JURNAL ECO-CIVICA 2010
06.01.2010 - In cadrul unui material filmat de o echipa de la Antena 1 ne exprimam punctul de vedere
cu privire la riscurile materializarii proiectului de la Rosia Montana. A iesit pe post, la Observatorul de
seara, doar stirea ca acolo se vor folosi 40 tone de cianura si ca per total toata cianura depozitata timp
de 17 ani in zoaiele barajului ar putea ucide ... 250 de miliarde de oameni?! Afirmatiile sugestive privind
suprafata si volumul depozitului de otravuri asasine, conform carora acumularea din Apuseni va fi mai
voluminoasa decat cea din spatele barajului de la Vidraru (care este mai putin inalt -166 m fata de 187
m la Rosia Montana si se intinde pe 360 de hectare, comparativ cu cele 600 de hectare ale lacului
proiectat de compania canadiana) n-au fost difuzate. Ca si alte afirmatii ale Eco-Civica privind
catastrofalul impact asupra biodiversitatii, ilegalitatea lucrarii, garantiile insuficiente oferite Romaniei,
riscul seismologic ori desconsiderarea parerii Academiei Romane si a unor specialisti din domeniu. Sa
fie vorba de reclamele pro RMGC pe care le gazduieste acest post TV sau de lipsa de "spatiu"...?
07.01 - In cadrul sedintei CAT de la ARPM au fost 22 de lucrari. Jumatate dintre ele erau proiecte
imobiliare ce betonau terenuri scoase din circuitul agricol. Din Ilfov vor mai disparea inca 100 hectare
de eventuali generatori de produse agroalimentare. Cui ii pasa?
08.01 - Comentam articolul aparut in Jurnalul National sub titlul "Un senator PDL darama Policlinica
Batistei". Abuzul "alesului" este amplificat si de crasa lipsa de deontologie a celui devenit in mod dubios
proprietar in timpul mandatului sau, de nerespectarea legislatiei de mediu privind o autorizatie ce se
impunea la demolare, ca si de lipsa unei aprobari din partea Inspectoratului de Stat in Constructii.
Sesizam APM Bucuresti si ISC.
12.01 - Sesizam Politia Romana despre defrisarea ilegala ce s-a petrecut in curtea ICECHIM din
Splaiul Independentei nr. 202. Aici au fost rasi cateva sute de arbori fara a exista aprobarea obligatorie
din partea Primariei Capitalei. Mentionam Politiei si aspectul penal al schimbului de terenuri prin care
un locuitor al comunei Domnesti s-a vazut improprietarit cu 2,5 hectare de teren V1, in mijlocul
Bucurestiului. Il nominalizam si pe cel care a inlesnit aceasta escrocherie - primarul Poteras de la
sectorul 6. In acest mod, cel mai sarac sector al Capitalei, va fi vaduvit de inca 2,5 hectare de spatiu
verde. Ii sesizam atat si pe cei de la Garda de Mediu, cat si pe cei de la AP(R)M Bucuresti care nu
aveau habar de acest nou abuz al poterei de casapit spatii verzi din cel mai desertificat sector al
Capitalei caruia ii revin sub 2,5 mp de spatiu verde/locuitor, in loc de 26 mp/locuitor, asa cum prevad
normele UE si OUG 114/2007.
15.01 - Catiusa Ivanov de la HotNews, reporter si la Observatorul Urban, ne intreaba despre una,
despre alta...
- Jurnalul National, prin Monica Andrei Capatos, publica articolul "Dambovita Center in instanta". In
cadrul materialului este mentionata in cateva randuri si pozitia Eco-Civica care argumenteaza clar si la
obiect inoportunitatea acestui proiect.
17.01 - Arhitectul Serban Sturdza, Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, a vorbit elogios la
adresa Eco-Civica, in cadrul unei emisiuni difuzate de Romania Actualitati.
19.01 - La CAT-ul de la APM Bucuresti au venit cei de la SC Porsche Immobilien SRL ca sa-si faca in
Soseaua Berceni nr. 106A, B, C, D, F, G si 108E, 108F, in sectorul 4, pe 7,5 hectare, un showroom si
un service auto. Pe o zona V7! Adica pe o arie cu padure si plantari forestiere! Cererea e la fel de
nesimtita ca si a celor de la Mercedes care acum cativa ani au taiat vreo 70 de pini pe Calea Vacaresti.
Ne intrebam daca acesti saxoni disciplinati de felul lor, ar fi avut curajul sa faca o asemenea propunere
la ei in tara... Vom sesiza autoritatile despre aceste pretentii aberante. Tot in aceeasi sedinta trebuia sa
solicite si RAAPPS - SAIFI, aprobarea de construre a unei parcari in Piata Presei Libere nr. 1, in locul
pe care existau cateva zeci de arbori. Nu s-au prezentat in fata celor de la Agentia de Mediu pentruca
nu mai aveau nevoie de acord de mediu intrucat defrisarea fusese facuta deja. Si fara aprobarea celor
de la Directia de protectie a mediului din Primaria Capitalei. Daca si Regia Protocolului de Stat isi bate
joc in halul asta de legile tarii, ce mai putem adauga?! Sunt tare curios ce raspuns ne vor da autoritaile
pe care le vom sesiza...
20-27.01 - Am luat pulsul Predealului. In week-end este o atmosfera distrugatoare. ATV-uri, vehiculele
4x4 si autoturismele in general blocheaza potecile, parcarile si respiratia nostalgicilor in ale drumetiei.
Zeci de caini, cu blana mult mai curata decat a celor din Bucuresti, asteapta de pomana, mai ales in
zona partiei de schi. La tot pasul se simte mirosul apelor neepurate. Salubritatea nu-si face treaba.
Parca mai vizibile decat in Bucuresti, dar ceva mai putin dense decat in Capitala multilateral-jegoasa,
urmele organice ale cainilor sunt estompate de neaua proaspata. Decibelii latraturilor patrupedelor fara
stapan sunt anihilati de zapada pufoasa. Pe partie au inceput sa iasa pietricelele care afecteaza talpa

schiurilor. Si, in consecinta, buzunarul celor care nu si-au procurat doage. O cartela de zece urcari cu
teleschiul costa 65 lei, iar un ceai 3 lei. Gara Predealului arata jalnic. Accesul la WC este blocat cu o
plasa de fier-beton legata cu lacat. Ca si tunelul pe sub linii. Ca si sala de asteptare. Nu se respecta
afisajul cu “Fumatul interzis!”, desi un sediu al Politiei este chiar in gara. Un km cu taxiul costa 3,5 lei.
Nu mai exista in gara sau in centrul localitatii nici un fel de chiosc pentru ziare. Toate alimentele sunt cu
20-50% mai scumpe decat la Bucuresti
. Pentru o ora pe Internet se platesc 10 lei. Insa aerul si privelistea compenseaza cu prisosinta
nemultumirile unui ecologist...
28.01 - De la ARPM Bucuresti aflam ca pe aproximativ 4 hectare din vecinatatea turnului de parasutism
se doreste materializarea unui PUD care presupune construirea unei sali de sport pentru antrenamente
si competitii. Amplasamentul este este pe bd. Basarabia 37-39, sector 2, iar proiectantul este SC
Arhinova SRL. Sub bagheta marelui arhitect Constantin Enache, care este pe locul I si in materie de
distrugere a spatiilor verzi din Bucuresti, vor disparea cateva sute de arbori din zona in care se adunau
amatorii de promenada si socializare canina. Vesnica pomenire si pentru cele cateva sute de robinete
oxigenante ale Capitalei...
29.01 - Trimitem Primarului general Sorin Oprescu si Garzii Nationale de Mediu cate o sesizare prin
care le aducem la cunostinta ca in sos. Berceni 106A, B, C, D, E, F, G, 108E, 108F din sectorul 4, pe
7,5 hectare de zona V7 (Padure si plantari forestiere), firma Porsche vrea sa-si bata joc de echilibrul
ecologic si asa precar al zonei sectorului 4. Firma germana urmeaza exemplul celor de la Mercedes
care acum cativa ani au ras si ei vreo 70 de pini in zona Vacaresti. Oare la ei in tara se permite asa
ceva?
01.02 - Participam la "Parastasul de 10 ani" de la poluarea cu cianura petrecuta la Baia Mare. Suntem
alaturi de cei de la “Salvati Delta si Dunarea” care au depozitat intr-un minisicriu amplasat pe scarile
Ministerului Mediului cateva kilograme de peste. Ministrul Laszlo Borbely a iesit in intampinarea ONGurilor, din pacate slab reprezentate, si a nuantat aceasta trista comemorare produsa acum un deceniu,
cand 100.000 mc de ape industriale cu cianura au distrus in mare masura fauna de pe traseul SomesTisa. Urme de cianura au fost depistate atunci si in Delta Dunarii. A fost un avertisment destul de
mediatizat prin care s-a incercat constientizarea romanilor in cazul unui prezumtiv viitor accident la
Rosia Montana.
02.02 - Sesizam Primaria Sectorului 1 despre faradelegea efectuata de RAAPPS care a taiat "c-asa au
vrut muschii sai" cateva zeci de arbori ca sa-si faca o parcare la adresa Casa Presei Libere nr. 1.
Sesizam totodata si Inspectoratul de Stat in Constructii si Garda de Mediu.
03.02 - La invitatia lui Laszlo Borbely, ministrul mediului, am facut parte dintr-un grup de 16 ONG-isti
(reprezentand alianta celor 70 de ONG-uri de mediu) cu care s-a discutat cam o ora pe tema extractiei
aurului si argintului de la Rosia Montana. I-am adus la cunostinta acestui membru al Guvernului
catastrofa ecologica preconizata, precum si efectele pe viitor asupra mediului si sanatatii populatiei
riverane. Si nu numai. Am demascat minciunile celor de la Rosia Montana Gold Corporation care, in
goana dupa profit, isi bat joc de cea mai mare avutie minerala a tarii pe care vor sa o confiste, lasandune in schimb milioane de metri cubi de zoaie cianurice. Eco-Civica a demonstrat motivul secretizarii
acestui contract in urma evaluarii, conform pretului pietii, a continutului real al metalelor incluse in cele
200 milioane de mc de minereu ce vor fi prelucrate intr-un ritm care va necesita absorbtia a circa 40 de
tone de cianura pe zi! Valoarea aproximativa a continutului metalelor din acest minereu este de peste
50 de miliarde de dolari! RMGC vor sa ne dea, in mod generos, 4 miliarde $!
- Lavinia Andrei de la Terra Mileniul III a incercat sa faca fata la TVR2 reprezentantului de la RMGC. A
fost mult prea timida si blanda cu acest escroc plin de tupeu.
- In “Libertatea” a fost prezentata parerea Eco-Civica cu privire la prezenta DDT-ului in zapada. Am
considerat ca fenomenul este cauzat in principal de decopertarea inconstienta facuta la depozitul
existent la Turda (pe terenul fostei fabrici producatoare a acestui antidaunator interzis de acum 25 de
ani), pe traseul autostrazii Transilvania. Este un alt exemplu al neprofesionalismului, tembelismului si al
bataii de joc a autoritatilor. Inclusiv al celor de la APM-ul regional si al celor de la Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului.
04.02 - Simion Stefan vrea de la ARPM aprobarea unui PUZ care sa ii permita ridicarea unui ansamblu
de locuinte in orasul Bragadiru (tarlaua 24, parcelele 104/16, 104/17). Aici, pe zece hectare de teren
agricol, intr-o zona industriala, printre betoniere, beneficiarul doreste amplasarea unor locuinte! E drept
ca industria este la pamant, dar pamantul ar trebui sa fie la agricultura. Numai ca agricultura, aflata si
ea la pamant, se reprofileaza in betoanele care genereaza o sanatate ... praf si pulbere. I-am cerut

beneficiarului inconstient punctele de vedere oficiale de la sanatate si circulatie. Asta dupa efectuarea
unui studiu de impact.
- Antena 1 ne intreaba despre analizarea si continutul mizeriilor gasite in zapada depusa in Bucuresti.
Le raspundem si lor (asa cum am facut-o pentru ziarul Libertatea) ca DDT-ul ar putea proveni de la un
depozit abandonat la Turda si decopertat in mod neprofesionist de cate cei care construiesc autostrada
Transilvania. Acum peste un an i-am atras atentia ministrului Nemirschi asupra riscurilor neocolirii
enormei cantitati de insecticid depozitate acolo acum circa 30 de ani. Si ce daca. Despre azotatii si
azotitii aflati si ei pe buletinul de analiza al zapezii depuse in Capitala consideram ca ar fi putut proveni
prin convertirea gazelor de esapament ale autovehiculelor care genereaza NOx. Plumbul, daca nu
cumva provine din benzina cu Pb (care oficial nu se mai produce), ar putea fi generat de antrenarea
pamantului din zonele contaminate din jurul fabricilor Neferal si Acumulatorul, care timp de zeci de ani
au aruncat pe cosuri metale grele otravitoare in zona Branesti-Pantelimon.
05.02 - Ne adresam lcu un total neprofesionalism efectele ninsorilor din zilele precedente. Le atragem
atentia ca nu chimizarea asfaltului va rezolva problema, ci din contra. Dovada deteriorarii fara
precedent a carosabilului s-a putut observa in saptamanile ce au urmat...
09.02 - RAPPS vrea sa construiasca o parcare de 1500 de locuri pe parcela nr. 14 din Casa Presei nr.
1. In cadrul sedintei CAT de la APM, Primaria Capitalei a afirmat ca nu va aproba defrisarea celor peste
100 de arbori "care cad" pe locul parcarii. Sa vedem...
16.02 - Mare succes mare! Cererea de interventie a Eco-Civica formulata in interes propriu in dosarul
44429/3/2009, avand ca obiect cererea de anulare a HCGMB 106/2009, a fost admisa de catre Sectia
IX-a a Tribunalului Bucuresti. Este vorba de Dosarul "Dambovita Center" a carui cauza este aparata de
firma Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, aceeasi casa de avocatura pompos autointitulata
„societate civila de avocati” care a reusit sa ne stopeze acum vreo doi ani cand am depus o cerere de
interventie in favoarea lui Attila Korodi (fost ministru al mediului) in procesul avut de acesta cu Rosia
Montana Gold Corporation. Motivul invocat de casa de avocatura si anume "lipsa de interes al ONGului Eco-Civica" repetat dupa tipicul doamnei avocat Diculescu-Sova de acum vreo doi ani, n-a mai fost
agreat de catre actuala instanta de judecata. In ciuda unei argumentatii care de fapt ignora legea
86/2000 (transpunerea Conventiei de la Aarhus din 1998), conform careia este recunoscut dreptul de
participare a cetatenilor si ONG-urilor la decizile privind proiectele ce pot avea impact asupra calitatii
mediului. Se pare ca si instantele de judecata nu mai trateaza ONG-urile ca pe un mizilic. Sa fie "di
vina" Europa?
18.02 - La Muzeul Taranului Roman, sub egida Fundatiei Soros, s-a desfasurat o dezbatere avand ca
subiect situatia investitiei preconizate a se face de catre Rosia Montana Gold Corporation. Toti
participantii, cu exceptia reprezentantilor RMGC, evident, s-au declarat impotriva acestei investitii.
Spicuim din alocutiunile si pozitiile acestora. Moderatorul Marian Popescu: "De ce nu respectam
propriile legi?"; Hegedus Csiko (consilier la Ministerul Culturii si Patrimoniului National): "Certificatul
emis de acest minister este anulat. Propunem Rosia Montana ca patrimoniu al UNESCO"; Adrian
Gligor (RMGC): "Putem face turism in paralel cu mineritul" (Cianurarea cu vizitatori?!). Tot A.G. ne
arata o fotografie din Noua Zeelanda a unor mine, nu de aur insa, care nu au avut de a face cu
cianura... Horia Ciugudean (Universitatea Sibiu): "Nu exista situri similare in lume"; Ioan Piso (Muzeul
Transilvaniei): "Investitia in cercetare facuta de RMGC nu da dreptul la proprietate asupra zonelor
cercetate"; Uca Marinescu: “Nu!”; Ilie Serbanescu: "Statul roman nu se alege cu nimic"; Serban
Sturdza: "Dorim inchiderea proiectului"; Mircea Sandulescu: "Nu, din 2003!"; Sorin Jurca (locuitor RM):
"De ce RMGC cumpara case din zona protejata?"; Eugen Cornea despre Gligor: "Tradator al
romanilor!" si "Niciodata nu vom pleca de acolo!". NR Dobrogea (Eco-Civica) a aratat ca acolo valoarea
metalelor din minereu este de peste 50 miliarde $ si ca zilnic se vor procesa 40 de tone de cianura care
vor fi apoi depuse sub forma de zoaie in spatele unui baraj unde volumul este de doua ori de mai mare
decat lacul de la Vidraru, cu deosebirea ca in cazul de fata avem de-a face cu otravuri.
19.02 - Revazand notitele din ziua precedenta cand la Muzeul Taranului Roman s-a discutat si disputat
situatia de la Rosia Montana, n-as trece sub tacere interventia dura a senatorului liberal Mircea
Diaconu care i-a facut de doua parale pe acesti straini care au venit la noi sa ne ia pe nimic avutul tarii
si nci pozitia inginerului Gh. Manea care, citand din raportul RMGC, a facut un crochiu al unui dezastru
incomensurabil ce va trona peste 100 de ani asupra unei mari parti din Romania si din Europa. Codruta
Nedelcu (geolog), presedinta ONG-ului ARIN, i-a concasat si ea pe cei de la RMGC. Reprezentantul
Eco-Civica a amintit si despre VIDarea bogatiilor tarii cat si despre soarta VIDanjei ramase in spatele
barajului ce va sprijini sute de milioane de tone de zoaie cianurice si metale grele aflate in iazul de
decantare, mizerii ce vor trebui suportate si anihilate prin interpunerea sanatatii romanilor

contemporane noua sau din viitorime. Orice legatura cu di-VIDente scurse prin te miri ce buzunare sau
cu cineva care se numeste VIDeanu, este o pura coincidenta...
21.02 - Ne adresam, impreuna cu ONG-ul EcoAsist, CGMB-ului, caruia ii cerem anularea proiectului
prin care ALPAB, impreuna cu societatea particulara "Blue Ciel", doreste construirea unui Aqua Land
pe spatiul verde avand clasificarea urbanistica V1 si V3 din Parcul Tineretului. Evocam si numeroasele
abuzuri care nesocotesc legile mediului, legea apelor sau reglementarile din constructii si urbanism.
23.02 - Judecatoria Sectorului 5, Sectia II-a Civila, ne aduce la cunostinta in scris, sentinta civila nr.
8118 din 10 decembrie 2009, semnata de presedinte Simona Visoiu si grefier Aurelia Bottea. Dupa ce
este trecuta in revista toata tarasenia prin care Niculae Radulescu Dobrogea, presedintele Eco-Civica,
a fost amendat cu 1500 de lei pentru niste elucubratii inventate de Jandarmeria Romana (chiar la
31.08, de ziua sa de nastere cand fusese invitat sa sustina in fata CGMB "Normele de protejare ale
spatiilor verzi ale caror autor era), dupa ce a fost luata in consideratie marturia lui Dan Nicusor Daniel
care a demontat si el acuzatiile semnate si de un general al Jandarmeriei Romane si dupa ce s-a
constatat ca poza de la dosarul nr. 11614/302/2009 nici macar nu era a celui nominalizat intr-un proces
verbal contraventional, - „Tribunalul pentru aceste motive hotaraste: Admite plangerea formulata de
petentul Niculae Radulescu Dobrogea domiciliat in ..., in contradictoriu cu intimata Jandarmeria
Romana-UM 0575/C, cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, Sos. Alexandriei nr. 158-160. Anuleaza
procesul-verbal de contraventie JP nr.0095088/31.08.2009”.
- Il "acuzam" pe Kelemen Hunor, Ministrul Culturii si Patrimoniului National, de verticalitatea
extraordinara de care a dat dovada prin adoptarea deciziei de neacceptare a invadarii patrimoniului
cultural si istoric de la Rosia Montana de catre RMGC. Scrisoarea trimisa in nume propriu a fost
semnata ulterior chiar si de romani din strainatate.
24.02 - In urma unui telefon disperat al unei locatare din str. Rahmaninov nr. 4A, care se plangea de
atitudinea brutala a celor de la ADP2 care au taiat cateva zeci de arbori pentru a face loc unui hotel, pe
spatiul verde dintre blocuri, l-am rugat pe colegul nostru Dan Trifu sa se deplaseze acolo, in Floreasca.
Jandarmii comunitari ii aparau pe infractorii care erau obligati ca, inainte de a purcede la taierea
castanilor cu varste de peste 50 de ani, sa aiba la dosar un protocol de plantare in compensatie a
vegetatiei defrisate. Ca deobicei asemenea abuzuri care se savarsesc pe raza sectorului 2 erau girate
de primarul Ontanu, un fel de "fecioara” a situatiilor similare prin care PS2 nu stia ca si zona cu arbori
dintre blocuri este chiar un spatiu verde. Locatarii organizati de Eco-Civica au pornit procedura de
chemare in judecata a autoritatilor vinovate de acest nou abuz. Situatia a fost redata seara la stiri de
catre cei de la Pro TV. Si HotNews a mentionat intr-un articol cele aratate mai sus.
25.02 - La Universitatea Ecologica s-a sporovait pe tema schimbarilor climatice. Nu am fost de fata, dat
fiind faptul ca printre cuvantatori figurau Sulfina Barbu si Ioan Gherhes, doi fosti oficiali de frunte in
domeniul protectiei mediului, care prin firma lor KVB Economic SRL propovaduiau avantajele casapirii a
20 de hectare din padurea Baneasa pentru a face loc unor vile pe locul astfel defrisat. Lupii moralisti la
stana... Am trimis organizatorilor si domnului prorector Vladimir Rojanschi, un comentariu pe aceasta
tema. De ce sa nu-mi menajez nervii, macar din cand in cand? Iata cum Universitatea Ecologica a mai
bifat o „realizare”!
- Dan Trifu a dat din nou piept la tribunal cu „bisericosii” care vor sa-si amplaseze locasurile pe spatiile
verzi din sectorul 3 (unde jupani sunt preacucernicii domni Negoita si Dumitrascu).
26.02 - Am crezut ca, intr-un clasament al zapezii jegoase, Bucurestiul conduce detasat. Cred ca am
exagerat putin. Foarte aproape de performantele Capitalei sta si Azuga. In plus, aici schiurile se pot
bucura, pe singura partie de schi din tara omologata de Federatia Internationala de Schi, de o multime
de pietre impiedicatoare care iti fac alunecatul foarte costisitor...
01.03 - Pro TV-ul ne solicita si ne chestioneaza pe tema mizeriei ramase dupa topirea zapezii. Le
aratam efecte de necontestat ale grijii edililor din sectorul 2, undeva pe bd. Ferdinand, pe langa Gara
Obor. Le pomenim din nou despre lipsa arborilor de aliniament, despre curatenia facuta de mantuiala,
despre cele peste 20% ulite neasfaltate ale sectorului si Bucurestiului, despre legatura dintre cantitatea
de praf si sanatatea bucurestenilor.
- Comentam articole din Jurnalul National si din Adevarul, unde le comunicam autorilor stangaciile
comise. Mentionam dintre acestea redarea parerii unui domn Ianculescu (fost secretar de stat la mediu)
care afirma in continuare ca Romania are 27% paduri (in realitate sub 24%) sau ca subiectul Rosia
Montana a fost anihilat de influenta banilor primiti din partea celor de la RMGC.
02.03 - Ministerul Administratiei si Internelor ne face cinstea sa raspunda semnalului pe care l-am remis
la 19.01.2010 cu privire la defrisarile ilegale facute de catre cei de la PS6 in curtea ICECHIM (Splaiul
Independentei nr. 202). De la Inspectoratul General al Politiei Romane plangerea a ajuns la sectia 20

de pe teritoriul sectorului 6. De aici s-a decis, ca urmare a eliberarii autoizatiilor de catre cei de la
sectorul 6, ca plangerea noastra sa ajunga la Prefectura Municipiului Bucuresti. Aceasta va analiza
dubiosul "ordin de punere in posesie" care s-a facut in curtea ICECHIM in contapartida unui teren
similar din comuna Domnesti. Te pomenesti ca justitia va face lumina printre zecile de matrapzlacuri ale
primatului Poteras care vrea si aici sa mai rada cateva hectare de spatiu verde „replantand” acolo in
„compensatie” alte cateva blocuri.
03.03 - La Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” a avut loc o noua discutie pe tema Rosia Montana.
Neinvitarea celor care nu aveau tangenta cu profilul acestui institut mi s-a parut o necuviinta a
organizatorilor. Ne intrebam: avem de a face doar cu implicatiile asupra istoriei arealului, separat de
aspectele legate de protectia mediului si de impactul catastrofal asupra biodiversitatii si sanatatii unei
mari parti a populatiei sud-est europene? Nu trebuie tratate aceste blasfemii multilaterale ca un tot? Se
pare ca politica de fragmentare generata de cei de la RMGC si-a gasit un teren fertil prin acest ricoseu
Istoric. Bresa incercata de acesti criminali de mediu a reusit partial. Nu cred ca afluxul otravitor al
mixturii canadiano-israeliano-guvernamentalo-cianurizate va putea infrange sau subrezi barajul ONGurilor neatarnate. Il avem pe Dumnezeu alaturi de noi!
04.03 - La sedinta saptamanala de la ARPM Primaria sectorului 6 a venit cu un "Plan integrat de
dezvoltare urbana" ce avea ca tema "Amenajarea Parcului Drumul Taberei". Acolo, dinamovistul
Borcea si-a amenajat ilegal un restaurant, "c-asa au vrut muschii lui". Le-am sugerat reprezentantilor
primarului Poteras sa ceara si permisiunea corifeului dinamovist...
06.03 - Primim din partea domnului Lascu Gherase domiciliat in sos. Sloboziei nr. 50 din Giurgiu,
corespondenta pe care domnia sa a avut-o cu autoritatile in incercarea de a stopa activitatea industriala
producatoare de noxe si zgomot din vecinatatea imobilelor de locuit. Desi acolo sunt incalcate o serie
de norme de mediu si sanatate, cel afectat este pasat de la o autoritate catre alta. Facem si noi o
incercare...
08.03 - Colegul nostru Dan Trifu a organizat o manifestatie in Parcul Tineretului impotriva noului proiect
AquaLand care doreste betonarea a 85% din cele 5 hectare de zona verde cedata de edili pentru
aceasta fantasmagorie antiecologica. Antena 1 a luat pulsul manifestatiei reprezentantilor societatii
civile care au demontat matrapazlacurile urbanistice ale celor de la Administratia Lacuri Parcuri si
Agrement Bucuresti. Se pare ca se lasa cu o actiune in instanta.
10.03 - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ne remite prin intermediul Sectiei 20 de
Politie din Sectorul 6 un raspuns (semnat de adjunctul sefului Sectiei 20 Politie, Subcomisarul Simion
Cristian-Ion) la sesizarea noastra din 18.01.2010 prin care semnalam taieri ilegale de arbori din curtea
ICECHIM. "Aspectele privind ilegalitatea obtinerii terenului de catre PS6 cat si cele privind autorizatiile
de construire emise de PS6 au fost inaintate Prefecturii Capitalei". M-as mira sa se ia si masuri
serioase impotriva acestui rechin imobiliar numit Poteras & Co, care a dat la schimb 2,5 hectare de
spatiu verde din curtea ICECHIM unui impropietarit din comuna Domnesti. Te pomenesti ca...
11.03 - GDS si revista "22" au organizat masa rotunda “Protejarea patrimoniului si dezvoltarea urbana”.
Mediator, Rodica Culcer. Invitat, Elena Udrea. Aceasta a aflat o mutime de noutati, inclusiv din partea
celor doi reprezentanti ai Eco-Civica. Cele aproape trei ore de dezbateri au fost televizate in direct de
catre OTV. Spicuim din luarile de cuvant, ce s-au referit in special la distrugerea patrimoniului
urbanistic. Elena Udrea: "Voi face o noua lege a urbanismului"; Mircea Anghelescu (Ministerul Culturii):
"Nu avizarii tacite!". Arh. Dan Marin: “Urbanismul nu e un dusman al culturii". Ambasadorul Frantei la
Bucuresti, Henri Paul: "Distrugem patrimoniul pentru ca nu il iubim". Serban Sturdza (presedintele
Ordinului Arhitectilor din Romania): "Iubirea prin viol, nu e iubire". "La noi nu exista o politica nationala
pentru arhitectura". Senator Radu F. Alexandru: "De ce nu malpraxis si pentru arhitecti?". N. Radulescu
Dobrogea (Eco-Civica): "Imi doresc sa apuc ziua in care sa vad un arestat vinovat pentru distrugerea
unui monument istoric". N-am dorit sa stric euforia momentelor de acolo si sa-i spun Elenei Udrea ca o
eventuala noua lege a urbanismului nu i-ar mai fi permis sa-si ridice o vila pe spatiul verde dintre
blocurile din Floresca. O voi face cu alta ocazie...
- Pro TV-ul ne intreaba despre poluarile constatate la noi, provenite din est, aduse de vanturile reci. Le
povestesc despre miile de halde de steril neamenajate si neprotejate de la noi si din zona fostei URSS.
Le expun riscul poluarilor tranfrontaliere generate de industrii abandonate si de lipsa de interes a unor
autoritati carora le pasa doar de inavutirea rapida si nu de sanatatea si viitorul oamenilor si mediului.
Readuc aminte unor eventuali interesati ca in grasimea ursilor polari inca se mai gaseste DDT, o
substanta care nu se mai produce si foloseste de peste 30 de ani! In ceea ce priveste masurile care ar
trebui luate, am devenit total sceptic. Mai ales cand un individ numit Videanu vrea sa arvuneasca
sanatatea unui neam si a unor neamuri, pentru cel putin un secol de acum inainte, prin acceptarea, in
spatele unui baraj inalt de 187 metri, a unei halde lichefiate pline cu zoaie cianurice si metale grele,

