
 

 

 

 

 

REGLEMENTAREA JURIDICĂ PRIVIND STRATEGIA 

MEDIULUI MARIN.  

STUDIU DE CAZ: REGIUNEA MĂRII NEGRE  

 

 
Mari-Isabella STAN

* 

 

 
ABSTRACT:  Degradarea mediului marin a devenit evidentă în apele europene, şi în 

special în apele Mării Negre, de aceea este oportună o politică coerentă, coordonată şi 

cuprinzătoare pentru protejarea, ameliorarea și utilizarea durabilă a mărilor degradate 

din Europa.Problemele și amenințările la viabilitatea mediului marin care rezultă din 

folosirea apelor marine (ca de exemplu: efectele schimbărilor climatice, activităţile de 

exploatare a resurselor cum ar fi cele de petrol și gaze, poluarea prin introducerea de 

substanțe periculoase din transportul maritim, deversările de petrol, poluarea telurică, 

deşeurile marine, industriale, agricole ori menajere, pescuitul comercial, poluarea de 

origine atmosferică şi transatmosferică, zgomotul, introducerea de specii exotice, etc.) au 

condus la nivelul Uniunii Europene la dezvoltarea unei strategii, în scopul asigurării 

utilizării durabile a acestui mediu.Actul juridic de instituire a unui cadru de acţiune 

comunitară în domeniul politicii privind mediul marin este Directiva 2008/56/CE 

(Directiva-cadru “Strategia pentru mediul marin”). Aceasta extinde, astfel, legislaţia 

Uniunii Europene privind apa pentru a acoperi şi mediul marin şi constituie componenta 

de mediu a noii politici maritime integrate transsectoriale a Europei.Se pune întrebarea 

dacă, transpunerea Directivei-cadru “Strategia pentru mediul marin” în legislaţia 

naţională, va asigura cadrul legal privind îndeplinirea obiectivului central al strategiei 

marine, respectiv realizarea “stării ecologice bune” a mediului marin, până în 2020, 

precum şi realizarea politicii comunitare la nivelul tuturor regiunilor marine, inclusiv 

regiunea marină Marea Neagră?  
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1. INTRODUCERE 

 

În ultimii ani, degradarea mediului marin a devenit evidentă în apele europene, şi în 

special în apele Mării Negre, de aceea este oportună o politică coerentă, coordonată şi 

cuprinzătoare pentru protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a mărilor degradate din 

Europa. 
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Preocupările privind protecţia mediului marin al Mării Negre au început de la 

semnarea de către statele riverane (Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Georgia) 

a Convenţiei de la Bucureşti din 1992
1
. 

Privită istoric, poluarea mediului, deci şi a mediului marin, a apărut o dată cu omul, 

dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi 

una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii de activitate. 

Poluarea reprezintă o problemă deosebit de gravă ce poate afecta viitorul umanităţii şi 

al vieţii pe pământ, constituind una dintre cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane încă de la începutul anilor ’70. Conferinţa Naţiunilor Unite
2
 a adus în 

centrul atenţiei problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităţilor umane şi 

a realizat cadrul juridic global menit să reglementeze fenomenul în ansamblul său. 

Documentele adoptate în cadrul Conferinţei au avut o însemnătate deosebită, motiv pentru 

care, ulterior, au influenţat în mod hotărâtor atât legislaţiile naţionale privind mediul 

înconjurător cât şi conţinutul convenţiilor internaţionale încheiate după această reuniune 

mondială.  

Cadrul juridic în România privind protecţia mediului este reglementat de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
3
, iar la articolul 2, punctul 51, poluarea este definită ca 

“introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătăţii 

umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o 

împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime”. 

În România apele sunt proprietatea publică a statului, iar conform articolului 136 din 

Constituţie reprezintă apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, 

marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. 

În lucrările de specialitate ale dreptului internaţional, marea teritorială corespunde 

zonei maritime adiacente  apelor interioare asupra cărora se exercită suveranitatea unui 

stat
4
. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la dreptul mării, din 10 decembrie 1982, 

semnată la Montego Bay (Jamaica), prevede, chiar în preambulul său, dorinţa statelor-

părţi de a reglementa, într-un spirit de înţelegere şi cooperare reciprocă, toate problemele 

privind dreptul mării
5
. Acest document reprezintă cel mai complex sistem de norme şi 

principii menit să ordoneze raporturile dintre state în domeniul dreptului mării, şi este 

considerată ca fiind o adevărată “constituţie a mării”
6
. 

