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Cel mai recent epi-
sod s-a consemnat săp-
tămâna trecută, când, în 
 cursul zilei de 12.11.2020, 
comisarii Gărzii Naționale 
de Mediu (GNM), însoțiți 
de reprezentanți ai 
Poliției și Jandarmeri-
ei, au desfășurat, pe raza 
localităților Sintești, Vidra 
și Jilava, o amplă acțiune 
de control care a vizat am-
plasamentele monitoriza-
te anterior pentru arderile 
ilegale de deșeuri, precum 
și pentru desfășurarea 
unor activități neautoriza-
te de colectare și valorifi-
care a acestora.

La acțiunea la care au 
participat și ministrul Me-
diului, Mircea Fechet, ală-
turi de comisarul general 
al GNM, Marioara Gătej, 
cele 11 echipe de comisari 
(din cadrul Comisariatului 
General, al Comisariatului 
Municipiului București și al 
Comisariatului Județean 
Ilfov) au fost însoțite de 
50 de jandarmi ai Inspec-
toratului de Jandarmi Il-
fov, respectiv Unității Mo-
bile Prahova, și de 20 
reprezentanți ai Inspecto-
ratului Județean de Poliție 
Ilfov, care au utilizat mij-
loace specifice din dotare 
(drone și câini).

180.000 de lei, 
amenzi pe loc!

Au fost verificate 
atât persoane fizice, cât 

și persoane juridice în 
privința deținerii actelor 
de reglementare pentru 
activitățile desfășurate, 
precum și pentru legalita-
tea funcționării în confor-
mitate cu actele deținute. 
Au fost încheiate 12 acte 
de control și au fost aplica-
te, pe loc, șapte amenzi în 
valoare totală de 180.000 
lei, însă verificarea de do-
cumente și a înscrisurilor 
a continuat și în zilele ur-
mătoare și se așteaptă co-
municarea măsurilor dis-
puse. Sancțiunile din te-
ren au fost aplicate pentru 
lipsa deținerii autorizației 
de mediu, pentru lipsa do-
cumentelor care să ateste 
trasabilitatea deșeurilor, 
precum și pentru elimi-
narea deșeurilor în afa-
ra perimetrelor autorizate 
în acest sens. A fost con-
fiscat un mijloc de trans-
port utilizat la săvârșirea 
faptelor contravenționale 
și a fost ridicată o cantita-
te de circa 13 tone deșeuri 
amestecate, în scopul eli-
minării finale.

Schimbarea 
legislației și 
închisoare 
pentru poluarea 
care afectează 
sănătatea 
populației

”Arderile ilegale de 
deșeuri sunt una dintre 

cauzele care participă la 
depășirea poluanților, mai 
ales pe timpul nopții”, a 
declarat ministrul Mediu-
lui, Mircea Fechet, apre-
ciind că problemele sunt 
grave.  ”Vorbim, proba-
bil, de grupări infracționa-
le organizate, despre eva-
ziune fiscală, despre ex-
ploatarea copiilor și a per-
soanelor defavorizate ca-
re sunt obligate să ardă 
deșeuri și ziua, și noap-
tea. Cred că este o ches-
tiune care depășește cu 
mult atribuțiile Ministeru-
lui Mediului și tocmai din 
acest motiv sunt foarte 
bucuros de această co-
ordonare între instituțiile 
statului, respectiv Garda 
de Mediu, Ministerul Me-
diului, Poliția Română și 
Jandarmeria”, a spus Fe-
chet. Oficialul consideră 
că amenzile în cazul ar-
derilor ilegale de deșeuri 
sunt eficiente până la un 
punct și că, probabil, es-
te nevoie de o înăsprire a 
legislației. 

”Dacă vorbim de Ră-
cari, de Sintești, de Călă-
rași sau de Giurgiu (…), 
nu poți rezolva proble-
mele decât cu niște mă-
suri extraordinare. Legis-
lația în România, când a 

fost scrisă, nu a fost scri-
să imaginându-și legiuito-
rul că vom putea găsi vre-
odată sute de metri pătrați 
de terenuri cu deșeuri in-
cendiate. (…). Codul Penal 
prevede sancțiuni pentru 
astfel de infracțiuni de me-
diu, atâta timp cât ele pun 
în pericol sănătatea popu-
lației. Cine incendiază ile-
gal deșeuri în România ar 
trebui să ajungă direct în 
pușcărie!”, a afirmat minis-
trul Mediului.

”Am mers astăzi la 
Sintești, unul dintre foca-
rele de arderi ilegale din 
jurul Bucureștiului. În ca-
zul de aici chiar e valabilă 
expresia ”o poză face cât 
o mie de cuvinte”. E in-
credibil și intolerabil ca un 
astfel de loc să existe lân-
gă o capitală europeană, 
în 2020. Cantități enor-
me de deșeuri fără acte 
de proveniență, suprafețe 
mari incendiate. Primim 
de aici sute de sesizări de 
la cetățeni și nu este pri-
ma oară când vin pe stră-
zile acestea. Vom face ori-
câte intervenții va fi nevo-
ie pentru a opri aceste 
activități ilegale care dău-
nează atât de mult aerului 
pe care îl respirăm”, a mai 
adăugat oficialul.

O nouă poluare a aerului, provenită de la 
Sinteşti, s-a lăsat cu amenzi consistente

 Drone și câini antrenați special au căutat amplasamentele unde au loc 
arderile ilegale de deșeuri  13 tone de deșeuri amestecate, pregătite 

pentru ardere, au fost confiscate pentru eliminare
Problemele cu arderile necontrolate de deșeuri 
periculoase și nepericuloase din zona localității 
ilfovene Sintești și poluarea, astfel, a mediului 
înconjurător, au continuat, deși în ultima vreme în 
zonă au avut loc foarte multe controale inopinate 
ale autorităților de mediu și nu numai.
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