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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 
 

12.11.2013 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Acțiune de control fără precedent a ministrului Mediului si Schimbărilor 

Climatice, Rovana Plumb, in depozitele de deșeuri periculoase  

  

Astăzi, 12 noiembrie, 2013, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, 

Rovana Plumb, se află la în județul Neamț, pentru o sesiune de controale care vizează 

depozitele de deșeuri periculoase și societăți, care desfășoară activități cu impact 

asupra mediului. Acțiunea fără precedent a ministrului vine după ce, la ordinul său, 

Garda Națională de Mediu a efectuat, recent, 320 de controale la operatori economici 

din toată țara, care desfășoară activități de stocare temporară, depozitare finală sau 

valorificare a deșeurilor periculoase.   

De asemenea, în cursul verificărilor, reprezentanții GNM au constatat și 

existența unor aspecte ce intră în competența organelor de cercetare penală cu 

atribuții în domeniul infracțiunilor economice. Din cauza numeroaselor nereguli 

constatate de comisarii Gărzii de Mediu, care au aplicat amenzi în valoare totală de 

923.000 lei, ministrul Rovana Plumb a luat decizia de a coordona personal aceste 

acțiuni, fără a fi anunțate în prealabil.  

Întrucât termenele pentru aceste măsuri impuse de autoritățile competente au 

expirat, s-a început verificarea obiectivelor controlate anterior pentru a constata dacă 

au fost realizate măsurile trasate.  

În urma verificărilor făcute pe raza județului Neamț, s-au constatat 

următoarele: Societatea Tehnomedica a demarat construirea unui depozit de deșeuri 

periculoase, finanțat parțial de MMSC prin Fondul de Mediu, fără a respecta actele de 

reglementare emise și condițiile din proiectul aprobat și finanțat. Măsura luată în 

urma controlului este suspendarea acordului de mediu, fapt ce conduce la anularea 

autorizației de construire și suspendarea finanțării prin Fondul de Mediu. De 
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asemenea, au fost demarate procedurile de verificare pentru recuperarea sumelor 

finanțate prin Fondul de Mediu, acolo unde este cazul.  

Cel de-al doilea control în județ a fost făcut la societatea ECOLIS. El a vizat 

gestionarea și trasabilitatea deșeurilor periculoase colectate de pe raza mai multor 

județe în cantități semnificative. În urma verificărilor efectuate la alți agenți 

economici care au desfășurat relații comerciale cu societatea verificată, au fost 

constatate diferențe între cantitățile înscrise în documente și cele constatate la fața 

locului de către comisarii GNM. În prezent, Garda Națională de Mediu continuă 

verficările, având sprijinul ofițerilor din cadrul IGPR.  

În timpul vizitei făcute de ministrul Rovana Plumb a mai fost verificată,  de 

asemenea, de către comisarii GNM și Fabrica de Zahăr Agrana. În urma sesizărilor s-

au constatat, pe parcursul anului, depășiri la valorile limitei admise la indicatorii 

autorizați (concentrații de poluanți - azotați și azotiți). Societatea a fost amendată cu 

40.000 lei și au fost dispuse măsuri de conformare. 

Alte nereguli sesizate pe raza județului Neamț se referă la escavările din albia 

râului Moldova (Gherăieşti).  În acest caz, se fac verificări pentru a se vedea dacă 

operatorul funcţionează legal și dacă a respectat perimetrul de exploatare.  

Scopul acțiunii coordonate de ministrul Rovana Plumb este prevenirea unor 

incidente precum cele de la Câmpulung și Slobozia, incidente prin care a fost pusă în 

pericol sănătatea cetăţenilor. Ministrul MMSC are în vedere modificarea și 

completarea actualei legislaţii în vederea înăspririi sancțiunilor pentru operatorii 

economici ce activeaza in domeniul deșeurilor periculoase și stabilirea unor criterii 

mai restrictive privind amplasarea, construirea și gestionarea acestor depozite de 

deșeuri periculoase.  

În acest context, o altă măsură importantă luată de ministrul Rovana Plumb a 

fost aceea de a decide suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a importului de deșeuri 

municipale. Scopul acestui demers este de a identifica, în această perioadă, criteriile 

necesare trasabilității și posibilitatea de control din partea autorităților române și, 

implicit, de a găsi soluții prin care sănătatea cetățenilor români să nu mai fie pusă în 

pericol.  

”Am primit nenumărate sesizări de la familii din toată țara, prin care mi s-a 

adus la cunoștință că nu pot ieși cu copiii în parcuri și pe stradă, că nu pot deschide 

geamul casei în care locuiesc, că nu pot respira aer curat. Vreau să îi asigur pe toți 

aceia care nu le respectă dreptul acestor oameni că nu voi mai tolera astfel de 

comportamente iresponsabile șă că voi face tot ce îmi stă în putință să modific de 
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urgență legislația, care reglementeaza activitatea in domeniul depozitarii deseurilor 

periculoase”, a completat ministrul Rovana Plumb. 

In acelasi context, ca urmare a verificarilor stricte si a masurilor dispuse de 

autoritatile din subordinea ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice, Rovana 

Plumb, pentru aplicarea si respectatrea legislatiei privind protectia mediului, navele 

Flaminia si Volgo Balt au parasit teritoriul Romaniei. 
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