Suprafaţa din apropierea mării este cunoscută sub numele de zonă costieră, care este 

deosebit de importantă deoarece aici trăiesc numeroase specii de plante şi animale a căror 

existenţă depinde de contactul dintre mare şi ţărm, este locul unde se construiesc porturile 

şi în acelaşi timp unde se dezvoltă turismul
7
. 

                                                           
* Cadru didactic asociat, dr. ing., Facultatea de Drept, Ştiinţe administrative şi Sociologie, Universitatea 

“Ovidius” din Constanţa, ROMÂNIA 
1 Convention On The Protection Of The Black Sea Against Pollution, 1992, www.blacksea-commission.org. 
2 Conferinţa Naţiunilor Unite privind mediul înconjurător, Stockholm, 1972, http://www.unep.org. 
3 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005.  
4 Chilea D., Drept internaţional public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 193. 
5 Anechitoaie C., Introducere în drept portuar, Editura Bren, Bucureşti, 2007, p. 93. 
6 Chilea D., Op. cit., p. 192.  
7 Stan M.I., European and International Legal Regulation of Environmental Impact Assessment in the coastal 

area of Romania, Revista Curentul “Juridic” a Universităţii Petru Maior Târgu Mureş, vol. 2(53), 2013, pp. 111-
118. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://www.blacksea-commission.org/
http://www.unep.org/
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
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Zona costieră în legislaţia europeană reprezintă “spațiul geomorfologic situat de o 

parte și de alta a malului mării având ca limită către mare limita exterioară a apelor 

teritoriale ale statelor membre și ca limită către țărm limita definită de statele membre în 

strategiile lor de management integrat al zonelor costiere”
8
. 

România a ratificat Convenţia cu privire la dreptul mării, de la Montego Bay, prin 

Legea nr.110/1996
9
, convenţie care contribuie la dezvoltarea noilor abordări internaţionale 

de gestiune integrată a zonelor de coastă şi tratează de o manieră mai completă problema 

poluării marine.  

În România, actul normativ care are ca obiectiv principal protecţia şi conservarea 

mediului marin împotriva poluării este Legea nr. 98/1992
10

, pentru ratificarea Convenţiei 

privind protecţia Mării Negre împotriva poluării sau “Convenţia de la Bucureşti” şi are ca 

părţi integrante trei protocoale: Poluarea din surse de pe uscat, Poluarea prin dumping, 

Poluarea cu petrol sau alte substanţe periculoase în situaţii de urgenţă. 

Părţile semnatare ale “Convenţiei de la Bucureşti” au hotărât să acţioneze “în scopul 

realizării unui progres în protecţia mediului marin al Mării Negre şi la conservarea 

resurselor sale vii, conştiente de importanţa valorilor economice, sociale şi de sănătate 

ale mediului marin al Mării Negre, convinse că resursele naturale şi de agrement ale 

Mării Negre pot fi păstrate, în primul rând, prin eforturile comune ale ţărilor riverane la 

Marea Neagră, având în vedere regulile şi reglementările general acceptate ale 

dreptului internaţional”. 

De aceea, problema poluării Mării Negre şi deci a protejării mediului înconjurător 

trebuie abordată în contextul mai larg, al dezvoltării durabile. 

O fază nouă a procesului de realizare a unei dezvoltări durabile în regiunea Mării 

Negre a fost elaborarea, în cadrul Comisiei Mării Negre, a Planului Strategic de Acţiune 

pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre
11

, în care se precizează că “starea mediului 

Mării Negre continuă să fie un subiect de îngrijorare datorită degradării continue a 

ecosistemului său şi a exploatării neraţionale a resurselor sale naturale”. Obiectivele 

sale generale urmăresc “asigurarea unui mediu sănătos pentru populaţia din regiunea 

Mării Negre, atât în zone urbane, cât şi în cele rurale, obţinerea unui ecosistem marin 

divers din punct de vedere biologic, care să susţină populaţii variate şi viabile de 

organisme superioare, inclusiv mamifere marine şi sturioni, şi care să ofere mijloace de 

trai rezultate din activităţi durabile, cum ar fi pescuitul, acvacultura şi turismul în toate 

ţările Mării Negre”. Documentul cuprinde un set de principii, politici şi acţiuni menite să 

conducă la amplificarea cooperării în regiunea Mării Negre. 