intinsa pe 600 de hectare dintr-o Romanie instabila. Din prea multe puncte de vedere...
12.03 - Primim Observatorul Urban din lunile octombrie-decembrie 2009. Tema numarului: "Lucreaza
impreuna arhitectura si urbanismul in Romania?" Raspunsurile au fost date de Gheorghe Patrascu
(arhitectul-sef al Bucurestiului), Serban Sturdza (presedintele OAR), Sorin Gabrea (presedintele
Comisiei Tehnice de Urbanism din PMB), Cerasela Craciun (seful catedrei de peisagistica de la
Universitatea de Arhitectura Ion Mincu), Zeno Bogdanescu (decan Facultatea de Arhitectura), Stelian
Constantinescu (Serviciul Urbanism PMB), Tiberiu Florescu (membru CTUAT), Ioan Ianos (geograf),
Simona Braniste (sociolog), Andrei Zaharescu (Directia Retele Edilitare PMB), Niculae RadulescuDobrogea (Eco-Civica) si Dan Marin (vicepresedinte OAR si membru CTUAT). Reprezentantul EcoCivica a reiterat caracterul hulpav al autoritatilor si al unor arhitecti fata de spatiile verzi si a incriminat
anormalitatea celor 30% de spatii verzi din cadrul fiecarui proiect, indiferent de numarul de locuitori ce
pun presiune pe acest spatiu, indepartandu-ne astfel de obiectivul celor 26 mp de spatiu verde/locuitor,
tinta europeana, prevazut a se atinge in anul 2013. Am “laudat” si deontologia unor arhitecti din cadrul
CTUAT care isi voteaza intr-o veselie, unul altuia, proiectele supuse avizului Comisiei. Am amintit si
despre modificarile frauduloase ale celor 30% zona verde acceptati in documentatia proiectelor
aprobate de agentiile pentru protectia mediului.
16.03 - Ne prezentam in fata Sectiei a IX-a a Tribunalului Bucuresti pentru dosarul 44429/3/2009 in
care expunem motivele pentru care ne opunem materializarii proiectului Dambovita Center. Redam
acest text aici (vezi ANEXA 1-pag.35). Ne sustinem pledoaria in fata judecatorului si suntem apoi
supusi (Eco Civica si Primaria Sectorului 1) tirului reprezentantului celor de la Dambovita Center.
Ripostez fara jena. Peste circa o saptamana urmeaza pronuntarea.
- La CAT-ul APM Bucuresti, s-a dat unda verde proiectului AquaLand. Asta dupa ce ARPM Bucuresti
si-a dat consimtamantul, fara ca acest proiect sa fie dezbatut in cadrul Comisiei Special Constituite a
acestui for. Banditismul fata de sursele de oxigen continua! Ne ramane Judecatoria!
- Feciorelnica Jandarmerie Romana nu a primit decizia Tribunalului Sectorului 5 care imi comunica la
23 februarie 2010 anularea contraventiei de 1500 lei! Asta cu toate ca decizia i-a fost remisa prin posta
exact la adresa de la care a fost emis Procesul Verbal prin care am fost amendat, in mod imbecil, la
31.08.2009. Raspunsul postasului conform caruia "la aceasta adresa nu figureaza Jandarmeria
Romana" a fost returnat din nou la Arhiva Tribunalului S5. Astfel, nu-mi pot plati impozitul pe casa la
fisc, unde figurez si cu aceasta amenda. Si asa imi va creste datoria financiara catre autoritati din
cauza acestei atitudini de tergiversare a Jandarmeriei Romane. Am resetat, cu ajutorul unui avocat,
reescaladarea traseului catre acest for al linistii bucurestenilor. Halal!
20.03 - Ne deplasam in str. Eminescu nr. 186, unde niste locatari disperati incearca sa stopeze elanul
distructiv al ex-deputatului Viorel Gheoghiu (care si-a inscenat furtul propriului Mercedes) si al unui
spaniol agresiv care ridica un bloc de 7 etaje intr-o zona protejata unde este permis un maximum de
doua etaje. Lucrarile santierului noii constructii au dus la prabusirea unui zid (la nr. 188), dupa ce in
prealabil s-au defrsat ilegal si niste arbori. Desi exista inca din 16 martie 2010 o hotarare
judecatoreasaca de stopare a lucrarilor santierului, comunicata prin executor judecatoresc, constructorii
penali isi vedeau de treaba lor, asistati de un reprezentant al PS2 care, in momentul in care l-am
interceptat, a dat bir cu fugitii. Politia sectiei arondate, Politia Comunitara, Jandarmeria, Inspectoratul
de Stat in Constructii, Primaria Capitalei, Primaria Sectorului 2, atentionate atat de pagubiti, cat si de
noi, au venit si (s-)au plecat in fata increngaturilor de tip mafiot. Au dat curs chemarii noastre doar cei
de la Prima TV, de la HotNews si de la Libertatea. Eco-Civica s-a adresat si in scris tuturor forurilor
care ar putea sa stopeze acest abuz de neimaginat intr-un stat membru al UE. Ne-am adresat si CSMului la inspectie@csm1909.ro cu titulatura subiectului: “Terfelire Decizie Judecatoresca”. Sa vedem...
22.03 - Ziua Mondiala a Apei, mentionata doar de TVR2, a prilejuit in jurul orelor 22.00, o disputa
amiabila de circa 15 minute, in direct, intre doi fosti cercetatori: dl. ing. chimist Chiru Epsica, Director
Executiv adjunct de la Veolia (Apa Nova) si ing. chimist Niculae Radulescu Dobrogea, presedintele
Eco-Civica. I-am reprosat subordonatului firmei franceze o serie de neajunsuri (clorinare excesiva,
conducte sparte, conducte de azbociment, pierderi semnificative) ale antreprizei pe care o reprezina.
Raspunsurile s-au dorit a fi linistitoare, mai ales in ceea ce priveste calitatea potabilitatii apei de la
robinet. La finalul aniversarii Zilei Mondiale a Apei am atras atentia autoritatilor romane asupra marelui
risc al contaminarii apelor Romaniei, risc care ar putea fi generat de un eventual accident al functionarii
defectuoase al acumularii pline de cianuri si metale grele concentrate din zoaiele barajului ce urmeaza
a fi ridicat de catre cei de la Rosia Montana Gold Corporation in Muntii Apuseni.
23.03 - La CAT-ul APM Bucuresti au continuat nelegiuirile urbanistice ale celor de la PS2 si PS3. Astfel,
pe str. Thomas Masaryk nr. 25 din S2, SC Campi Dacia Invest SRL isi doreste ridicarea unui
2S+P+4E+5Er. Intr-o zona protejata. Probabil ca arhitecta Antoaneta Rosu e prea orbita de banii

incasati pe porcaria urbanistica pe care o genereaza. Avizul de la Cultura cu nr. 1367/Zp/13.11.2007 a
fost emis de cel mai mare casapitor de zone si cladiri protejate din Bucuresti - Stefan Damian. Acolo
este practic imposibila o organizare de santier! Cam la fel stau lucrurile si pe str. Liviu Rebreanu nr. 19
din S3, unde SC Lidl Romania SRL isi propune ridicarea unui imobil pus partial pe spatiu verde (V5).
Promotorul investitiei este nimeni altcineva decat doamna Strainescu, cea mai mare trombonista care
apare in fata comisiilor de avizare de pe langa agentiile de protectie a mediului. Nimic din ceea ce
promite si sustine nu se regaseste pe terenul unde proiectele au fost materializate! Tot in aceasta zi,
SC Medusa Hotel International a prezentat un proiect frumusel, intitulat “La Stejari” (sic), unde un
singur stejar este pus pe o zona verde in str. Jandarmeriei nr. 14 din S1. In ipostaza de autori
mancatori de spatiu verde recidiveaza pentru a nu stiu cata oara arhitectii Florin Machedon si
Constantin Enache. Pe fonduri europene, pentru cluburi exclusiviste sau de fitze...
24.03 - Directia de Control si Disciplina in Constructii a PS2 ne remite raspunsul 20417/24.03.2010 prin
care ne informeaza ca ilegalitatile comise in str. Eminescu nr. 186 (chiar cu ajutorul autoritatilor de la
sectorul 2) au fost transmise si vor fi controlate de Primaria Capitalei, careia i s-a inmanat o copie dupa
sesizarea noastra! Chiar sa nu stie dreapta ce a facut stanga? Suntem curiosi, mai ales ca respectiva
Directie ne-a anuntat ca sesizarea a fost transmisa si Directiei de Urbanism si Gestionare Teritoriu din
cadrul PS2, "pentru analiza si solutionarea aspectelor sesizate ce intra in atributiile acestei directii". Va
zbura din PS2, semnatarul Doinel Lefter, Directorul Executiv al Directiei de Control? Nu-i asa ca-i tare?
25.03 - La GDS, Partidul Verde (Verzii Europeni din Romania) ne aduce la cunostinta rezolutia cu
privire la pozitia lor exprimata cu cateva zile inainte, la intalnirea verzilor europeni de la Barcelona.
Acestia au cerut initierea interzicerii folosirii cianurilor la exploatarile aurifere din Romania si
generalizarea acestei pozitii in toate tarile europene. Referirea clara a vizat cazul RMGC. Eco-Civica,
singurul ONG prezent, le-a promis sprijinul. Dialogul reprezentantilor ONG-ului nostru cu presedintele
acestora, Remus Cernea si ceilalti membrii ai staff-ului, a demonstrat ca avem multe idealuri si teluri
comune. Nu este exclusa o colaborare...
- "Un ONG a amanat aprobarea bugetului Capitalei" este un articol ce a aparut in Jurnalul National sub
semnatura Monicai Andrei Capatos. Acest ONG este cadorisit de catre autoare cu apelativul de
"Agamita Dandanache". Comentam dezaprobator, in editia electronica a ziarului, schimbarea atitudinii
jurnalistei fata de un reprezentant al societatii civile.
26.03 - Am fost martor, alaturi de membri ai altor doua ONG-uri, la procesul desfasurat la Judecatoria
Sectorului 5 privitor la Alexandru Binescu, un ONG-ist care a fost brutalizat de garzile CGMB la data de
25 septembrie. Acesta a fost amendat in mod stupid pentru proteste la adresa acestui for municiupal.
Cu toate ca CGMB-ul i-a aprobat, cu cateva zile inainte, luarea de cuvant referitoare la cateva PUZ-uri
si abuzuri urbanistice ce urmau a fi parafate de plen, aceasta interventie i-a fost permisa doar la
sfarsitul sedintei, adica dupa votul ce urma a se efectua de catre consilierii generali! Anomalii si
anormalitati ale unor "fesuri si interesuri"...
28.03 - Kathleen Rogers, President Earth Day Network, imi trimite o invitatie pe adresa
ecocivica@yahoo.com pentru a ma alatura la 21 aprilie 2010 de la ora 6:00 p.m. - 10:00 p.m., in
cladirea Ronald Reagan din Washington, D.C. pentru sarbatorirea celei de a 40 aniversari a Zilei
Pamantului, alaturi de Sir Richard Branson (Founder and Chairman, Virgin Group), Lisa Perez Jackson
(EPA Administrator), Denis Hayes (Honorary Chair, Earth Day Network Organizer, Earth Day 1970) and
celebrities. Pretul unui bilet pentru Non-profit and Academic este de numai 295$. Nu mi-au comunicat
daca se deconteaza transportul si cazarea. Eu n-as fi putut sa merg, oricum, dat fiindca pe 20 si 22
aprilie am sedinte la Agentia de Mediu din Bucuresti... Am uitat sa va spun ca daca confirmam
participarea pana la 31.martie mi se acorda 10% discount! Poate ar trebui sa reamintesc ca
sponsorizarea primita de noi in ultimii doi ani a fost echivalenta cu 400$. Sa va (le) povestesc si ce
pensie am?
29.03 - Doamna Neculai Elena din str. Logofat Luca Stroici nr. 17-19, sectorul 2, este disperata de
blocul ce se construieste la nr. 13. Un mafiot italian isi bate joc de toti riveranii si de legile in vigoare.
Vrea doua blocuri de 2S+P+5E+6Eth si 2S+P+7E+8Eth, intr-o zona protejata, pe baza unui Certificat
de Urbanism eliberat de S2. Inspectoratul de Stat in Constructii a emis un document din care reiese ca
"PUD str. Logofatul Luca Stroici nr. 13, sectorul 2 a fost aprobat cu nerespectarea prevederilor legale,
incalcandu-se dispozitiile art. 32 (3) din Legea 350/2001 (...) si art. 56 si Anexa 1, pct. 13 din Legea nr.
350/2001" Si ce daca? Astia isi vad de treaba lor, in pofida sesizarii instantelor de judecata si a sectiei
de politie la care pagubitii sunt arondati.
30.03 - In urma sesizarilor unor riverani ai Parcului Duca de langa Gara de Nord (sectorul 1) si a exsenatorului Marinescu, reusim sa stopam casapirea a circa 50 de arbori si doua hectare de zona verde
ce urmau a face locul unor constructii neautorizate de Primaria Sectorului 1. Le-am trimis pe cap, dupa

cateva telefoane bine tintite, casapitorilor de oxigen, Politia Comunitara a Sectorului 1, Inspectia PMB,
Garda de Mediu, precum si cativa jurnalisti. Deocamdata s-au potolit...
- Spicuim din CAT-ul de azi: Clubul Sportiv Olimpia intentioneaza, la adresa din sos. Iancului nr. 128 A
din S2, sa-si micsoreze un bazin de inot de la 33 la 25 m, pentru a-l putea acoperi!? ; SC Town
Imobiliar SRL vrea un 3S+P+3E+5r in str. Alexandrina nr.38-40, S1 fara nici un metru patrat de spatiu
verde! Unul dintre argumentele sustinatorului de proiect a fost ca "nici alte proiecte executate nu au
30% spatiu verde"!?; SC Varos Development SRL solicita, pe baza unor fonduri europene, un
3S+Ds+P+7E+8Eth, cu destinatie cladire de birouri, in str. Gheorghe Titeica nr. 212-214 din S2.. Pe
malul lacului, unde de fapt este un spatiu verde ce a fost metamorfozat banditeste de cei de la S2 in
arie construibila. Ca sa nu mai spunem ca freaticul e la 6 metri si ei sapa 9 metri... Le-am facut din nou
pledoaria disparitiei spatiilor verzi si a imposibilitatii atingerii tintei de 26 mp de spatiu
verde/bucurestean. In van. Si in contradictoriu cu unii membri ai comisiei...
31.03 - Adresam Comisiei de Cultura a Judetului Prahova o sesizare si cateva fotografii care
demonstreaza abuzurile unei familii ce si-a ridicat o cladire de resedinta incluzand zidul incintei Bisericii
Galbene din Urlati. Este vorba de o fosta Manastire, aflata de cativa ani in reabilitare. Am aflat ca
nepoata familiei pangaritoare a monumentului istoric protejat lucreaza chiar la Directia de Cultura a
Judetului Prahova din Ploiesti. Sa vedem raspunsul...
- Primim iarasi telefoane alarmante din partea locatarilor riverani ai Parcului Duca de langa Gara de
Nord. Incercam sa rezolvam din nou situatia...
- Primim un nou raspuns din partea Primariei Sectorului 2, cu privire la situatia imobilului din str.
Eminescu nr. 186. Total diferit de cel precedent. Arhitectul-sef Bogdan Parvanu incearca cu nerusinare
sa justifice abuzurile constructorilor din Eminescu 188, autorizati in mod fraudulos, tot de catre
autoritatile acestui sector. Reafirm ca Inspectoratul de Stat in Constructii a certificat ilegalitatea ridicarii
blocului 2S+P+7 intr-o zona istorica protejata, fara acordul vecinilor (carora li s-a prabusit un zid din
cauza santierului), fara respectarea amenajarii obligatorii a unui procent de 30% de spatiu verde,
pentru a nu mai vorbi despre ignorarea unui studiu de insorire sau despre defrisarile ilegale savarsite
de beneficiarii imobiliaro-mafioti.
02.04 - Sesizam Politia Romana, semnalandu-i cazurile macelaririi a zeci de arbori din Strandul
Tineretului, ilegalitatile si amanunte ale situatiilor abuzurilor unor beneficiari "strainezo-autohtoni” din
str. Eminescu nr. 188 si str. Logofat Luca Stroici nr. 13, reiterand si defrisarile "uitate" din curtea
ICECHIM-ului.
- Vicepresedintele Eco-Civica Dan Trifu incearca sa explice prin intermediul Pro TV abuzurile
confirmate si de cei de la PMB cu privire la macelul surselor de oxigen si de biodiversitate aflate pana
nu demult pe teritoriul Strandului Tineretului. Reprezentantul beneficiarului numit Popoviciu afirma cu
nonsalanta ca au toate documentele in regula. Nici macar acordul de defrisare nu exista la dosar! Ca
sa nu mai vorbim de Certificatul de Urbanism sau Acordul de Mediu. Din pacate interventia Politiei
Comunitare a Sectorului 1 s-a facut dupa decesul a 50% din zona verde a fostului strand.
03.04 - Ne uitam peste citatia primita ieri din partea Tribunalului Bucuresti care ne convoaca pe 8 aprilie
pentru alte dispute cu cei de la PS3, pe subiectul parcului Emil Garleanu. Ni s-a facut onoarea ca
intampinarea adresata Tribunalului in Dosarul 9006/3/2009 sa fie facuta chiar de persoana Liviu
Negoita, vremelnicul sef al PS3 (membru PDL, probabil cel mai mare distrugator bucurestean de spatii
verzi situate intre blocuri). In formularea de 4 pagini, paratul Liviu Negoita, prin subordonatii aserviti,
incearca sa-l convinga pe Presedintele-Judecator al Sectiei a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal ca
acolo nu e spatiu verde, ca legea 86/2000 care prevede consultarea populatiei nu este valabila in acest
caz, ca legea mediului nu se aplica situatiei de fata si ca disparitia a 1,5 hectare de parc (pe care se
doreste ridicarea unei biserici), reprezinta un impact nesemnificativ asupra mediului - solicitand in final
instantei de judecata sa respinga actiunea de salvare a parcului initiata de catre Asociatia de Proprietari
din Emil Garleanu nr. 6 (bl V52C) prin administrator Cristescu Moise si Presedinte Cristescu Moise si
ONG-ul ECO-CIVICA prin Presedinte Niculae Radulescu Dobrogea si Cristescu Moise(!?). Asteptam...
05.04 - Impreuna cu Clubul Alpin Floarea de Colt ne-am preumblat prin zona Nucet, undeva in judetul
Dambovita, pe linia ferata Bucuresti-Targoviste. Credeam ca mizeria gunoaielor multilateral raspandite,
observabila din trenul spre Constanta, nu poate fi intrecuta. M-am inselat amarnic... Tot pe acolo am
putut constata cu amaraciune starea jalnica a unei exploatari piscicole ce odata apartinea Academiei
Romane. Fostul Institut de Cercetari Piscicole, actualmente privatizat, a lasat de izbeliste peste 100
hectare de oglinzi de apa in mare masura colmatate de aluviunile transportate de raul Ilfov. Pacat!
06.04 - Radio France International ne intreaba despre articolul aparut in "Revista 22". Titlul initial,
"Jegul Bucurestiului", cosmetizat la cerere in “Mizeria Bucurestiului”, a fost urmat de o analiza a situatiei

si cauzelor pentru care Capitala Romaniei se afla in ipostaza de cel mai murdar oras din acesta parte
de Europa. Atasam acest articol si aici (vezi ANEXA 2, pag.37), spre stiinta.
08.04 - In procesul prin care Eco-Civica si locatari riverani ai parcului Emil Garleanu au incercat sa
salveze acest spatiu verde am avut parte de lovituri sub centura din partea Arhiepiscopiei Bucurestilor
si a Primariei Sectorului 3. Speram ca instanta de judecata sa se pronunte bazandu-se pe incercarea
noastre de a mai salva cate ceva din zonele verzi ale sectorului 3 si nu pe speculatiile celor reclamati
de noi care se leaga de aspecte formale privind delegarea colegului nostru care a fost imputernicit sa
ne reprezinte. Rusinoasa strategie, preasfinte reprezentant al Arhiepiscopiei Bucurestilor... Este de
amintit faptul ca toata pledoaria adversarilor nostri si ai conservarii zonelor verzi a fost realizata pe
aprobarile emise de Primaria Sectorului 3, considerate ilegale de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii si de catre Directia de Urbanism a Municipiului Bucuresti. Sectorul 3 a metamorfozat o zona
verde intr-una construibila (exact ca in cazul parcului Prisaca Dornei), incalcand legislatia de mediu si
terfelind parerea riveranilor. La ora actuala, cand cineva a fost pus in posesia unui teren aflat exact pe
teritoriul acestui parc, Primaria Sectorului 3 a motivat noului proprietar imposibilitatea ca acesta sa
beneficieze de spatiul respectiv, dat fiind ca acolo se afla un spatiu verde, conform PUZ-ului Primariei
Capitalei. Intrebam tandemul primar Negoita - arhitect-sef Dumitrascu, cand s-a spus adevarul? Sau
cand au mintit?
09.04 - La articolul aparut in "22" s-au postat cateva comentarii. Unul dintre ele amintea despre
pasivitatea ONG-urilor in cazul Strandului Tineretului, zona care a fost distrusa in proportie de 50% (cu
buldozere si drujbe) de catre mafiotii imobiliari, intr-o noapte. Trist este faptul ca acest comentariu a fost
facut de Rodica Palade, redactorul sef al saptamanalului. I-am raspuns ca nici un ONG nu poate ghici
intentiile rechinilor imobiliari pentru a reactiona inaintea producerii casapirii unor zone verzi, asa cum sau petrecut faptele pe terenul Strandului Tineretului. I-am reprosat doamnei Palade acesta iesire
nejustificata pentru cineva care parea sa fie pe aceeasi parte a baricadei cu unii reprezentanti ecologisti
ai Societatii Civile. Totodata, i-am reamintit ca suntem voluntari si ca facem ceea ce putem. Este cazul
sa reamintim ca in spatele afacerii de acolo se afla rechinii imobiliari Puiu Popoviciu si Sorin Rosca
Stanescu?
- Dan Trifu lanseaza un apel catre celelalte ONG-uri pentru a initia un protest pentru salvarea parcului
Emil Garleanu.
10.04 - Citim o parascovenie pe HotNews, conform careia "90% din poluarea cu CO2 din Bucuresti
este cauzata de traficul rutier". Le-am explicat ca bioxidul de carbon nu este un poluant. Ca acest gaz,
in exces, produce efectul de sera. Le reaminesc si pe aceasta cale ca si oamenii polueaza prin
respiratia lor, metamorfozand o parte din oxigenul inspirat in CO2. Le-am povestit si faptul ca traficul
rutier genereaza noxe precum oxizii de azot, monoxidul de carbon, asa-zisul "benzen", ozonul etc.
Mare ti-e gradina, Doamne!
12.04 - Articolul Catiusei Ivanov de pe HotNews (aparut pe 11.04) relateaya tarasenia cu Parcul Emil
Garleanu. Am insistat, intr-un comentariu facut pe marginea acestui material, pe porcaria celor de la
sectorul 3 care, in momentul cand au decis sa cedeze o zona din parcul amenajat (confirmat ca zona
verde in PUZ-ul Bucurestiului) pentru ridicarea unei biserici (gest la care s-au opus riveranii si EcoCivica), au afirmat, inclusiv in fata instantelor de judecata, ca acolo este o zona construibila. Aceleasi
autoritati de sector, puse in fata unei hotarari judecatoresti (ulterioare primei faze) care retroceda unui
fost proprietar exact zona in discutie, declara ca acolo este spatiu verde - asa cum de altfel a confirmat
si Primaria Capitalei. Incurcatura de ite, domnule Negoita...
13.04 - Domnul Costel Nedelcu, consilier ceneral din partea PSD si concomitent Director al APM
Bucuresti, a reaparut in cadrul sedintelor saptamanale ale acestui for. Cu aceeasi dezinvoltura
comunistoida, cu fraze gen "discutam la obiect" (de parca pana acum nu s-ar fi facut asa) ori cu
promisiuni fantasmagorice de genul "vom controla respectarea procentului de spatiu verde". I-am dat
cateva exemple de cazuri in care beneficiarii si-au modificat promisiunile de respectare a proiectelor. Lam intrebat ce va face in cazul Ikea care si-a extins parcarea pe spatiul verde sau in cazul celor care au
construit abuziv in Padurea Baneasa. A baiguit ceva incoerent... Reamintesc lipsa de deontologie si
conflictul de interese ale acestui domn care poate accepta sau respinge proiecte in ipostaza de director
executiv al APM Bucuresti ca apoi sa revoteze aceleasi proiecte si in cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.
14.04 - Inspectoratul de Stat in Constructii ne trimite printr-un plic cu antetul Guvernului Romaniei un
raspuns (nr. 303/30/03.2010) la sesizarea noastra care semnala abuzurile unui beneficiar-investitor
care construia la adresa din str. Eminescu nr. 188 un imobil de 2S +P+7, cu toate ca instanta decisese
stoparea santierului ce a afectat grav imobilul din str. Eminescu 186. "Prin Procesul Verbal de Control
nr. 909/22.03. 2010, s-a dispus constructorului si investitorului oprirea executarii lucrarilor de

