
TITLU PRELIMINAR 

”Iure gentium quisbusvis ad quosvis  
liberam esse navigationem (…) 

Licere cuivis genti quamvis alteram adire, 
 cumque ea negotiari”1

Hugo Grotius 

Accesul neîngr dit la m rile i oceanele lumii (mare liberum), postu-
lat de Hugo Grotius cu 400 de ani în urm , i-a g sit deplina recunoa -
tere normativ  în dreptul interna ional al timpurilor moderne. Conven-
iile de la Geneva (1958) i mai apoi Conven ia de la Montego Bay 

(1982) consacr  nu doar libertatea naviga iei i a comer ului maritim, ci 
i o serie de alte drepturi conexe, precum libertatea pescuitului i a 

exploat rii resurselor naturale ale m rilor i oceanelor i ale platoului 
continental, libertatea de survol, libertatea de a amplasa cabluri i con-
ducte submarine, libertatea de a construi insule artificiale i alte insta-
la ii autorizate de dreptul interna ional, libertatea cercet rii tiin ifice, 
toate acestea configurând conceptul modern de libertate a m rii. 

Dezvoltarea naviga iei i a comer ului maritim, precum i exploa-
tarea acerb  a resurselor biotice i abiotice ale m rilor i oceanelor au 
antrenat în mod inerent o cre tere a polu rii acestora. Considerat  prin 
volumul s u „imun ” la poluare, apa m rilor i a oceanelor a constituit, 
pentru o perioad  îndelungat , destina ia final  a reziduurilor de tot 
felul produse de civiliza ia industrial . Poluarea masiv  a produs v t -
m ri grave, în unele cazuri ireversibile, ale resurselor vii i ale ecosiste-
mului marin i din zona costier .

                                                       
1 „By the Law of Nations navigation is free to all persons whatsoever (…) Every 

nation is free to travel to every other nation and to trade with it” [Potrivit dreptului 
interna ional, naviga ia este liber  pentru oricine (…) Orice na iune este liber  s
navigheze c tre orice alt  na iune i s  practice comer ul cu aceasta] – H. Grotius,
Mare Liberum sive de Iure quod Batavis Competit ad Indicana Commercia [The 
Freedom of the Seas or the Right Which Belongs to the Dutch to Take Part in the East 
Indian Trade], 1608, translated with a revision of the Latin text of 1633 by R. van 
Deman Magoffin, Oxford University Press, New York, 1916, p. 7. 
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Con tientizarea consecin elor polu rii asupra mediului marin, pre-
cum i asupra vie ii i s n t ii oamenilor, în general, s-a produs relativ 
târziu, pe m sura cre terii preocup rii pentru realizarea unor studii de 
impact complexe. Efectuate preponderent la nivel regional, asemenea 
studii, concretizate în rapoarte precum Bilan de santé 2000 elaborat de 
Comisia OSPAR pentru protec ia mediului marin al Atlanticului de 
Nord-Est1, au constituit puternice semnale de alarm  cu privire la impe-
rativul reducerii polu rii m rilor i oceanelor. Astfel de preocup ri, con-
cretizate în instrumente juridice interna ionale adoptate începând din 
anii ’70 ai secolului trecut, au vizat ini ial interzicerea polu rii inten-
ionate (prin desc rcare) a mediului marin, pentru a se focaliza ulterior 

asupra polu rii opera ionale (rezultat inerent al oper rii navelor i insta-
la iilor de exploatare a resurselor mediului marin) i accidentale.  

§1. Delimitarea temei i justificarea importan ei acesteia 

În prezent, chiar în condi iile sc derii drastice a imersiunii voluntare 
de substan e nocive, pericolul polu rii accidentale r mâne unul ridicat 
ca urmare a volumului impresionant al transporturilor maritime de 
m rfuri. În aceste condi ii, unul dintre „inamicii de temut” ai mediului 
marin îl reprezint  hidrocarburile. Astfel, potrivit unor statistici întoc-
mite de International Tanker Owners Pollution Federation, în perioada 
1970-2007 au avut loc peste 9.300 de incidente maritime antrenând 
deversarea în mediul marin a peste 5.600.000 de tone de hidrocarburi2.
Amploarea unora dintre aceste incidente a atras „celebritatea” navelor 
implicate, impulsionând totodat  configurarea mecanismelor interna-
ionale de protec ie a mediului marin împotriva unei asemenea forme 

de poluare. În acest sens, naufragiile unor petroliere, precum Torrey 
Canyon (18 martie 1967), Amoco Cadiz (16 martie 1978), Exxon Valdez
(24 martie 1989), Erika (11 decembrie 1999) i Prestige (13 noiembrie 
2002), constituie repere fundamentale pentru un proces evolutiv ale 

                                                       
1 A se vedea: Bilan de santé 2000. Commission OSPAR pour la protection du 

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, Londre, 2000 – http://www.ospar.org
[Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord 
(Londra, Marea Britanie)]. 

2 A se vedea, în acest sens, http://www.itopf.org [International Tanker Owners 
Pollution Federation (Londra, Marea Britanie)].  
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c rui acumul ri cantitative i calitative se întind pe o perioad  de peste 
40 de ani. 

Rezultatul acestui proces de cristalizare îl constituie sistemul actual 
de protec ie a mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi, sistem 
deosebit de dinamic i a c rui component  interna ional  este foarte 
pregnant . Sistemul evocat presupune o re ea constituit  din câteva zeci 
de reglement ri elaborate la nivel interna ional (universal i regional), la 
nivelul Uniunii Europene i la nivel na ional menite s  creeze instru-
mente juridice adecvate pentru prevenirea polu rii cu hidrocarburi a 
mediului marin, pentru eliminarea sau, dup  caz, limitarea efectelor aces-
teia, precum i pentru angajarea r spunderii poluatorului i repararea 
prejudiciilor cauzate prin poluare atât persoanelor, cât i mediului însu i.