Odată cu aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, pentru protejarea 

resurselor marine s-a profilat o iniţiativă prezentată ca o Comunicare a Comisiei Europene 

către Consiliu şi Parlamentul European: “Sinergia Mării Negre – O nouă iniţiativă de 

                                                           
8 Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea 

spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere, COM(2013) 133 final-2013/0074/COD, 

Bruxelles, 12.3.2013. 
9 Legea nr. 110 din 10 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 

încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 21 

noiembrie 1996. 
10 Legea  nr. 98, din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva 

poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 29 septembrie 1992. 
11 Document adoptat la Conferinţa Miniştrilor Mediului din ţările riverane Mării Negre, Istanbul, Turcia, 30-31 
octombrie 1996, http://www.mmediu.ro. 

http://www.mmediu.ro/gospodarirea_apelor/zona_costiera/PSAMN-INCDM-Cta.pdf
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cooperare regională”
12

 care reia viziunea Uniunii Europene asupra cooperării țărilor din 

regiunea Mării Negre şi se doreşte “a fi un cadru flexibil pentru a asigura o mai mare 

coerenţă şi o mai bună orientare a politicilor”.  

În contextul preocupărilor promovării unei politici maritime proiectată să obţină un 

sistem complet de gestionare al utilizărilor din zonele marine ale Europei, este şi 

adoptarea directivei europene privind strategia marină care constituie o componentă de 

mediu vitală şi de cooperare regională. 

 

2.REGLEMENTAREA JURIDICĂ EUROPEANĂ PRIVIND STRATEGIA 

PENTRU MEDIUL MARIN 

 

Problemele și amenințările la viabilitatea mediului marin care rezultă din folosirea 

apelor marine (ca de exemplu: efectele schimbărilor climatice, activităţile de exploatare a 

resurselor cum ar fi cele de petrol și gaze, poluarea prin introducerea de substanțe 

periculoase din transportul maritim, deversările de petrol, poluarea telurică, deşeurile 

marine, industriale, agricole ori menajere, pescuitul comercial, poluarea de origine 

atmosferică şi transatmosferică, zgomotul, introducerea de specii exotice, etc.) au condus 

la nivelul Uniunii Europene la dezvoltarea unei strategii pentru mediul marin, în scopul 

asigurării utilizării durabile a acestui mediu. 

În principal, strategia trebuie să creeze un cadru pentru o largă participare a părţilor 

interesate şi trebuie să conţină câteva elemente principale: să exprime un obiectiv major, 

să stabilească mijloacele prin care să se îndeplinescă respectivul obiectiv, să conducă la 

rezultate măsurabile. Se poate spune că aceste strategii sunt nişte „instrumente ajutătoare”, 

care vin să completeze instrumentele standard şi care să acţioneze ca stimulente în 

vederea adoptării de măsuri pentru protecţia mediului
13

. 

Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele 

membre, lăsând la latitudinea acestora modalităţile de atingere a lor
14

.  

Reglementarea juridică care se referă strict la mediul marin este Directiva nr. 56 din 17 

iunie 2008
15

, de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru “Strategia pentru mediul marin”).  

Aceasta extinde, astfel, legislaţia Uniunii Europene privind apa pentru a acoperi şi 

mediul marin şi constituie componenta de mediu a noii politici maritime integrate 

transsectoriale a Europei.  

În expunerea de motive se precizează că “elaborarea şi punerea în aplicare a 

strategiei tematice ar trebui să fie orientată spre conservarea ecosistemelor marine. 

