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COMUNICAT

În ideea clarificării unor aspecte legate de situația care a dus la publicarea articolul
Amendă  200 lei pentru că a tăiat neautorizat o tufă de liliac    în ziarul Independent,
dorim să facem cunoscute următoarele lucruri, pe care oricum  le puteam prezenta  înainte
de publicare, dacă s-ar fi avut în vedere și nevoia solicitării opiniei celeilalte părți :  

Numai dacă vorbim despre protecția mediului sau despre protejarea spațiilor verzi  și
este suficient  să acceptăm că măsura de sancționare în acest caz este legală și oportună, în
condițiile în care, în baza Legii nr. 24/2007, inclusiv administrația publică locală, intervine  cu
lucrări de tăiere, tualetare etc. asupra materialului dendrologic doar cu avizul unei comisii din
care fac parte  și reprezentanții Agenției de Protecția Mediului sau a Direcției Silvice, după
caz, sub rezerva aplicării  unor amenzi de până la 70.000 lei,  ceea ce scoate în evidență
importanța  acordată  acestor  activități.  În  plus,   impactul  asupra  cetățenilor  a  acțiunii
persoanei sancționate,  poate fi apreciată  și după vehemența reclamației  făcute chiar de
către unul dintre vecinii  săi,  reclamație  îndreptată către  conducerea DADP.  Aceasta  s-a
sesizat,  apreciind  ca  fiind  necesară  luarea  de  măsuri  legale,  fapt  pentru  care  a solicitat
intervenția polițiștilor locali.

Trebuie   menționat  și  faptul  că  informația  publicată  în  articol  din  care  rezultă că
polițistul local i-a interzis contravenientului să strângă vegetația uscată din spațiul verde este
complet falsă.

Considerăm că la acest moment este oportun să facem cunoscute o serie de prevederi
legale  în  domeniu,  oferind  celor  interesați  imaginea corectă  a  modului  în  care  se  poate
acționa. Astfel, Legea nr. 24/2007, pentru  reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților,  impune printre altele :

-interdicția  tăierilor  neautorizate  sau  vătămărilor  arborilor  sau  arbuștilor,  a  deteriorării
aranjamentelor  florale  și  ale  gazonului,  ale  construcțiilor  și  instalațiilor  utilitare  și
ornamentale existente pe spațiile verzi, precum și transplantarea arborilor  și arbuștilor fără
acordul administrației publice locale și a autorității  pentru protecția mediului,

-interdicția aruncării de deșeuri pe spațiile verzi sau ocuparea acestuia cu construcții de orice
fel
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-cooperarea persoanelor fizice și juridice cu autoritățile teritoriale pentru protecția mediului și
autoritățile administrației publice locale, la toate lucrările preconizate a se realiza în spațiile
verzi,

Încălcarea  acestor  prevederi  legale  constituie,  conform  art.  23  din  lege,  fapte  de
natură contravențională și se sancționează cu amendă de la 100 la 1000 lei.

Mai  mult  decât  atât,  în  cazul  arborilor  ornamentali  (  tei,  salcâm,  castan,  arțar,
mesteacăn  stejar  ),  este  interzisă  intervenția  cu  tăieri  în  coroana  acestora,  cu  excepția
lucrărilor  de  eliminare  a  ramurilor  uscate  sau  a  celor  care  afectează  siguranța  traficului
pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor aflate pe traseul rețelelor
aeriene. Sancțiunea în acest caz este de până la 40.000 lei  pentru persoane fizice  și  de
70.000 pentru persoane juridice.
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