Aceast  ultim  categorie de instrumente s-a dovedit, de altfel, i cea 
mai dinamic , perfec ion rile succesive urm rind realizarea unei cât 
mai depline repar ri a prejudiciilor cauzate prin poluarea cu hidrocar-
buri. Pentru a nu face referire decât la evolu iile din ultimii ani, merit
men ionate: 

intrarea în vigoare la 1 noiembrie 2003 a Rezolu iilor Comitetului 
Juridic al Organiza iei Maritime Interna ionale din 18 octombrie 2000 
privind cre terea plafoanelor de indemnizare a victimelor polu rii cu 
hidrocarburi instituite prin Conven ia interna ional  privind r spunderea 
civil  pentru daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 1992) 
i prin Conven ia interna ional  pentru constituirea unui Fond inter-

na ional de indemnizare pentru pagubele produse prin poluarea cu 
hidrocarburi (IOPC Fund Convention 1992); 

intrarea în vigoare la 3 martie 2005 a Protocolului de la Londra 
(mai 2003) la Conven ia interna ional  pentru constituirea unui Fond 
Interna ional de indemnizare pentru pagubele produse prin poluarea cu 
hidrocarburi. Protocolul prevede instituirea unui fond suplimentar de 
indemnizare a victimelor polu rii cu hidrocarburi; 

intrarea în vigoare, la 21 noiembrie 2008, a Conven iei interna-
ionale privind r spunderea civil  pentru prejudicii datorate polu rii cu 

hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei, adoptat  la Londra la 23 
martie 2001 (Bunkers Convention 2001). 

Importan a primelor dou  instrumente interna ionale men ionate 
consacrate angaj rii r spunderii i repar rii prejudiciilor cauzate prin 
poluarea cu hidrocarburi (CLC 1992 i IOPC Fund Convention 1992) 
poate fi eviden iat  prin prezentarea câtorva date statistice: 



Protec ia mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi 4

Conven ia CLC 1992 num r , în prezent, 125 state membre, 
printre care i România (pentru 3 dintre ele, conven ia urmând a intra în 
vigoare în cursul anului 2010), iar IOPC Fund num r , în prezent, 104 
state membre (pentru 2 dintre acestea, conven ia urmând a intra în 
vigoare în cursul anului 2010). Semnifica ia celor dou  conven ii este 
îns i mai bine eviden iat  prin raportarea la un alt indicator – pro-
centajul din tonajul maritim comercial mondial reprezentat de statele 
p r i la aceste instrumente juridice. Astfel, la nivelul anului 2003 statele 
p r i la Conven ia CLC 1992 reprezentau 91,29% din tonajul maritim 
comercial mondial, iar statele p r i la IOPC Fund Convention 87,18%1;

în perioada 1978-2003, IOPC Fund 1992 i predecesorul aces-
tuia, IOPC Fund 1971, au pl tit 660 milioane $ reprezentând indem-
niza ii pentru prejudiciile suferite de victimele polu rii cu hidrocarburi 
ca urmare a 125 de incidente maritime implicând nave petroliere2.

§2. Stadiul cercet rii tiin ifice în materia studiat

Problematica regimului juridic al protec iei mediului marin împo-
triva polu rii cu hidrocarburi nu formeaz  obiectul unei cercet ri mono-
grafice în literatura de specialitate, fiind tratat , de regul , atât în doctri-
na str in , cât i în cea româneasc , în cadrul unor lucr ri mai ample ce 
nu permit o dezvoltarea îndestul toare a subiectului. Cercetarea siste-
matic  a acestor lucr ri, face posibil  gruparea lor în dou  categorii, în 
func ie de modul în care abordeaz  regimul juridic men ionat: 

a) prima abordare, specific  tratatelor i cursurilor universitare de 
dreptul mediului, aloc , în general, un capitol regimului juridic al pro-
tec iei mediului marin în ansamblul s u, inclusiv împotriva polu rii cu 
hidrocarburi. În cadrul respectivului capitol sunt analizate instrumentele 
juridice adoptate la nivel na ional i interna ional consacrate prevenirii 
polu rii mediului marin, cele consacrate elimin rii / limit rii efectelor 
polu rii i, de regul , într-o mai mic  m sur  instrumentele prin care se 
instituie mecanisme de angajare a r spunderii i de reparare a prejudi-
ciilor cauzate prin poluarea cu hidrocarburi. Acest ultim set de instru-

                                                       
1 A se vedea, în acest sens, The IOPC Funds' 25 years of compensating victims of 

oil pollution incidents, The international oil pollution compensation funds, London, 
(2003) – http://www.iopcfund.org [International Oil Pollution Compensation Funds 
(Londra, Marea Britanie)]. 

2 Ibidem, p. 17. 
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mente este reluat, de cele mai multe ori, într-o parte distinct  a lucr rii, 
consacrat  r spunderii juridice în dreptul mediului. O tr s tur  comun
a literaturii juridice apar inând acestei categorii o constituie abordarea 
sintetic  a regimului juridic al protec iei mediului marin împotriva 
polu rii cu hidrocarburi (al turi de alte forme particulare ale protec iei 
mediului împotriva polu rii), abordare justificat  de întinderea i
complexitatea demersului tiin ific specific respectivelor lucr ri1.

b) cea de-a doua abordare, specific  lucr rilor monografice, prive te 
mecanismele de angajare a r spunderii pentru daune cauzate prin 
poluarea mediului (de regul , în context transfrontier). Lucr rile din 
aceast  categorie plaseaz , ca i cele dintâi, problematica polu rii cu 
hidrocarburi într-un context mai larg, dar, spre deosebire de acestea, î i
limiteaz  (prin specificul lor) sfera de cercetare la un singur aspect – 
investigarea instrumentelor juridice (na ionale, interna ionale i, dup
caz, ale Uniunii Europene) privitoare la angajarea r spunderii i repara-
rea prejudiciilor cauzate prin poluarea mediului. Ca atare, nu vor fi 
avute în vedere instrumentele juridice consacrate prevenirii polu rii i
nici acelea referitoare la cooperarea în vederea elimin rii / limit rii 
efectelor acesteia2.