Această abordare ar trebui să includă zonele protejate și să privească toate activitățile 

umane care au un impact asupra mediului marin”. Prin aplicarea abordării ecosistemice a 

managementului activităților umane ar trebui “să se acorde prioritate atingerii sau 

menținerii unei stări ecologice bune în mediul marin comunitar, continuării protecției și 

conservării sale și prevenirii deteriorării ulterioare”. În acest sens, aceasta impune 

statelor membre să garanteze „starea ecologică bună” a tuturor regiunilor şi subregiunilor 

                                                           
12 COM(2007) 160 final, Bruxelles, 11.04.2007. 
13 Petrescu-Mag R.-M., Protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile. Legislaţie şi instituţii, Editura 

Bioflux, Cluj-Napoca, 2011, p. 76, http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf. 
14 Idem 11, p. 35. 
15 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 164/19, 25.6.2008). 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Petrescu-Mag.pdf
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marine ale Europei care înseamnă starea ecologică a apelor marine în sensul de a fi 

“curate, în bună stare sanitară și productive în cadrul condițiilor lor intrinseci și printr-o 

utilizare durabilă a mediului marin”. 

Introducerea conceptelor de regiuni sau subregiuni marine în legislația Uniunii 

Europene privind mediul marin are sens științific din punct de vedere ecologic și va 

facilita cu siguranță aplicarea abordării ecosistemelor pe bază regională. 

Articolul 5, alineatul 1, al Directivei prevede că “fiecare stat membru elaborează, 

pentru fiecare regiune sau subregiune marină respectivă, o strategie pentru mediul marin 

aplicabilă apelor sale maritime”. La alineatul 2, se precizează că statele membre care 

împart o regiune sau subregiune marină cooperează pentru a garanta faptul că măsurile 

cerute pentru atingerea obiectivelor Directivei sunt coerente şi sunt coordonate în zona 

marină în cauză.  

O componentă cheie în această abordare este dezvoltarea de către fiecare stat membru 

a unei strategii pentru mediul marin aplicabilă apelor sale maritime, respectând un număr 

de etape procedurale și administrative cuprinse în următorul plan de acţiune: 

a) pregătirea: 

(i) o evaluare inițială, care trebuie efectuată până la 15 iulie 2012, a stării ecologice 

actuale a apelor în cauză și a impactului de mediu al activităților umane asupra acestor 

ape, în conformitate cu articolul 8; 

(ii) o determinare, efectuată până la 15 iulie 2012, a „stării ecologice bune” pentru 

apele în cauză, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1); 

(iii) fixarea, până la 15 iulie 2012, a unei serii de obiective de mediu și de indicatori 

asociați, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1); 

(iv) elaborarea și punerea în aplicare, până la 15 iulie 2014, în lipsa dispozițiilor 

contrare ale legislației comunitare aplicabile, a unui program de monitorizare în vederea 

evaluării continue și a actualizării periodice a obiectivelor, în conformitate cu articolul 

11alineatul (1); 

b) programul de măsuri: 

(i) elaborarea, cel mai târziu până în anul 2015, a unui program de măsuri destinat să 

asigure atingerea sau menținerea stării ecologice bune, în conformitate cu articolul 13 

alineatele (1), (2) și (3); 

(ii) punerea în aplicare, cel mai târziu până în anul 2016, a programului prevăzut la 

punctul (i), în conformitate cu articolul 13 alineatul (10). 

Cel de-al doilea capitol al Directivei se referă la elaborarea de strategii marine și 

cuprinde dispoziții privind evaluarea, determinarea stării ecologice bune, stabilirea 

obiectivelor de mediu, programele de monitorizare, notificarea și evaluarea, astfel: 

a) Pentru etapa de pregătire, Directiva 2008/56/CE stabileşte la articolul 8 că, pentru 

fiecare regiune sau subregiune marină, statele membre “procedează la o evaluare inițială 

a apelor lor marine, ținând cont de datele existente, atunci când acestea sunt disponibile 

și cuprinzând următoarele elemente”: 

o analiză a particularităților și caracteristicilor esențiale și a stării ecologice a acestor 

ape în momentul evaluării, privind caracteristicile fizice și chimice, tipurile de habitat, 

trăsăturile biologice și hidromorfologia; 

o analiză a presiunilor și a impacturilor predominante, inclusiv cele care rezultă din 

activități umane, care influențează starea ecologică a acestor ape; 
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o analiză economică și socială a utilizării acestor ape și a costurilor degradării 

mediului marin. 