constructii (...) avand in vedere faptul ca autorizatia de construire nr. 818/16E/11.08.2009 a fost
suspendata de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia IX Contencios Administrativ si Fiscal. Semneaza
Director Coordonator Adjunct ing. Paul Racovita". Si ce daca? Astia isi vad de treaba in continuare...
- Colegul nostru Dan Trifu s-a intalnit cu reprezentantii ING Bank si cu primarul sectorului 4, Cristian
Popescu-Piedone, pentru a decide modalitatea si locul plantarii primilor 400 de ciresi dintr-un lot de
1600. Mentionam ca gestul reparatoriu, compensatoriu si obligatoriu al celor care au ras 412 ciresi se
va materializa pe teritoriul sectorului 4. Prima transa a materialului procurat de la ICAS Stefanesti si
platit de ING Bank va fi plantata, sub coordonarea Eco-Civica, acum sau la toamna.
- Un reprezentant al Eco-Civica a participat la masa rotunda "Justitia la rascruce - coruptie vs
intergritate” care a avut loc la sediul GDS. Rodica Culcer a moderat discutiile la care au participat
ministrul justitiei, membrii ai parlamentului, precum si cativa magistrati.
15.04 - La ARPM Bucuresti, SC Medusa Hotel International SRL vrea sa i se aprobe un PUD avand ca
tema un complex de agrement in str. Jandarmeriei nr. 14. De jur imprejur se afla Padurea Baneasa. In
mijloc se doreste un club pentru "Jmecheri". “Nu conteaza efectul decibelilor asupra biodiversitatii!",
afirma arhitectul lucrarii care nu poate explica metamorfozarea terenului din V in L3 si apoi in M. Clubulbaza sportiva se va numi "La Stejari", cu toate ca are pe teritoriul sau doar un singur STEJAR!
“Padurea nu va pati nimic", reitereaza acelasi arhitect care are gandul doar la profit. Am incercat sa-i tin
o lectie despre efectul decibelilor care vor afecta zona. Am vorbit in desert... SC Lindore Alpha SRL
vrea un PUZ prin care sa ridice o "statiune balneara si turistica" si un ansamblu de locuinte in Comuna
Ciolpani. Acolo exista un teren de 35 hectare, in spatele cimitirului britanic. 14 beneficiari vor sa puna
pe teren cateva hoteluri si un institut de geriatrie care sa foloseasca calitatile terapeutice ale izvoarele
termale din subsolul nordului Bucurestiului. De jur imprejur se afla protejata Padure Scrovistea. Am fost
de acord cu un prealabil studiu de impact.
16.04 - Adresez o intrebare Ministerului Justitiei cu privire la legalitatea ocuparii concomitente de catre
aceeasi persoana a functiei de Director al Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti si a celei de
Consilier General al Municipiului Bucuresti. In acest caz exista un conflict de interese si o lipsa de
deontologie a persoanei care aproba sau respinge anumite proiecte ce trec pe la APM, aceeasi
persoana fiind in ipostaza de a vota sau nu, aceleasi proiecte, dar de data aceasta din postura de ales
local. Persoana in cauza este domnul Costel Nedelcu, membru al PSD.
- Primim din partea APM Bucuresti o justificare infantilo-puerila semata de directorul Costel Nedelcu
care confirma eliberarea "procedurii simplificate de avizare" in cazul proiectului AquaLand din Parcul
Tineretului. In raspuns, se mentioneaza ca si reprezentantii ONG-ului nostru (membru al CAT-ului din
16.03) ar fi votat pentru avizare. Se confunda in mod intentionat semnatura noastra de prezenta la fata
locului cu cea de avizare...
19.04 - La invitatia doamnei deputat Lucia Varga am discutat la sediul grupului PNL din Camera
Deputatilor o strategie privind abordarea cultivarii in Romania a OMG-urilor (Organismele Modificate
Genetic). O prima concluzie desprinsa ar fi propunerea de stopare in tara noastra a cultivarii legumelor
modificate genetic, acestea urmand sa poata fi cultivate numai dupa o perioada de testare de cativa ani
in laboratoare.
- La sediul ONG-ului “Salvati Dunarea si Delta” am avut o reuniune a unor reprezentanti ai Pactului
pentru Bucuresti. Au fost formulate critici la adresa reprezentantilor autoritatilor locale din Bucuresti
care in proportie de aproape 80% au semnat acest Pact inainte de alegeri si nu l-au respectat dupa ce
au fost investiti de alegatori. Am pus la punct viitoarea strategie a ONG-urilor membre ale Pactului.
- Din goana troleibuzului 85 (care la ora 18.00 transporta circa 35 de pasageri), in drum spre sediul
sedintei mai sus amintite, am numarat gradul de ocupare a automobilelor intalnite. Concluzia a fost:
85% dintre autoturisme aveau doar soferul, 12% aveau 2 persoane si doar 3% aveau 3 sau 4 pasageri.
Putem conchide ca un troleibuz (gol in proportie de peste 60%) este de peste 15 ori mai eficient decat
echivalentul a 2 autoturisme care ocupa acelasi spatiu pe carosabil. Pentru a nu mai mentiona aerului
in cele doua ipostaze... Am putea sa ne gandim si la situatia in care troleibuzul este plin.
20.04 - Depunem la ARPM Bucuresti o contestatie cu privire la avizarea emisa pentru investitia din str.
Jandarmeriei nr. 14 unde SC Medusa Hotel Int SRL intentioneaza sa-si ridice un hotel si un club
exclusivist in mijlocul Padurii Baneasa. Eco-Civica cere motivat, demonstrand numeroasele ilegalitati
ale beneficiarului, respingerea investitiei de catre ARPM Bucuresti. In caz contrar, avertizam agentia ca
acest act se constituie intr-o instiintare de procedura prealabila a procesului ce va urma in fata instantei
de judecata.
21.04 - Ca urmare a recomandarii Eco-Civica, domnului Zaharia Victor, un vajnic luptator pentru cauza
protectiei mediului, i se acorda legitimatia si statutul de Agent Ecolog Voluntar.
- Printr-o instiintare a Prefecturii Capitalei, careia i-am atras atentia asupra ilegalitatilor proiectului

AquaLand din Parcul Tineretului, ni se raspunde de catre subprefectul Cristina Ecaterina Corut (cu nr.
SM/8086/SP1/21.04.2010) ca situatia a fost inaintata catre Administratia Lacuri Parcuri si Agrement
Bucuresti (ALPAB), adica tocmai catre cei care au generat aceasta grosolana situatie. ALPAB, in loc sa
lase 85% spatiu verde liber, betonand doar 15% din cele 5 hectare de parc, face exact pe dos. Suntem
curiosi de formularea acestui nou raspuns din partea celor care si-au uitat menirea de proteguitori ai
zonelor verzi.
- Sesizam Primaria Sectorului 2 asupra lipsei unor cosuri de gunoi din Parcul Titus Ozon si din fata
Garii Obor. Atragem atentia si asupra toaletarilor imbecile care se fac prin amputarea a 80% (in loc de
30% asa cum este stabilit de PMB in autorizatiile de toaletare) din coroana, intr-o perioada nepropice,
cand vegetatia deja explodase. Sunt mari “sanse” ca o multime dintre arborii amputati irational sa-si
traiasca ultimul lor sezon...
22.04 - Antonescu Florea doreste acord de mediu din partea ARPM Bucuresti pentru un imobil deja
inceput in str. Banu Antonache nr. 51, prevazut cu 2S+P+5E, unde nu a existat autorizatie de
construire. In mod normal acest imobil ar trebui demolat! Verdictul comisiei special constituite (de fapt
CAT-ul): PUZ-ul nu mai face obiectul acordului de mediu. Arhitecta Cristina Enache isi doreste
materializarea unui proiect la Moara Vlasiei. Beneficiarul Miron Mihaita isi propune, pe 3 hectare, un
cartier de case P+2 lipit de Padurea Surlari, o arie protejata, inclusa in reteaua Sit Natura 2000. Ce
conteaza disparitia a inca vreo suta de pasari si afectarea catorva sute de arbori? Tot acest Miron
Mihaita a mai avut trei proiecte ce insumau aproximativ 9 hectare. Vilele urmau sa se materializeze in
situl protejat Gradistea-Caldarusani-Dridu. Comisia i-a cerut evaluarea situatiei printr-un studiu de
impact.
- De Ziua Pamantului am plantat un tei langa imobilul care gazduieste sediile APM Bucuresti si ARPM
Bucuresti.
24.04 - ING Bank (finantator) si Eco-Civica (coordonator Dan Trifu) au plantat circa 250 de ciresi in
Parcul Copiilor din sectorul 4.
25.04 - In aceasta duminica am participat la doua manifestari autorizate. Prima, coordonata de "Salvati
Dunarea si Delta", a constat in bombardarea cu rosii a "meclei" lui Vi(n)deanu, cel care doreste
distrugerea si cianurizarea Rosiei Montane prin des-interesatii canadieni de la Rosia Montana Gold
Corporation. Reprezentantul Eco-Civica a avut onoarea sa deschida tirul cu rosii catre portretul acestui
sinistru ministru. A doua manifestatie a coagulat cam 300 de persoane mature si copii in parcul Emil
Garleanu. Mobilizatori au fost cativa locatari inimosi care au fost organizati de Eco-Civica si dirijati la
fata locului de catre Dan Trifu. Prin sosirea la fata locului a Primarului General Sorin Oprescu am
obtinut promisiunea intangibilitatii ariei verzi amenajate ca parc. In paralel, continua procesul nostru cu
cei ce doresc acolo si amplasarea unei biserici.
26.04 - Am predat, timp de o ora si jumatate, elevilor unor clase a 2-a si a 3-a de la scoala nr. 174 din
sectorul 6, notiuni de protectie a mediului. I-am sfatuit ca prin unele actiuni ce le pot indeplini sa
contribuie la stoparea deteriorarii calitatii mediului din Bucuresti. Printre altele le-am sugerat sa ofere,
celor care isi scot cainii la plimbare, cate o punga de plastic pentru colectarea excrementelor acestora.
I-am sfatuit ca atunci cand vad pe cineva ca arunca o hartie pe jos sa se uite in ochii acelei persoane si
sa ridice gunoiul pe care sa-l puna in cel mai apropiat cos de gunoi, fara sa-i adreseze nici un cuvant.
Le-am povestit despre E-uri, oxigen, bioxid de carbon, noxe, deseuri, apa potabila, apa lacurilor
bucurestene, biciciclete, transportul in comun, despre rolul arborilor, al liliecilor, despre insuficienta
implicare a autoritatilor in problemele de mediu. Ne vom revedea.
- Foarte frumoasa relatarea mitingului de la Parcul Emil Garleanu de catre Catiusa Ivanov pe HotNews!
01.05-04.05 - M-a ajutat Dumnezeu si am plecat cateva zile in Mallorca, cea mai mare insula (3600
kmp) din arhipelagul Baleare din Mediterana. Doamna Udrea ar trebui sa ia notite despre cum se face
turismul in Spania. Inclusiv pentru pensionari. Semnalez doua aspecte legate de preocuparile noastre.
Toti palmierii care bordau plaja orasului capitala, Palma de Mallorca, erau impecabil intretinuti in zona
spatiului cu pamant adiacent tulpinilor. Am observat, in ciuda marii densitati de caini cu stapani, doar
cate un rezultat al digestiei canine la circa 30 de arbori. La noi, fiecare spatiu adiacent arborilor de
aliniament, gazduieste cam 4-5 excremente de caine. Daca extrapolam, putem conchide ca suntem de
cateva sute de ori mai in rahat (de caine) decat spaniolii. Rationamentul poate fi speculat, fara risc de
eroare, si la nivelul situatiei economice in care se afla si populatia. Un alt aspect ar fi acela al mucurilor
de tigara aruncate pe strada. Doar in zona in care niste baieti africani isi vindeau ochelarii de soare era
plin de urme ale viciosului obicei. Putem deduce ca si la educatia bucurestenilor stam mai prost. Tot de
cateva sute de ori...
- Catiusa Ivanov de la HotNews mi-a cerut telefonic (de la distanta) parerea despre toaletarile

dementiale cu care sunt tratati arborii din Bucuresti. I-am reiterat parerea mea despre acesti criminali
de mediu care fac acesta operatiune in perioade interzise, casapind 80-90% din coroana acestori
generatori de oxigen, umezeala, avand in acelasi timp si rolul de amelioratori ai cantitatii de noxe
generate de un oras bolnavicios. Poate ar fi interesant cine valorifica enorma cantitate de material
lemnos provenit din macelul arborilor din Capitala.
06.05 - Sectia IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti ne comunica noua si
locatarilor din zona carora le-am luat partea ca in procesul pe care il avem impotriva PS3 si a celor ce
doresc ridicarea unei biserici pe spatiul verde al Parcului Emil Garleanu din Sectorul 3, in urma unor
chichite avocatesti, n-am fi reprezentanti legali ai cauzei pe care o sustinem!? Facem recurs.
07.05 - Ambasada Frantei doreste sa sprijine ONG-urile preocupate de jalea urbanismului si a
echilibrului ecologic din Bucuresti si Romania. Masa rotunda de la Centrul Cultural - Sala Elvira
Popescu din Bucuresti a fost o actiune bine intentionata. Dar mult prea sterila...
- In aceeasi zi la ora 14.00 la GDS, Partidul Verzilor ne-a povestit, prin intermediul unei conferinte de
presa, despre succesul reusit la Parlamentul European in problema stoparii exploatarilor miniere cu
cianura. Este fara discutie si contributia acestor verzi din Romania care cu circa 45 de zile inainte au
lansat apelul interzicerii cianurilor la reuniunea Verzilor Europeni ce avusese loc la Barcelona. Am aflat
astfel si cine dintre parlamentarii romani sunt cozile de topor ale celor de la RMGC. Dintre cei 48 de
europarlamentari care doresc cianurizarea de la Rosia Montana 13 erau din Romania (adica 27%).
Impotriva cianurii au fost 488 de parlamentari europeni, 53 abtinandu-se. Daciana Sarbu, Laszlo Tokes
si Renate Weber si-au mentinut coloana vertebrala, neindoita. Consideram ca ideea Coalitiei "UN
VIITOR PENTRU ROSIA MONTANA", lansata in nume personal de catre staff-ul verzilor din Romania,
este o initiativa benefica pentru coagularea tuturor celor ce au acelasi crez si anume cel "al stoparii
proiectul iresponsabil al RMGC" (citat din comunicat). Indiferent daca sunt partide, ONG-uri, companii
sau persoane particulare. Eco-Civica si-a exprimat acest punct de vedere si fata de celelalte ONG-uri
"de mediu".
10.05 - Primisem cu cateva zile inainte o invitatie pentru a reactiva "Miscarea de Razistenta" lansata de
Mariu Tuca de la Jurnalul National. I-am intrebat, in replica, pe cei de la JN, cum inteleg acestia
"rezistenta" de care ei dau dovada in cazul proiectului celor de la RMGC care va lasa Romania intr-o
baie de cianura si prapad. Le-am povestit despre demagogia si deontologia celor care pentru banii
proveniti din reclame isi vand si verticalitatea coloanei vertebrale. Asa ca n-am mai intrat "in direct"
pentru intrebari si raspunsuri, de la ora 11.00, cu Marius Tuca.
- Jandarmeria Romana a declarat recurs in procesul pe care l-am castigat cu acest for. Reamintesc
faptul ca Tribunalul Sectorului 5 a anulat amenda de 1500 de lei pe care aceasta autoritate mi-a remiso printr-un proces verbal ilegal elaborat, dar si datorita martorului care a declarat ca la dosarul respectiv
sunt emise tot soiul de elucubratii, inclusiv o fotografie a altcuiva... La recurs am sa cer si daune
morale!
- Depunem recurs in dosarul cu Parcul Emil Garleanu.
- Rares Nastase de la Pro TV a facut un paralelism intre cum se construieste in Chile si in Bucuresti. A
fost mentionat cazul din str. Eminescu nr. 188, unde o camarila mafiota romano-spaniola vrea sa ridice
un bloc de 7 etaje intr-o zona protejata, reusind de altfel sa surpe zidul constructiei aflate la numarul
186 de pe strada mentionata. Una din secvente reda agresiunea la care un reprezentant al Eco-Civica
a fost supus (sub ochii autoritatilor ) de catre partea spaniola.
11.05 - Aflam cu interes ca directorul APM Bucresti, Costel Nedelcu, care detinea in acelasi timp si
functia de Consilier General din partea PSD, a fost inlocuit. Pe cand extinderea unor asemenea masuri
si la nivelul Guvernului si Parlamentului, institutii care colcaie de excese deontologice si conflicte de
interese?
- HotNews ne intreba despre gestul Comisiei de Ecologie din Camera Deputatilor, care a decis
"castrarea OUG 114", in speta dandu-se liber la ridicarea constructiilor in parcuri si pe zonele verzi. "O
crima impotriva oxigenului" a fost una dintre afirmatiile noastre. Articolul integral poate fi citit aici (vezi
ANEXA 3, pag.39).
12.05 - Eco-Civica a transmis legiuitorilor romani scrisoarea de mai jos:
Doamnelor si Domnilor parlamentari,
Am aflat cu stupoare despre promovarea distrugerii zonelor verzi care s-a reusit prin anularea art. 71
din OUG 114.
Astfel ati dat liber la betonarea si casapirea ariilor oxigenante din zonele urbanizate.
Astfel veti contribui si la grava stare de nesanatate a bucurestenilor care si asa mor mai repede cu 5

ani decat restul romanilor.
In acest mod Romania urbana se va indeparta si mai violent de obiectivul european prin care in 2013
fiecarui cetatean al oraselor sa-i revina 26 mp de spatiu verde/locuitor.
Poate ca nu este prea tarziu sa se revina asupra gafei incomensurabile generata de Comisia pentru
Administratie, gest comis probabil sub imperiul emotiilor declansate de actuala conjunctura economica.
Nu vom putea sta pasivi in fata acestui gest antiecologic care pune in pericol si mai mult sanatatea
cetatenilor care au nevoie de oxigen si nu de generatori de noxe.
Cu stima,
Presedinte Eco-Civica
Niculae Radulescu-Dobrogea
12 mai 2010
13.05 - Un articol scris de Monica Andrei Capatos de la Jurnalului National, care trateaza blasfemia
amputarii OUG 114/2007 de catre comisia specializata in ecologie a Camerei Deputatilor, mentioneaza
aportul exclusiv al JN la salvarea Parcului Bordei. Asta dupa ce Eco-Civica s-a luptat cu alde Costanda
vreo 4 ani prin justitie. Putina jena, doamna redactor! De ce atat de multa infatuare?
14.05 - In procesul avut cu Dambovita Center, primim o Comunicare conform careia “Tribunalul
Bucuresti, in numele legii hotaraste: Respinge ca neintemeiate actiunea principala formulata de
reclamantii Primarul Sectorului 1 Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti (...) in
contradictoriu cu paratii CGMB si SC Dambovita Center SRL (...) si cererea de interventie formulata de
Eco Civica. (...). Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 23.03.2010”.
Semneaza Presedinte Cristina Ilina si Grefier Cristina Olaru.
15.05 - Incercam sa o ajutam cu sfaturi pe inimoasa doamna Olga Herisanu din Pitesti care se lupta
pentru salvarea a ceea ce a mai ramas din padurea Trivale.
16.05 - Uca Marinescu, membra a Eco-Civica, aflata intr-un ocol al Pamantului, ne povesteste prin
intermediul Radio Romania despre performantele sinistre ale unor canadieni ce au exploatat aur dupa
metoda cu cianura. In zona respectiva (unde a ajuns Uca), guvernul canadian aloca anual peste un
miliard de dolari pentru criogenarea terenului (care astfel inghetat sa nu permita atat degajarea acidului
cianhidric, cat si penetrarea zoaielor de cianura in freaticul zonei). Se "peticeste" practic aria imbacsita
de cianura folosita la extragerea unui fost zacamant de aur. Bineinteles ca respectiva companie
a(i)urifera a dat faliment pana la final, povara ecologizarii cazand exclusiv pe umerii statului canadian.
De luat aminte!
17.05 - Ca urmare a unei sesizari trimise prin e-mail, pe care am intitulat-o "incompatibilitate si
deontologie" si prin care sesizam incompatibilitatea functiei de director al APM Bucuresti cu cea de
Consilier General al Capitalei, Ministerul Justitiei ne raspunde: "Potrivit art 46 din Legea 215/2001, (1)
Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin
sot, sotie, afini sau rude pana la la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema
supusa consiliului local. (2) Hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi
introdusa de orice persoana interesata". "Art. 82: CGMB se constituie, functioneaza si indeplineste
atributiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica in mod
corespunzator" Semneaza "Cu stima, Departamentul pentru comunicare si relatii publice".
18.05 - Remarcabila prestatia colegului Dan Trifu la “Ora de Stiri” de pe TVR2. In disputa cu Sulfina
Barbu, autoarea principala a casapirii art. 71 din OUG 114/2007, lege care cat de cat mai stopa
distrugerea zonelor verzi dintre blocuri, colegul nostru a demontat toate argumentele sefei Comisiei de
Ecologie din Camera Deputatilor. "Meciul" poate fi urmarit aici:
<http://www.tvr.ro/articol.php?id=82327&c=49>
19.05 - Si Radio Romania Actualitati s-a interesat despre amputarea OUG 114/2007, cerand parerea
reprezentantului Eco-Civica.
- Mitingul nemultumitilor din fata Guvernului s-a desfasurat intr-un vacarm de nedescris. Nu au existat
WC-uri ecologice. Singura toaleta existenta in Parcul Kiseleff era supraaglomerata si avea o conducta
sparta care iti cadorisea incaltamintea cu zoaie fecaloide. Sute de manifestanti au calcat si au stationat
timp de cateva ore pe iarba frumos intretinuta a zonei.
- TV Romania de Maine ne-a luat un interviu cu privire la o poluare petroliera petrecuta acum cateva
luni in zona localitatii Baldana. Acolo, 6 hectare de teren au fost invadate de hidrocarburi generate prin

spargerea conductei unei firme petroliere. Pozele aratate de catre reporterul de la fata locului
demonstreaza un dezastru ecologic. Masurile luate de Garda de Mediu si de catre autorii accidentului
sunt ca si nule. Am incercat sa fac legatura reporterului, responsabililor poluarii si pagubitilor cu o firma
germana, specializata in executarea unor asemenea lucrari laborioase si costisitoare. Pana atunci, apa
freaticului si implicit fantanile localnicilor vor fi compromise. Se aude, domnule Comisar General Silvian
Ionescu?
20.05 - Catedrala Mantuirii Neamului, care va ocupa 15 hectare in spatele Palatului Parlamentului, a
primit aviz de la ARPM Bucuresti. Stratul de apa freatica este mai sus decat adancimea fundatiei
bisericii! Lucrarea a fost sustinuta la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti de catre
arhitectul-sef al Capitalei, Gheorghe Patrascu. O fi normal ca un arhitect-sef sa reprezinte interesele
altora?
- Complexul urbanistic proiectat de catre marele arhitect spaniol Ricardo Bofil pe malul lacului Morii a
primit aviz favorabil din partea ARPM. Prin materializarea acestui proiect riveranilor le vor reveni circa
6,5 mp de spatiu verde/locuitor. De patru ori mai putin decat prevad recomandarile UE. Ce conteaza
pentru ARPM sau pentru ceilalti contributori la nesanatatea bucurestenilor? Banul sa iasa!
21.05 - Trimitem cateva zeci de e-mailuri si faxuri pentru sensibilizarea parlamentarilor care ar putea
vota OUG nr. 114/2007, "castrata" la initiativa sefei comisiei de ecologie din Camera Deputatilor,
Sulfina Barbu. Porcaria amputarii variantei initiale care infrana expansiunea irationala a betoanelor pe
arii verzi s-a produs in momentul in care pe ordinea de zi a acestei Comisii pentru administratie publica,
amenajarea teritoriului si echilibru ecologic a fost introdusa (hoteste, fara a fi de fata si un reprezentant
al ONG-urilor de mediu) acceptarea ridicarii de constructii pe spatii verzi si in parcuri, adica exact ce
doreau alde primarii Falca, Mazare si Pendiuc intr-o sedinta de acum peste un an de la Camera
Deputatilor. Atunci, tot Sulfina Barbu a pus pumnul in gura reprezentantilor societatii civile care doreau
extinderea zonelor oxigenante si nu diminuarea acestora.
- Pe TVR3, Radu Mititean de la Cluj l-a zdrobit intr-o discutie in direct pe reprezenantul RMGC. L-am
felicitat.
23.05 - In Parcul Al. I. Cuza (IOR) un individ si-a batut cainele, fara lesa si botnita, animal care nu a
inteles ca ar fi trebuit sa nu calce printr-o zona cu noroi. Acesta a tasnit brusc si ne-a daramat (pe mine
si pe doamna mea) in noroi. Reprosandu-i stapanului cainelui de peste 50 de kilograme gestul, acesta
m-a injurat si scuipat, afirmandu-mi ca nu este el de vina, ci cainele. Patrupedul rusinat s-a retras in
fata nemerniciei unui huligan. Am aflat numele si adresa propinentului...
- Pe parcursul plimbarii am observat o formatiune de patru persoane (dotate cu o plasa mare) pe care iam auzit planificand prinderea unor rate cu pui. Am transmis informatia celor de la firma BGS,
insarcinata cu paza in sector, dar acestia m-au persiflat. Nu stiam de ce in acest sezon, de pe oglinda
acestui lac, au disparut aproape total ratele cu boboci...
25.05 - La GDS s-a incercat o strategie de infranare a elanului casapitorilor de zone verzi ce au retezat
prevederile favorabile protectiei mediului din vechea OUG nr. 114/2007, in speta articolul 71 care
interzicea schimbarea destinatiei zonelor vezi amenajate si neamenajate. Au fost prezenti Lucia Varga
(deputat PNL), initiatoarea acestei actiuni, Andrei Chiliman, primarul sectorului 1, precum si numerosi
reprezentanti ai ONG-urilor de mediu din Pactul pentru Bucuresti. S-a remarcat, si in acest caz, lipsa de
reactie a ministerului mediului. Au fost prezenti si cativa reprezentanti ai mass-media. Dan Trifu a
exemplificat celor prezenti cazuri de disparitie a unor mari zone din parcuri, in cazul in care aceasta
casapire a OUG nr. 114/2007 va fi legiferata.
- In aceeasi dimineata, Nicusor Dan de la Asociatia Salvati Bucurestiul si reprezentantul Eco-Civica
(NRD) s-au intanit cu secretarul Comisiei pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si
echilibru ecologic din Camera Deputatilor, deputatul UDMR Andras Gyorgy Edler caruia i-am explicat
parsivitatea modificarii OUG nr. 114, generata de Sulfina Barbu care a motivat scamatoria prin
invocarea legii 24/2007 care ar acoperi si ciopartirea formei initiale a ordonantei. Palamentarul UDMR
ne-a promis ca va incerca repunerea pe tapet si rediscutarea modificarii realizate in mod subversiv.
27.05 - La Libraria Carturesti, sub titulatura "Spatiul Urban si Societatea", am asistat la o dezbatere
prilejuita de lansarea unui studiu intitulat “Cartografierea Sociala a Bucurestiului”. Autorii fac parte din
Departamentul de Sociologie al Facultatii de Stiinte Politice. Conform rezultatelor studiului, 71% dintre
cei intervievati opineaza ca lucrurile merg intr-o directie gresita in Bucuresti, foarte grave fiind
considerate starea drumurilor (44%), curatenia orasului (23%), traficul (22%) si lipsa spatiilor verzi
(8%).
- In dimineata aceleiasi zile, la APM Bucuresti, SC Nova Imobiliare SRL dorea costruirea unui complex
comercial pe Soseaua Chitilei nr. 284-286. Beneficiarii vor sa rada 60 de arbori, fara aviz de defrisare.
I-am trimis la plimbare... Alta lucrare din aceeasi zi, SC Unirea Shoping Center SRL, solicita un acord

