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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul situației din zona CET 

Târgu-Jiu, care ar fi invadată de gunoaie. Sesizarea din oficiu vizează posibila 

încălcare a art. 34, art. 35 și art. 47 din Constituția României privind dreptul la 

ocrotirea sănătății, dreptul la mediu sănătos și nivelul de trai. 

 Publicația Pandurul a publicat un articol, intitulat Mormane de gunoaie 

în zona CET. Romanescu: Montăm camere !, conform căruia ,, Zona CET din 

Târgu Jiu este invadată de gunoaie. Tot felul de resturi zac prin mormanele de 

materiale de construcții aruncate chiar la marginea drumului. În timp ce polițiștii 

locali îi amendează pe cei pe care îi prind aruncând gunoaie, municipalitatea vrea 

să instaleze și acolo camere de supraveghere. Cele mai multe terenuri sunt însă 

proprietăți private, iar monitorizarea acestora va fi mai dificilă (…) Ca să scape 

de acest peisaj, primarul Marcel Romanescu a anunțat că va instala și în această zonă 

camere de supraveghere: Am prins în proiectul pe anul 2019 și instalarea unor camere 

de supraveghere în zonele vulnerabile. Cea de la CET se regăsește în plan. Să sperăm 

că va fi și votat acest proiect. În acest fel, îi monitorizăm pe cei care aruncă gunoaie și 

îi putem amenda și, pe de altă parte, monitorizăm și activitatea firmei de salubritate. 

Va fi mai complicat în zona CET pentru că sunt multe terenuri care sunt proprietăți 

private și acolo nu avem cum să montăm camere video. În apropiere, există și un loc 

unde oameni pot arunca resturile care provin din construcții, dar, pentru asta, trebuie să 

încheie un contract cu firma Polaris, iar mulți le aruncă pur și simplu fără să mai 

plătească acea taxă”.   
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