                                                       
1 Dintre lucr rile relevante din aceast  categorie, pot fi men ionate, cu titlu 

exemplificativ: D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, 
Bucure ti, 2007; A. Kiss, J.P. Beurrier, Droit international de l’environnement, Edi-
tions Pedone, Paris, 2000; M. Du u, Dreptul mediului: tratat, vol. 1-2, Ed. Econo-
mic , Bucure ti, 1998-2003; M. Du u, Dreptul interna ional al mediului, Ed. Econo-
mic , Bucure ti, 2004; E. Lupan, (coordonator), Dreptul mediului. Tratat elementar, 
vol. 1-2, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1997; R. Romi, Droit international et européen 
de l’environnement, Montchrestien, Paris, 2005; J.M. Lavieille, Droit international de 
l’environnement, Editions Marketing, col. Ellipses, Paris, 1998. 

2 Dintre lucr rile relevante din aceast  categorie, pot fi men ionate, cu titlu 
exemplificativ: E.H.P. Brans, Liability for damage to public natural resources. Stan-
ding, damage and damage assessment, Kluwer Law International, The Hague / Lon-
don / New York, 2001; L. Bergkamp, Liability and environment. Private and public 
law aspects of civil liability for environmental harm in an international context, 
Kluwer Law International, The Hague / London / New York, 2001; J. Ballenegger, La 
pollution en droit international. La responsabilité pour les dommages causés par la 
pollution transfrontière, Imprimerie Vaudoise, Lausanne, 1975. 



Protec ia mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi 6

§3. Obiectivele unei cercet ri monografice a regimului juridic al 
protec iei mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi 

Amploarea fenomenului socio-economic, complexitatea i dinamis-
mul reglement rilor ce îl guverneaz , precum i absen a unei cercet ri 
monografice a acestora în literatura juridic  româneasc  reprezint
argumente solide în favoarea unui demers tiin ific având ca obiective:  

identificarea instrumentelor juridice consacrate protec iei mediu-
lui marin împotriva polu rii cu hidrocarburi la nivel interna ional (glo-
bal i regional), al Uniunii Europene i na ional; 

analiza acestor instrumente juridice i stabilirea raporturilor exis-
tente între diferitele categorii de instrumente, în func ie de nivelul la 
care sunt adoptate i de finalitatea lor (prevenirea polu rii cu hidrocar-
buri a mediului marin, eliminarea / limitarea efectelor acestei polu ri, 
stabilirea unor mecanisme de angajare a r spunderii i de reparare a 
prejudiciilor cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin);  

cercetarea mecanismului r spunderii civile pentru daunele 
cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin, prin raportare 
la institu ia clasic  a r spunderii civile pentru lucruri. 

§4. Considera ii metodologice 

Cercetarea oric rui regim juridic presupune ca situa ie premis  deli-
mitarea fenomenului socio-economic pe care acesta îl guverneaz . În 
cazul de fa , rela ia social  avut  în vedere este aceea prin care se 
produce o poluare a mediului marin. Ca atare, studiul va demara, în 
mod firesc, printr-o analiz  a cauzelor i efectelor polu rii mediului 
marin, acordându-se importan a cuvenit  hidrocarburilor în calitate de 
agent poluant (Titlul I). 

Dup  delimitarea fenomenului socio-economic vizat, studiul se va 
focaliza asupra instrumentelor juridice consacrate protec iei mediului 
marin împotriva polu rii cu hidrocarburi. Cercetarea va fi efectuat
dintr-o tripl  perspectiv , fiind avute în vedere instrumentele juridice 
incidente în materie, adoptate la nivel interna ional, al Uniunii Euro-
pene i na ional. 

Caracterul, de regul , transfrontier al polu rii cu hidrocarburi a 
mediului marin a determinat crearea, la nivel interna ional, a unei re ele 
complexe de instrumente juridice de protec ie. Volumul i importan a
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acestora justific  o abordare prioritar  a reglement rilor adoptate pe 
plan interna ional. În consecin , Titlul II va fi consacrat nivelului inter-
na ional de protec ie a mediului marin împotriva polu rii cu hidrocar-
buri, atât prin intermediul instrumentelor juridice cu voca ie universal ,
cât i al celor adoptate la nivel regional. Cele dintâi vor fi grupate în 
func ie de finalitatea lor, respectiv instrumente consacrate prevenirii 
polu rii cu hidrocarburi a mediului marin, instrumente privind interven-
ia în vederea elimin rii / limit rii efectelor polu rii cu hidrocarburi a 

mediului marin i instrumente instituind mecanisme de angajare a 
r spunderii i de reparare a prejudiciilor cauzate prin poluarea cu hidro-
carburi a mediului marin. În ceea ce prive te reglement rile adoptate la 
nivel regional, în raport cu num rul ridicat al acestora i cu relativa lor 
similaritate, cercetarea va avea în vedere o prezentare general  a meca-
nismului regional de protec ie a mediului marin împotriva polu rii, 
urmat  de câteva studii de caz aplicate bazinelor maritime europene 
(Marea Neagr , Marea Mediteran , Atlanticul de Nord-Est, Marea Baltic
i Marea Caspic ). În finalul acestui titlu vor fi avute în vedere, de 

asemenea, reglement rile na ionale menite s  concretizeze, s  detalieze 
sau, dup  caz, s  completeze m surile stabilite la nivel interna ional 
(global sau regional). 

