cu domiciliul în Ungaria/Serbia privind 
repararea daunelor suferite pe teritoriul acestor state, ca urmare a 
accidentului produs la Baia Mare, respectiv cereri formulate de 
reclaman i cu domiciliul în România privind repararea daunelor 
suferite pe teritoriul României ca urmare a accidentului produs la 
Ajka? 

În ipoteza unui r spuns afirmativ la întrebarea anterioar , dou  noi 
probleme trebuie rezolvate: identificarea legii aplicabile procedurii de 
judecat  şi identificarea legii aplicabile fondului raportului juridic 
litigios. În ambele cazuri, un prim pas îl constituie identificarea even-
tualelor norme materiale uniforme, edictate prin conven ii interna io-
nale cu scopul unific rii regimului procedurii de judecat  şi respectiv 
al r spunderii în aceast  materie. În absen a unor asemenea norme 
materiale, se impune determinarea sistemului de drept aplicabil potrivit 
regulilor de drept interna ional privat. 

În ceea ce priveşte determinarea legii aplicabile fondului rapor-
tului juridic, în func ie de normele materiale aplicabile (con inute, dup  

                                                            
1 Pentru detalii, a se vedea: Hungary sludge flood called ‘ecological disaster’, 

The environment in the news, 6 october 2010, http://www.unep.org; Informare de 
pres  din 5 octombrie 2010, http://www.mmediu.ro. 
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caz, într-un instrument juridic interna ional sau în sistemul na ional de 
drept aplicabil în spe ) trebuie s  fie solu ionate numeroase probleme 
de drept substan ial:  

 determinarea condi iilor r spunderii şi în special: definirea 
sferei conceptului de daun  reparabil  (respectiv dac  pot fi reparate 
doar daunele aduse persoanei şi patrimoniului acesteia sau şi acelea 
cauzate mediului însuşi) şi stabilirea fundamentului juridic al r spun-
derii (culpa poluatorului sau simpla calitate de exploatant al unei 
activit i periculoase – r spundere obiectiv ); 

 determinarea subiectelor raportului juridic n scut din pro-
ducerea de daune prin poluare, respectiv a subiectului pasiv al 
r spunderii (mai ales în cazul atribuirii r spunderii de o manier  
obiectiv , în absen a culpei), precum şi a celui activ (cu prec dere în 
situa ia în care prejudiciul nu a fost cauzat unei persoane ori 
patrimoniului acesteia, ci mediului însuşi); 

 determinarea efectului r spunderii – obliga ia de reparare a 
prejudiciului (în special în ceea ce priveşte caracterul plafonat (limitat) 
sau neplafonat al acesteia, respectiv modalitatea repara iei (în natur  
sau prin echivalent); 

 determinarea cauzelor exoneratoare de r spundere. 
În fine, în cazul unui poten ial conflict de legi în timp şi spa iu, 

determinat de solicitarea recunoaşterii şi încuviin rii execut rii în 
România a unei hot râri pronun ate în str in tate în materia repar rii 
daunelor cauzate prin poluarea transfrontier , se ridic  problema 
condi iilor pe care o asemenea hot râre trebuie s  le întruneasc  pentru 
a dobândi autoritate de lucru judecat şi for  executorie pe teritoriul 

rii noastre. 
Unele dintre problemele evocate au fost deja abordate în literatura 

de specialitate, fie cu titlu general (indiferent de sursa de poluare şi de 
agentul poluant), fie cu titlu special (pentru anumite surse de poluare şi 
agen i determina i). Având în vedere, acolo unde este cazul, dezvol-
t rile înregistrate la nivel doctrinar, prezentul demers ştiin ific propune 
un model de analiz  clasic pentru un fenomen juridic esen ialmente 
refractar la tradi ii. Astfel, prin utilizarea machetei r spunderii civile 
pentru prejudiciile cauzate de lucruri (genus proximus), lucrarea de fa  
îşi propune s  eviden ieze, din perspectiva binomului clasic – modern 
şi într-o abordare holistic , r spunderea civil  pentru daunele cauzate 
prin poluare în context interna ional. 
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CAPITOLUL I 
Privire general  asupra regimului juridic al r spunderii 

civile pentru daune cauzate prin poluare în context 
internaţional 

Secţiunea I 

Premisele cercetării 

§1. Normativizarea răspunderii civile pentru daune 

cauzate prin poluare în context internaţional 

Abordarea acestei forme de r spundere în context interna ional 
presupune, ca situa ie premis , existen a unui element de extraneitate1 
la nivelul raportului juridic n scut din producerea daunei. Consecin a 
împrejur rii men ionate se eviden iaz  pe planul izvoarelor (surselor) 
regulilor de drept aplicabile. Astfel, raportul juridic este extras din 
sfera de inciden  imediat  şi direct  a dreptului na ional, fiind supus în 
primul rând normelor juridice adoptate la nivel suprastatal. Numai în 
subsidiar, în m sura în care la nivel interna ional sau al Uniunii 
Europene nu au fost adoptate reglement ri în materie sau acestea sunt 
lacunare, raportul juridic urmeaz  a fi cârmuit de sistemul na ional de 
drept determinat potrivit regulilor de drept interna ional privat al 
instan ei sesizate. 

