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În urma verificărilor făcute de polițiștii locali, unii dintre așa-zișii artiști urbani au fost
identificați chiar și după semnatura mâzgăliturilor atașate de creațiilor aplicate pe fațadele unor
imobile din Brașov.
Atunci când au fost prinși, au recunoscut în anumite situații, faptul că sunt autorii și altor
desene de pe ziduri. La momentul constatării au fost sancționați, însă nu poate fi aplicată
sancțiunea doar în urma bănuielilor că este aceeași semnatură și același autor, fiind greu de
probat acest lucru.
Este foarte greu să îi prinzi, pentru că foarte rar operează solitar. De obicei, unul dintre ei
crează, iar celălalt sau ceilalți stau la pândă, iar cănd polițiștii locali își fac apariția, se anunță
unii pe alții.
Cu toate acestea, chiar în pandemie, când activitatea Poliției Locale Brașov a fost cu precadere
legată de aplicarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19, agenții din teren au
surprins și identificat astfel de artiști. Anul trecut au fost prinși și sancționati cinci tineri care
mâzgăleau cu vopsea, markere sau graffiti fațade de clădiri, valoarea totală a amenzilor fiind
de 1.100 de lei. Cadrul legal la care au fost sancționați și la care are competență și Poliția
Locală, alături de celelalte instituții care au atribuții pe linie de ordine publică, este Legea
61/1991, conform căreia „Scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri
sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a
acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor
legal expuse în locuri anume destinate” este contravenție și se sacționează cu 100 până la 500
lei. Din păcate, aceste sume nu sunt totuși de natură să îi descurajeze pe cei care mâzgălesc
fațadele clădirilor.
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