În mod firesc, Titlul III se va focaliza asupra mecanismelor de 
protec ie a mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi adoptate 
la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, dup  o cercetare a procesului 
de cristalizare a politicii Uniunii Europene în domeniul protec iei me-
diului înconjur tor, va fi analizat regimul juridic al protec iei mediului 
marin împotriva polu rii cu hidrocarburi, astfel cum se reflect  acesta 
atât în instrumentele interna ionale ce angajeaz  Uniunea European
sau statele membre, cât, mai ales, în instrumentele juridice adoptate la 
nivelul Uniunii. În ceea ce prive te legisla ia Uniunii, vor fi avute în 
vedere, acolo unde este cazul, i reglement rile interne prin care 
aceasta este transpus  în dreptul intern român. 

În fine, Titlul IV este consacrat analizei r spunderii juridice pentru 
daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi. Dup  o trecere în 
revist  a formelor acestei r spunderi i a principalelor reglement ri 
interne i interna ionale incidente, acest titlu va aborda, pe larg, regimul 
juridic al r spunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu 
hidrocarburi, potrivit reglement rilor interna ionale aplicabile. Tratarea 
distinct  a acestei probleme, iar nu în cadrul Titlului II (unde sunt numai 
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evocate instrumentele interna ionale incidente) este justificat  de impor-
tan a institu iei i, în acela i timp, de întinderea analizei. Vor fi, astfel, 
avute în vedere trei regimuri juridice: 

a) regimul de drept comun al r spunderii civile pentru daunele 
cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin; 

b) regimul special de reparare a daunelor prin intermediul Fondu-
rilor interna ionale de indemnizare pentru daunele cauzate prin 
poluarea cu hidrocarburi;

c) regimul special de reparare a daunelor cauzate de scurgeri de 
combustibil petrolier provenite de la alte nave decât petrolierele.  



TITLUL I 
PARTICULARIT ILE  

POLU RII MEDIULUI MARIN

Capitolul I 
Privire general  asupra  

polu rii mediului marin 

§1. Aspecte introductive 

Cea de-a doua jum tate a secolului XX a adus o schimbare radical
de perspectiv  asupra cooper rii interna ionale în vederea protej rii 
mediului marin împotriva polu rii. Dac  în trecut asemenea preocup ri 
aveau un caracter izolat, vizând în special ocrotirea unor specii de 
mamifere marine amenin ate cu dispari ia, în prezent asist m la o larg
con tientizare a consecin elor dramatice pe care naviga ia i exploa-
tarea necontrolat  a m rilor i oceanelor le pot avea asupra mediului 
marin i, nu în ultimul rând, asupra vie ii omului. 

Cercet rile tiin ifice minu ioase, efectuate în special la nivel regional 
(cum ar fi cele realizate de c tre Comisia pentru protec ia M rii Negre 
împotriva polu rii, de c tre Comisia OSPAR pentru protec ia mediului 
marin al Atlanticului de Nord-Est sau de c tre Centrul Regional Medite-
ranean pentru Interven ia de Urgen  împotriva Polu rii Marine Acciden-
tale), au scos la iveal  deteriorarea grav  a poten ialului de regenerare al 
mediului marin ca urmare a impactului brutal al activit ilor umane.  

Constituind un punct de plecare pentru întregul demers al cercet rii 
de fa , prezentul titlu eviden iaz  principalele forme ale agresiunii la 
care mediul marin este supus în mod constant, subliniind implica iile pe 
termen lung ale exploat rii sale necontrolate1.

                                                       
1 Pentru un studiu al fundamentelor protec iei mediului, în general, care inves-

tigheaz  ra iuni de ordin economic, religios, estetic, cultural, moral etc., a se vedea 
A. Gillespie, International environmental law, policy and ethics, Oxford University 
Press, New York, 2002. 



Protec ia mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi 10

§2. Clasificarea formelor de poluare a mediului marin 

O analiz  sistematic  a formelor de poluare a mediului marin, 
impune o clasificare riguroas  a acestora. În acest sens, vor fi avute în 
vedere numai acele criterii de natur  a pune în eviden  principalele 
particularit i ale polu rii mediului marin (sursele polu rii, efectele 
acesteia, modul de producere a polu rii). 

În func ie de sursa polu rii1, poluarea mediului marin se poate 
clasifica astfel: 

a. poluarea de origine terestr  (provenit  de la a ez rile umane de 
coast i de la activit ile industriale i agricole); 

b. poluarea cauzat  de exploatarea resurselor vii ale m rilor i
oceanelor; 

c. poluarea cauzat  de exploatarea resurselor abiotice ale m rilor i
oceanelor i ale platoului continental; 

d. poluarea cauzat  de exploatarea navelor maritime i de 
transportul maritim al unor substan e periculoase; 

e. poluarea cauzat  prin deversarea i imersiunea de eurilor i a 
substan elor periculoase. 

În func ie de efectele polu rii, poluarea mediului marin se poate 
clasifica astfel: 

a. poluare fizic  (mecanic , termic ); 
b. poluare chimic ;
c. poluare radioactiv ;
d. poluare biologic  / bacteriologic .
În sfâr it, în func ie de modul de producere, poluarea mediului 

marin poate fi clasificat  dup  cum urmeaz :
a. poluare voluntar  (inten ionat );
b. poluare accidental .

                                                       
1 Pentru o analiz  a surselor de poluare mediului marin, a se vedea: A. Kiss,  

D. Shelton, Manual of european environmental law, Grotius Publications Limited, 
Cambridge, 1993, p. 283 i urm.; K. Hakapaa , Marine pollution in international law: 
material obligations and jurisdiction: with special reference to the third United 
Nation Conference on the Law of the Sea, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 
1981, p. 43 i urm.; R.M. M'Gonigle, M.W. Zacher, Pollution, politics, and interna-
tional law: tankers at sea, University of California Press, Berkeley, 1979, p. 14 i
urm.; E. Langavant, Droit de la mer. Le cadre institutionnel. Le milieu marin, Editions 
Cujas, Paris, 1979, p. 121 i urm.  
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§3. Considera ii metodologice 