Izvoarele normelor juridice aplicabile r spunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare în context interna ional sunt susceptibile de 
numeroase clasific ri. Re inem în continuare numai acele criterii de 
clasificare relevante din perspectiva prezentului demers ştiin ific. 

                                                            
1 Pentru no iunea de element de extraneitate şi formele în care acesta se poate 

manifesta, a se vedea: D. Al. Sitaru, Drept interna ional privat – Tratat –, Ed. 
Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 15 şi urm., I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de 
drept interna ional privat, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 19 şi urm., T. 
Prescure, C.N. Savu, Drept interna ional privat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 
23 şi urm., O. Ungureanu, C. Jugastru, A. Circa, Manual de drept interna ional 
privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 3 şi urm. 
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Astfel, în func ie de nivelul la care au fost adoptate, distingem între 
izvoarele interna ionale, izvoarele adoptate la nivelul Uniunii Europene 
şi izvoarele na ionale. În al doilea rând, din perspectiva sferei lor de 
inciden , deosebim izvoarele generale de cele sectoriale. În fine, în 
raport cu for a lor juridic , distingem între izvoarele constrâng toare şi 
cele neconstrâng toare pentru p r ile raportului juridic. 

Regrupând cele trei criterii de clasificare şi f r  a avea preten ia 
unei enumer ri exhaustive (ci a uneia care s  eviden ieze izvoarele 
relevante ale materiei cercetate), re eaua de instrumente juridice 
incidente în materia r spunderii civile pentru daune cauzate prin 
poluare în context interna ional se prezint  astfel: 

1. Reglement ri adoptate la nivel interna ional 

1.1. Reglement ri cu caracter constrâng tor 

1.1.1. Reglement ri cu caracter sectorial 

 Conven ia interna ional  privind r spunderea civil  pentru 
daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi1; 

 Conven ia interna ional  privind r spunderea civil  pentru 
prejudicii datorate polu rii cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia 
navei2; 

 Conven ia privind r spunderea civil  pentru daune nucleare3; 

                                                            
1 Conven ia a fost adoptat  la Bruxelles la 29 noiembrie 1969 (fiind cunoscut  

sub denumirea abreviat  „CLC 1969”) şi modificat  ulterior printr-un Protocol 
adoptat la Londra, la 27 noiembrie 1992 (Conven ia astfel modificat  fiind cunoscut  
sub denumirea abreviat  „CLC”). România a aderat la Protocolul din 1992 prin O.G. 
nr. 15/2000 (publicat  în M. Of. nr. 35 din 29 ianuarie 2000), aprobat  prin Legea nr. 
158/2000 (publicat  în M. Of. nr. 486 din 5 octombrie 2000). România este parte la 
Conven ia CLC, nu şi la Conven ia CLC 1969. Conven ia va fi citat  în continuare 
sub forma „Conven ia CLC”. 

2 Conven ia a fost adoptat  la Londra la 23 martie 2001, România aderând la 
aceasta prin Legea nr. 108/2009 (publicat  în M. Of. nr. 284 din 30 aprilie 2009). 
Conven ia va fi citat  în continuare „Conven ia de la Londra”. Pentru un studiu 
general al conven iei, a se vedea P. Griggs, International Convention on Civil 
Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001, www.bmla.org.uk [British 
Maritime Law Association]. 

3 Conven ia a fost adoptat  la Viena la 21 mai 1963 (România aderând la 
aceasta prin Legea nr. 106/1992 publicat  în M. Of. nr. 258 din 15 octombrie 1992) 
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 Conven ia cu privire la r spunderea interna ional  pentru 
daunele cauzate de obiecte lansate în spa iul extraatmosferic1; 

 Conven ia privind r spunderea şi desp gubirile pentru 
pagubele legate de transportul pe mare al substan elor periculoase şi 
nocive (HNS)2; 

 Protocolul cu privire la r spunderea şi la indemnizarea în caz 
de daune rezultând din deplasarea transfrontier  şi din eliminarea 
deşeurilor periculoase3; 

 Protocolul cu privire la r spunderea civil  şi la indemnizarea 
în caz de daune cauzate de efectele transfrontiere ale accidentelor 
industriale asupra apelor transfrontiere, prin raportare la Conven ia din 
1992 privind protec ia şi utilizarea cursurilor de ap  transfrontiere şi a 
lacurilor interna ionale şi la Conven ia din 1992 privind efectele 
transfrontiere ale accidentelor industriale4. 

                                                                                                                               
şi amendat  prin Protocolul adoptat la Viena, la 12 septembrie 1997 (ratificat de 
România prin Legea nr. 203/1998 publicat  în M. Of. nr. 438 din 18 noiembrie 
1998). Conven ia va fi citat  în continuare sub forma „Conven ia de la Viena”. 