Aceste analize trebuie să țină cont de elementele privind apele costiere, tranzitorii și 

teritoriale aflate sub incidența dispozițiilor aplicabile ale legislației comunitare în vigoare, 

în special cele ale Directivei 2000/60/CE
16

 de stabilire a unui cadru de politică comunitară 

în domeniul apei. 

În cursul pregătirii evaluării iniţiale statele membre trebuie să depună tot efortul pentru 

a se asigura că metodologia de evaluare este consecventă în regiunea sau subregiunea 

marină în cauză, precum şi că impactul și caracteristicile transfrontaliere sunt luate în 

considerare. 

În acest sens, conform articolului 9, statele membre determină, pentru apele marine ale 

fiecărei regiuni și subregiuni marine respective, un ansamblu de caracteristici 

corespunzătoare unei stări ecologice bune şi stabilesc un set complet de obiective de 

mediu și de indicatori aferenți pentru apele lor marine, cu scopul de a orienta eforturile în 

vederea atingerii stării ecologice bune a mediului marin, aşa cum este prevăzut în articolul 

10, alineatul 1. 

Articolul 11 prevede că „statele membre elaborează și pun în aplicare programe de 

monitorizare coordonate în vederea evaluării permanente a stării ecologice a apelor lor 

marine” și fac eforturi, în interesul coerenței și al coordonării, să se asigure că: 

-  metodele de monitorizare sunt consecvente în regiunea sau subregiunea marină în 

cauză, pentru a facilita compararea rezultatelor monitorizării; 

- impactul și caracteristicile transfrontaliere pertinente sunt luate în considerare. 

b) Pentru etapa de stabilire a programelor de măsuri, Directiva-cadru prevede la 

articolul 13 că, statele membre elaborează măsurile pe baza evaluării iniţiale stabilite în 

prima etapă, ţinând cont de obiectivele de mediu stabilite. 

Statele membre trebuie să integreze măsurile elaborate într-un program, având în 

vedere legislația comunitară, precum și de instrumentele legislative ulterioare privind 

standardele de calitate a mediului în domeniul apei sau în temeiul acordurilor 

internaționale. 

Alineatul 3 precizează că, statele membre trebuie să ia în consideraţie dezvoltarea 

durabilă și în special de repercusiunile sociale și economice ale măsurilor prevăzute care 

trebuie să fie rentabile și realizabile din punct de vedere tehnic. 

Cadrul normativ stabilit de Directivă este proiectat pentru a lua în considerare 

dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică, în sensul că, programele de măsuri trebuie să fie 

suficient de flexibile pentru a răspunde la diversele ameninţări şi presiuni asupra 

ecosistemelor marine generate de activităţile umane. Prin urmare, este necesară elaborarea 

de dispoziții pentru actualizarea periodică a strategiilor marine. 

Acest instrument juridic conține prevederi extinse privind actualizarea, raportarea, 

consultarea şi informarea publicului prin faptul că promovează în mod activ accesul 

publicului la informații și la luarea deciziilor cu privire la starea mediului marin și la 

gestionarea activităților maritime. 

În concluzie, Directiva-cadru 2008/56/CE privind strategia marină reprezintă cadrul de 

reglementare pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, de a adopta măsurile 

                                                           
16 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000). 
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necesare pentru a obține sau a menține starea ecologică bună a mediului marin, până în 

anul 2020.  

În preocupările legislative de la nivelul Uniunii Europene privind politica maritimă 

integrată se înscrie şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
17

 

de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al 

zonelor costiere. Scopul principal al directivei propuse este “promovarea dezvoltării 

sustenabile a activităților maritime și costiere, precum și a utilizării sustenabile a 

resurselor costiere și marine, prin stabilirea unui cadru pentru implementarea eficace a 

amenajării spațiului maritim în apele UE și a managementului integrat al zonelor costiere 

în regiunile costiere ale statelor membre”. 

