Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
DE STAT
INFORMARE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi avertizează locuitorii judeţului Galaţi, proprietari şi
deţinători de terenuri cu titlu sau fără titlu, că este interzisă incendierea miriştilor, stufului,
tufărișurilor sau vegetației ierboase.
Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă constituie contravenţie în
conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări de Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000
lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
De asemenea, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile
protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă
sunt de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.
Ȋn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor
privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România, este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a
vegetaţiei pajiștilor permanente (Capitolul: Sol și stoc de carbon, GAEC 6 – Menţinerea
nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriștile arabile).
Obiectivul acestui standard este menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin
protejarea pajiştilor permanente. Vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente
nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică şi se poluează atmosfera.
Totadată, în conformitate cu Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
(republicată), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000
lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de
precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de
curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor, etc.
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