1 Conven ia a fost adoptat  la Londra, Moscova şi Washington, la 29 martie 
1972 şi ratificat  de România prin Decretul nr. 468/1979 (publicat în B. Of. nr. 4 din 
5 ianuarie 1980). 

2 Conven ia a fost adoptat  la Londra, la 3 mai 1996, fiind elaborat  dup  
modelul Conven iei CLC. Întrucât nu a întrunit num rul de ratific ri necesare intr rii 
sale în vigoare, a fost amendat  prin Protocolul adoptat în luna aprilie 2010, cu 
scopul de a remedia aspectele care determinaser  o anumit  re inere a statelor de a 
deveni p r i la Conven ia HNS.  

3 Deschis spre semnare la Berna, la 6 martie 2000, Protocolul nu a intrat înc  în 
vigoare. Protocolul înso eşte Conven ia privind controlul transportului peste frontiere 
al deşeurilor periculoase şi al elimin rii acestora, adoptat  la Basel, la 20-22 martie 
1989 (la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, publicat  în M. Of. nr. 18 din 
26 ianuarie 1991). Pentru o analiz  a Conven iei de la Basel, a se vedea M.C. Petre, 
Regimul juridic na ional şi interna ional al deşeurilor, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, p. 491 şi urm. Pentru textul protocolului, a se vedea http://www. 
basel. int/meetings/cop/cop5/cop5-29f.pdf [site-ul Conven iei de la Basel]. Protocolul 
va fi citat în continuare sub forma „Protocolul Conven iei de la Basel”. 

4 Protocolul a fost adoptat la Kiev, la 21 mai 2003, nefiind ratificat de România. 
În schimb, ara noastr  este parte la cele dou  conven ii interna ionale vizate de 
protocolul de la Kiev, respectiv: Conven ia privind protec ia şi utilizarea cursurilor 
de ap  transfrontiere şi a lacurilor interna ionale, adoptat  la Helsinki, la 17 martie 
1992 (la care România a aderat prin Legea nr. 30/1995, publicat  în M. Of. nr. 81 din 
3 mai 1995) şi Conven ia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, 
adoptat  la Helsinki la 17 martie 1992 (la care România a aderat prin Legea nr. 
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1.1.2. Reglement ri cu caracter general 

 Conven ia referitoare la r spunderea civil  pentru daune rezul-
tând din activit i periculoase pentru mediu1. 

1.2. Reglement ri f r  caracter constrâng tor 

1.2.1. Reglement ri cu caracter general 

 Proiectul de articole cu privire la repartizarea pierderilor în caz 
de daune cauzate de activit i periculoase2. 

2. Reglement ri adoptate la nivelul Uniunii Europene 

2.1. Reglement ri cu caracter constrâng tor 

2.1.1. Reglement ri cu caracter general 

 Directiva 2004/35/CE privind r spunderea pentru mediul 
înconjur tor în leg tur  cu prevenirea şi repararea daunelor aduse 
mediului3. 

                                                                                                                               
92/2003, publicat  în M. Of. nr. 220 din 2 aprilie 2003). Pentru textul protocolului, a 
se vedea http://www.unece.org/env/civil-liability/ documents/protocol_f.pdf [site-ul 
Comisiei Economice a Na iunilor Unite pentru Europa]. Protocolul va fi citat în 
continuare sub forma „Protocolul de la Kiev”. 

1 Adoptat  la Lugano, la 21 iunie 1993, conven ia nu este în vigoare, nefiind 
ratificat  de niciun stat (pentru textul conven iei, a se vedea http://www.coe.int [site-
ul Consiliului Europei]. Conven ia va fi citat  în continuare sub forma „Conven ia de 
la Lugano”. Pentru o analiz  a sistemului general al r spunderii instituit prin 
Conven ia de la Lugano, a se vedea, M. Hinteregger, Environmental Liability and 
Ecological Damage in European Law, Cambridge University Press, New York, 
2008, p. 3 şi urm. 

2 Elaborat de Comisia de Drept Interna ional (CDI) în anul 2006 în exercitarea 
atribu iilor acesteia referitoare la codificarea dreptului interna ional consacrate de art. 
18 şi urm. din statutul s u. Potrivit acestui statut, proiectele elaborate de CDI sunt 
transmise Adun rii Generale a Organiza iei Na iunilor Unite şi pot constitui punctul 
de plecare pentru elaborarea unor conven ii interna ionale. Pentru textul proiectului 
(incluzând şi comentariul Comisiei de Drept Interna ional) şi pentru Statutul CDI, a 
se vedea http://www.un.org/law/ilc/ [site-ul Comisiei de Drept Interna ional]. 
Proiectul va fi citat în continuare sub forma „Proiectul CDI cu privire la repartizarea 
pierderilor”. 

3 Publicat  în JO L 143, 30.4.2004, cu modific rile ulterioare. Deşi nu instituie 
în mod direct un regim juridic uniform al r spunderii civile pentru daunele cauzate 