Prezentul titlu este consacrat unei analize detaliate a formelor de 
poluare a mediului marin. Cercetarea urm re te prima clasificare enun-
at , regrupând, a adar, principalele forme de poluare în func ie de 

criteriul sursei. Pentru fiecare surs  vor fi avute în vedere, de o manier
punctual , cauzele polu rii, precum i efectele polu rii asupra m rilor 
i oceanelor, asupra florei i faunei acvatice i de coast  precum i

asupra vie ii oamenilor. 
Astfel, vor fi eviden iate, în cadrul unor paragrafe distincte ale capi-

tolului urm tor, urm toarele surse de poluare: 
§1. activit ile umane desf urate pe uscat (a ez rile umane, activi-

t ile industriale i agricole); 
§2. exploatarea resurselor vii (capturarea mamiferelor marine, pes-

cuitul i acvacultura); 
§3. exploatarea resurselor abiotice ale m rilor i oceanelor i ale 

platoului continental (atât activit i desf urate în zona litoral , precum 
exploatarea resurselor de pietri i nisip, lucr rile de protec ie a malu-
rilor sau de recuperare a terenurilor din mare, cât mai ales exploatarea 
resurselor de petrol i gaze naturale din platoul continental); 

§4. naviga ia i transportul maritim (cu o aten ie deosebit  acordat
transportului maritim al hidrocarburilor); 

§5. deversarea i imersiunea de eurilor i a substan elor periculoase. 
Dintre efectele polu rii mediului, cele mai grave sunt, f r  îndoial ,

consecin ele contamin rii cu hidrocarburi. Este suficient s  men ion m
cazul petrolierului maltez Erika, al c rui naufragiu (11 decembrie 1999) 
a determinat o poluare a 450 km de coast i moartea a mai mult de 
61.000 de p s ri de mare pentru a avea o imagine a dezastrelor cauzate 
de mareele negre. Acestora li se adaug  devers rile accidentale sau 
inten ionate de substan e periculoase i de euri care genereaz  alter ri 
ale habitatelor acvatice i fenomenul de eutrofiere (o men iune special
necesit  compu ii fosforului, azotului i siliciului care determin  dez-
voltarea exagerat  a algelor toxice). În plus, unele categorii de produ i
organici periculo i (cum ar fi tributiletanul folosit pentru a proteja coca 
vaselor împotriva încrust rii organismelor marine), în afara caracterului 
insolubil în ap , prezint i propriet i de bioacumulare în organismele 
acvatice vii (pe ti, molu te, crustacee) constituind o amenin are pentru 
s n tatea omului. Nu trebuie neglijat  nici exploatarea fondului piscicol 
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al m rilor i oceanelor care nu de pu ine ori dep e te limitele biologice 
sigure, dezechilibrând procesele de regenerare natural  a speciilor 
afectate i, pe termen lung, dispari ia acestora. În sfâr it, dar nu în ulti-
mul rând, poluarea mediului marin – i în special a celui litoral – deter-
min  o sc dere accentuat  a valen elor turistice ale zonelor de coast .

Cercetarea teoretic  a cauzelor i a efectelor polu rii mediului marin 
va fi dublat  prin prezentarea unor spe e selectate din jurispruden a
Tribunalului Interna ional pentru Dreptul M rii (ITLOS)1 i din practica
Fondului interna ional de indemnizare pentru pagubele produse prin 
poluarea cu hidrocarburi (IOPC Fund / FIPOL)2. Selectarea celor dou
institu ii nu este întâmpl toare. Astfel, ITLOS reprezint  cel mai impor-
tant organism interna ional de jurisdic ie pentru solu ionarea litigiilor 
dintre state (litigii de drept interna ional public), n scute din poluarea 
mediului marin. În ceea ce prive te IOPC Fund, acesta este destinat 
                                                       

1 Tribunalul Interna ional pentru Dreptul M rii (ITLOS – International Tribunal for 
the Law of the Sea), cu sediul la Hamburg (Germania), este constituit în temeiul Con-
ven iei Na iunilor Unite asupra Dreptului M rii, adoptat  la Montego Bay (Jamaica) 
10 decembrie 1982. Organizarea ITLOS este reglementat  de partea a XV-a a Con-
ven iei i de Anexa VI (Statutul Tribunalului Interna ional pentru Dreptul M rii). Con-
ven ia de la Montego Bay a intrat în vigoare la 16 noiembrie 1994, iar primii jude-
c tori ai tribunalului au fost ale i la 1 august 1996. ITLOS a început s  func ioneze la 
1 octombrie 1996, inaugurarea oficial  având loc la 18 octombrie 1996. Regu-
lamentul ITLOS a fost adoptat la 28 octombrie 1997 (în temeiul art. 16 din Statut) i a 
fost modificat de dou  ori, la 15 martie i la 21 septembrie 2001. Pân  în prezent pe 
rolul ITLOS au fost înregistrate 16 cauze. A se vedea pentru detalii i pentru o list  a 
cauzelor solu ionate de ITLOS: B. Aurescu, Sistemul jurisdic iilor interna ionale,  
Ed. All Beck, 2005, p. 83 i urm.; M. Kamto, Regard sur la jurisprudence du tribunal 
international du droit de la mer depuis son entrée en fonctionnement, Revue Générale 
de Droit International Public, Editions A. Pedone, Paris, Tome 109, no. 4/2005, p. 793 
i urm.; S. Rosenne, „The Case-Law of ITLOS (1997-2001): An Overview”, în  

M.H. Nordquist, J.N. Moore (Editors), Current marine environmental issues and the 
International Tribunal for the Law of the Sea, Center for Ocean Law and Policy, 
Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, The Hague / London / New 
York, 2001, p. 127-140. A se vedea, de asemenea, http://www.itlos.org [International 
Tribunal for the Law of the Sea (Hamburg, Germania)]. 