de mediu pentru compartimentarea si amplasarea unei clinici medicale la subsolul magazinului Unirea,
unde actualmemte exista o parcare. Ce fel de aer vor ingurgita pacientii clinicii vecine cu parcarea ce
functioneaza si la parter si deasupra? Unde va fi amplasat spatiul verde obligatoriu de 30%? Le-am
prognozat celor care in criza de locuri de parcare fac asemenea stranii artificii ca vor fi foarte solicitati...
Trecerea de la nivelul subsolului la cota mormintelor va fi imperceptibila pentru "beneficiarii" locasului
straniu de sinistru.
- “Are Bucurestiul monumentele pe care le merita?” a fost tema unei discutii desfasurate in aceeasi zi la
GDS. A fost prezent si Kelemen Hunor, ministrul culturii. In prezenta unor priceputi ai domeniului, au
fost puse in evidenta marile lacune ale domeniului. Monumente amplasate ilegal, dupa decizia
primarilor de sector, lipsa unei legislatii clare in domeniu sau a unei legislatii prost aplicate, au fost
"tocate" de arhitectul-sef Gheorghe Patrascu, de Mihai Oroveanu, de membri ai Ordinului Arhitectilor
din Romania sau de catre reprezentanti ai unor ONG-uri. Eco-Civica a ridicat si problema "migratiei"
pietrei cubice si a bordurilor de granit, considerate monumentale. Sa vedem urmarea promisiunilor de
optimizare a situatiei din partea ministrului Kelemen Hunor.
01.06 - Trimitem (din cauza grevei) prin posta Cererea de recurs la procesul cu Dambovita Center.
Textul integral poate fi citit aici (vezi Anexa 4, pag.41).
03.06 - “Romania intre Copenhaga si Cancun” a fost pretextul unor alte invataturi sustinute pe tema
schimbarilor climatice. Comisarul european pentru actiuni climatice, doamna Connie Hedegaard din
Danemarca, ne-a repovestit lucruri si fapte stiute. Dar si mai putin cunoscute, precum niste
angajamente ale UE care va reduce, cu un cost de 8 miliarde de euro, emisiile generatoare de gaze cu
efect de sera. Europa genereaza insa doar 10% din poluarea mondiala a atmosferei... Din prezidiul
initial au facut parte Sulfina Barbu si Laszlo Borbely care ne-au povestit si ei despre schimbarile
climatice. Nu putem sa nu citam: "Copenhaga nu a fost un esec. Dupa Copenhaga s-a schimbat
gandirea tarilor prezente"; tInvestitiile de mediu costa"; "Avem vant 366 de zile din 365" [L. Borbely].
Deputatul Sulfina Barbu: "Prioritar este sa pastram drumul corect"; “Mediul este o resursa pentru iesirea
din criza economica"; "Trebuie sa facem un compromis intre noi si mediu". Nu m-am putut abtine sa nui reprosez in plen Sulfinei, dupa ce i-am citat spusele cu "drumul corect", atitudinea sa cu privire la
modificarea OUG nr. 114/2007. Vizibil incomodata, acesta a schitat un raspuns, justificandu-se prin
inglobarea art. 71 din OUG 114/2007 in legea nr. 24/2007. Faptul nu corespunde realitatii, asa cum de
altfel alti deputati si mai ales ONG-urile au demonstrat-o, in nenumarate ocazii. In discutia ulterioara neam reafirmat fiecare dintre noi convingerile, mai mult sau deloc partinitoare... Cu acesta ocazie, am
aflat ca seful delegatiei Romaniei la Copenhaga a fost Silvian Ionescu. In sesiunea a doua a acestui
eveniment, moderatorul Calin Georgescu a punctat raspunsurile lipsite de continut ale Sulfinei Barbu
care desi este platita din bani publici, la fel ca si alte oficialitati din domeniu, duce o politica de agresare
a mediului. Se poate citi printre randuri si acordul acestui fost ministru fata de investitia RMGC. O alta
afirmatie a dr. Calin Georgescu a fost aceea ca "Decidentii politici nu tin cont de stiinta". Dupa speechurile initiale, 50% din cei circa 100 de participanti au plecat. O alta dovada a interesului autoritatilor fata
de acest subiect. Am mai retinut cateva fraze ale unor alti vorbitori. Atena Groza (director Natura
Management): "Biodivesitatea e o cenusereasa a guvernului" ; "A luat cineva in considerare o criza a
biodiversitatii?". Andreas Beckmann (director al WWF International): "In SUA s-au produs pagube de
15 miliarde $ doar din cauza afectarii albinelor"; "Romania are 17% din ariii protejate. Doar pe hartie";
“Schimbarile climatice sunt cauzate si de distrugerea zonelor umede si padurilor care au rol de
depoluant". Am fost averizati de UE ca plata nerespectarii biodiversitatii din Romania va fi
materializata, conform aplicarii procedurii de infringement, cu sume situate intre 100.000 si 300.000 de
euro pe zi. Pana la remedierea situatiei. Costel Bucur (Director al Parcului National al Maramuresului
care are o suprafata de 130.000 de hectare): "Serviciile naturii sunt mult mai mari decat produsele
colectate din natura"; "E bine ca s-a renuntat la defrisarea unei zone din acesta arie care fusese inclusa
in programul "Superschi in Carpati". Mihai Rohan (presedinte Carpatcement): "Industria cimentului
lucreaza acum pentru mediu. Procesam 150 de tipuri de deseuri: plastic, menajere, namoluri, anvelope,
rezidii petroliere". Eliza Teodorescu (presedinte Reteaua Actiune pentru Clima): "Daca am reduce
consumul energetic n-ar mai trebui sa luam combustibil de le vecini"; "In arhipelagul Tuvalu apa a ajuns
pana la glezna locuitorilor. Ar trebui ca acolo sa se desfasoare urmatoarea intalnire dedicata
schimbarile climatice a celor 197 de sefi de state care au fost prezenti la Copenhaga".
- Ne adresam APM Bucuresti careia ii solicitam respingerea aprobarii emise pentru defrisarea unor
zone verzi plantate cu arbori, situata in spatele Casei Presei Libere. Pentru unul din loturi, deja defrisat
pentru o parcare a RAPPS (unde autorii marturiseau ca "au desfiintat vegetatia spontana"), se ceruse,
retroactiv, obtinerea acordului de mediu. In urma unei discutii avute la sediul ARPM Bucuresti, am

obtinut - este drept ca doar verbal - promisiunea nedefrisarii celui de al doilea teren aflat in vecinatatea
Tavernei Sarbului si platirea unei amenzi catre Garda de Mediu (prezenta la acea sedinta) pentru
abuzul savarsit de aceasta Regie a Protocolului de Stat care trebuie sa inteleaga ca legile tarii sunt
valabile pentru toti.
04.06 - "Schimbarile climatice" au fost sarbatorite si la Universitatea Ecologica cu ocazia Zilei Mondiale
a Mediului. Printre cei prezenti, Sorin Oprescu, Iosif Naghi (ANPM), Gh. Patrascu (arhitectul-sef al
Capitalei). "Sa facem verde si sa intretinem tot ce se poate in orasul asta", "Traim in Bucurestiul asta si
nu doar locuim" (Sorin Oprescu). Nu m-am putut abtine sa il intreb care este pozitia sa de Primar
General fata de modificarea catastrofala a OUG nr. 114/2007. Nu stia despre ce este vorba, insa l-a
lamurit si prof. Mircea Dutu, rectorul Universitatii Ecologice. A promis ca nu va accepta aceste
modificare a legii care da liber distrugerii spatiilor verzi prin amplasarea pe acestea a betoanelor. Vom
incerca sa obtinem si in scris acest angajament... "O noua actiune pentru Schimbarile climatice",
"Viitorul este mult mai important decat prezentul" a perorat Directorul General al Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului. Il intrebam atunci de ce mai bajbaie in raspunsul dat celor de la RMGC?
Doamna Genica Badanoiu, noua directoare a APM Bucuresti, ne-a povestit despre depasirile normelor
la praf si nu numai. Totul era atat de roz, incat nu m-am putut abtine sa-i spun ca cele afirmate sunt
"tromboane", ca nu a pomenit nimic despre "benzen" si despre "reteaua automata de afisaj cu date
furnizate de APMB" care de fapt nu functioneaza. “Poluarea aerului si sanatatea in Bucuresti”, o
comunicare a reprezentantilor Institutului de Sanatate Publica, a trecut in revista catastrofala situatie a
domeniului, cauzata de excesul de praf (PM10), care afecteaza grav sistemul vascular, sistemul
respirator, ochii, sistemul nervos si sporeste implicit morbiditatea. Cica in 2009 ar fi ceva mai bine decat
in 2006!? Consilierul general Costel Nedelcu (fost director al APM Bucuresti) ne-a speriat si mai rau,
vorbind despre efectul combinat si calitatea pulberilor pe care le ingurgitam. S-au mai facut referiri la
calitatea execrabila a apei lacurilor bucurestene (Simona Stefan de la Universitatea Politehnica), ca si
la memorarea unui oras, care se realizeaza prin aspectul parcurilor si a urbanismului (Simona
Cocioaba, UE).
- Dupa-amiaza, un grup de ONG-uri a acordat diplome pozitive si negative pentrui realizarile din
domeniul protectiei mediului. Amfitrioni, Gianina Corondan si Liviu Mihaiu. Mi-a revenit cinstea sa
transmit primarilor Ontanu si Negoita cate o diploma pe care era mentionat Premiul "Construim Viitorul
din Beton". Astept prima ocazie. Eventual, vom folosi cutiile postale ale primariilor sectoarelor 2 si 3.
07.06 - Ca urmare a unei sesizari primite din partea unor riverani ai lacului Cernica facem (impreuna cu
un jurnalist) o deplasare undeva pe malul acestei ape. Aici constatam si fotografiem cum un excavator
impinge pamant dizlocat in papurisul lacului, micsorand suprafata acestuia. Motivul - obtinerea unor noi
suprafete construibile pe malul lacului. In prealabil (conform marturisirilor celor care au sesizat situatia),
cel care a concesionat suprafata luciului de apa umpluse terenul si cu resturi de materiale de constructii
pe care le nivelase. Am incercat sa aflam pozitia primarului din Cernica fata de aceasta samavolnicie
prin care se micsoreaza suprafata lacului, atentandu-se la biodiversitate si incalcandu-se si legea
apelor. Primarul a dat din colt in colt, spunanand ca nu stie cine este faptuitorul acestui gest nelegiuit.
Nu ii stia nici pe cei carora li s-a concesionat suprafata lacului... Speram ca, dupa aparitia in presa a
articolului, Garda de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii, dar si cei de la Apele Romane sa-si
readuca aminte de datoria pe care o au fata de protejarea mediului.
08.06 - La CAT-ul de la APM, Administratia Sectorului 2 solicita defrisarea a 7-8 ulmi pentru
amenajarea unei piete agroalimentare pe Bd. Dimitrie Pompei nr. 7-9. Ne-am opus cu vehementa
acestei crime savarsite impotriva unora din ultimii ulmi ai Bucurestiului, stiindu-se ca enorma majoritate
a acestori arbori foarte sensibili la poluare, au disparut de pe aria capitalei. In fata atitudinii intempestive
a celor de la Eco-Civica, se pare ca "pietarii" au dat inapoi. Sa vedem...
- Cei de la RAPPS, prezenti la sedinta de astazi, au promis plantarea a cate zece arbori pentru fiecare
defrisare efectuata ilegal, cu ceva timp inainte. Acestia au afirmat ca jurnalistul Mihai Tatulici (detinator
al unei legitimatii de Agent Ecolog Voluntar) ar fi purces la acea defrisare ilegala a parcelei 14... Bine
macar ca parcela 22 (care are vreo suta de arbori), pe care este proprietara Primaria Capitalei, va
scapa.
- Arhitecta Cristina Gociman, profesor la Universitatea de Arhitectura, nu se dezminte. Este autoarea
a patru proiecte care presupun construirea de ansambluri de locuinte cu 8-10 etaje in Voluntari.
Suprafata de spatiu verde ce revine unui locuitor al acestor ansambluri este de peste sase ori mai mica
decat ar trebui. Adica 4 mp in loc de un minimum de 26. Protestele mele se lovesc de
impenetrabilitatea celor de la APM si ARPM care sunt coautori ai dezastrului starii de sanatate a
urbanizatilor din Bucuresti si Voluntari. Ce folos ca viitorimea imi va da dreptate...

11.06 - Primim citatie de la Tribunalul Bucuresti prin care ni se aduce la cunostiinta ca Jandarmeria
Romana a declarat recurs la Judecatoria Sectorului 5 - "impotriva Sentintei Civile nr. 8118 din data de
10.12.2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in Dosarul 11614/302/2009, avand ca
obiect plangerea contraventionala privind petentul Niculae Radulescu Dobrogea, domiciliat in ..., pe
care o consideram netemeinica si nelegala". Motivatiile cererii Jandarmeriei, al carei dosar continea
falsuri si din nou aceleasi aberatii ca data trecuta (pe care le-am desfiintat si cu ajutorul martorului
Nicusor Dan de la ONG-ul "Salvati Bucurestiul"), sunt penibile. Termenul pentru recurs a fost fixat
pentru 29 iulie.
- In cursul lunii iunie 2010 Eco-Civica se constituie parte procesuala alaturi de ONG-ul Frontul
Negustoresc Obor in incercarea de a salva 2000 mp de spatiu verde din Parcul Pasararilor, cazut sub
hulpavitatea celor de la Sectorul 2, care vor sa-si extinda Piata Obor in mod ilegal. Totodata, EcoCivica devine parte procesuala, alaturi de Primaria Sectorului 2 in incercarea de salvare a 4 hectare din
Parcul Plumbuita.
17.06 - Ne intalnim cu un reprezentant al scolii nr. 176 care ne-a solicitat un contract de parteneriat
avand ca scop "Realizarea in comun a unor programe, actiuni, activitati, proiecte cu caractei
informational, asistential, aplicativ si realizarea unor activitati comune: stabilirea unor intalniri ecologice
si sivice, salvarea pomilor prin adoptarea de catre fiecare copil a unui pom, invatarea unui
comportament civic si ecologic". Este rezultatul unei prime intalniri-conferinte avute cu vreo luna in
urma. Din partea scolii semneaza director Ion Georgescu ,iar din partea Eco-Civica, presedinte Niculae
Radulescu-Dobrogea.
18.06 - “Gestionarea calitatii aerului din Bucuresti” s-a dorit a fi o dezbatere publica organizata de APM
Bucuresti. S-a expus o multitudine de justificari din partea organizatorilor care nu pot (fara discutie si
din motive obiective) sa monitorizeze calitatea celui mai pretios aliment al bucuresteanului - aerul.
Doamna Nina Cugler, reprezentanta a unui ONG care are in titulatura sa si un pompos "dezvoltare
durabila", a demonstrat celor prezenti un "pafarism" accentuat in domeniu. Dansa a propus ca, la fel ca
in Norvegia, ca oamenii sa nu mai mearga distante de sub doi kilometri cu masina, ci doar pe jos. In
conditiile Capitalei, propunerea a fost considerata hilara. Si nerealizabila. Totul a ramas asa cum am
vorbit. Poate ca doar cei de la Registrul Auto Roman au mai facut cate ceva in incercarea de a se
reduce cantitatea de "benzen" provenita de la automobile. Oricum, panourile de afisaj din oras nu
functioneaza decat aRAReori...
19-20.06 - Zona Salii Palatului a rasunat de concerte simfonice si de muzica usoara. Felicitari
primarului Oprescu, "vinovatul principal" al desfatarilor celor prezenti. Pacat ca, mai ales pe data de 20,
numarul decibelilor difuzoarelor ultraperformante nu a fost limitat si de bunul simt al celor de la pupitrul
sonorizarii.
22.06 - Colegul Dan Trifu a reprezentat Eco-Civica in fata instantei in incercarea de a salva, alaturi de
Primaria Sectorului 2, cele 4 hectare din zona Parcului Plumbuita revendicate, credem noi, de catre
falsi proprietari.
23.06 - La intalnirea Pactului pentru Bucuresti cu primarul general Sorin Oprescu, reprezentantii ONGurilor (printre care si Eco-Civica) i-au readus aminte acestuia promisiuni neonorate, ilegalitati
urbanistice generate si promovate de arhitectii si urbanistii membrii ai CTUAT, greselile arhitectului-sef
Gheorghe Patrascu, dar si multe alte ilegalitati urbanistice, inclusiv referitoare la afectarea spatiilor
verzi. A existat in prealabil un document la care fiecare component al Pactului a putut sa-si aduca
contributia. Primarului general i-a fost reamintita si promisiunea de a ne sprijini in actiunea noastra de a
cere Camerei Deputatilor nemodificarea OUG nr. 114/2007. Reamintim ca acest gest antiecologic a
fost initiat de Sulfina Barbu, sefa comisiei de ecologie din acest for al Parlamentului. Nu speculam
faptul ca un mare beneficiar al betonarilor spatiilor verzi a fost si va fi si mai abitir primarul sectorului 3,
pe teritoriul caruia a fost aleasa deputat Sulfina Barbu... Ne vom reintalni cu arhitectul-sef, cu primarul
general si cu alti factori de decizie din PMB. Se pare ca Sorin Oprescu vrea sa miste ceva, in sensul
bun, in acest Bucuresti. Un scurt rezumat al intalnirii, redactat de domnul Nicusor Dan de la de la ONGul "Salvati Bucurestiul", poate fi citit aici (vezi Anexa 5, pag.44).
- In dimineata acestei zile un reprezentant al Eco-Civica a luat partea Asociatiei Frontul Negustoresc
Obor in disputa juridica pe care acesta reprezentanta a societatii civile o are cu Primaria Sectorului 2,
autoarea unor mari abuzuri urbanistice si gesturi antiecologice, inclusiv pe teritoriul Pietei Obor.
24.06 - La solicitarea RFI privind redresarea calitatii aerului din Romania, am vorbit despre grava
situatie a aerului din Capitala si despre cauzele care au condus la aceasta, precum si despre metode
de ameliorare a actualei calitati a aerului.
26.06 - „Ziua de Cluj” ne intreaba despre OUG 114/2007. Povestim reporterei despre tarasenia situatiei
si despre fatarnicia Sulfinei Barbu care se simte datoare clientelei politice pe care o reprezinta. Am

facut legatura intre Liviu Negoita, primar al sectorului 3 (cel mai mare distrugator bucurestean de spatii
verzi situate intre blocuri) si deputata Sulfina Barbu care a candidat si a fost aleasa intr-o circumscriptie
electorala a acestui sector. Nu stiu cat din ceea ce le-am spus celor de la Cluj a si fost tiparit...
28.06 - Ne adresam consilierului Andras Peti (sef al cabinetului ministrului Laszlo Borbely) si implicit
Ministrului Mediului in incercarea de a permite si prezenta unor ONG-uri in cadrul Comisiei de Avizare
Tehnica a proiectelor ce vor primi unda verde din partea acestui minister. Nu intelegem cum s-a omis
invitarea celor din societatea civila, stiindu-se ca OUG 86/2000, adica transpunerea europeana a
Conventiei de la Aarhus, a fost parafata, semnata si insusita si de Romania. Aceasta lege specifica clar
dreptul de participare la luarea deciziei in problematica proiectelor ce pot afecta mediul a tuturor celor
interesati de aceste aspecte. Deci, inclusiv dreptul ONG-urilor de mediu de a fi de fata la evaluarea si
avizarea unor proiecte de profil. Sa aiba aceasta omisiune vreo legatura cu proiectul RMGC?
29.06 - Spicuim dintre lucrarile perindate astazi pe la APM Bucuresti:
SC Sud Business Park SRL, vrea sa ridice birouri pe o zona verde intre blocuri. Mai conteaza adresa?
Modificata, fraudulos (ca si in cele peste 80% de proiecte similare) de catre cei de la Primaria
Sectorului 3 din clasificarea urbanistica "V" in "M2" (zona construibila), la fel ca si in cazul parcului
Prisaca Dornei, beneficiarii solicita un acord de mediu pentru construrea "Centrului de Afaceri Sud"
adica a unui S+P+7 pe 1500 mp. Din fonduri europene. Spatiul verde pe care vrea sa-l amenajeze se
afla pe un strat de pamant inalt de 50 de cm. Aici vor exista si 400 de locuri de parcare. In fata
potopului de porcarii pretinse, inclusiv cea privind nerespectarea procentajului de spatiu verde
amenajat pe sol nebetonat, i-am trimis pe beneficiari sa obtina atat punctul de vedere al celor de la
Directia de Urbanism, cat si al celor din Directia pentru Protectia Mediului din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti.
SC MAN Construct Un Impex SRL doreste un 3S+P+10 in str. Sfanta Vineri nr. 38-44, colt cu Mircea
Voda. Tot in sectorul 3. Cu parcaj supraetajat ce va gazdui 800 de automobile. Cu siguranta fara nici un
fel de impact asupra mediului inconjurator... Locul de joaca pentru copii aflat aici va fi transferat in
vecinatatea hotelului Royal. Acolo de fapt nu exista nici un fel de spatiu liber care sa apartina Primariei
Sectorului 3! In acest fel motivatia celor de la PS3 semnata de Liviu Negoita, cea cu realocarea locului
de joaca, constituie inca o dovada a incompetentei arhitectului-sef Stefan Dumitrascu, dar si a altor
„priceputi” din cadrul primariei acestui sector. Solicitam beneficiarului punctul de vedere al hotelului
Royal (care si asa nu are deloc vreun spatiu verde) si un eventual contract de asociere al PS3 pentru
un teren in care se va realoca locul de joaca pentru copii.
30.06 - Trimitem „Romaniei Libere” un comentariu cu privire la articolul "Primaria vrea sa planteze iarba
pe blocuri". Rectorul Universitatii Ecologice, profesorul Mircea Dutu, spunea despre aceasta initiativa ca
"este o masura pompieristica". Noi consideram ca este o incercare de cosmetizare a abuzurilor si
ilegalitatilor generate de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Bucuresti, tutelate de
arhitectul sef Gheorghe Patrascu si de seful acestui for municipal, arhitectul Gabrea.
- Radio Romania Actualitati ne chestioneaza cu privire la enorma cantitate de praf pe care o
ingurgiteaza zilnic bucurestenii. Spre deosebire de domnul Silvian Ionescu, care considera ca
amplasarea in mijocul Baraganului a Capitalei noastre ar fi principala sursa de praf, am reamintit
postului national de radio cauzele majore ale acestei situatii: neasfaltarea celor 20% ulite din Bucuresti,
nerespecarea spalarii anvelopelor la iesirea de pe santiere, necuratarea si nespalarea benzii de
circulatie aflata langa trotuar (pe care in permanenta sunt parcate autovehicule), traficul dintre cartierele
aflate in constructie si centrul Capitalei, canalizarea infundata, nestropirea permanenta a carosabilului,
imputinarea dramatica a zonelor verzi si a arborilor care imobilizau enorme cantitati de praf, neputinta
APM Bucuresti si a Institutului de Sanatate Publica Bucuresti care nu isi fac auzite vocile data fiind
actuala politica de musamalizare a acestei grave situatii. Marturie a catastrofalei situatii din acest
domeniu este constatata prin parcurgerea statisticilor starii de sanatate a bucurestenilor care mor mai
repede cu 5 ani decat ceilalti locuitori ai tarii. Si ce daca am mai repetat aceste realitati... Tot nu le baga
nimeni in seama. Se pare insa ca UE ne-a pus in vedere remedierea rapida a situatiei. In cazul
neaplicarii unor masuri de ameliorare a actualei stari de fapt, ne paste deschiderea procedurii de
infringement, adica aplicarea unei amenzi zilnice de 100.000-300.000 euro. Poate ca avem si noi, EcoCivica, o contributie la resuscitarea interesului autoritatilor locale pentru aceasta reparatie ce se
impune. Urgentissim.
01.07 - La ARPM Bucuresti, peste rand, a aparut o lucrare sustinuta de doamna Strainescu, poate cea
mai mare "trombonista" care apare in fata acestui for. In marea majoritate a situatiilor pe care le sustine
realitatea din teren este mult diferita fata de cea expusa. Astfel, Metanel Group Rom SRL vrea sa puna
in locul serelor sau lipit de aceste sere din Vitan, pe 14.375 mp, un bloc de birouri avand P+14.