Propunerea stabilește un cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul 

integrat al zonelor costiere sub forma unei abordări sistematice, coordonate, incluzive și 

transfrontaliere a guvernanței maritime integrate, având ca temei juridic Directiva-cadru 

„Strategia pentru mediul marin”. 

Pe de altă parte, la nivelul Uniunii Europene principalul instrument de promovare a 

managementului integrat al zonelor costiere este Recomandarea Parlamentului European 

şi a Consiliului 2002/413/CE
18

 privind punerea în aplicare a gestionării integrate a zonelor 

de coastă din Europa.  

Prin urmare, propunerea de directivă impune, în conformitate cu legislația națională și 

internațională, statelor membre să elaboreze și să pună în aplicare planuri de amenajare a 

spațiului maritim, precum și strategii de management al zonelor costiere, ținând seama 

atât de particularitățile regiunilor sau subregiunilor, cât și de activitățile sectoriale 

(exploatarea zăcămintelor de gaz și petrol, transporturile maritime, cablurile și conductele 

submarine, pescuitul, acvacultura și siturile de conservare a naturii, utilizarea energiilor 

din surse regenerabile, etc.), deci un management integrat al zonelor costiere. 

 

3.STADIUL REGLEMENTĂRII STRATEGIEI PENTRU MEDIUL MARIN ÎN 

ROMÂNIA  

 

România a participat continuu la politica internaţională de mediu, semnând şi 

ratificând cele mai importante convenţii, rezoluţii, declaraţii şi acorduri de mediu. 

Procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară a continuat şi după 

aderarea la Uniunea Europeană, în anul 2007.  

Directiva 2008/56/CE a fost transpusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

71/2010
19

, aprobată prin Legea nr. 6/2011
20

 şi trebuie să contribuie la întărirea coerenţei 

dintre diferitele politici, acorduri şi măsuri legislative în domeniul mediului marin, 

urmărind să asigure integrarea activităţilor din acest domeniu. 

                                                           
17 Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea 

spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere, COM(2013) 133 final-2013/0074/COD, 
Bruxelles, 12.3.2013, p. 3.  
18 Recomandarea 2002/413/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30.05.2002 cu privire la 

implementarea managementului integrat al zonelor litorale în Europa (JO L 148, 6.6.2002). 
19 Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 2 iulie 2010.  
20 Legea nr. 6 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind 
stabilirea strategiei pentru mediul marin, publicată în Monitorul Oficial nr. 159 din 4 martie 2011.  

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
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În expunerea de motive
21

 la Legea nr. 6/2011 pentru aprobarea şi modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 se arată că legislaţia românească aflată în 

vigoare nu conţine elemente suficiente prin care să asigure protecţia integrală a apelor 

marine. Astfel, prevederile din Legea apelor 107/1996
22

, cu modificările şi completările 

ulterioare, tratează doar apele costiere, care sunt situate la o milă marină, faţă de cel mai 

apropiat punct al liniei de bază. De asemenea, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

202/2002
23

, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, nu conţine prevederi clare care 

vizează protecţia şi conservarea stării ecologice a ecosistemului marin „Marea Neagră”. 

Actul normativ care urmăreşte conservarea mediului marin împotriva poluării, şi se aplică 

şi mării teritoriale şi zonei economice exclusive este Legea 98/1992 pentru ratificarea 

Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării.  

Prin urmare, transpunerea Directivei “Strategia pentru mediul marin” va asigura cadrul 

legal privind îndeplinirea obiectivului central al strategiei marine, respectiv realizarea 

“stării ecologice bune” a mediului marin, până în anul 2020, precum şi realizarea politicii 

comunitare la nivelul tuturor regiunilor marine, inclusiv regiunea marină ”Marea Neagră”.  

În articolul 1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 se prevede că 

autoritatea publică centrală din domeniul apelor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, elaborează şi implementează strategia marină pentru: protecţia şi conservarea 

mediului marin, prevenirea deteriorării acestuia sau, dacă este posibil, refacerea 

ecosistemelor marine în zonele în care ele au fost afectate, precum şi prevenirea şi reducea 

aportului de elemente externe în mediul marin, în vederea eliminării treptate a poluării cu 

condiţia să se asigure că nu sunt impacturi sau riscuri semnificative pentru biodiversitatea 

marină, ecosistemele marine, sănătatea umană sau utilizările legale ale mării. 