2 Înfiin at prin Conven ia de la Bruxelles (adoptat  în 1971 i intrat  în vigoare la 
16 octombrie 1978) – modificat  prin Protocolul de la Londra (adoptat în 1992 i
intrat în vigoare la 30 mai 1996) – IOPC Fund a fost implicat, de-a lungul timpului, 
în 125 incidente antrenând o poluare cu hidrocarburi în 20 de state membre i a 
indemnizat victimele polu rii cu o sum  total  de aproximativ 660 milioane $ S.U.A. 
Report on the activities of the international oil pollution compensation funds in 
2004, The international oil pollution compensation funds, London, (2004), p. 17.  
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repar rii prejudiciilor suferite de c tre persoane fizice sau juridice de 
drept public sau privat, inclusiv de c tre state – în special în ceea ce pri-
ve te costurile m surilor de depoluare – ca urmare a unor accidente 
implicând o poluare cu hidrocarburi. Împrejurarea c  majoritatea covâr-
itoare a cazurilor de contaminare a mediului marin constituie consecin e

ale „mareelor negre”, cât i practica solid cristalizat  privind acordarea de 
desp gubiri victimelor polu rii cu hidrocarburi reprezint  argumente 
solide în favoarea examin rii unor cazuri solu ionate de IOPC Fund.  

Spe ele selectate sunt variate ca problematic , având rolul de a 
eviden ia anumite particularit i ale polu rii mediului marin, precum i
anumite principii care guverneaz  regimul juridic al protec iei mediului 
marin împotriva polu rii. Dintre principiile ce se desprind din cazurile 
analizate, pot fi men ionate: obliga ia de cooperare în vederea protej rii 
mediului marin (de regul  prin realizarea unui schimb constant de 
informa ii cu privire la activit ile cu poten ial poluant, prin constituirea 
unor comisii mixte de exper i care s  analizeze poten ialul poluant al 
activit ii litigioase etc.); principiul ac iunii preventive prin dispunerea 
unor m suri conservatorii (constând în general în suspendarea activi-
t ilor cu poten ial poluant pân  la solu ionarea litigiului), principiul 
r spunderii obiective i limitate pentru daunele produse prin poluarea 
mediului marin (principiu consacrat în special în materia protec iei 
mediului marin împotriva polu rii cu hidrocarburi) etc.



Capitolul II 
Formele polu rii mediului marin 

§1. Poluarea cauzat  de surse aflate pe uscat 

1.1. Sursele de poluare 

Una dintre cele mai importante surse de poluare a m rilor i ocea-
nelor o constituie activit ile umane desf urate pe uscat i în special în 
zona de coast . Prezen a uman , cu poten ialul s u poluant, se mani-
fest  sub numeroase forme precum: dezvoltarea a ez rilor umane (a 
aglomera iilor urbane) din zona de coast , desf urarea activit ilor 
economice (activit i industriale i turistice), dezvoltarea turismului în 
zona litoral .

A ez rile umane – i în special cele situate în zona litoral  – produc 
un impact semnificativ asupra mediului marin i a habitatelor de coast .
Un asemenea impact, evident în cazul a ez rilor umane litorale, nu 
lipse te nici în cazul celor situate uneori la zeci sau poate chiar sute de 
kilometri distan  de rmurile maritime sau oceanice.  

O prim  surs  de poluare specific  a ez rilor umane o constituie 
îns i dezvoltarea acestora în zona litoral  care determin  o puternic
presiune asupra mediului i a habitatelor de coast . Restrângerea habi-
tatelor litorale produce consecin e grave asupra popula iilor de animale 
i mai ales a speciilor de p s ri acvatice dependente de acestea. 

În al doilea rând, mediul marin i litoral suport  consecin ele directe 
ale devers rii apelor menajere cu un con inut ridicat de produ i chimici 
i biologici. Aceast  form  de poluare nu este specific  doar a ez rilor 

de coast , ci i celor amplasate la distan e mari în interiorul uscatului, 
întrucât apele menajere, colectate de re eaua hidrografic , au ca des-
tina ie final  mediul marin i oceanic. 

În sfâr it, de eurile menajere generate de a ez rile umane constituie 
factori cu impact asupra mediului marin, ca urmare fie a devers rilor 
directe, fie a contamin rii pânzei de ap  freatic i, pe cale de conse-
cin , a apei m rilor i oceanelor, prin intermediul re elei hidrografice. 
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Activit ile industriale desf urate în zona de coast  sau în interiorul 
uscatului produc o poluare mai grav i mai variat  decât cea cauzat
de a ez rile umane. 

Astfel, platformele industriale situate în proximitatea coastei utili-
zeaz  de regul  apa maritim i oceanic  drept surs  de r cire în pro-
cesele tehnologice1, fapt ce determin  o înc lzire a apelor litorale 
(poluare termic ), înso it  uneori de contaminarea chimic , radioactiv
sau biologic  a acestora prin contactul accidental al apelor de r cire cu 
substan ele implicate în procesele de produc ie. 

Ca i în cazul a ez rilor umane, desf urarea activit ilor industriale 
genereaz  o cantitate însemnat  de de euri i ape reziduale a c ror 
gestionare poate determina contaminarea mediului marin. În cazul 
platformelor industriale situate în apropierea coastei, nu rare sunt situa-
iile în care aceste de euri i ape industriale sunt deversate voluntar ( i

dup  o filtrare minim ) în mediul marin determinând contaminarea sa 
cu substan e chimice, radioactive sau toxice. Acestora li se adaug
emisiile atmosferice de poluan i, care prin redepunere afecteaz  mediul 
marin i habitatele de coast  (poluare secundar ).

O form  specific  de poluare a mediului litoral o constituie ampla-
sarea în zona de coast  a instala iilor de exploatare a energiei eoliene.  

În ceea ce prive te activit ile industriale desf urate în interiorul 
uscatului (la distan e mari de coast ) poluarea mediului marin i ocea-
nic îmbrac  în special forma unei polu ri secundare, consecin  a 
contamin rii re elei hidrografice interioare sau a atmosferei. Substan ele 
nocive sunt, astfel, transportate de râuri i fluvii sau pe calea aerului i
ajung s  se depun , în mare m sur , în apa m rilor i oceanelor. 