Reprezentantul Eco-Civica reamineste comisiei ca serele sunt protejate de lege. Cerem beneficiarilor
sa aduca punctul de vedere al celor de la serele din Vitan.
- Incercam sa o lamurim pe noua directoare de la APM Bucuresti despre hibele panourilor de afisaj ale
institutiei pe care o conduce, expuse prin oras. Incercam sa-i povestim cate ceva si despre dezastrul
ecologic al Capitalei. Despre modul de contracarare a noxelor si in mod special a prafului din Bucuresti.
Asta printre semnaturile si telefoanele pe care le dadea sau le primea. Sunt aproape convins ca nu a
retinut nimic...
- Dolores Benezic, care a lucrat ca jurnalist la Evenimentul Zilei, ne trimite imagini savarsite de ALPAB,
care intr-o veselie a taiat zeci de arbori de pe malul Dambovitei. Pozele si comentariul insotitor al
situatiei le retransmit primarului General Sorin Oprescu. Acesta i-a apostrofat si amendat a doua zi pe
cei vinovati (conform afirmatiilor sale mediatizate)...
04.07 - Cateva zeci de arbori, unii seculari, au fost rasi din curtea Palatului Cantacuzino si din
vecinatatea acestui superb lacas aflat pe Zamora langa Busteni. Voi anunta Garda Nationala de Mediu.
05.07 - La emisiunea tIntre bine si rau" a lui Liviu Mihaiu de pe TVR1 s-a discutat despre proiectul
Rosia Montana Gold Corporation. Celor 4 prozeliti ai proiectului li s-au opus, cu prea multa blandete,
membri ai societatii civile. Elucubratiile lui Bogdan Baltazar si minciunile reprezenantilor acestor borfasi
de mediu ii puteau pacali pe cei neavizati. Adica pe enorma majoritate a romanilor. Nu si pe Eco-Civica,
precum si pe alte multe alte ONG-uri neatarnate care i-au mirosit pe acesti oportunisti fara scrupule si
vanzatori de constiinte.
06.07 - Procesul de la Tribunalul Bucuresti avand pe rol disputa privind ridicarea unei biserici ce se
doreste a fi amplasata pe in parcul Emil Garleanu a trecut in revista contestatia preotului care
reprezenta Arhiepiscopia Bucurestiului, persoana care sustinea lipsa de interes a locatarilor si a EcoCivica in acest caz de salvare a unei zone verzi. Reprezentantul Eco-Civica a invocat prevederile Legii
86/2000 cu privire la dreptul tuturor celor interesati de a apela la justitie in cazul proiectelor ce pot
prejudicia mediul. A ramas in pronuntare...
07.07 - Primim o citatie din partea Curtii de Apel pentru acelasi proces referitor la parcul Emil
Garleanu.
08.07 - In fata hotelului Mariott s-a desfasurat o manifestatie impotriva proiectului RMGC. Inauntrul
hotelului, sustinatorii proiectului si cozile lor de topor pervertite au pledat pentru cianurizarea zonei
Rosia Montana. Reprezentantii Eco-Civica au vorbit in fata celor circa 150 de manifestanti autorizati de
Jandarmeria din Bucuresti despre dezastrul ecologic si catastrofala situatie de la fata locului, in cazul
materializarii acestui proiect. Cateva dintre sloganurile noastre au fost: "ZOAIE DE CIANURA, PE AUR
SI ARGINT! ASTA-I TROC DOMNULE BOC"; "RADEM CRIZA FINANCIARA CU CIANURA IN
GARGARA"; "DEZVOLTARE DURABILA CU DINAMITA SI CIANURA?"; "R.M.G.C. BASTION AL
SPAGII E!". Vom pregati un raspuns oficial la gargariseala poleita dinauntrul hotelului.
10.07 - Trimtem catre forurile abilitate o sesizare privind situatia unei benzinarii amplasate abuziv si
ilegal sub coroana unui stejar multisecular aflat in sectorul 3. Sesizarea poate fi citita aici (vezi Anexa
6, pag.45).
13.07 - Impertinenta fara frontiere! Ultimele 30 de hectare ramase din pepinera Tei-Toboc, avand
adresa postala in Sos. Petricani nr. 128-154 din Sectorul 2, ajunse sub obrocul detinatorilor firmei SC
Aic Land Development SA, vor deveni "ansambluri de locuinte, birouri, lucrari de alimentare cu apa
potabila, retea hidranti, instalatii de sprinklere, instalatie canalizare menajera si pluviala, in incinta,
lucrari de extindere conducta gaze naturale" (o insiruire bombastica si inutila). Feciorelnicia asa-zisilor
beneficiari care nu pareau sa-si dea seama de aportul proiectului lor la distrugerea surselor de oxigen
(si asa foarte deficitare ale bucurestenilor) mi-a dat ocazia sa le sustin un curs de ecologie amintindu-le
despre PM10, oxigen, noxe si ceea ce respira oamenii din Capitala, despre sanatatea noastra si implicit
despre crima pe care o pun la cale. De fata era si Mirela Bagaianu, sef de serviciu in cadrul Directiei
Autorizari si Legislatie a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, persoana care habar nu avea
despre atentionarea si avertismentul de infringement (care consta in amendarea Romaniei cu circa
300.000 euro/zi pana la remedierea situatiei) pe care UE ni l-a adresat, exact pe tema nerespectarii
calitatii aerului, in special din Bucuresti. I-am trimis pe beneficiarii-proprietari-betonatori, care credeau
ca-si pot face de cap pe terenul lor, sa realizeze mai intai un studiu de impact...
- In aceeasi sedinta de la APM Bucuresti, a revenit SC MAN CONSTRUCT - UN - IMPEX SRL firma cesi doreste in Str. Sfanta Vineri nr. 38-44 din S3 "construire parcaj supraetajat cu functiuni
complementare 3S+P+10E, imprejmuire provizorie si organizare de santier". Beneficiarii vor sa mute un
loc de joaca pentru copii aflat "exact pe planul lor" pe un teren al Primariei Capitalei. Investitia, estimata
de beneficiari la 18 milioane de euro, ar contine si o parcare cu elevatoare. Ce au uitat sa spuna
investitorii este ca PMB nu si-a dat acordul si ca translatarea vechiului loc de joaca pentru copii nu se

poate face din cauza faptului ca locul respectiv este o parcare betonata a Hotelului Royal, hotel care,
impotriva tuturor normelor de urbanism, nu are nici un metru patrat de spatiu verde! Plimbati-va
domnilor „elevati” pe betoane si in noxele stimabililor de la MAN...
15.07 - La ARPM Bucuresti au venit unii, in afara programarilor anuntate, sa li se aprobe o lucrare pe
malul Lacului Pantelimon. Construcia, deja ridicata, dorea intrarea in legalitate! Verdictul ARPM:
"Lucrarea nu face obiectul deciziei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti". Adica SE
RESPINGE! Si ce daca nu are avizul ARPM? Ce, o sa i-o darame cineva?
- La Agentia de Monitorizare a Presei din Calea Plevnei nr. 97 s-au dezbatut "Probleme ale dezvoltarii
urbane reflectate in agenda mass-media". Este un proiect care a urmarit situatia din 7 judete ale tarii.
Situatia este jalnica. Presa reflecta in prea mica masura cazurile ilegalitatilor intalnite zi de zi.
Informatiile cerute la primariile respective nu sunt accesibile decat in mica masura. Din nefericire, cei
care au primit finantarea acestui proiect, nu au pomenit nimic despre situatia "urbanizarii spatiilor verzi"
de parca acest subiect n-ar fi tot o problema de urbanism..
19.07 - Procesul pe care il avem la Curtea de Apel in cazul incercarii noastre de a salva, alaturi de
marea majoritate a riveranilor, parcul Emil Garleanu, se pare ca a fost pierdut! In mod brutal, cei trei
judecatori ne-au fost ostili, nepermitandu-ne sa vorbim, in prezenta unui sobor de trei preoti imbracati in
sutanele lor. Adica in mod ostentativ. Si mai ales perorand o sumedenie de minciuni, a caror
autenticitate era spulberata de documentatia existenta la dosar. Si uite asa, pe altarul celor sfinte, vor
mai disparea cateva sute de metri patrati de spatiu verde din sectorul 3. De parca asa, enoriasii Liviu
Negoita (primar) si Stefan Dumitrascu (imbuibatul arhitect-sef al sectorului) isi vor putea spala pacatele.
Mare Ti-e gradina, Doamne! Aia zoologica...
22.07 - Remitem Garzii Nationale de Mediu o sesizare in care mentionam despre taierea apocaliptica a
zeci de arbori monumentali din curtea si vecinatatea Palatului Cantacuzino din zona Zamora-Busteni. Il
intrebam pe Comisarul General, Silvian Ionescu, cum de au ajuns drumurile forestiere de pe Zamora
proprietate privata a unei "ESTATE SRL" si care este situatia hotelului construit in padure, la iesirea din
Predeal spre Brasov, imobil al carui santier a provocat o grava alunecare de teren... Facem pariu ca nu
primim raspunsuri privind masurile ce se impuneau?
27.07 - Garda de Mediu din Bucuresti raspunde sesizarii noastre primite de acestia sub nr 813/RP la
12.07. 2010. "Referitor la sesizare dvs (...) cu privire la modernizarea statiei de carburanti amplasata in
Bucuresti, str Horei nr 21, sector 2, va comunicam urmatoarele: [redau ceea ce ne intereseaza in mod
special si anume ceea ce vizeaza protejarea stejarului secular "monument al Naturii" afectat de peste
15 ani de catre aceasta anomalie urbanistico-antiecologica]". Avand in vedere ca din discutiile cu
reprezentantul societatii zona amplasamentului este zona protejata, s-a impus unitatii obtinerea avizului
Ministerului Culturii si Cultelor. Nu s-a constatat ca ar exista lucrari aferente stejarului protejat la care
faceti referire in sesizare. Cu ocazia controlului s-au impus unitatii masuri de solicitare si obtinere acord
de mediu si autorizare de construire, cat si interzicerea desfasurarii lucrarilor de dezafectare si
construire statie de carburanti." Reamintesc ca de peste 15 ani am incercat stoparea activitatii acestui
otravitor al stejarului contemporan cu Mihai Viteazul. M-am izbit an de an de coruptia autoritatilor
Primariei Sectorului 2 si a inspectorului de mediu din cadrul GNM Bucuresti. Daca nu ar fi dat faliment
aceasta benzinarie, probabil ca situatia incalcarii flagrante a circa sapte norme sau legi locale sau
guvernamentale - legea mediului (in cateva paragrafe, precum afectarea solului, amplasarea in sol a
unor rezervoare simplu camasuite prin amputarea unei mari portiuni a radacinilor stejarului, scurgerea
de carburant de la pompe, ori afectarea coroanei monumentale cu vapori de carburant), normele
pompierilor (care permit amplasarea cisternelor si a benzinariilor doar la distante bine stabilite fata de
firele elecrice), normele de urbanism, cele sanitare (privind respectarea a minimum 15 metri fata de
cladirile din jur), cele privind circulatia, cele referitoare la protectia zonelor istorice si monumentelor
naturale - ar fi continuat. Felicitari comisarilor Gabriela Gaia si Ionel Viorel Gaman pentru normalitatea
actiunii lor. Interesant este si faptul ca acelasi raspuns, completat si cu paragrafe privind aspecte
juridice (pe care nu le-am redat aici), a fost trimis si Cabinetului de Avocatura Paula Iacob, care cred ca
a gresit cand s-a oferit sa apere interesele celui care a preluat amplasamentul si afacerea unui
oarecare bezinar Florescu, un spertuitor autointitulat "fost consilier al lui Ceausescu".
29.07 - Se pare ca am castigat recursul cerut de Jandarmerie. Aceasta institutie dorea amendarea mea
cu 1500 de lei ca urmare a unor facaturi grosolene demontate de Judecatoria Sectorului 5. Astfel,
Tribunalul Bucuresti, in urma unui interogatoriu la care am fost supus, cred ca va mentine, probabil,
sentinta celor de la Judecatoria S5. Bineinteles, reprezentantul Jandarmeriei nu a fost prezent. Sa
vedem verdictul publicat...
- Am raspuns foarte taios unui e-mail primit din partea Links Associates (o firma a RMGC) in care se
facea apologia proiectului Rosia Montana prin prisma asa-zisei conferinte internationale desfasurate la

hotelul Mariott pe 8 iulie. Elucubratiile continute in mesajul respectiv meritau cu prisosinta replica dura
pe care am dat-o.
31.07 - In urma unei adunari a membrilor Eco-Civica s-a procedat la modificarea unor articole din
statut, inclusiv in sensul modificarii unor coordonate ale unor membri ai fundatiei.
03.08 - SC Aid Land Development SA doreste sa construiasca pe cele 30 de hectare ale restului din
Pepiniera Tei-Toboc din sos. Petricani nr. 128-154 tot soiul de acareturi imobiliare. Ucigand cateva mii
de exemplare ale acestei foste rezerve de pomisori necesari Bucurestiului. Mare le-a fost mirarea
acestor casapitori de sanatate ai bucurestenilor, prezenti la sedinta CAT a APM Bucuresti, cand i-am
obligat sa efectueze in prealabil un studiu de impact. Din surse neoficiale am aflat ca nici primarul Sorin
Oprescu nu agreeaza acest proiect.
05.08 - La Predeal, pe latifundia lui Adrian Sarbu de la Pro TV, izvorul din vecinatatea Platoului Susai,
deturnat in interes personal de catre mogul, a reusit sa sape terenul de sub scena amenajata pentru
manifestari mediatice. In curand, o parte din aceasta scena ce se invecineaza cu lacul artificial nou
creat se va prabusi. Se aude domnilor comisari ai Garzii de Mediu din Brasov? Totodata am putut
constata ca accesul de la Predeal - Cioplea spre fosta cabana Susai (devenita un “ranch” al mai sus
amintitului mogul) s-a deteriorat infiorator din cauza ploilor.
06.08 - Tot la Predeal am constatat existenta unor mari depozite de reziduuri in padurea vecina cu
Valea Polistoaca, o mare alunecare de teren in Bd. Libertatii nr. 38, precum si lacuri cu zoaie ale
"gospodarilor" care isi arunca apele menajere, "la liber", de pe Cioplea prin padure in paraul Polistoaca.
Am putut constata ca o sumedenie de vile ridicate prin distrugerea padurii sunt acum de vanzare. Noua
sosea, construita de curand, a inceput sa se surpe, inclusiv din cauza apelor rau-mirositoare.
08.08 - ATV-urile si 4x4 zburda pe partia de schi Cocosul. In ciuda interdictiei afisate pe un panou.
Rezultatul a fost ca eroziunea creata de pneurile lor a deteriorat grav partia de schi care pe alocuri s-a
surpat, ingustandu-se.
09.08 – RFI (Radio France International) ne-a descusut pe tema situatiei zonelor verzi din Capitala. Leam servit o sumedenie de aspecte, unele deja prezentate si cu alte ocazii. Am mai adaugat si afirmatia
ca "fiecare arbore este o ministatie de epurare", ca si constatarea legata de aparitia primelor generatii
de copii si adolescenti mai bolnaviciosi decat generatia parintilor lor. Printre cauzele mentionate ce au
contribuit la aceasta dramatica stare de fapt amintesc disparitia miscarii in aer liber (drept rezultat al
casapirii imobiliare a terenurilor de sport, printre altele), dar si inrautatirea calitatii alimentelor
ingurgitate. Sa nu uitam ca AERUL ESTE CEL MAI IMPORTANT ALIMENT.
10.08 - Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane solicita APM Bucuresti un acord de mediu pentru ridicarea
Catedralei Neamului la adresa din Calea 13 Septembrie nr. 4-60. Au promis ca "pentru cei cativa arbori
ce vor trebui defrisati vor obtine aprobare de la directia de profil din PMB", urmand ca aceste defrisari
sa fie compensate cu un multiplu de 12 puieti pentru o defrisare. Beneficiarii nu au prezentat o
amenajare peisagistica a zonei. Proiectul se va materializa pe circa 11 hectare, adica pe o suprafata
mai mare decat Casa Poporului cu care de altfel se si invecineaza. Nu trebuie sa ascundem si faptul ca
inaltimea ansamblului o va depasi pe cea a Casei Poporului.
- La o solicitare in direct din partea OTV care dezbatea, prin jurnalistul de investigatii Silviu Alupei,
prezenta E-urilor din alimente, am povestit despre "E"-urile din aer, respectiv despre inspirarea de catre
noi a noxelor rezultate din traficul auto, precum si din alte activitati ale efervescentei activitati a
organismului viu denumit si Capitala Romaniei.
12.08 - La ARPM Bucuresti au aterizat solicitare lui Ilie Ionita care vrea, printr-un PUZ aprobat, case de
vacanta si o pensiune in Snagov, pe malul lacului, in zona V3A. In tarlaua T6, T97, parcele 97/3. In
padure! Lipit de aria protejata! Ce o fi fost in capul proiectantilor de la SC Arhis Modul SRL? Am
solicitat (noi, cei din comisie) atat prezenta custodelui ariei protejate, cat si pe cea a reprezentantului
Primariei Snagov. Tot la reuniunea din aceasta zi, Primaria Moara Vlasiei isi propune construirea pe 5
hectare a unui teren de cricket. Pe tarlaua 49-50, unde exista pasunea satului. Nici un localnic nu a fost
intrebat! Le-am solicitat partenerilor primariei, respectiv celor de la Fundatia Romana de Cricket,
realizarea in prealabil a unui studiu de impact. Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" intentioneaza
sa puna pe o zona V1A (adica pe un spatiu verde) o sala de sport la adresa din bd. Basarabia 37-39, in
S2. Sa fie sanatosi...
17.08 - MARE SUCCES MARE! Am reusit ca la sedinta CAT a APM Bucuresti sa-i interceptam din nou
pe cei cu proiectul Dambovita Center care s-au recunoscut infranti de perseverenta noastra. Vor trebui
sa efectueze un studiu de impact, asa cum o ceream si in cazul procesului avut pe rol si pe care
acestia l-au castigat in prima faza. Probabil ca argumentatia recursului nostru a contat, iar atitudinea lor
aroganta s-a temperat. Iata ca si un ONG poate stavili elanul celor din spatele unui miliard de euro,

suma la care a fost apreciata aceasta investitie. Se aude, domnule profesor arhitect Costantin Enache
(sef de proiect), domnule arhitect-sef al Capitalei, Gheorghe Patrascu si domnule arhitect-sef al
Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Bucurestiului!? Practic, procesul cauzei Dambovita
Center (beneficiarul fiind reprezentat in fata instantelor de judecata de catre firma avocatei DiculescuSova) a fost clasat. Sau poate ca nu... Deocamdata este pe locul 2!
20.08 - Primim din partea unui domn disperat un telefon prin care ne anunta ca au inceput defrisarile de
pe terenul viitoarei Catredrale a Mantuirii Neamului. Transmitem stirea catre mass-media.
23.08 - Colegul nostru Dan Trifu filmeaza alaturi de Pro TV defrisarile din Calea 13 Septembrie.
Patriarhia nu a avut acord de defrisare, procedand in mod ilegal la aceasta operatie. Operatorul taierii
arborilor este o firma de "amenajare a spatiilor verzi, producator de material dendrologic, EcoHorticultura Garden Group tel 0744.370.290". "Curat ecologic", Prea Sfintiilor Voastre...
24.08 - La APM Bucuresti, Dumitrescu Tanti Virginica isi doreste un acord de mediu pentru strada
Chefalului nr. 12J din sectorul 2 (pe teritoriul fostei baze sportive Chefalul), pe malul lacului Tei, prin
care sa poata amenaja in completarea unor terenuri de tenis, "anexe la demisol". De fapt e vorba de un
restaurant. Pe spatiu verde, fara respectarea unui minim de 30 metri de la malul lacului, asa cum
prevede legislatia Apelor Romane. Plesa Vasile cere si el un acord de mediu, prin proiectantul SC
Terestra Design SRL, pentru ridicarea unui bloc de 2S+P+8Et in Bd. Sincai nr. 15.B din sectorul 4. Pe
un loc viran care ar fi trebuit sa fie un spatiu verde. CUT-ul prevedea doar un P+6. Sa revina! Cu
aceasta ocazie am aflat de la un membru al Comisiei de Avizare Tehnica si cei de la Apa Nova (Veolia)
i-au identificat pe reprezentantii unei biserici care nu a platit consumul de apa in ultimii zece ani...
27.08 - Primesc un raspuns avand nr. 2344/27.08.2010 de la Garda Nationala de Mediu din Arges si
Prahova. Dupa ce imi scriu ca "aspectele prezentate in sesizare se adeveresc", gardienii mediului
incearca o justificare a taierii a 137 + altii 32 de arbori din incinta si vecinatatea Castelului Cantacuzino
de la Busteni, din zona Zamora. Cica patronii castelului au dorit asta, printr-o cerere legala. Insa, dupa
cum imi aduc eu aminte, orice defrisare ar trebui compensata, domnule Comisar General Silvian
Ionescu. Nu stiu de ce nu primim nici un raspuns pe tema sesizarii facute si pentru zona Predeal
(Brasov), tot la 22.07. 2010...
31.08 - Dambovita Center SRL, care intentiona sa ridice "Un complex multifunctional urban" in str.
Stirbei Voda nr. 174-176 din sectorul 1, vrea sa parcurga obligatoria "etapa de definire a domeniului".
Le reamintim la sedinta CAT de la APM Bucuresti despre fazele pe care ar trebui sa le parcurga si
anume: garantiile ce vor fi acordate riveranilor si dupa incetarea activitatii din santier, garantia
functionarii unui drenaj permanent al apei si o dezbatere publica, nesecretizata. Reprezentantii
investitiei de un miliard de euro si-au luat notite.
- Clubul Dinamo planuieste construirea unui nou bazin de inot pe terenul de handbal. Adica pe un
spatiu verde, incadrat urbanistic ca V1A. Avand un POT de 60%. Plansele proiectantului Profis
Consulting sunt rusinoase. Sa revina cu ele refacute si sa amenajeze o zona cu 30% spatiu verde in
incinta zonei bazinului!
02.09 - La ARPM, Paraschiv Nicolae solicita ca pe 14.150 mp impartiti in 8 (opt) parcele sa ridice niste
case. Pe Valea Cociovalistea, lipit de o arie protejata. Chiar nu stie proiectatntul SC Arhis Design SRL
ca ceea ce se doreste este antinatural, conform celor decise de cei de la forul national al ariilor
protejate, intitulat "Natura 2000"? Sa faca un studiu de impact pentru o evaluare adecvata!
04.09 - Am dat curs invitatiei Academiei Evanghelice din Sibiu unde in cadrul unui simpozion pe teme
urbanistice am prezentat o lucrare intitulata "UrBANIsm SI urbaniZATZi". Pe parcursul unei ore am
conferentiat celor prezenti (in marea lor majoritate ceteteni germani) aspecte privind urbanismul si
zonele verzi din Bucuresti. I-am intrebat pe cei doi arhitecti din Sibiu, Gabriel Rosca (seful filialei
Ordinului Arhitectilor din Romania) si Alex Gavozdea din Primaria Sibiului, care este suprafata de spatiu
verde ce revine unui sibian. Nu au stiut sa raspunda! Le-am readus aminte ca in urma cu un an EcoCivica, prin colegul nostru Dan Trifu, a avut cateva interventii decisive la dezbaterea publica organizata
de Consiliul Judetean in urma carora o investitie de circa 50 de milioane de euro necesari unui
aqualand ce se dorea amplasat in Padurea Dumbrava Sibiului a fost stopata. Suma, de doua ori mai
mare decat cea cheltuita pentru "Sibiu - Capitala Culturala Europeana", ar fi trebuit sa contribuie si la
uciderea a circa 30 de hectare din aceasta padure. Un crochiu al lucrarii prezentate la Academia
Evanghelica de N. Radulescu-Dobrogea poate fi lecturat aici (vezi Anexa 7, pag.46).
06.09 - Eco-Civica a depus procedura prealabila actiunii in justitie prin care incercam intrarea in
normalitatea legislativa a apucaturilor haiducesti in cazul reprezentantilor Patriarhiei care au defrisat
cateva zeci de arbori fara a avea aprobarile prealabile. Am contestat, alaturi de alte ONG-uri si de multi
cetateni ai zonei viitoarei constructii ce va depasi anvergura Casei Poporului, de asemenea, si acordul

de mediu eliberat de APM Bucuresti care ar fi trebuit sa ceara pentru investitia Catedralei Mantuirii
Neamului, ce se va desfasura pe 11 hectare de zona verde, un studiu de evaluare a impactului.
08.09 - Procuratura emite o decizie de stopare a constructiei din str. Eminescu nr. 188 confirmand
caracterul penal al acestui caz. Vor fi stopati banditii imobiliari?
09.09 - Aflam de la Comisia de Avizare (CSC) de la ARPM Bucuresti ca arhitectul-sef al Capitalei, Gh.
Patrascu, ar dori ca pentru terenurile mai mici de 1000 mp sa nu se mai aplice obligarea beneficiarilor
de a amenaja 30% spatiu verde, respectiv 20% pe sol si 10% pe sol betonat. Tipic pentru acest
pasionat de nicotina. Chiar nu va mai ajunge oxigenul la creier, domnule demolator al instalatiilor de
oxigenare? Tot in aceasta sedinta aflam cum Grozavu Costel Danut vrea sa construiasca locuinte pe
6254 mp la Ciolpani, lipit de padure, la 2 km de aria protejata. Fara a afecta padurea?! SC Demetra
Investments Public SRL vrea sa-si (im)puna blocuri de 2S+P+9 pe sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 69, pe
terenul unor livezi care au fost defrisate fara autorizatie. Alta nastrusnicie vizeaza ridicarea de blocuri
peste case de patrimoniu demolate (Bd. Primaverii 47-49). Sistematizarea sau, mai pe romaneste,
taierea a 44 de arbori din Parcul Bazilescu (considerat monument istoric) mi-a prilejuit o disputa
zdravana cu arhitectul Teodor Frolu, reprezentant al Primariei Sectorului 1, care sustinea Planul
Integrat de Dezvoltare Urbana din Bucurestii Noi. Conform viziunii sale, aleile parcului mentionat
trebuiau largite pentru accesul masinilor la aprovizionarea arenelor teatrului ce apartine de Ministerul
Culturii. I-am facut un calcul, conform caruia daca ar exista aici doua spectacole pe luna, doar vara,
asta ar insemna un maximum de 10 spectacole pe an. Merita acest sacrilegiu sclifoseala unei
aprovizionari care nu necesita decat eventual autoturisme-camioneta si care ar fi avut loc si in actuala
structuralitate a aleilor parcului? Merita locuitorii din zona inchiderea unor veritabile robinete de oxigen
si purificare a atmosferei? "Copacul e administrabil" a venit replica arhitectului Frolu. Adica poate fi taiat
de administratie... I-am tinut o lectie despre administrarea oxigenului si despre aportul depoluant al
arborilor si nu numai. Vadit surprins de atentatul meu asupra conceptiei arhitecturale preluate de la
fostul sau superior, arhitect-sef Gh. Patrascu, unul dintre cel mai mari ignoranti in materie de aport al
vegetatiei asupra sanatatii urbanizatilor, acesta a mai debitat urmatoarea perla: "Nu poti sa faci intr-un
oras paduri prin care sa ai parcuri". De ce nu, maestre? Ca sa nu mai vorbim ca prin aceste amenajari
ale batranului parc Bazilescu, de la o proportie de 16% alei si constructii se va ajunge la un procent de
21% pamant impermeabilizat. In loc de un legal 15%... Se doreste aici o alta inchinaciune in fata mariei
sale automobilul! Si a comoditatii unor semeni de-ai nostri. Eu nu cred si nu am crezut niciodata in
acest servilism fata de caii putere sau posesorii acestora. Oricum, poate afla si o parte din autorii
betonarilor si asfaltarilor fara ratiune ca tendinta de diminuare a raului generat de automobil se propaga
cu rapiditate in toate tarile civilizate. La noi inca nu s-a receptionat mesajul. Oricum, pe distinsul arhitect
Frolu l-am trimis sa refaca proiectul.
28.09 - „Apa, deseurile si responsabilitatea” a fost tema unei discutii gazduite de Hotelul Mariott avand
ca organizator ONG-ul "Salvati Dunarea si Delta". In centrul discutiilor a fost situatia raului Arges si a
judetului Arges. Au cuvantat Laszlo Borbely, Sulfina Barbu, Comisarul General Adjunct al Garzii
Nationale de Mediu, Gabriel Abos. "Fiecare primarie trebuie sa-si faca treaba de la 1 iulie 2011" (L.B.);
"Aplicarea legii e o problema" (S.B.) - [Ce revelatie si clarviziune!]; Colectarea selectiva a deseurilor"
(S.B.) - [Tot din putul gandirii]; "Nu putem amenda pe cineva care nu are unde sa duca deseurile"
(G.A.). L-am vazut in postura de sef al directiei de deseuri din Ministerul Mediului pe Ionut Georgescu,
cel care in ipostaza de sef al unui ONG de mediu (demolat de Eco-Civica si alte ONG-uri neatarnate)
facea acum vreo 2 ani apologia celor de la Rosia Montana Gold Corporation. Se pare ca pe masa lui de
lucru se afla dosarul RMGC. Un alt bandit infiltrat in Ministerul Mediului. "In Belgia si Austria se
recicleaza 85-90% dintre deseuri" (I.G.). Numai ca aceste state suverane nu au atatea deseuri printre
politicieni... Le-am spus celor prezenti ca nu au mentionat ca Argesul, prin preluarea apelor neepurate
din Bucuresti, este cel mai mare poluant al Dunarii si Marii Negre, ca ONG-urile sunt desconsiderete de
catre puterea ce se simte incomodata de prezenta lor, ca agentii ecologi voluntari nu sunt folositi. Leam propus si metode de remediere a situatiilor amintite. Am primit promisiuni din partea domnului Abos.
Astfel s-a mai bifat o actiune la care au participat stabii politici sau politizati ai momentului. Tot pe banii
romanilor!
29.09 - La solicitarea autorilor unui studiu privind zona intersectiei de la Universitate, ne-am dat cu
parerea despre amanajarea zonei respective. Ca de obicei, arhitectii proiectanti au desconsiderat total
aspectele legate de protectia mediului. Le-am reamintit ca acolo se gaseste cea mai poluata zona din
Bucuresti, cea mai zgomotoasa, ca traficul autoturismelor trebuie restrictionat in favoarea transportului
in comun si ca ar trebui sa fie transformata in zona pietonala macar sambata si duminica. Le-am
readus aminte despre rolul si lipsa arborilor de aliniament. Poate ca au retinut cate ceva proiectantii
Primariei Capitalei, coordonati de acelasi pomenit mai devreme, domnul arhitect Frolu.

