COMUNICAT DE PRESĂ
București, 18 noiembrie
Ref: Rezultatele controlului în urma descinderilor Gărzii Naționale de Mediu de la Conțești,
județul Dâmbovița, împotriva celor care ard ilegal deșeuri

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea FECHET, și secretarul de stat, Andrei CAZACU,
au participat marți, 17 noiembrie, alături de reprezentanții Gărzii Nationale de Mediu (GNM),
ai Comisariatului Județean Dâmbovița al GNM, ai IPJ Dâmbovița și ai Jandarmeriei la o acțiune
de control privind legalitatea activităților de colectare a deșeurilor în zona Bălteni (comuna
Conțești), jud. Dâmbovița.
În cadrul acestei acțiuni au fost verificate 10 societăți comerciale, dar și Primăria Conțeşti, și
au fost oprite în trafic toate autovehiculele de peste 3,5 tone care prezentau suspiciuni de
transport de deșeuri. Până în acest moment, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale,
în valoare de 105 000 lei, pentru încălcarea prevederilor legislației de mediu, și a fost dispusă
sistarea activității pentru toate cele 10 societăți controlate. De asemenea, s-a verificat
teritoriul administrativ al UAT Conțești privind starea de salubrizare, iar în urma controlului, a
fost stabilită măsura, cu caracter imediat, de colectare și eliminare a deșeurilor provenite din
dezmembrări ale autovehiculelor, aflate pe domeniul public.
”Așa cum am anunțat și săptămâna trecută, continuăm războiul împotriva arderilor ilegale de
deșeuri. Ne aflăm la mai puțin de 30 de km de București, într-un loc în care există depozitări
ilegale de deșeuri, incendieri ilegale de deșeuri și avem informații că zi și noapte, în această
comunitate, se ard deșeuri, fapt care generează poluare. Aceasta participă în mod
suplimentar la poluarea pe care o avem deja din trafic și din încălzirea rezidențială. Poluarea
și calitatea aerului, în general, ne interesează cu precădere. Anunț că vom continua aceste
demersuri, suntem susținuți de Ministerul Afacerilor Interne, de Jandarmeria Română, de
Poliție și avem astăzi peste 200 de persoane care, împreună cu Garda Națională de Mediu
descind, confiscă, dau amenzi, fac dosare penale, în vederea stârpirii acestui fenomen. E o
chestiune pe care o vom repeta ori de câte ori este cazul, ne vom întoarce aici la Conțești,
vom merge înapoi la Sintești; cunoaștem foarte bine problemele de la Dolj, cunoaștem foarte
bine problemele de la Giurgiu, știm foarte bine problemele de la Călărași, ne vom lupta cu
acest fenomen și ori de câte ori va fi cazul îl vom anihila. Există niște focare, se întâmplă cu
precădere în zona de sud a României, unde cetățenii care ard sau depozitează ilegal deșeuri
pun în pericol sănătatea populației. Scopul controalelor este să amendăm, așa cum am spus,
să confiscăm toate utilajele folosite ilegal, toate autovehiculele care participă la
transporturile ilegale de deșeuri”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea
FECHET.
Primăriei Conțeşti i-a fost impusă salubrizarea imediată a comunei, atât a deșeurilor provenite
din dezmembrări ale autovehiculelor aflate pe domeniul public, cât și a tuturor categoriilor de
deșeuri abandonate pe teritoriul comunei. În acest sens, au fost ridicate circa 11 tone de
deșeuri feroase și neferoase – reprezentând cantitatea totală de deșeuri identificată pe
domeniul public al comunei, chiar în timpul acțiunii desfășurate.
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„În spatele meu se află un munte de deșeuri periculoase, pentru că vorbim de echipamente
electrice și electronice. Acestea, în condițiile în care sunt incendiate, poluează masiv aerul.
Se pot observa și terenuri pe care au fost deja incendii. Aceste deșeuri vor fi duse la firme
care se ocupă cu eliminarea autorizată a acestor deșeuri. Aici sunt mai multe fapte ilegale.
Unele dintre ele mai grave, altele mai puțin grave, dar vorbim, în primul rând, de depozitare
și de incendieri ilegale de deșeuri, și aici discutăm deja de infracțiuni de mediu, vorbim despre
deținere ilegală de deșeuri. Colegii mi-au comunicat că au găsit foarte multe deșeuri
nepericuloase, dar mai ales periculoase – recipiente de otrăvuri, recipiente de erbicide folosite
în agricultură… lucruri foarte periculoase care ar fi trebuit să ajungă la centre specializate de
colectare, pentru a fi tratate în mod corespunzător și pentru a nu pune în pericol sănătatea
populației”, a subliniat ministrul Mircea FECHET.
Tot în cadrul aceluiași control s-au desfășurat acțiuni specifice poliției, fiind puse în executare
două mandate de percheziție domiciliară la persoane din aceeași localitate bănuite de furturi
de componente auto, acestea fiind identificate și conduse la sediul poliției Municipiului
Târgoviște, în vederea completării probatoriului. De asemenea, ca urmare a celor două filtre
rutiere, reprezentanții Poliției Rutiere și reprezentanții Gărzii de Mediu au verificat peste 50
de autovehicule care transportau diferite tipuri de mărfuri.
La finalul acțiunii de control, ministrul Mircea Fechet a menționat: ”Suntem pregătiți să
mergem în fiecare județ și în fiecare astfel de focar și, pe termen lung, ne vom întoarce ori
de câte ori va fi cazul, până când va fi remediată această problemă. Este foarte important să
știm că aceasta nu este doar o problemă de mediu. Este o problemă socială, în primul rând.
Am observat foarte mulți copii, foarte multe persoane defavorizate care sunt, cu siguranță,
supuse poluării, pentru că participă în mod activ la aceste arderi, care se întâmplă în spatele
fiecărei curți din această localitate. Or, în această situație, când vorbim despre crimă
organizată, când vorbim despre exploatare de minori, despre poluare, evident că instituțiile
statului trebuie să colaboreze. Ziua de astăzi este un bun exemplu de astfel de colaborare!”.
Acțiunea de ieri a reunit 13 echipe de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, peste 130 de
efective ale Poliției, peste 120 de efective ale Jandarmeriei, trupele speciale, echipe de la
Serviciul de Arme, cu efective canine. Au fost organizate și două filtre rutiere pe DN71 în
vederea identificării de transporturi ilegale de deșeuri.
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