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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 8-10 iunie 2022, comisarul general al Gărzii Nationale de Mediu,
domnul Aurelian Păduraru, a avut prima întâlnire cu reprezentanții comisariatelor
județene, în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat la Bran, județul Brașov, în prezența
domnului ministru Tánczos Barna.
Întrunirea, la care au fost convocați comisarii generali adjuncti, reprezentații
Comisariatului General și reprezentanții comisariatelor județene, a avut ca scop
inventarierea problemelor cu care se confruntă structurile din teritoriu, precum și
direcțiile de acțiune și obiectivele noii conduceri a instituției.
În deschiderea evenimentului, domnul Tánczos Barna a subliniat necesitatea unei
bune colaborări a comisarilor de mediu cu toate instituțiile de forță care au atribuții în
domeniul protecției mediului, dar și crearea unei mai bune relații cu cetățenii, care să
genereze o creștere a încrederii populației față de activitatea Gărzii Naționale de Mediu,
ca instituție de control.
„Sunteți o instituție extrem de importantă, care duce greul împotriva poluării și aveți o
mare responsabilitate în ceea ce privește aplicarea legii. Următorul pas pe care trebuie săl facem împreună este o schimbare la față a Gărzii Naționale de Mediu, astfel încât
cetățenii să capete o mai mare încredere în această instituție de control. Avem mult de
lucru și trebuie să fim mult mai apreciați și mai perseverenți în a aplica legea. Știu că
întotdeauna mai e ceva de făcut și încă nu au fost rezolvate problemele de personal, dar
chiar și în aceste condiții trebuie să facem performanță. Și aici vă cerem sprijinul pentru
ca, împreună cu echipele din județe, să reușim să dovedim că această instituție este
capabilă să facă mai mult.”, a declarat ministrul Tánczos Barna, în cadrul întâlnirii.
La rândul său, domnul comisar general Aurelian Păduraru i-a asigurat pe colegii
din țară de tot sprijinul pentru îndeplinirea misiunilor specifice și a obiectivelor instituției
și a punctat necesitatea eficientizării acțiunilor de control legate de situații care pot
genera probleme de mediu, insistând asupra activității de prevenție.
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