30.09 - Cateva organizatii ale societatii civile au realizat un studiu materializat in „votul verde”. In sala
Regina Maria de la Athenee Palace au primit note la ecologie toti membrii Camerei Deputatilor. Pe locul
I, liberalul Gabor Gheorghe. Pe ultimul, deputatul Victor Surdu. Printre codasi Laszlo Borbely, Sulfina
Barbu si Attila Korodi. Criteriile departajarii au constat in inregistrarea modului de votare a legilor
perindate prin Camera Deputatilor, in favoarea mentinerii si imbunatatirii echilibrului ecologic. N-am
putut sa nu mentionez, in discutiile adiacente, ca Sulfina Barbu (locul 207) merita un loc si mai prost din
cauza duplicitatii sale, aceasta doamna fiind la conducerea Comisiei de Ecologie din Camera
Deputatilor, dar detinand concomitent si calitatea de actionar al firmei KVB Economic SRL, cea care
realizeaza studii de evaluare a impactului asupra mediului in favoarea clientelei sale politice. Am evocat
cu aceasta ocazie si profilul antiecologic al Elenei Udrea care merita un loc mai putin bun (avea
clasarea 260 din 322) dat fiind faptul ca si-a construit o vila pe spatiul verde dintre blocuri, in Floreasca.
Pe ministrul agriculturii, Valeriu Tabara (87), l-as fi declasat din cauza duplicitatii sale antiecologice ca
reprezentant si sustinator al firmei Monsanto care promoveaza la noi in tara organismele modificate
genetic. Organizatorii au promis pentru data viitoare extinderea consideratiilor de clasificare. Le-am
sugerat sa faca o cercetare si asupra comportamentului membrilor romani ai Parlamentului European.
Printre cei prezenti au fost senatorul Mircea Diaconu si europarlamentarul Daciana Sarbu, doi adevarati
ecologisti.
05.10 - La sedinta CAT a APM Bucuresti au poposit si reprezentantii celor care doresc ridicarea unei
biserici pe Aleea Fizicienilor nr. 9. Dupa 3 ani de procese cu Eco-Civica si cu locatarii au catadicsit sa
se adreseze si APM Bucuresti. Cei doi prelati numai ca nu ne-au afurisit. Dupa ce in prealabil au fost
violenti, au taiat fara autorizatie cativa arbori si au imprejmuit, tot ilegal, terenul. Nenumaratele incalcari
ale legislatiei nu contau pentru ei. Nu conta ca acolo este spatiu verde, iar certificatul de urbanism emis
de Primaria Sectorului 3 era ilegal, ca PUD-ul era expirat, ca 85% dintre locatari nu si-au dat acordul
pentru materializarea acestui proiect, ca distanta dintre viitoarea constructie si locuinte era mai mica
decat prevad normele sanitare, ca nu exista o autorizatie de defrisare de la PMB, ca locul este traversat
de o multime de retele edilitare. Pledoaria locatarilor a fost de bun simt si convingatoare. Acestia au
afirmat chiar ca ii vor ajuta pe reprezentantii bisericii la construirea lacasului, dar in alta parte. "Pe
amplasamentul bisericii cad 7 copaci", a afirmat cel care se si vedea paroh. In realitate, biserica "cade"
peste vreo 50 de arbori. APM Bucuresti a respins emiterea unui acord de mediu. Felicitari!
- Planificatorii municipali s-au razgandit in proiectul reamenajarii parcului Bazilescu. Ca urmare a
impotrivirii Eco-Civica in prima sedinta in care arh Frolu dorea raderea a 44 de arbori pentru accesul
masinilor spre teatrul de vara, proiectul a fost refacut. Vor fi mutati si replantati doar vreo 5 si saditi in
plus vreo 60. Vicepresedintele Eco-Civica, Dan Trifu, a mers la fata locului cu "urbanistii lui peste" si i-a
convins.
06. 10 - La orele 22.00, la TVR2, un moderator i-a avut ca invitati pe Liviu Mihaiu si Dan Trifu. Subiectul
discutiilor a fost poluarea din Ungaria. Cei prezenti, in mod special moderatorul, au fost cam pe langa
subiect. Reprezentantul Eco-Civica a mai dres putin busuiocul...
07.10 - La ARPM se prezinta niste italieni, cu firma SC Fin Drum SA, care vor sa construiasca un P+15
ce va contine un hotel si o clinica de dezalcoolizare, pe sos. Garii Catelu la nr. 7, in sectorul 3. Inclusiv
pe zone de spatiu verde V3. Comisia de Avizare Tehnica nu accepta ridicarea unui hotel si a altor
amenajari pe zona V3.
- Parasim in pripa sedinta de la ARPM ca urmare a telefonului primit din partea unor locatari ce ne
anunta ca in parcul Emil Garleanu a sosit o echipa de demolare cu un buldozer si a inceput sa dea jos
gardul ce imprejmuia viitorul amplasament al disputatei biserici. Opunerea fizica a celor prezenti,
fotografierea utilajului si chemarea politistilor (sositi cu autoturismul B-19-HSO) au stopat elanul
defrisarii iminente. Banditii de oxigen s-au retras, abandonandu-si utilajul la cativa metri de parc. S-a
organizat o paza permanenta. Reamintim ca lucrarea a fost respinsa de CAT-ul APM Bucuresti, desi
doua fete bisericesti au participat la solicitarea unui acord de mediu, faza obligatorie ce fusese total
ignorata de reprezentantii arhiepiscopiei tutelare. Reamintim de asemenea ca nu exista un aviz de
defrisare emis de PMB. Trebuie sa spunem ca desi in acest caz exista o puzderie de ilegalitati,
Primaria Sectorului 3, prin emiterea unui PUD fraudulos, incearca prin tolerarea unor cerinte ale unor
biserici sa-si spele din incomensurabilele sale pacate comise impotriva zonelor verzi si implicit a
locuitorilor acestui sector.
09.10 - La solicitarea cotidianului Adevarul ne exprimam pozitia fata de poluarea din Ungaria.
Consideram ca poluarea cu hidroxid de sodiu va fi nesemnificativa pentrui sectorul romanesc al Dunarii
si ca foarte multi nepriceputi isi dau cu parerea in acest caz spectaculos. Reamintim ca decesele
survenite au fost cauzate de marele volum de lesie alcalina ce continea metale grele, melanj fluid de

circa un milion de tone care, scapat brusc la vale, a dus la inecul unor persoane. Nu culoarea rosie a
oxidului de fier a generat acest accident, mai mult spectaculos decat catastrofal. In comparatie cu ceea
ce se va putea produce la Rosia Montana, unde iazul de decantare plin cu cianuri si metale grele are
un volum de cateva sute de ori mai mare, accidentul din Ungaria a fost un "mizilic".
12.10 - Reprezentantii Primariei Capitalei coagulati in PMB-DGDIPU si SC Square Parking SRL solicita
de la APM Bucuresti un acord de mediu pentru parcarea de la Universitate, ce se va intinde inclusiv pe
sub statuile deja mutate in Parcul Izvor. Ramanem uluiti! Solicitarea trebuia facuta inaine de mutarea
statuilor! Mai ales ca s-au incalcat o serie de proceduri etapizate. A fost distrus spatiul verde fara
autorizatie si, mai ales, planul si proiectul parcarii nu au fost corelate cu PUZ-ul metroului care va avea
in aceeasi zona o statie, pe tronsonul M5 ce duce spre Drumul Taberei?! In plus, exista un aviz de
respingere din partea societatii Apa Nova (Veolia) care la intersectia de la Universitate are un mare nod
al magistralelor ce traverseaza Bucurestiul. Tot in zona se interescteaza si magistralele de gaz ale
orasului. Reamintim ca si stratul de apa freatica este cu mult mai sus decat adancimea de acolo a
sapaturilor pe trei nivele (aproximativ 10 metri). Este inca o dovada a practicilor antiurbanistice ale celor
de la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Bucuresti, dar si a functionarilor
directiilor adiacente din Primaria Capitalei. Felicitari domnului Primar General Sorin Oprescu si
onoratului Consiliu General al Municipiului Bucuresti. Probabil ca vom asista la tergiversarea reabilitarii
zonei Piata Universitatii vreo zece ani. Asta in cel mai bun caz....
- In cadrul aceleiasi reuniuni de la ARPM, constatam ca SC Celeritas Translation Grup SRL doreste
construirea unui imobil cu 4S+P+M+7etaje in strada Polona nr. 37. In zona protejata, in stratul freatic,
aflat la 5 m, care va fi dezlocuit si directionat spre spre subsolurile vecinilor. Cu aviz de la Cultura, dat
de demisionarul Eugen Plesca care a plecat exact a doua zi dupa ce si-a pus semnatura pe acest nou
atentat la patrimoniul istoric al Capitalei. Intr-o zona in care nu mai exista loc pentru traficul deja
supraaglomerat, dar se vor mai naste inca 50 de locuri de parcare. Le-am sugerat "beneficiarilor" sa-si
faca parcare si pentru biciclete. Voi comenta acest proiect cu colegii din Pactul pentru Bucuresti.
13.10 - Odile Decq, o reputata arhitecta din Franta, ne prezinta la Centul Cultural Francez, in sala Elvira
Popesco, „Inovatia arhitecturala”. Tema reuniunii a fost „Bucarest, une capitale boulversee”
(Bucurestiul, o Capitala ravasita). Prezent a fost si ambasadorul Frantei la Bucuresti, Henri Paul,
reprezentanti ai Ministerului Culturii, precum si reprezentanti din partea Ordinului Arhitectilor.
14-16.10 - La Brasov s-a desfasurat Forumul ONG-urilor de mediu. Multa gargariseala. Inclusiv
internationala. L-am spus celor prezenti cateva pareri. Nu exista crestere durabila! Si nici dezvoltare
durabila. "Sustainable" nu poate fi tradus ca durabil. Am recomandat celor prezenti utilizarea termenului
de „dezvoltare nedestructiva”. Pentru ca dezvoltarea durabila poate fi (si de cele mai multe ori este)
distructiva. Multi au inteles mesajul. Eco-Civica a contribuit la sustinerea unei lucrari avand ca tema
calitatea aerului din Romania si prezentata de Oana Neneciu. Nu m-am putut abtine sa nu o intreb pe
reprezentanta Ministerului Mediului, "consiliera" Nicoleta Dobre, care a venit sa ne sporovaiasca despre
„Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei”, daca in aceasta strategie este inclus si proiectul Rosia
Montana Gold Corporation. Lumea a ras. Mi-a fost mila de ea pentru tamponarile receptionate. Am
intrebat-o si despre cele peste o mie de situri contaminate aflate pe teritoriul Romaniei, ca si despre
inexistenta corelarii dintre mediu si sanatate. A fost de altfel singurul oficial care a catadicsit sa dea
curs invitatiei ONG-urilor de mediu. In final, a fost emis un comunicat ce urma a fi ameliorat pe net de
catre participanti. Nu se poate totusi numi ca reuniunea a fost doar un alt eveniment bifat. Cu aceasta
ocazie am lansat ca tema de lucru incercarea de a introduce in Carta Drepturilor Omului „dreptul la aer
curat”. Trimiterea era si la strategia municipalitatilor imbacsite, la propriu si la figurat. Nu am inteles
nepriceperea mesajului de catre Codruta Nedelcu (membra in staff-ul ONG-urilor de mediu) care a
afirmat ca acest drept este de fapt inclus in Constitutia Romaniei, unde se povesteste despre "dreptul la
un mediu curat". Las-o moarta, Codruto...
19.10 - In „Adevarul de Seara”, la rubrica „Portret”, sub semnatura Simonei Soare, a aparut un articol
dedicat colegului nostru Dan Trifu in care se mentioneaza, printre altele, ca acesta s-a implicat in
salvarea parcului Emil Garleanu si ca a fost premiat in cadrul Galei Premiilor Participarilor Publice
pentru eforturile sale de a salva oazele de verdeata din Capitala.
18-24.10 - Sansa de a ma afla intru-un periplu prin zona Barcelonei mi-a stors cateva ganduri
comparative:
- Exista membri ai gintei latine cu mult mai curati decat ai nostri.
- WC-urile ecologice sunt alimentate cu apa, inclusiv de spalat pe maini si nu ajung la faza mirositoare.
Pentru a avea acces la o toaleta, nu e nevoie sa platesti.
- Andorra nu este un paradis fiscal pentru cumparatori.
- Nu achizitionati aparatura tehnica de la magazinele cu patroni neautohtoni.

- Numarul de caini ai caror stapani le culeg fecalele de pe locurile publice este cam acelasi cu cei care
la noi nu beneficiaza de astfel de proceduri din partea posesorilor.
- Turismul spaniol a ajuns pe culmi mult prea inalte pentru amatorii din bransa, gen Udrea. E o mare
diferenta de altitudine, de atitudine. Muntii Pirinei sunt cu mult mai inalti...
- In supermarketuri se vindeau doar legume si fructe autohtone.
- Palmierii de acolo nu au primari care sa ii mute iarna in sere...
- Si acolo, soarele rasare dimineata din mare...
- Zonele pietonale ocupa spatii mari in superba metropola a marelui Gaudi.
- Spatiul verde ce revine unui locuitor este de peste 40 mp.
- Marea majoritate a cladirilor sunt capodopere de arhitectura.
- Exista trasee de autobuze ale unor linii turistice diferentiate, pe culori, pentru atingerea tuturor
obiectivelor de interes ale metropolei in care traiesc circa 3 milioane de locuitori.
- La noi in Bucuresti s-ar putea organiza ceva similar pentru un circuit al monstruozitatilor aparute in
ultimii 20 de ani.
- Timp de o saptamana, desi am avut si cateva zile ploioase, nu a fost necesara curatarea exterioara a
pantofilor. La intoarcere, intre aeroportul Baneasa si domiciliu, mi-am murdarit pantofii cu noroi...
26.10 - Atacul banditesc asupra Bucurestiului si zonelor sale verzi continua. RAPPS revine cu
presiunea parcarii (din spatele Casei Presei Libere) despre care am mai amintit. APM Bucuresti, o
agentie de praduire a mediului, i-a gazduit pe reprezentantii cu ifose nemodificate de securisti ai
institutiei urmasa a gospodariei de partid. Cu un tupeu si o nesimtire de neimaginat, una dintre cele
doua reprezentante a tipat ca o mahalagioaica la reprezentantul Eco-Civica care prin zbaterile sale a
reusit sa estompeze defrisarile de arbori, de la un numar de 180 la 18, obtinand si plantarea in
compensatie a altor 400 de arbori. Ne vom tine de capul lor ca sa-si respecte promisiunea. Si cei care
doresc modernizarea benzinariei din str. Horei (aflata la intersactia acestei strazi cu bd. Ferdinand),
desconsidera vecinatatea imediata a singurului stejar rosu multisecular, aflat pe lista monumentelor
naturale a Academiei Romane. Ne-am opus vehement acestei crime ecologice care credeam ca a fost
stopata prin falimentul fostei benzinarii. I-am adus la cunostinta doamnei avocat Paula Iacob intentia
clentilor sai si toata povestea luptei noastre intru salvarea monumentului naturii, inclusiv eforturile pe
care le ducem de 15 ani pentru protejarea sa de efectul aburilor si scurgerile hidrocarburilor de la
pompe si din rezervoarele construite ilegal prin dezlocuirea radacinii contemporanului lui Mihai Viteazul.
Adaugam acestei zile agitate si incercarea de a obtine un acord de mediu a patronului de la Tratoria Il
Calcio SRL (Gino Iorgulescu) caruia nu-i pasa ca la adresa carciumii din Soseaua Nordului autoritatile
au decis stoparea activitatii unitatii ce functioneaza abuziv pe teritoriul Parcului Herastrau. Si tot in
acesta zi revin cei de la SC Aic Land Development care au decis raderea celor 30 de hectare ale
pepinierei Tei-Toboc din soseaua Petricani nr. 128-154. Reamintim ca studiul de impact fabricat de
KVB Economic SRL (actionar Sulfina Barbu) mentioneaza faptul ca raderea de acolo a circa 20.000 de
arbori tineri are "efect nesemnificativ asupra mediului" si ca exista "efecte de intensitate redusa asupra
biodiversitatii". In schimb, "asupra populatiei, efectele modificarii mediului sunt pozitive"... Nu va este
rusine, madam sulfina (cu "s" mic) & Co! Oricum nu va lasam asa, Aic Land Development-istilor.
27.10 - Dam curs invitatiei celor de la Greenbizforum care au programat un fel de simpozion la hotelul
Howard-Johnson. S-a vorbit despre reciclarea deseurilor, despre consumuri energetice reduse, despre
cladiri mari si verzi, despre actiunea Letts Do it, despre evolutia (sau involutia) supermarketurilor. Ne-a
bucurat prezenta unei vechi cunostinte, dr. Delia Dimitriu care lucreaza la un institut de cercetare
pentru calitatea aerului din Manchester. Am aflat cu acesta ocazie ca TAROM este lider mondial al
"reducerii amprentei de carbon" si implicit al stoparii deteriorarii calitatii aerului generat de avioane,
carora li se datoreaza 2% din poluarea mondiala a gazului vital. I-am impartasit fostei mele colege de
baricada de pe taramul protectiei mediului din Bucuresti (fosta angajata la TAROM) ideea de a
materializa dreptul la aer curat ca drept fundamental al omului, prin includerea acestuia in Carta
Fundamentala a Drepturilor Omului. A cuplat imediat la idee,si mi-a promis ca vom colabora pe acesta
tema. As mai adauga ca, daca nu ma inseala memoria, Delia Dimitriu a primit o diploma prin care ii
este atestata calitatea de colaborator a celui care in 2007 a luat Premiul Nobel pentru Chimie.
28.10 - Dezbaterea publica "Exploatarea economica a patrimoniului construit" a fost genericul discutiei
care viza proiectul ce se doreste a se ridica in spatele Palatului Stirbey de pe Calea Victoriei. In ciuda
unor incercari de aparare a proiectului din partea reprezentantilor din esalonul doi al beneficiarilor
(Cornelia Gafiu si Aurora Tarsoava, patronii lor fiind prin strainataturi), incercarea de viol a mediului
cultural-istoric bucurestean a fost pusa la zid de mai toti ceilalti prezenti la subsolul Librariei Carturesti.
Baiguielile arhitectului-sef Gh. Patrascu (care in calitate de membru al CTUAT parea destul de neutru in
acest caz) au fost contrate de artileria grea a lui Toader Paleologu (dat in judecata pe vremea cand era

ministru pentru ca a refuzat semnatura pentru materializarea acestui pentru proiect din partea
Ministerului Culturii), de cea a unor reprezentanti ai Ordinului Arhitectilor din Romania (Serban Sturdza
si Dan Marin), precum si de artileria mai usoara, dar mai densa, a unor ONG-uri (Alexandru Binescu de
la Asociatia Bucuresti, si cei doi reprezentanti ai Eco-Civica, NR Dobrogea si D.Trifu) care au remarcat
faptul ca proiectantii si beneficiarii nici macar nu au mentionat despre efectele acestui proiect asupra
mediului. Nimic despre freaticul dezlocuit ce va afecta riveranii, nimic despre aportul surplusului noxelor
generat de autovehiculele din acea zona deja sufocata, nimic despre amputarea unei mari zone verzi.
De asemenea a fost incriminata si harababura aparitiei a nenumarate malluri din capitala, toate practic
fiind mari agresoare ale calitatii mediului bucurestean. Reamintesc doar terfelirea din partea tuturor
hipermarketurilor a angajamentului luat fata de APM si PMB, aceea de a planta cate un arbore la patru
locuri de parcare. O exceptie este Kaufland-ul de la Obor care si-a spalat vinovatia in proportie de 50%,
sadind cate un arbore la opt locuri de parcare. Nu am putut sa nu remarcam si oponenta doamnei
Heghedus, consiliera actualului ministru al culturii, Kelemen Hunor, care si-a exprimat de asemenea un
punct de vedere antiproiect. Domnii profesori Pippidi si Derer (presedintele Uniunii Arhitectilor din
Romania) au fost si ei categoric impotriva slutirii traditiei locului.
02.11 - Aic Land Development SRL defileaza nesimtit din nou prin fata CAT al APM Bucuresti. Vrea sa i
se aprobe "lucrari de drumuri in incinta ansamblului multifunctional...", adica pe locul pepinierei din sos.
Petricani 128-154. Sub presiunea reprezentantilor firmei Sulfinei Barbu, APM Bucuresti devine o carpa.
Nu-i vom lasa sa-si faca mendrele!
- Si benzinaria din str. Horei colt cu Ferdinand a revenit a tapet. Fara punct de vedere de la Academia
Romana care are pe lista sa stejarul protejat ca monument al naturii, fara punctele de vedere pe care
le-am cerut din partea GNM Bucuresti si a Primariei Sectorului 2. Poate tine! N-a tinut. Mai ales ca
acum reprezentanta firmei cumparatoare a amplasamentului (o doamna arhitecta draguta, dar total
plutitoare) a marturisit ca vrea sa "modernizeze" cu inca un rezervor depozitarea carburantilor de sub
coroana stejarului monumental, adica sa amputeze si mai mult din radacinile casapite de fostul
propietar Florescu. Sa aduca documentele cerute! Oricum, sansa noilor benzinari aparati de Paula
Iacob este practic nula. De altfel, i-am adus la cunostinta doamnei avocat pericolul expunerii sale in
favoarea acestor atentatori ai stejarului rosu, mult slabit dupa cura de peste 15 ani cu vapori si lichid
organic cancerigen.
- Am fugit la Camera Deputatilor pentru a face presiune asupra plenului care se pregatea sa rada
actuala forma a OUG nr. 114/2007. Secretarul general al Camerei (in persoana fostului ministru al
muncii, Gheorghe Barbu) a refuzat accesul nostru, desi lista fusese remisa acestui for cu o zi inainte. Si
desi prezenta publicului este permisa in plenul lucrarilor. Am reusit sa ni se aprobe intrarea la balcon,
intervenind la deputatul Ludovic Orban. Intre timp, am aflat ca discutarea punctului 5 de pe ordinea de
zi a plenului (cel referitor la OUG 114) a fost amanat cu o saptamana. Dupa doua ore de obstructionare
a reprezentantilor societatii civile, dezamagirea noastra, veniti din partea a zece ONG-uri, dar si a
doamnei avocat Paula Iacob, care a fost printre noi ca sa ne sustina, s-a evaporat. Efectul binefacator
al hranei alesilor parlamentari cu care ne-am infruptat (contra cost) la restaurantul de la parter ne-a
redat tonusul psihic. Poate ca e amuzant sa va povestesc ce am patit in asteptare. Am dorit sa acced la
o toaleta. Nu mi s-a dat voie la nevoie. Mi s-a spus ca si vizitatorii care intrau sa vada cladirea nu aveau
acces la WC-uri. Ce consolare! Am incercat si la celelalte intrari. Acelasi regim. La ultima intrare avea
loc o expozitie a Muzeului Costumelor Populare din Romania. Necesitatea a costat in cazul meu 3 lei,
adica fix contravaloarea unui bilet de intrare. Astfel, cu seria Bmaj nr. 3369941, la "Muzeul National al
Satului Dimitrie Gusti" din Bucuresti, Romania, a mai fost inregistrat un vizitator.
08-09.11 - AM REUSIT SA INVINGEM PORTOCALA MECANICA! Dupa doua zile incinse, cu blocarea
drumului din fata intrarii dinspre Parcul Izvor a Camerei Deputatilor, dupa strigarea unor lozinci si
afisarea unor bannere care clamau dreptul cetatenilor Romaniei la spatiu verde si oxigen, dupa
confiscarea de catre vigilentii SPP-isti a unor pancarte ce se doreau a fi amplasate la balconul
Camerei, dupa obstructionarea intrarii ONG-istilor la sedinta plenului, se pare ca mesajul
reprezentantilor societatii civile a penetrat si la alesii din PDL, de altfel singurii prezenti in plenul din 9
noiembrie. Trebuie mentionat ca liberalii (in mod special reprezentati de Lucia Varga si Ludovic Orban)
si PSD-istii isi marturisisera intentia de a vota impotriva anularii OUG nr. 114/2007, dar nu au fost de
fata din cauza neacceptarii fraudei generate anterior de Roberta Anastase. Dupa tevatura din ajun,
mediatizata destul de bine, cine ar mai fi avut curajul sa voteze intru cauza betonarii parcurilor si a
zonelor verzi? A fost o infrangere zdrobitoare a Sulfinei Barbu & Co, adica a celei care a initiat
doborarea OUG nr. 114/2007. De altfel, sefa comisiei de ecologie din Camera Deputatilor a lipsit in
momentul votului din plen sau poate nu am vazut-o noi si a votat chiar impotriva atitudiinii sale in care

persevereaza de vreo doi ani si, implicit, contra mafiotilor imobiliari antioxigen, de teapa unor Liviu
Negoita (S3), Poteras (S6), Ontanu (S2), Mazare (Constanta), Falca (Arad), Pendiuc (Pitesti) etc,
primari care impreuna cu acolitii lor au distrus enorme suprafete verzi din aria lor de influenta. Le-am
dovedit ca societatea civila exista! In ciuda denigrarilor si contestarii activitatii noastre de catre unii, gen
arhitectul-sef al Capitalei, arhitectii sefi de la sectoare sau unii membri ai CTUAT. La mai mare,
doamna Sulfina... Asteptam si parerea doamnei Elena Udrea, sefa peste un minister (al Dezvoltarii
Regionale si Turismului) cu un real potential de distrugere a mediului.
12.11 - GDS-ul a gazduit, in sala si apoi in curtea sa, nasterea Aliantei pentru o Romanie Curata prin
prezentarea "Manifestului Aliantei pentru o Romanie Curata" si a lansarii unui apel la coagularea celor
"curati". Psihic, moral, social, politic. Alina Mungiu-Pippidi a reiterat principii ale bunei guvernari, ale
transparentei acesteia, a respectarii legilor ce trebuie sa fie clare, a responsabilitatii celor ce ne conduc.
Au fost prezente numeroase "suflete curate". Am remarcat si cativa politicieni care incearca sa-si mai
spele din pacate. Sau sa se infiltreze in aceasta noua tentativa de resuscitare a normalitatii noastre.
Intr-un dialog, cu numerosi martori, avut cu initiatoarea acestei noi Aliante, i-am spus: pentru a avea o
Romanie curata e nevoie in primul rand de un aer curat. Mi-a raspuns: "avem organizatii ecologiste
care se ocupa de asa ceva". Nu mi-am dat seama daca si noi suntem inclusi in "avutul" despre care
facea referire. Am priceput ca deja domnia sa s-a instituit in coordonatorul eventualilor aderenti la
acesta chestiune serioasa, dar si cu destule hibe. Suntem prea harsaiti de cei care doresc sa le
devenim apendice si sa se impauneze cu "realizarili" altora. Ne vedem de ale noastre si vom colabora
din cand in cand, daca Alinei Mungiu-Pippidi si reprezentantilor Romaniei Curate le vor trece prin gand
ca mediul natural nepangarit si purificat, adica speranta noastra de viata sanatoasa, sta la baza tuturor
celorlalte lucruri pe care le vom putea edifica in mod nedestructiv. Pas-parol, pentru moment...
- Dan Trifu (Eco-Civica) si Liana Buzea (EcoAsist) au vorbit in direct, aproape o ora, la National TV,
despre importanta OUG nr. 114/2007, precum si despre cei care vor sa torpileze aceasta norma
binefacatoare a zonelor verzi. In aceeasi zi, colegul nostru a fotografiat si filmat arborii monumentali ce
urmau sa fie nimiciti ilegal (fara aprobarea obligatorie emisa de Primaria Capitalei) in numele si pe
altarul noului proiect al Catedralei Mantuirii Neamului.
13.11 - La "Ora de Stiri" de pe TVR2, Dan Trifu a dat in circa zece minute un recital extraordinar cu
privire la acelasi subiect al OUG nr. 114/2007. Clar, precis, cu exemplificari la subiect si cu enumerarea
gravelor consecinte ale anularii acestei legi ce face posibila, cat de cat, supravietuirea generatorilor de
oxigen inca necasapiti de mafia imobiliara. Incercam sa facem rost de o copie a materialului. De la
intalnirea in direct de pe TVR2, in ciuda promisiunilor facute, a lipsit deputatul Ioan Oltean, purtatorul de
cuvinte ale unei Sulfine portocalii, de mucava...
- Intr-un scurt periplu prin Constanta, am constatat jalnica stare a zonelor verzi din perimetrul garii
orasului lui Mazare.
14.11 - Colegul Dan Trifu s-a deplasat si a constatat macelarirea arborilor fotografiati cu o zi inainte pe
amplasamentul viitoarei catedrale. Crima bisericeasca este cu atat mai grava, prin faptul ca distrugatorii
de mediu au scos si cioturile arborilor defrisati, acoperindu-si urmele si gaurile ramase in locul
radacinilor smulse. "Lucrarea" a fost realizata, banditeste, noaptea. Materialul inregistrat de
reprezentantul Eco-Civica si de cei care l-au ajutat in aceasta munca de investigatie va fi trimis massmediei.
15.11 - La Realitatea TV, in direct (intre orele (9.00 si 9.30 dimineata), alaturi de Silvian Ionescu, am
discutat despre situatia deseurilor periculoase depozitate ilegal injudetul Ilfov. In acest caz este
implicat fratele arestat al lui Ninel Peia, un mafiot al afacerii transportarii si depozitarii acestui tip de
deseuri pentru care se incaseaza sume enorme de bani. Feciorelnicia declarativa a sefului APM Ilfov,
Ninel Peia, nu ne-a putut convinge. Cu acesta ocazie am readus in atentia mass-media si celor care
ne-au urmarit, dezastrul ecologic cauzat de cele aproximativ 1500 de situri contaminate din tara care
dupa aprecierea noastra imobilizeaza circa 2000 de km patrati din teritoriul tarii, devenit astfel o bomba
ecologica. In dialogul cu Silvian Ionescu (Comisarul General al Garzii de Mediu) am fost numit de catre
acesta "un sfant". Parea ca vorbeste serios. Sunt oricum circumspect la asemenea perieturi
"glumigene"...
- De la orele 14.00, intr-o intalnire a ONG-rilor cu Sorin Oprescu pe tema OUG nr. 114/2007, am primit
asigurarile Primarului General ca sustine si oficial aceasta ordonanta de urgenta in forma aflata in
prezent in vigoare. In acest sens, Parlamentul Romaniei va primi o adresa din partea PMB prin care
acest for isi va exprima pozitia comuna cu cea a ONG-urilor. Cei doi reprezentanti ai Eco-Civica
(Niculae Radulescu Dobrogea si Dan Trifu) au trecut in revista cazurile grave ale disparitiei a cel putin
3-4 sute de hectare din cuprinsul zonelor verzi ramase din Bucuresti. Am ridicat cu aceasta ocazie din
nou cazul stejarului rosu multisecular, declarat monument al naturii si aflat pe lista monumentelor naturii