Articolul 3 precizează că strategia marină are la bază “abordarea ecosistemică pentru 

gestionarea activităţilor umane”, deoarece omul este cel care utilizează resursele naturale 

pentru dezvoltarea economico-socială şi, deci implicit activitatea umană este cea care 

poate produce schimbări majore ale ecosistemului marin. 

Se poate spune, deci, că impactul elaborării şi implementării strategiei marine va 

conduce la conştientizarea cu privire la necesitatea protecţiei mediului marin, implicit 

sănătatea umană având în vedere asigurarea premiselor unei dezvoltări durabile în 

regiunea Mării Negre. 

 În textul articolului 6, se arată că în vederea realizării coordonării prevăzute la 

articolul 5, “în măsura în care acest lucru este posibil şi oportun”, se vor utiliza structuri 

instituţionale regionale existente. România a considerat că acest deziderat trebuie să se 

realizeze în cadrul “Convenţiei de la Bucureşti”, deoarece cadrul instituţional permite şi 

implicarea statelor riverane Mării Negre. 

România apreciază că, pe lângă cadrul instituţional oferit de “Convenţia de la 

Bucureşti”, cooperarea regională trebuie să ia în considerare şi alte înţelegeri 

internaţionale, respectiv Acordul între Ministerul Mediului şi Apelor al Bulgariei şi 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru cooperarea în domeniul gospodăririi 

                                                           
21 vezi http://www.cdep.ro/proiecte/2013/100/20/6/em234.pdf. 
22 Legea apelor, Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 8 octombrie 

1996.  
23 Ordonanţa de Urgenţă nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 965 din 28 decembrie 2002.  

http://www.cdep.ro/proiecte/2013/100/20/6/em234.pdf
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-481-din-13.07.2009-(M.-Of.-481-2009-17585).htm
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apelor
24

 şi Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Trebuie 

subliniat că România, în cadrul Grupului Consultativ pentru Conservarea Biodiversităţii, 

Grupului Consultativ pentru Monitoringul şi Evaluarea Poluării, precum şi la întâlnirile 

cu comisarii a prezentat Directiva-Cadru „Strategia privind mediul marin”, în scopul 

iniţierii unui dialog între toate ţările pentru implementarea acesteia în regiunea marină 

„Marea Neagră”
25

. 

În acest sens, România a trebuit să pună în aplicare Directiva 2008/56/CE pentru 

elaborarea şi implementarea strategiei marine, în planul de acţiune impus, într-un interval 

de timp foarte scurt. 

În acest moment, România se află în etapa de pregătire, care reprezintă prima 

componentă a planului de acţiune. Conform programului a fost elaborată “Evaluarea 

iniţială a mediului marin” şi “Determinarea stării ecologice bune pentru apele româneşti 

ale Mării Negre” de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore 

Antipa”, în iulie 2012
26

. Aceste documente au fost supuse dezbaterii publice pe site-ul 

autorităţii publice centrale din domeniul apelor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, timp de 3 luni, până la data de 16 octombrie 2012. 

Pe baza evaluării iniţiale realizate în temeiul art. 8 alin. (1), autoritatea publică centrală 

din domeniul apelor a stabilit pentru apele marine teritoriale un set complet de obiective 

de mediu şi de indicatori în vederea atingerii stării ecologice bune a mediului marin. 

Programul de monitorizare în vederea evaluării permanente a stării ecologice a Mării 

Negre este realizat printr-un proiect finanţat din fonduri europene şi este coordonat de 

către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
27

 având ca 

parteneri Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 

Marină (GeoEcoMar), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Institutul de Oceanologie 

– Academia de Ştiinţe din Bulgaria (IO-BAS) şi Universitatea din Sinop Turcia. Proiectul 

intitulat „Îmbunătăţirea sistemului integrat de monitoring în Marea Neagră în conformitate 

cu Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin” - MISIS
28

 este preconizat a se finaliza 

în martie 2014 şi are ca scop dezvoltarea unui program coerent de activităţi pentru 

îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului integrat al monitorizării datelor de mediu la 

Marea Neagră în conformitate cu Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a sprijini eforturile de a proteja şi de a 

restabili calitatea mediului şi dezvoltarea durabilă a Mării Negre, iar obiectivele specifice 

sunt îmbunătăţirea disponibilităţii şi calităţii datelor fizico-chimice şi biologice pentru 

evaluarea integrată a starii mediului Mării Negre, creşterea numărului şi dimensiunii 

ariilor marine protejate în Marea Neagră, precum şi a gradului lor de protecţie, creşterea 

gradului de implicare a părţilor interesate şi sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte 

problemele de mediu. 

                                                           
24 semnat la Bucureşti, în data de 12 noiembrie 2004. 
25 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, “Evaluarea iniţială a mediului marin” – 

draft, iulie 2012, http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/stadiul-implementarii-
directivelor-europene/, p. 15. 
26 vezi “Evaluarea iniţială a mediului marin” – draft, iulie 2012, “Determinarea stării ecologice bune pentru apele 

româneşti ale Mării Negre” – draft, iulie 2012, http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-
2/stadiul-implementarii-directivelor-europene/. 
27 vezi Proiecte internaţionale, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” 

http://www.rmri.ro. 
28 “MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System”, www.misisproject.eu. 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/stadiul-implementarii-directivelor-europene/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/stadiul-implementarii-directivelor-europene/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/stadiul-implementarii-directivelor-europene/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/stadiul-implementarii-directivelor-europene/
http://www.rmri.ro/
http://www.misisproject.eu/
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Programele de monitorizare trebuie să fie stabilite și puse în aplicare până în anul 

2014. De aceea, de finalizarea proiectului MISIS depinde dacă România se află în 

termenele planului de acţiune impuse de Directivă, deci de rezolvarea problemei cheie în 

dezvoltarea strategiei pentru mediul marin.  

Cea de-a doua componentă a planului de acţiune, programul de măsuri trebuie să fie 

elaborat până în anul 2015 și să fie operaţional în termen de un an de la elaborarea 

acestuia, conform articolului 12, alineatul 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

71/2010. 

Drept consecinţă, o “stare ecologică bună” este de a fi atinsă, pentru îndeplinirea 

obiectivului Directivei 2008/56/CE, în toate apele maritime europene până în anul 2020. 

 

4.CONCLUZII  

 

Directiva 2008/56/CE introduce o serie de concepte noi în legislaţia europeană, cum ar 

fi: regiune marină, subregiune marină, strategie marină, stare ecologică bună, program de 

măsuri şi reprezintă un instrument complex care stabilește pentru prima dată un cadru 

legislativ cuprinzător la nivelul Uniunii Europene ce vizează protejarea și conservarea 

mediului marin. 

O trăsătură a acestei generații noi de instrumente juridice europene reprezintă faptul că 

stabileşte o metodologie de gestionare a resurselor naturale, adaptabilă și axată pe 

cooperarea consolidată între statele membre precum și o coordonare la nivel regional.  

Directiva se dezvoltă prin prescrierea unui calendar prestabilit de acţiuni, în termene 

clar definite, tip management, care trebuie respectat de către statele membre în vederea 

realizării şi menţinerii stării ecologice bune a apelor marine, cel mai târziu până în anul 

2020. 

Respectarea planului de acţiune stabilit precum şi calitatea transpunerii dispoziţiilor în 

legislaţia naţională de către România cât şi de către celelalte state membre, poate conduce 

la realizarea cu succes a unei politici maritime integrate pentru zonele marine ale Europei, 

inclusiv pentru regiunea marină Marea Neagră.  

În concluzie, realizarea strategiei mediului marin în regiunea Mării Negre depinde de: 

nivelul de cooperare între statele membre precum şi cu ţările terţe, cu organismele 

regionale cu atribuţii şi responsabilităţi în protecţia mediului, de modul de implementare 

în practică al acţiunilor directivei, de resursele materiale şi financiare, şi nu în ultimul rând 

de voinţa politică, iar dacă este pusă în practică va asigura premisele unei dezvoltări 

durabile în regiunea Mării Negre. 

 

 

 
 


