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pentru completarea art. 98, alin. (2) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului.

Situaţia actuală:w

Din 2019 până în prezent Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a raportat la 
nivelul Bucureşti-llfov peste 130 de intervenţii în teren pentru incendiere de deşeuri, 
altele decât cele vegetale. în total, conform datelor ISU Bucureşti-llfov, au fost arse 
peste 870 de tone de deşeuri, numai în Bucureşti şi localităţile ilfovene, iar acestea 
sunt numai accidentele reclamate sau sesizate. Poliţia Judeţeană Ilfov raportează 
186 de intervenţii privind arderile de deşeuri, de la începutul lui 2020 până în 
septembrie 2021 şi numai 6 sancţiuni aplicate şi 2 dosare penale. Aceste cifre se 
referă numai la arderile de deşeuri şi cauciucuri şi anvelope.

Fenomenul arderilor de deşeuri este unul de amploare, fiind practicat în gospodării 
şi spaţii publice pe tot cuprinsul ţării, cu impact asupra mediului şi sănătăţii publice. 
Cauciucuri, resturi provenite din dezmembrări auto, cabluri şi alte materiale 
compozite din aparatură electrică şi electronică, deşeuri medicale şi alte deşeuri 
periculoase sunt arse săptămânal pe domeniul public sau terenuri abandonate din 
apropierea unor comune şi oraşe.

Cel mai recent studiu^ realizat la nivel european şi care a analizat în cinci localităţi 
din România nivelurile compuşilor din atmosferă, ce se asociază cu arderile de 
deşeuri, arată că particulele poluante ce rezultă sunt de până la 40 de ori mai 
nocive decât cele rezultate în urma arderii lemnului, iar factorul de emisii a 
compuşilor poliaromatici este de până la 1.000 de ori mai mare decât cel rezultat în 
urma arderii lemnului. Toxicitatea cea mai mare o are plasticul tip ABS din 
electrocasnice şi electronice, ce eliberează compuşi cu o toxicitate de 4.050 de ori 
mai mare decât a lemnului.

în condiţiile în care la nivelul oraşelor ne confruntăm cu niveluri din ce în ce mai 
mari de poluare, iar autorităţile raportează efecte negative asupra cetăţenilor, 
stoparea acestor arderi se impune. La nivelul României peste 29.000 de oameni 
mor prematur, anual, din cauze asociate poluării, iar costurile sociale sunt cele mai 
mari din Uniunea Europeană: peste 1.800 euro/cap de locuitor/an la nivelul 
României şi 3.002 euro/cap de locuitor/an la nivelul Municipiului Bucureşti, acesta 
fiind cel mai mare cost calculat la nivelul Uniunii. Garda Naţională de Mediu a 
sesizat şi comunicat în numeroase situaţii despre aceste arderi, documentând 
fenomenul, dar nu are pârghii legale suficiente pentru stoparea lor. Prin iniţiativa 
noastră propunem transformarea în infracţiune a acţiunii de îngropare, ardere sau
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incendiere a deşeurilor. Măsura se Impune pentru oprirea acestor practici, extrem 
de nocive pentru mediu şi sănătatea publică.

1. Impact bugetar: Nu este cazul

2. Impactul asupra sistemului juridic
Politica la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivel naţional este de interzicere a arderilor de 
deşeuri în afara facilităţilor autorizate în acest scop.

4. Consultări:

Au existat discuţii în cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi în cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu, în urma cărora a rezultat necesitatea unei prevederi care să 
transformăm în infracţiuni acţiunile de îngropare, ardere şi incendiere a deşeurilor.

Faţă de cele expuse mai sus vă înaintez următoarea propunere legislativă.

Iniţiator,
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