a Academiei Romane, aflat la intersectia strazii Horei cu bulevardul Ferdinand. Aici, niste afaceristi
doresc sa mai adauge inca un rezervor unei foste benzinarii ce functiona ilegal sub coroana arboreluimonument caruia i-au fost amputate si otravite o mare parte din radacini. Se stie ca proiectia coroanei
acestei specii este identica cu cea a radacinilor sale. Am reiterat in fata lui Sorin Oprescu si crima ce se
executa actualmente prin raderea a 80-100.000 de puieti aflati in Pepiniera Tei-Toboc, pentru o afacere
imobiliara. Aceste ultime date le-am aflat de la persoana care a facut inventarul de acolo. Dan Trifu a
punctat, cu aceasta ocazie, disparitiile verzi pe amplasamente si suprafete. Primarul General a
marturisit ca era la curent cu doar vreo 30% din situatiile enumerate de Eco-Civica. Sa vedem ce-o mai
fi...
16.11 - Pe marginea articolului scris de Catiusa Ivanov pe HotNews referitor la un plan strategic pentru
centrul Bucurestiului, facem un comentariu privind participarea firmei KVB Economic SRL in cadrul
consortiului ASUB, castigatorul placintei ce va decide soarta aspectului Capitalei. Consideram
cooptarea firmei Sulfinei Barbu, care a avut mari aporturi la dezechilibrarea ecologica a Bucurestiului si
nu numai, drept o blasfemie. Am pomenit si cateva exemple ale performantelor acestei firme
ecodistructive si anume studiile facute pentru distrugerea parcului Bordei, pentru ridicarea de vile in
Padurea Baneasa si recentul verdict prin care exterminarea a peste 199.000 de puieti ai pepinierei TeiToboc din sectorul 2 "are un impact nesemnificativ asupra mediului".
- Depunem o cerere la registratura CGMB pentru a putea lua cuvantul in plenul de a doua zi, inaintea
discutarii PUZ-ului Poligrafiei.
17.11 - Prin pledoaria sa, acceptata de plenul sedintei prin vot, reprezentantul Eco-Civica a reusit sa-i
convinga pe cei prezenti ca este necesara respingerea de catre Consiliul General al Municipiului
Bucuresti a PUZ-ului Poligrafiei. Reamintim ca in zona respectva un grup imobiliar cel putin dubios
dorea ridicarea unor blocuri pe spatiul verde. Pe V1. Exista in acest sens si o hotarare judecatoreasca
(!?) care il obliga pe Primarul General la acceptarea ridicarii constructiei in acea zona. Obligatia, insa,
nu era valabila si pentru Consiliul General. Acest for ar fi trebuit sa intruneasca 28 de voturi necesare
aprobarii acestui proiect. A reusit sa stranga doar 21.
- In dimineata aceleiasi zile, doi reprezentanti ai Pactului pentru Bucurest (Dan Trifu si Nicusor Dan) au
fost solicitati sa aduca lamuriri cu privire la pozitia ONG-urilor fata de OUG nr. 114/2007. Persoana inca
nelamurita a fost deputatul PSD Carmen Ileana Moldovan. Se pare ca doamna parlamentar a inteles
pozitia noastra si ne va sprijini in votul ce urmeaza a se pritoci initial in comisia de specialitate a
Camerei Deputatilor.
18.11 - Observam invazia KVB Economic SRL in cadrul promovarii unor proiecte aduse in discutie in
fata CAT de la A(R)PM Bucuresti. Inclusiv peste rand. Si fara sa conteze ca, de exemplu, in strada
Fizicienilor nr. 26-36 pentru cele 333 de apartamente vor reveni doar 3 metri patrati de spatiu
verde/locuitor. Adica de vreo noua ori mai putin decat prevad normele de 26 mp ale OMS si UE. Cand
v-am spus eu ca este vorba de agentiiile de praduire ale mediului... Justificarea KVB Economic este ca
firma respecta normele urbanistice privind procentajul de spatiu verde fata de cel construit. Dar
densitatea celor care traiesc acolo nu conteaza? Nu conteaza aportul unui surplus de 497 de locuri de
parcare si implicit de autoturisme generatoare de noxe raportate la doar 3000 mp de spatiu verde? Nu
va exista un "impact semnificativ" asupra mediului si sanatatii riveranilor, doamna Sulfina Barbu & Co?
Un alt proiect pentru nesanatatea bucurestenilor. Halal!
- PMB vine prin ALPAB, in fata aceleiasi Comisii de Avizare Tehnica a APM Bucuresti, cu un proiect de
"Amenajare circuit turistic pe Lacul Floreasca si Tei". Se doreste, printre altele, decolmatarea lacurilor
respective. Le-am povestit celor trei reprezentanti ce ar insemna decolmatarea lacurilor vizate care au
o suprafata de circa un milion de metri patrati. Fiecare metru patrat are sub el cel putin 2,5 tone de
aluviuni depozitate aici de peste 70 de ani. Asta inseamna un minimum de 2,5 milioane de tone. Adica
cel putin 250.000 de basculante care (conform proiectantilor-beneficiari) vor cara marea majoritate a
noroiului ancestral intr-un loc aflat la o distanta de 30 de kilometri! Proiectantii nu aveau habar de
niciunul din aspectele pe care le-am relevat. Ei spuneau ca vor face din jegul aproape secular si trei noi
peninsule dupa ce vor sorta materialul aluvionar (!?). Consecinta "peninsularizarii" aducatoare de noi
spatii ultrasolicitate (inclusiv ca vad economic) va fi si micsorarea dramatica a suprafetei lacurilor si
implicit a efectului sanitar al luciului de apa. Ei nu tin cont si de faptul ca tendinta de nivelere a
aluviunilor din caldarile lacurilor vecine comunicante va face rapid ca si inexistenta munca depusa
numai pentru aceste doua dintre cele vreo zece lacuri ale salbei Colentinei. De fapt, substratul acestui
proiect, care ar trebui extins pentru toate lacurilor bucurestene, este finantarea obtinuta si acordarea
lucrarilor catre un beneficiar. Ce conteaza ca efectul indepartarii mizeriei pline de gunoaie, schelete de
animale, anvelope si produse nevidanjate, este similar cu cel al cooperativei "Munca in zadar". Le-am
propus acestor "beneficiari" ca materialul provenit din dragare sa fie ridicat sub forma unui deal ce va

putea fi amenajat ca o partie artificiala de schi. La fel ca in Germania sau in Emirate. In acest mod
Bucurestiul ar putea deveni, indiferent de sezon, cu costuri reduse, o atractie turistica, prin ineditul
noului obiectiv. Aude cineva ideea pe care o trambitez de vreo opt ani?
- Radio France International ne-a intrebat ce ar trebui facut pentru transportul din Bucuresti. Redau
telegrafic un raspuns ce a durat vreo cateva minute: descurajarea parcarilor si a traficului din zonele
centrale ale Capitalei, redarea catre pietoni a trotuarelor ocupate de autoturisme, piste functionale
pentru biciclete si o banda destinata exclusiv transportului in comun. Le-am relatat despre poluarea
aerului care depaseste cu mult concentratiile admisibile la praf si benzen, despre disparitia in
continuare a zonelor verzi care pot contracara efectele ucigatoare ale noxelor de tot felul.
19.11 - M-am intalnit cu E.R. de la Cluj si am discutat o strategie de intensificare a actiunilor impotriva
crimei preconizate impotriva Romaniei de catre cei de la RMGC.
22.11 - Teodor Frolu, un arhitect avand si destule initiative binefacatoare asupra Bucurestiului, ne-a
prezentat, alaturi de alti sefi de proiecte, la cafeneaua Van Gogh din str. Smardan, strategia pentru
centrul Bucurestiului - PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbanistica). Cateva idei revolutionare de
imbunatatire a functiunilor unor zone centrale ale Capitalei vor deveni realitate in urmatorii ani. Se pare
ca centrul Bucurestiului va fi revigorat si revalorificat pentru cetateni si mai putin pentru esapamente.
Doamne, ajuta!
25.11 - La sediul din Calea Plevnei a Agentiei de Monitorizare a Presei a avut loc o conferinta de presa
privind preconizata demolare a zonei Berzei. Partea mea de discurs s-a referit in mod special la situatia
platanilor monumentali de acolo (aflati pe lista de arbori protejati a Academiei) carora, pe altarul noii
magistrale, li s-au amputat portiuni serioase din radacini. Exista riscul pataniei din strada Sf. Stefan
unde alti tembeli municipali au montat niste conducte ce au distrus, acum vreo zece ani, mari portiuni
din radacinile unor arbori care dupa aceasta agresiune s-au prabusit. Toti, fara exceptie. Se pare ca
greselile trecutului se repeta ca un leit-motiv. A platit cineva sau va fi cineva tras la raspundere? Vom
avea grija macar de chestiunea amendarii tentativei de crima. Oricum, enormul trafic preconizat a fi
gazduit pe noua configuratie a strazii Berzei nu va avea efecte terapeutice asupra platanilor
multiseculari, contemporani cu cei mai batrani arbori similari din Cismigiu.
29-30.11 - La Hotelul Howard Johnson (fost Dorobanti) din Bucuresti, Fundatia Forum Invest a
organizat o conferinta avand ca tematica Infrastructura, dezvoltarea urbana si arhitectura de interior.
Printre invitatii romani care nu au onorat conferinta au fost Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Elena Udrea,
Varujan Vosganian. Printre cei prezenti, Sorin Oprescu, Laszlo Borbely si Gheorghe Patrascu
(arhitectul-sef al Capitalei). In prima zi am participat la sectiunea "Materiale ecologice in constructii:
trend sau avantaj economic?". Moderator, jurnalistul Ion M. Ionita. In urma unei prezentari care
propovaduia sansa inverzirii oraselor prin construirea unor terase verzi care sa compenseze vegetatia
de la sol, am avut o disputa cu moderatorul care a afirmat ca "sub coroana arborilor unde nu creste
vegetatia e mai bine sa fie parcate automobile si zonele respective sa fie compensate cu aceste terase
verzi puse pe izolatii din plastic". I-am replicat interlocutorului meu ca virtutile oxigenante ale unui
arbore plantat pe sol nu pot fi substituite de zonele verzi aeriene. Suprafetele, chiar daca ar fi egale, ar
avea un altfel de efect asupra anihilarii unor noxe si asupra absorbtiei pacatosului CO2.
- Am constatat ca reprezentantii agentiior imobiliare si-au facut un „standard”. Asta fara a consulta nici
macar un specialist din domeniul protectiei mediului. De parca imobiliarele nu ar afecta mediul...
- In conferinta primei zile din plen, reprezentanta ministerului condus de Elena Udrea ne-a povestit
despre cei 875 de km ai coridorului IV, Nadlac-Constanta. La intrebarile unei jurnaliste privind costurile
de pana acum ale proiectului ce va fi materializat intre 2013-2020, Daniela Draghia a spus ca nu le stie
pe dinafara. N-a stiut nici cu cat s-a suplimentat costul initial... M-am abtinut sa o mai intreb despre
penetrarea Retezatului de catre acest coridor IV. Era complet pe dinafara.
- Laszlo Borbely a vorbit a doua zi despre "politica de construire a 700 de parcuri intre 2009 si 2011",
despre "gandirea verde a autoritatilor locale", despre "incetarea existentei societatii de consum" si
despre „ajungerea la 20-25% a ponderii energiei regenerabile”. L-am intrebat despre sansele rezolvarii
situatiei dramatice a depozitarii celor circa 1500 de halde care ocupa peste 1000 kmp din teritoriul tarii,
precumsi despre nefolosirea unei enorme cantitati de materii prime ce pot fi extrase din aceste situri
contaminate. Raspunsul a fost ca in viitorul apropiat aproximativ 5 halde vor fi abordate in vederea
decontaminarii lor. In acest ritm avem sanse ca, daca in 5 ani efectul acestora sa fie anihilat, peste un
mileniu sa scapam de efectul celorlalte. Vazand si facand...
- Nu am putut sa o intreb pe Sulfina Barbu despre porcariile "studiilor sale" fabricate in mod grotesc de
firma sa KVB Economic SRL sau de mizeria intentiei sale de anulare a OUG nr. 114/2007.

- Primarul General Sorin Oprescu ne-a povestit despre noul hipodrom ce se va contrui in locul terenului
Lacului Vacaresti, despre pozitia sa de sprijinire a ONG-urilor in sustinerea formei actuale a OUG nr.
114/2007. A mai pomenit si despre zona Zabrauti, "care poate fi vizitata doar cu bilet de dus".
- Pe doamna Katalin Pongracz, reprezentanta Budapestei, oras avand 525 kmp (de peste doua ori cat
Bucurestiul, care are 238 kmp) si doar 1,7 milioane de locuitori, am intrebat-o cati metri patrati de spatiu
verde revin unui locuitor. Mi-a raspuns ca vreo 10 mp. Cam ca la noi. Diferenta este ca pe acolo trece
Dunarea... Egalitatea intre cele doua capitale este la statiile de epurare. Scorul competitiei: nul. Sau,
daca vreti, 0 la 0... Per total, am mai bifat o actiune la care am participat aproape platonic...
02.12 - La cererea unui membru al Platformei pentru Bucuresti, ne-am adunat la ora 17.00 la sediul
AMP sa ne punem de acord asupra abordarii urmatoarelor actiuni. Inclusiv asupra invitatiei pe care nea facut-o PSD-ul care doreste o colaborare cu ONG-urile de mediu si nu numai. Au fost discutii
furtunoase in cadrul carora unii s-au temut de politizarea noastra. Marea majoritate a celor prezenti au
demonstrat ca temerile scepticilor au fost sterile. S-a dat astfel curs invitatiei lansate de
europarlamentarul Daciana Sarbu pentru o intalnire ulterioara.
- Dimineata la CAT Bucuresti am avut parte de impertinenta celor de la KVB Economic SRL (recte
Sulfina Barbu) care au solicitat obtinerea unui acord de mediu pentru SC Pro Hotels care deja
construisera un hotel de 7 etaje in Vitan Barzesti la nr. 7D. I-am apostrofat, facandu-i borfasi. Legea nr.
135 interzice acordarea unor autorizatii dupa ce constructiile au fost materializate! Nesimtitii cu tupeu
portocaliu au fost trimisi la plimbare! Nu stiu daca s-au si dus...
- SC Autoservice Non-Stop Bucuresti-Paris SRL, nu mai conteaza de la ce adresa, doreste acord de
mediu dupa ce proiectul a fost inceput! Gestul este specific acestei tagme de aroganti. Unii ridica
blocuri si apoi platesc o amenda. Astia macar nu vor primi acord, actualmente. Oare si oameni Sufinei
vor fi tratati la fel? Ma indoiesc. Va vom tine la curent...
- Din aceeasi sedinta CAT aflam ca se va construi soseaua de legatura intre Calea Crangasi si linia de
centura, etapa I intre Calea Crangasi si Institutul Pasteur. Ne intrebam cum de in prezent ADP sector 6
planteaza intr-o veselie sute de arbori, inclusiv pe portiunea pe unde este proiectata sa treaca
soseaua...
08.12 - La ora 10.00 am avut o intalnire cu reprezentanti ai PSD care si-au exprimat interesul fata de
activitatea ONG-urilor de mediu. Organizarea initiata de Daciana Sarbu, eurodeputat, a starnit si
interesul presedintelui PSD, Victor Ponta, intamplator sau nu, sotul Dacianei. Timp de peste doua ore,
cele vreo 20 de ONG-uri prezente i-au povestit despre gravele aspecte din acest domeniu. Despre
OUG 114/2007, despre deseuri, finantari, politica UE, sau despre cianurizarea muntilor Apuseni. Victor
Ponta si staff-ul sau de mediu si-au notat multe dintre aspectele sesizate de noi si ne-au promis
sprijinul in promovarea unor legi prin care sa se rezolve aspectele agresarii si dezechilibrarii mediului.
Atat reprezentantii ONG-urilor, cat si presedintele PSD au specificat ca „rosul” si „verdele” nu vor fi
amestecate si ca interesul partilor este reciproc. Personal, am mentionat despre infestarea tarii cu
haldele de chimicale si steril, despre calitatea aerului si despre riscul aplicarii impotriva Romaniei din
partea UE a unor proceduri de infringement. Presedintele tritrandafirilor a fost coerent si a avut bunsimt in expunerile sale. Vom ramane in contact. Remarcabila si prestatia de mare conduita a Dacianei
Sarbu careia i-am multumit pentru modul in care s-a prezentat. Sa vedem...
- Tema dezbaterii de la ora 17.00 de la GDS a fost "Piata Universitatii, incotro?" Dezbaterea moderata
de Magda Carneci, filmata doar de TVR 1, a intors pe toate partile soarta arhitecturalo-pietonalopeisagistica a zonei. Autorul unor proiecte ce vizeaza centrul Bucurestiului, arhitectul Teodor Frolu, a
evidentiat tendinta moderna a descongestionarii traficului din centrele vechi ale marilor orase civilizate,
repunerea in valoare a spatiilor verzi, a circulatiei pietonale, a monumentelor istorice, tendinta
urbanistica europeana pusa pe tapet inca din anii t80-t90, care va duce in final la o revigorare turisticoeconomica a acestor zone scapate de dictatura automobilistica. Cei prezenti (arhitetii Dan Marin si
Serban Sturdza) au criticat mutarile pripite ale statuilor din zona. Fara un obligatoriu acord de mediu,
asa cum a remarcat un membru al Eco-Civica. Mai ales ca dupa terminarea parcarii subterane
betonate nu mai pot fi plantati (pe zone cu pamant pus pe betoane) la suprafata arbori viabili.
Arhitectul-sef Gh. Patrascu a afirmat ca a fost un proiect "prost pornit". Eco-Civica a reiterat lipsa de
coordonare a acestui parcaj subteran cu cea a planurilor noii magistrale de metrou spre Drumul Taberei
care va avea o iesire prevazuta chiar pe amplasamentul garajului subteran cu 240 de locuri.
Consideram inutila constructia parcarii cu trei niveluri in subteran (probabil si cu afectarea panzei
freatice) din moment ce mai exista una neocupata in aceeasi zona (Batistei), iar centrul vechi al
Bucurestiului va deveni o zona pietonala. Arhitectul Ochinciuc, seful filialei OAR Bucuresti, referindu-se
la actualul aspect dezolant al zonei, a afirmat ca este mult prea mare pretul distrugerii unui spatiu

public. Nicusor Dan de la Salvati Bucurestiul, a cerut demisia arhitectului-sef Gheorghe Patrascu pentru
atitudinea sa servila fata de Sorin Oprescu si pentru semnaturile date pentru demolarea unor
monumente istorice ce urmau a fi rase in zona Buzesti.
09.12 - La sedinta CAT de la APM Bucuresti au venit reprezentantii PMB care au un Plan de
modernizare a infrastructurii Piata Sudului-Calea Vacaresti-Str. Nitu Vasile din sectorul 4. Proiectantiibeneficiari vor sa taie vreo 90 de arbori de aliniament. Eco-Civica s-a opus. Am cerut un punct de
vedere al PS4. Daca ii vor taia, vor planta alti 900 de arbori asa cum este prevazut in HCGMB
304/2009. Pentru ca nu sunt credibili, le-am sugerat celor de la APM sa solicite executantilor ca
plantarile in compensatie sa fie realizate inainte de macelarirea platanilor dispusi actualmente pe
traseul mai sus amintit.
- SC Romenergo SA care doreste sa edifice un imobil de P+10 in Calea Floreasca nr. 246 colt cu
Soseaua Pipera nu stie cate subsoluri va avea imobilul de birouri. Nu stie de asemenea ca pe acolo
trece si metroul. I-am trimis pe proiecantii de la SC Cuantum Design SRL sa se plimbe si sa revina cu
lectia invatata...
- Octo-nonagenara Dumitrescu Tanti Virginica, fatada unor mafioti imobiliari, doreste modificarea unui
PUZ in str Fabrica de Glucoza nr. 6-8.Pe o zona V3, V4 si V5. Avizul de la PMB de defrisare a unor
arbori aflati pe cele 33,5 hectare ale terenului din sectorul 2 era expirat...
- Intalnirea de la ora 18.30 a ONG-urilor de mediu cu Sorin Oprescu, organizata intr-o anexa a Clubului
Diplomatilor de pe malul Herastraului, n-a fost rea pentru o parte dintre cei prezenti. Se pare ca am
starnit interesul primarului general si arhitectului-sef cu un plan de amenajare a unor partii de schi ce
vor putea fi ridicate pe suportul aluviunilor septuagenare depozitate pe fundul lacurilor de pe salba
Colentinei. A fost insa dramatica pentru acei ONG-isi care au in mod special ca preocupari conservarea
patrimoniului arhitectural si istoric ce s-a demolat pe strada Stirbei Voda colt cu strada Berzei.
Buldozerele au actionat miseleste toata noaptea, pazite de firme platite din banii PMB. Tragic!
11.12 - Trimitem o sesizare a Eco-Civica catre ministrul mediului si padurilor, Laszlo Borbely. Textul, pe
l-am remis si mass-mediei, poate fi citit aici (vezi Anexa 8, pag.50).
13.12 - Eco-Civica transmite un mesaj membrilor Pactului pentru Bucuresti si ai Coaltiei pentru Mediu
referitor la actiunile distinsei doamne Sulfina Barbu, mesaj al carui text poate fi vizualizat aici (vezi
Anexa 9, pag.51).
14.12. - Tot pe subiectul Sulfina Barbu primim un asa-zis raspuns-informare din partea consilierei
acesteia, doamna Alina Nita, careia ii dam replica cuvenita, astfel cum se poate observa aici (vezi
Anexa 10, pag.52).
- La intalnirea ONG-urilor de mediu cu ministrul de resort Laszlo Borbely s-a discutat in majoritatea
timpului pe baza unor subiecte propuse de Eco-Civica. Despre haldele de steril abandonate pe teritoriul
tarii, despre calitatea aerului, despre neparticiparea ONG-urilor la CAT-urile ce dezbateau subiectul
Rosia Montana si despre atitudinea Sulfinei Barbu. Domnul ministru ne-a povestit ca in 2011 se va
incepe decontaminarea a 5 (cinci) din cele peste 1500 de situri contaminate din Romania. Am remarcat
in fata celorlalti ca daca ar dura doi ani aceasta operatie, o prognoza superoptimista, sunt necesari cam
600 de ani pentru a scapa tara de acest flagel. "Asta-i situatia", mi-a replicat domnul ministru. Pe
subiectul calitatea aerului, subiect pentru care vom fi probabil sanctionati de UE, am avut un meci cu
directoarea de profil din cadrul ministerului care sustinea ca in Bucuresti exista 8 puncte de masuratori.
In realitate sunt doar vreo 4 si acelea nu functioneaza mai deloc. Nu exista bani pentru piesele de
schimb ale termostatelor ce fac posibila prelevarea probelor pentru masuratori. Dovada este
nefunctionarea panourilor APM Bucuresti, nealimentate cu date, raspandite si prafuite prin cateva zone
cu trafic intens din Bucuresti. Le putem contempla inactivitatea la Universitate, in fata magazinului
Bucur Obor, precum si in alte amplasamente. Despre situatia Comisiei de Avizare Tehnica ce discuta
situatia proiectului RMGC, Laszlo Borbely ne-a asigurat ca noul studiu de impact va putea fi abordat
intr-o dezbatere publica si ca deciziile luate vor respecta intru totul legalitatea. Privitor la sesizarea ce
incrimina lipsa de deontologie si conflictul de interese in cazul Sulfinei Barbu, in urma contactarii sefei
Comisiei de Ecologie a Camerei Deputatilor de catre ministrul Borbely (ca urmare a unui e-mail remis
cu o zi inainte), doamna deputat a afirmat ca inca din 2009 a renuntat la tutela si participarea la KVB
Economic SRL. Ce a uitat sa mentioneze deputata B.S. a fost ca vreo doi ani (intre 2007 si 2009) a
profitat de incompatibilitatea celor doua ipostaze, dupa care intr-un exces de constiinta a fost pusa in
situatia de a-si vinde participatiile avocatului sau, omitand de asemenea sa-i transmita ministrului ca
atitudinea acestor traficanti de influenta si fabricanti de studii de impact a ajuns la cotele unei nesimtiri
toxice si des interesate. In defavoarea bunului simt si mai ales a factorilor vitali ai mediului.
16.12 - Eco-Civica s-a prezentat le Curtea de Apel in procesul cu „Dambovita Center". Ni s-a alaturat si
ONG-ul „Salvati Bucurestiul”, prin Nicusor Dan. In prealabil am intrat in posesia unui document emis de