Desf urarea activit ile agricole în proximitatea zonelor de coast
implic  dou  forme de poluare specifice2:

În primul rând, necesit ile de consum determin  o extindere a 
suprafe elor cultivate în detrimentul ariilor naturale ce constituie în 
acela i timp mediul de via  al p s rilor acvatice. 

                                                       
1 Spre exemplu, pentru r cirea reactoarelor în cazul centralelor nuclearoelec-

trice.  
2 Pentru o analiz  a gravit ii sporite a polu rii în agricultur  comparativ cu cea 

industrial  (sub aspectul întinderii temporale i spa iale, cât i din punctul de vedere 
al num rului subiectelor expuse), a se vedea D. Marinescu, Tratat de dreptul mediu-
lui, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, p. 24 i urm. 
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În al doilea rând, utilizarea masiv  a îngr mintelor chimice i a 
pesticidelor, ca i a mecaniz rii agriculturii determin  o serie de conse-
cin e în lan , precum: eroziunea solului i surparea malurilor; conta-
minarea chimic  a solului i a produselor agricole care determin
îmboln viri ale oamenilor i ale popula iilor de animale; contaminarea 
pânzei de ap  freatic i deversarea prin intermediul acesteia a substan-
elor chimice (folosite în agricultur ) în apa m rii i oceanelor cu conse-

cin e asupra florei1 i faunei acvatice (popula ii de pe ti, animale 
marine, p s ri de ap ).

Activit ile turistice din zona litoral  determin  o reducere a 
habitatelor naturale din zona de coast , generând consecin e negative 
asupra popula iilor de p s ri i de animale dependente de aceste arii. 
Aceste consecin e sunt agravate de poluarea fonic  ridicat i de volumul 
de eurilor produse de milioanele de turi ti prezen i în zonele litorale.  

1.2. Efectele polu rii 

Contaminarea mediului marin ca urmare a dezvolt rii a ez rilor 
umane de coast , a desf ur rii activit ilor industriale i agricole i a 
turismului determin  efecte negative asupra florei i faunei marine i
oceanice precum i asupra vie ii oamenilor. 

Astfel, în primul rând, a a cum am ar tat deja, desf urarea activi-
t ilor intense în zona de coast , are ca efect reducerea ariilor naturale,
periclitând habitatele p s rilor acvatice. Totodat , aceste activit i
determin fenomene de eroziune a solului i de surpare a malurilor.

În al doilea rând, deversarea substan elor chimice i a de eurilor pro-
duse de aglomer rile urbane i de activit ile industriale i agricole 
determin îmboln virea i dispari ia popula iilor de pe ti i alte vie ui-
toare acvatice, afectând pescuitul i a acvacultura. 

În al treilea rând, o consecin  deosebit de grav  a polu rii mediului 
marin o reprezint fenomenul de eutrofiere2. Acesta const  în îmbo-
g irea apelor maritime sau oceanice cu anumite substan e chimice, 
generând o dezvoltare accelerat  a algelor i a faunei superioare, 
producând o perturbare nedorit  a echilibrului organismelor prezente în 

                                                       
1 A se vedea fenomenul de eutrofiere a algelor toxice. 
2 „Eutrophisation” în limba francez , „eutrophication” în limba englez
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ap i a calit ii acesteia, efect indezirabil al ac iunii omului1. Feno-
menul de eutrofiere este generat de poluarea mediului marin cu anumi i
compu i ai fosforului, azotului sau ai siliciului genera i de activit ile 
agricole i industriale, precum i de a ez rile umane din zona de 
coast . Ajunse în mediul marin prin deversare sau imersiune, aceste 
substan e determin  o sc dere a concentra iei oxigenului în ap i, pe 
cale de consecin , o schimbare în structura planctonului2, în sensul 
cre terii ponderii speciilor toxice3. Acumul ri de toxine provenind de la 
aceste specii au fost observate la nivelul molu telor i al crustaceelor4.

În sfâr it, contaminarea mediului marin i a celui de coast  cu 
substan e toxice i de euri, dar i prin urbanizarea i industrializarea 
neadecvat , determin  o sc dere a valen elor turistice i de agrement 
ale zonelor litorale. În acest sens, în literatura de specialitate a fost 
re inut  no iunea de „poluare estetic ”, constând în „degradarea peisa-
jului printr-o urbanizare necivilizat  sau sistematizare impropriu 
conceput , amplasarea de industrii în biotopuri virgine sau mai pu in 
modificate de om”5. O surs  de poluare estetic  o pot constitui i
instala iile de captare a energiei eoliene. Amplasate în zona de coast
pentru a beneficia o anumit  intensitate a curen ilor de aer6, aceste 
instala ii reprezint , în acela i timp, o surs  de poluare fonic  pentru 
habitatele de coast .

                                                       
1 Bilan de santé 2000. Commission OSPAR pour la protection de milieu marin de 

l’Atlantique du Nord-Est, Londre, 2000, p. 105. A se vedea i C. Cotiga, Ecologie i
protec ia mediului, Ed. Sitech, Craiova, 2005, p. 184. 

2 Organisme incapabile de a- i men ine pozi ia i distribu ia independent de 
mi carea apei – conform Bilan de santé 2000, op. cit., p. 106. 

3 Conform estim rilor, pierderile de organisme marine determinate de fenomenul 
de eutrofiere în Marea Neagr , în perioada 1973-1980 se ridic  la 60 milioane tone, 
dintre care 5 milioane tone de pe ti. A se vedea în acest sens State of the Envi-
ronment of the Black Sea. Pressures and Trends 1996-2000, Commission on the Pro-
tection of the Black Sea against Pollution, Istanbul, 2002, p. 44. 

4 Bilan de santé 2000, op. cit., p. 99. 
5 D. Marinescu, Dreptul mediului înconjur tor, ed. a III-a. Ed. ansa S.R.L., Bucu-

re ti, 1996, p. 14. 
6 Instala iile de captare a energiei eoliene sunt rentabile numai dac  vântul are o 

intensitate de dep e te în mod constant 5-6 metri / secund , Bilan de santé 2000,
op. cit., p. 27. 
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1.3. Cauza Irlanda c. Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de 
Nord (Cauza Uzinei MOX)  

Prin cererea introdus  la data de 9 noiembrie 2001, Irlanda a soli-
citat Tribunalului Interna ional pentru Dreptul M rii dispunerea unor 
m suri conservatorii pân  la constituirea, în conformitate cu Anexa VII a 
Conven iei Na iunilor Unite asupra Dreptului M rii (Montego Bay, 1982), 
a unui tribunal arbitral1 care s  solu ioneze litigiul dintre p r i. Diferen-
dul prive te transferul interna ional de materiale radioactive c tre i
provenind de la uzina MOX Sellafield, Cumbria (Marea Britanie) i
protec ia mediului marin din Marea Irlandei.  

Diferendul izvor te din autoriza ia acordat  de Marea Britanie 
pentru punerea în func iune a unei noi uzine MOX. Uzina este destinat
trat rii de eurilor de combustibil nuclear, con inând un amestec de 
dioxid de plutoniu i dioxid de uraniu în scopul ob inerii unui nou 
combustibil cunoscut sub numele de combustibil de oxizi mic ti (MOX). 

Guvernul irlandez a invocat cre terea polu rii M rii Irlandei ca 
urmare a punerii în func iune a uzinei i a accentuat riscurile poten iale 
pe care le comport  transferul de material radioactiv de la i c tre 
uzin .

Prin cererea de instituire a unor m suri conservatorii, Irlanda a 
solicitat ca: 

a.) Marea Britanie s  suspende imediat autoriza ia acordat  uzinei 
MOX la 3 octombrie 2001 sau, în subsidiar, s  ia m surile necesare 
pentru a împiedica punerea în func iune a uzinei MOX; 

b.) Marea Britanie s  vegheze pentru a nu exista vreun transfer în 
apa m rii de substan e, materii sau de euri radioactive de orice fel 
provenind de la uzina MOX ori de la activit ile preg titoare derulate la 
aceasta; 

c.) Marea Britanie s  evite efectuarea oric rui act, de orice natur ,
care s  agraveze, s  extind  sau s  fac  mai dificil de rezolvat diferen-
dul dintre p r i;

d.) Marea Britanie s  evite efectuarea oric rui act ce ar putea aduce 
atingere dreptului Irlandei de a ob ine executarea hot rârii pronun ate 

                                                       
1 Prin notificarea adresat  Marii Britanii la 25 octombrie 2001, Irlanda a solicitat 

constituirea unui tribunal arbitral în conformitate cu Anexa VII a Conven iei de la 
Montego Bay. 
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de tribunalul arbitral constituit în temeiul Anexei VII a Conven iei de la 
Montego Bay. 

Marea Britanie a ridicat în fa a Tribunalului dou  excep ii întemeiate 
pe dispozi iile art. 282 i 283 din Conven ia de la Montego Bay. 

În sus inerea primei excep ii s-a ar tat c  existen a unor mecanisme 
obligatorii de reglementare a diferendelor instituite la nivel regional 
înl tur  de la aplicare, potrivit art. 2821, procedura instituit  de Con-
ven ie, iar în spe , p r ile sunt legate de Conven ia OSPAR, de Tratatul 
de instituire a Comunit ii Europene2 i de Tratatul EURATOM. Excep ia 
a fost respins  cu motivarea c  art. 282 se refer  la existen a unor meca-
nisme obligatorii de solu ionarea a diferendelor referitoare la interpre-
tarea sau aplicarea Conven iei, iar în spe  acordurile regionale invocate 
instituie mecanisme de reglementare a diferendelor privitoare la inter-
pretarea sau aplicarea respectivelor acorduri, iar nu a Conven iei. 

Ce-a de-a doua excep ie, întemeiat  pe dispozi iile art. 2833, a fost 
respins  cu motivarea c  un stat parte nu este obligat s  recurg  la 
procedura schimbului de puncte de vedere atunci când apreciaz  c
posibilit ile ajungerii la un acord au fost epuizate. 

Potrivit Conven iei, Tribunalul poate „s  hot rasc  orice m suri con-
servatorii pe care le consider  corespunz toare în raport cu circumstan-
ele, pentru a ap ra drepturile p r ilor în litigiu sau pentru a preveni 

daunele grave pe care le-ar putea suferi mediul marin pân  la pronun-
area deciziei finale”, în cazul în care consider , prima facie, c  tribu-

nalul arbitral constituit ar avea competen a s  solu ioneze diferendul i
dac  apreciaz  c  exist  o situa ie de urgen  [art. 290 alin. (1) i (5)].  

                                                       
1 Potrivit art. 282, „atunci când statele contractante, care sunt p r i la un diferend 

referitor la interpretarea sau la aplicarea conven iei, au convenit, în cadrul unui 
acord general, regional sau bilateral, ori în orice alt mod, ca un asemenea diferend 
s  fie supus, la cererea uneia dintre p r i, unei proceduri implicând o decizie obliga-
torie, aceast  procedur  se va aplica în locul celei prev zute în prezenta parte, în 
afar  de cazul când p r ile în litigiu au convenit altfel”.  

2 Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European  si 
a Tratatului de instituire a Comunit ii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 
2007 (publicat în JO C 306/17.10.2007), a înlocuit denumirea „Tratatul de instituire a 
Comunit ii Europene” cu aceea de „Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene”. 

3 Potrivit art. 283 alin. (1), „atunci când apare un diferend între statele contrac-
tante în leg tur  cu interpretarea sau aplicarea conven iei, p r ile în litigiu vor pro-
ceda imediat la un schimb de p reri privind rezolvarea diferendului prin negocieri 
sau prin alte mijloace pa nice”.  