Agentia pentru Protectia Mediului din Bucuresti din care reiese ca firma mentionata a solicitat la data de
31.08.2010 un acord de mediu. Dupa ce in prealabil sustinea ca nu este necesar un asemenea
document. Conditia impusa la 31 august din partea APM Bucuresti a fost legata de efectuarea unui
studiu de impact, faza peste care beneficiarul trecuse. N-a tinut! Oricum, la urmatorul termen, din 3
martie 2011, instanta va putea constata incercarea de eludare a legii de catre acesti casapitori ai
mediului care dispretuiesc autoritatile, societatea civila si poate mai ales calitatea vietii bucurestenilor.
Poate este bine sa reamintesc ca vreo 11 hectare de zona verde si circa 800 de arbori au fost betonate
in mod barbar, inainte de a avea toate autorizatiile necesare, de catre niste investitori carora nu le-a
pasat decat de interesul afacerii lor. S-a intamplat in plin centru al Capitalei, in perimetrul Stirbei VodaSplaiul Independentei-str. Constantin Noica-Calea Plevnei si in pofida impotrivirii celor din Primaria
Sectorului 1 si a unui ONG, denumit Eco-Civica.
17.12 - In fata sediului PMB din Splaiul Independentei, ONG-uri bucurestene l-au somat, simbolic, pe
Primarul General Sorin Oprescu sa paraseasca Primaria Capitalei intr-un termen de 72 de ore. Intr-un
decor hibernal, cu un excavator, vuvuzele, portavoci si lozinci scrise si vociferate. A fost o parafrazare a
abuzurilor scrise emise de catre aceasta institutie care a remis unor locuitori ai zonei Buzesti somatii de
parasire in 72 de ore a propriilor locuinte in vederea demolarii intempestive a acestora. Legea nu
permite evacuarea in strada a oamenilor in intervalul de la 1 decembrie si pana dupa sarbatorile de
Paste. Demolarile respective, executate in zone cu monumente de arhitectura si protejate istoric, nu
aveau obligatoriul aviz al Ministerului Culturii si au fost realizate si banditeste in toiul noptii, cu
tulburarea linistii publice. Argumentatia sterila a lui Sorin Oprescu a putut fi confirmata si de sedinta
CTUAT din aceasi dimineata, sedinta la care Eco-Civica a ajuns sa participe. Inca o data am constatat
masurile pompieristice, fara un plan prealabil, ale Primarului General, sfatuit probabil de niste "penali".
Unii membri ai Comisiei Tehnice de Urbanism au fost consternati de "cat de razna a luat-o primarul". La
fel ca in cazul, pe care am uitat sa-l mentionez ieri, cand PMB a solicitat Agentiei de Protectie a
Mediului un acord de mediu necesar in mod obligatoriu inainte de a se purcede la mutarea statuilor de
la Universitate si de distrugerea zonei verzi de acolo in vederea sapaturilor pentru parcajul controversat
care a uratit dramatic buricul Capitalei. Reprezentantii Primariei Capitalei au aflat cu acesta ocazie ca
acordul de mediu nu se poate elibera retroactiv! Asa ca Oprescu & Co vor putea fi adusi, si din acest
motiv, in fata instantelor de judecata...
20.12 - M-am intalnit cu trei masteranzi de la ASE care aveau ca tema de proiect calitatea mediului din
Bucuresti. Unul dintre ei am retinut ca se numeste Mihai Ionescu. Le-am povestit situatia care ar putea
constitui tema pentru cel putin trei doctorate. Mi-au multumit si m-am lasat mituit cu un ceai de fructe de
padure.
- Domnul Zahariea, un inimos voluntar de mediu, mi-a adus numarul din 13 decembrie al cotidianului
Ring. Pe prima pagina a ziarului distribuit gratuit troneaza titlul articolulului: "Dovada furtului parcurilor
din sectorul 3". Amanuntele explicitate in pagina 4 (si care pot fi citite aici (vezi Anexa 11, pag.54)) ne
lamuresc despe "rechinii imobiliari" si despre "mafiotii terenurilor" care "au pus mana pe zeci de hectare
in sectorul 3 al Capitalei”. Se mentioneaza si despre "vilele din parcul Prisaca Dornei", subiect pe care
Eco-Civica il toaca de ani de zile, aratand cu degetul acuzator spre matrapazlacurile facute de
tandemul Liviu Negoita-arhitect-sef Stefan Dumitrascu. Locul lor, intr-un stat de drept, era de mult dupa
gratii. Din pacate statul nostru e de stramb...
21.12 - Am intrat in posesia sentintei irevocabile pe care a pronuntat-o Tribunalul Bucuresti prin care
Niculae Radulescu-Dobrogea, presedinte al ONG-ului Eco-Civica, a castigat procesul cu Jandarmeria
Romana, dupa un an si patru luni de hartuire imbecila, din pricina unor acuze fantasmagorice facute de
o institutie care de prea multe ori consuma degeaba banii contribuabililor. Faptele petrecute fusesera
puse site-ul nostru www.eco-civica.ro incepand din 31.08.2009. Comunicatul TMB il puteti urmari aici
(vezi Anexa 12, pag.55).
- Cu nr. 2580/20.12.2010, Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu raspunde
unei sesizari prin care le aduceam la cunostiinta defrisarile ilegale facute in incinta SC UTI Defense &
Security Enginering SA din Soseaua Oltenitei nr. 107-A, sectorul 4. Au fost amendati pentru defrsarile
ilegale. Nu stim cu cat... Dupa control, au obtinut retroactiv un aviz de defrisare pentru 29 de arbori,
societatea luandu-si obligatia de a planta 281 de arbori. Le-am explicat celor de la GNM Bucuresti ca
HCGMB 304/2009 (Norme privind protectia parcurilor si a zonelor verzi din Bucuresti) prevede
aplicarea unor amenzi de peste 5000 de lei pentru fiecare arbore defrisat ilegal (in cadrul societatilor)
si, ca atare, i-am rugat sa se conformeze acestui act normativ. Vom sesiza de acum inainte, in paralel
si Directia de Inspectie din cadrul PMB.
23.12 - Dinu C. Giurescu publica la editura Vremea din Bucuresti (sub coordonarea doamnei Silvia
Colfescu), in colectia "Planeta Bucuresti", cartea intitulata "Arhitectura Bucurestilor, incotro?"

Constatam cu satisfactie citarea pe parcurs a ONG-ului Eco-Ecivica si a lui Niculae RadulescuDobrogea in vreo douazeci de situatii. Este o alta dovada a implicarii noastre in domeniul soartei
Capitalei Romaniei. Mentionez ca nu il cunosc pe domnul Dinu C. Giurescu si ca aparitia acestei carti
mi-a fost semnalata de arhitectul Gheorghe Leahu. Poate ca trebuie mentionat motto-ul cartii:
"Locuitorii Romaniei au dreptul la arhitectura si peisaj la fel cum au dreptul la sanatate si justitie"(citat
din declaratia de la Cluj a Ordinului Arhitectilor din Romania).

ANEXA 1
ECO CIVICA – Organizatie Neguvernamentala pentru Protectia Mediului
Bd. Ferdinand 141-A, et. 3, ap. 25, sect 2, Bucuresti, tel/fax : 0216426478 ;
0727098853; E-mail ecocivica@yahoo.com ; www.eco-civica.ro
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA IX-A
Dosar 44429/3/2009
Termen 16.03.2010
Domnule Presedinte,
Subscrisa ECO CIVICA, Organizatie Neguvernamentala pentru Protectia Mediului, avand sediul in Bd.
Ferdinand nr. 141 A, et. 3, ap. 25, sectorul 2, Bucuresti, ca urmare a parcurgerii inscrisurilor materiale
primite din partea reprezentantilor SC Dambovita Center SRL cat si a celor receptionate din partea
Primariei Sectorului 1 din Bucuresti, dorim a face urmatoarele precizari:
Cu privire la documentul INTAMPINARE primit la 19.01.2010 din partea reprezentantilor Dambovita
Center, prin care se cere de catre Primaria Sectorului 1 anularea HCGMB nr. 106/2009:
La pagina 3 se face afirmatia “interpretarea prevederilor...privind caracterul zonei V1a” si apoi
“principala utilizare a acestei zone este de spatiu plantat, insa sunt admise si construciile”. Se omite a
se specifica ca aceste constructii sunt permise pe DOAR PE 15% DIN SUPRAFATA!
La p.4 si 5 – “Interpretarea izolata a articolului 71 din OUG nr. 195/2005, ca o interdictie absoluta de
schimbare a destinetiei terenurilor amenajate ca spatii verzi...este eronata si excede limitarilor stabilite
de reglementarile speciale”.
Poate cineva sa decida ca “o lege este eronata si excede limitarilor stabilite de reglementarile
speciale”? Speculatiile cu “ratiunea legii privind protectia mediului” sun cel putin jenante. Mai ales cand
grija pentru mediu in acest caz este ca si inexistenta. Poate fi comparat aportul catorva oameni la
deteriorarea calitatii mediului cu cel al catorva mii de oameni care vietuiesc pe 35% spatiu verde dintr-o
suprafata totala - asa precum in cazul nostru? Dupa cat timp spatiile verzi din cadrul unui amplasament
reamenajat isi vor relua menirea si functiunea initiala ? S-au taiat acolo multe sute de arbori in mod
ilegal si fara a se planta imediat ceva in compensatie ! De ce nu s-au facut plantarile compensatorii,
conform protocolului cu PMB ? Oxigenul vital este generat de betoane, inundatii si automobile ?
La p. 6 si 7 Suma locurilor de parcare calculate este de 133 (hotel) + 87 (apartamente) + 26 (sala de
conferinte) + 2204 (birouri) + 4000 (spatii comerciale). Adica un total de 6450 de locuri de parcare.
Conform Directiei Generale de Infrastructura si Servicii Publice a PMB, Directia Transporturi, Drumuri si
Sistematizarea Circulatiei s-au acceptat si avizat (cu nr. 10253 la 23.12.2008) doar 4500 locuri de
parcare !!!???
La p.11, pomenindu-se despre “dezbaterea publica a proiectului de hotarare”, nu s-a pomenit nimic
despre faptul ca oponentii acestui proiect au fost reprezentantii Ordinului Arhitectilor, ai unor ONG-uri
bucurestene, persoane particulare, iar cei care au perorat in favoarea acestui proiect erau beneficiarii
cu contract sau fara, ai celor interesati. Transparenta, deontologie? L-am intrebat pe consilierulrevolutionar Dinca daca stie ce a votat. Habar nu avea! L-am lamurit si mi-a replicat, “cred ca aveti
dreptate”. L-am intrebat atunci de ce ati votat asa? A ridicat din umeri...
La p.13: “Nu se doreste realizarea unui Mall si transformarea amplasamentului intr-un spatiu comercial,
ci se urmareste realizarea unui complex de cladiri care sa puna in evidenta frumusetea zonei...” Hilar !
Ne
intebam, de ce nu s-a decis acolo realizarea unui parc, asa cum a si fost...?
La p.14 se insiruie intru-un borderou, inscrisurile depuse de SC Dambovita Center SRL. Lipsesc :
- STUDIUL HIDROGEOLOGIC;
- STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI;
- DEZBATEREA PUBLICA PREMERGATOARE DECIZIEI DE MEDIU
Ne intrebam: Nu ar fi fost normal, logic si legal ca Avizarea de Mediu sa fie facuta dupa votul dat de
Consiliul General al Municipiului Bucuresti?
Conform Procesului Verbal al sedintei CGMB din 30 martie 2009 consilierul PNL Dan Meran a cerut
prefectului ca “aceasta doamna Directoare Mihaela Saceanu care a semnat acest aviz sa raspunda si
in fata noastra”.
Despre interventiile lui Nicusor Dan de la ONG-ul Salvati Bucurestiul! Si despre cele ale
reprezentantilor Eco Civica, aprobate in prealabil de catre plenul CGMB – nimic ! Nici un cuvant despre
opiniile multi-critice ale dlui. Mircea Ochinciuc, Presedintele Filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor,

adresate proiectului. Nimic despre punctul de vedere al cetatenilor neatarnati, perindati pe la tribuna
CGMB. Nimic despre cei care in mod interesat si nedeontologic care au vorbit despre avantajele
acestui proiect. Sa recunosti
ca persoana publica si ca arhitect-sef al Bucurestiului ca in Romania nu avem o Dezvoltare Durabila
este un alt punct de vedere pe care reprezentantii de la Dambovita Center nu aveau cum sa-l itereze in
documentatia lor. O face Eco-Civica, si o va putea dezvolta. In Hotararea de aprobarea PUZ-ului
“DAMBOVITA CENTER” din 30.03.2009 se mentioneaza “ zona CA2 – zona centrala cu functiuni
complexe, cu cladiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 m si partial V1a...”. Intr-adevar
cele trei cladiri (P+26E, P+30E si P+34E, ultima avand inaltimea de 155 m), se incadreaza la accente
de peste 45 de metri... PUZ-ul aprobat, ca si avizul de urbanism, cat si RAPORT-ul privind aprobarea
PUZ-ului (semnat de arhitect-sef al Municipiului Bucuresti), nu mentioneaza adancimea fundatiilor sau
numarul nivelelor de subsol... Remarcam aprobarea data acestui proiect din partea Comisiei Tehnice
de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Bucuresti. Din aceasta comisie face parte si profesorul arhitect
dr. Constantin Enache, seful acestui proiect si concomitent membru al acestui for. Nu este un caz
izolat...
* Cu privire la setul de inscrisuri suplimentare primit la data de 16 februarie in cadrul sedintei de
judecata, ce completeaza probatoriul din Dosarul nr. 44429/3/2009 :
1 – Celor domiciliati in zona viitorului santier, adica pe stada Constantin Noica si Calea Plevnei, li s-a
promis “Efectuarea unui studiu de impact asupra cladirilor invecinate” si “Monitorizarea nivelului apei
subterane pe toata durata de executie a lucrarilor”. Exista “beneficiari” care nu au fost de acord cu
initiativa celor de la Dambovita Center.
2 – ASIGURARILE realizate intre Contractantul SC Dambovita Center SRL, printr-o “Nota de
Acoperire”, “acopera pagubele materiale produse proprietatii Dumneavoastra...rezultate din
desfasurarea acestei activitati”.
Ne exprimam nedumerirea cu privire la obtinerea unui aviz din partea Agentiei Regionale pentru
Protectia Mediului Bucuresti, document aflat la dosar, care specifica clar ca PUZ-ul – Ansamblul
multifunctional urban “Dambovita Center”...urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de
mediu”. Conform acestui document semnat de Directorul Executiv Chim. Simona Mihaela Saceanu,
calitatea mediului nu este afectata de acest proiect. Adica pe de o parte nu este nevoie de un Studiu de
Impact, asa cum Eco Civica a cerut beneficiarului in sedinta Comisie de Avizare Tehnica de la ARPM,
iar pe de alta parte beneficiarul studiaza impactul santierului si al freaticului modificat asupra caldirilor
...!? Sa fie mai constient beneficiarul de impactul lucrarilor sale asupra mediului decat cei de la Agentia
Regionala de Mediu –
Bucuresti?
O alta scapare a celor de la Dambovita Center este lipsa unei asigurari date prezumtivilor afectati
de acest proiect si pentru perioada de dupa terminarea lucrarilor. Reiterez aici ca ridicarea
nivelului freaticului din zona se va peterce in mod agresiv si necontrolabil, mai ales dupa incetarea
activitatii santierului al carui impact nu va mai fi monitorizat. Precedentul similar al cazului blocului
Bancorex ridicat de pe Calea Victoriei, imobil pentru care s-au excavat doar doua subsoluri sub nivelul
carosabilului zonei, dar care prin dezlocuirea nivelului ancestral al panzei freatice a reusit inundarea
tuturor fundatiilor si subsolurilor cladirilor din zona (CEC-ul, Muzeul de Istorie, Ministerul de Interne,
Magazinul Victoria si chiar Primaria Capitalei) – dorim a nu se repeta. Mi ales ca excavarile de la
Dambovita Center sunt preconizate pentru 5S (cinci subsoluri) si pe o arie cu mult mai extinsa decat in
cazul pomenit. Reamintim ca panza freatica se afla si aici la doar 4,5 metri sub carosabil.
Un studiu hidrogeologic ne-ar fi aratat si efectul modificarii nivelului panzei freatice asupra liniei de
metrou invecinate si asupra zonei betonate a canalului dambovitean.
Prin toate aceste expuneri de motive, consideram ca Eco-Civica a demonstrat o multitudine de
prejudicii pe care acest proiect l-ar aduce, in cazul materializarii sale. Ne rezervam dreptul de a mai
face si alte adaugiri si a aduce si alte probe in acest sens.
Cu stima deosebita,
Presedinte Eco-Civica
Niculae Radulescu Dobrogea
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Editia Scrisa APR
Bucurestiul murdar
Niculae Radulescu Dobrogea
Dosar
Este indubitabil ca bucurestenii au parte de cel mai murdar oras din România.
Iata de ce:
30% dintre locuitorii Capitalei nu-si platesc serviciul de salubritate. 25% dintre strazile urbei sunt de fapt
ulite neasfaltate. Aportul acestora la cea mai inestetica zapada din Europa poate fi obser-vat, mai ales
dupa ninsoare, urmarind cromatica traseelor auto dinspre periferie spre centru.
Circa 400 de tone de praf si noroi se depun anual pe fiecare km patrat al Capitalei (estimare optimista). Cosurile de gunoi lipsesc în mod inadmisibil de pe mai toate arterele de circulatie. Iar când
exista, sunt suprasolicitate. Bucurestiul este si poluatorul numarul 1 al Dunarii. Zilnic, circa zece
vagoane de fecale umane autohtone alimenteaza canalul dâmbovitean subteran care nu-si epu-reaza
apele menajere. Si nici pe cele industriale. Se infesteaza astfel, în aval, Argesul, Dunarea cu Delta sa si
Marea Neagra. Multe alte materii organice similare necanalizate sunt mutate de colo-colo printr-o
vidanjare catastrofala pentru biodiversitate si sanatate.
Marea majoritate a santierelor genereaza noroi si praf. Fara frontiere. Spatiile verzi, care au cât de cât
iarba pe ele, nu-si delimiteaza perimetrul printr-o borduire menita sa retina praful si noroiul emulsionate
si antrenate dupa fiecare ploaie.
De multe ori, stropirea zonelor verzi se face cu furtunuri sub prea mare presiune, de catre persoa-ne
nepricepute.
Exista zone teoretic înierbate (de exemplu, în cartierul Colentina), cu noroaie având profiluri de 10-15
cm înaltime, pe care se parcheaza masini. Aici, ca si în alte sute de parti ale metropolei, mersul pe
trotuar a devenit imposibil. Autoturismele, care sunt parcate de obicei la marginea carosabilului sau pe
trotuare, reusesc sa imobilizeze mari cantitati de praf si gunoaie ce nu pot fi
colectate de salubritate. Siguranta pietonilor nu este respectata. Fecalele celor circa 100.000 de câini,
cu si fara stapâni, lasa zilnic cel putin 150.000 de amprente inestetico-mirositoare. La fieca-re 5 metri
de trotuar, exista cel putin o marturie a bunilor prieteni ai omului. Efectul parazitilor intestinali ai
patrupedelor este semnalat în van de catre medici. Ritmul anual de disparitie a peste 100 de ha de
spatii verzi diminueaza dramatic numarul de arbori aspiratori de noxe. Substituirea filtrelor naturale cu
betoanele plantate irational scade speranta de viata a bucurestenilor, si asa mai mica cu cinci ani decât
media pe tara. Pentru fiecare autoturism nou înmatriculat dispar 1–2 arbori. Toaletarile copacilor,
retinatori naturali de noxe, se executa neprofesionist. În loc de 30%, asa cum prevede legislatia din
domeniu, coroana arboricola este amputata în proportie de circa 70–80%. Astfel, se micsoreaza si
cantitatea de oxigen. Ca si termostatarea binefacatoare din zile-le calduroase. Garda de Mediu si
Politia reactioneaza la sesizari cu întârziere sau deloc. Ca si Inspectoratul de Stat în Constructii. Se
observa o tendinta acuta de cocolosire a agresarii mediului de catre Politia Comunitara din fiecare
sector. Interesele sefilor locali au prioritate. Lipsa a circa 750.000 de arbori de aliniament face ca
aspiratorul natural al mizeriilor din atmosfera sa functio-neze cu cel putin 50% sub capacitatea sa. Este
mult diminuat si sistemul natural de drenare a surplusului pagubos de apa, constatat dupa fiecare
ploaie mai consistenta. Canalizarea învechita e suprasolicitata de negândite constructii noi. Azbestul,
un material dovedit cancerigen, interzis de a fi utilizat de peste 30 de ani în lumea civilizata, este înca
prezent pe acoperisuri, în izolatii sau în conductele de azbociment. Pierderile de apa potabila sunt
estimate la circa 50%. Conductele vechi si ciuruite sunt corodate rapid de apa clorinata. Consecintele:
blocari de circulatie si santiere ad-hoc generatoare de urâtenie si insalubritate. Sa pomenim si despre
bolile generate de halome-tani sau despre buzunareala adiacenta? Cantitatea de praf este de peste
doua ori mai mare decât prevad normele admisibile. Cantitatea de hidrocarburi cancerigene scapate
din tevile de esapa-ment depaseste de peste 6 ori limita maxima admisibila. Arhitectii de la sectoare si
din structurile Capitalei îsi aproba, unii altora, devalizarea în ritm frenetic a zonelor verzi. Si consilierii
municipali sunt coautori la desertificarea rapida a Capitalei. Curatenia din pietele agroalimentare este
sub orice limita. Pe locul I în acest top al mizerabilitatii se afla Piata Obor. De circa 5 ani acest
mastodont agroalimentar european a ajuns una dintre cele mai inestetice, inospitaliere si jalnice arii de
cumparaturi din România. Sutele de mii de mucuri de tigari din statiile RATB, cât si fumatul soferilor din
aceste mijloace de transport în comun sunt alte dovezi ale grijii municipalitatii pentru curatenia si
sanatatea locuitorilor Capitalei. Garile Capitalei sunt alte mari depozitare ale indolen-tei unor fumatori.

Marturii vii ale mizeriei bucurestene sunt câinii murdari si agresivi, mai ales pe timp de noapte. Vrabiile,
ce pot sa se spele des în baltoace maronii. Turturelele noastre care sunt cu mult mai cenusii decât
suratele lor de prin alte parti. La fel si pescarusii. Porumbeii au culori de camuflaj. Doar doua gropi de
gunoi din aria adiacenta Capitalei sunt autorizate. Restul de câteva zeci sunt denumite „spontane“ si
neamenajate. O alta dovada, usor de remarcat, este si decolora-rea de la gri intens spre gri pal a
zidariei blocurilor, dinspre parter spre etajele superioare. Gravitatia, ploaia si vântul contribuie la
cenusiul zugravelii. Salba lacurilor de pe Colentina, nedre-nata de mai bine de 70 de ani, are un strat
de aluviuni si mizerii depozitate de peste doi metri înaltime. Iarna, aceasta înnoroire gigantesca e si mai
vizibila, si mai migratoare, în urma intem-periilor. Zi de zi, odata cu realizarea înghesuita a fiecarui nou
proiect urbanistic, obiectivul atingerii celor 26 mp de spatiu verde/locuitor, recomandat de OMS si UE,
se îndeparteaza. Arhitectul-sef al Bucurestiului, Gheorghe Patrascu, si nu numai, considera OUG
114/2007 (care a legiferat aceas-ta tinta pentru anul 2013) drept „o prostie“. Am aflat ca Consiliul
General al Municipiului Bucuresti a atribuit 300.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate privind
înverzirea teraselor de pe blocurile din Bucuresti! Penibil... În schimb, Normele de Protejare a Zonelor
Verzi, initiate de ONG-ul Eco-Civica, devenite HCGMB nr. 304/31.08.2009, sunt terfelite de primariile
de sector. La fel ca si Legea mediului. Parerea ONG-urilor care încearca sa mai echilibreze actualul
dezastru ecologic e considerata de catre autoritati „amestec în treburile interne“. Practic, toate
proiectele care capata girul Agentiilor de Protectie a Mediului (locala, regionala si Ilfov) îsi modifica
ulterior procentajul de spatiu verde. Beneficiarii, vinovati de aceste ilegalitati, nu patesc niciodata nimic.
Deciziile materializarii unor proiecte ce aduc impact calitatii mediului, dezbatute si de comisiile de
avizare tehnica de pe lânga Agentiile de Protectie a Mediului, sunt luate în final de catre directorul de
agentie, subordonat politic. Studiile de impact, obligatorii în cazul proiectelor ce pot afecta cali-tatea
mediului, sunt realizate partinitor, doar în avantajul beneficiarului. Sau, în functie de relatii, sunt evitate.
În acest sens, amintim proiectul „Dâmbovita Center“, care, amplasat pe aproximativ 10 ha ale unei
foste zone verzi, nu ia în calcul morfologia freaticului zonei si noile coordonate ale traficului. Si nu
numai. Etapa de dezbatere publica, obligatorie în cadrul proiectelor mai sus-mentionate, trebuie sa ia în
consideratie parerea riveranilor si a celor care se simt afectati de o viitoare investitie. Padurile Baneasa,
Snagov, Corbeanca si alte arii împadurite adiacente Capi-talei au fost casapite. Coruptia si traficul de
influenta au avut un rol esential. Fosta Zona de Protectie Sanitara Periurbana a Bucurestiului a devenit
o amintire. Studiul facut pentru Bucuresti, la nivelul anului 2003, de catre Institutul de Sanatate Publica,
conform caruia anual în Capitala se produc 10.000 de decese cauzate de influenta factorilor de mediu,
este depasit. Estimam ca, actualmente, zilnic mor din cauza mizeriilor îngurgitate din aer, apa sau din
produse acumulate de solul infestat circa 40 de oameni. Mai mult decât numarul de victime cauzate de
razboiul din Irak.
O concluzie, pastrata în sertarele autoritatilor sanitare si ale Institutului de Sanatate Publica:
bucurestenii nascuti în ultimii 10-15 ani constituie prima generatie mai nesanatoasa decât cea a
parintilor lor... //
http://www.revista22.ro/bucure351tiul-murdar-7933.html

ANEXA 3
Legea care interzice betonarea parcurilor si a spatiilor verzi, castrata in comisia din Camera
Deputatilor
de Catiusa Ivanov HotNews.ro
Marti, 11 mai 2010, 23:53 Economie | Imobiliar
Comisia pentru Administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru
ecologic din Camera Deputatilor a desfiintat marti, 11 mai, singura lege
care proteja spatiile verzi. Comisia a luat in discutie Ordonanta de
Guvern nr. 114/2007 care interzicea schimbarea
destinatiei spatiilor verzi si a scos din actul normativ tocmai aceasta
prevedere, dand astfel unda verde la betonarea parcurilor si a altor spatii verzi.
“Astazi, la Comisia de Administratie publica s-a introdus pe ordinea de zi suplimentara proiectul de lege
privind aprobarea Ordonantei 114/2007, privind protectia spatiilor verzi. In cadrul dezbaterii, articolul 71
care interzicea schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi, nu a fost aprobat in forma
initiala ci a fost votat un amendament care l-a modificat complet si l-a golit de continut. Colegii din
Comisie, cu exceptia grupului PNL si cred ca a UDMR, au votat pentru adoptarea acestor modificari.
Autoritatea locala va trebui sa le dea autorizatie de construire proprietarilor acestor terenuri, si atunci
zeci de hectare de spatii verzi vor fi distruse. Speram ca peste doua saptamani, cand proiectul va
ajunge in plenul Camerei Deputatilor, sa convingem colegii sa il trimita inapoi la Comisia de
Administratie publica pentru a fi reintrodus textul initial al articolului 71. Aceasta lege ar fi utila daca ar
exista aceste register ale spatiilor verzi. Cum ele nu exista si nu mai este nici articolul 71, toti cei care
au terenuri pe spatiile verzi vor profita de acest vid si vor putea defrisa si construi”, ne-a declarat
deputatul PNL Lucia Ana Varga, membra in Comisia pentru Administratie publica.
Nicolae Radulescu Dobrogea, presedintele fundatiei Ecocivica, spune ca aceasta modificare legislativa
este o crima impotriva oxigenului si o contributie inconstienta la proliferarea noxelor. “Inainte sa apara
Ordonanta 114/2007, dispareau 110 ha de spatii verzi pe an. Daca va fi adoptata in aceasta forma, ne
vom intoarce la situatia de acum trei ani. Este un genocid impotriva populatiei urbane. Ne vom organiza
si vor iesi in strada sute de oameni. Ne vom proteja oxigenul. Sunt oripilat. Nu ne-a spus nimeni, nimic.
Nu ne-a intrebat nimeni nimic. A fost pusa pe furis pe ordinea de zi”, spune acesta.
Text initial:
Art. 71. - (1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in
documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa,
indifferent de regimul juridic al acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt
lovite de nulitate absoluta.
Text modificat:
Art. 71
(1) Protectia si dezvoltarea retelei de spatii verzi din localitati constituie obligatia si responsabilitatea
autoritatilor administratiei publice locale, a tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Administrarea spatiilor verzi inventariate si evidentiate in registrele locale ale spatiilor verzi,
intocmite de autoritatile administratiei publice locale, se face cu respectarea legislatiei specifice privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din localitati.
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi, prevazute la alin (2) trebuie corelate cu prevederile planurilor
urbanistice generale si ale regulamentelor de urbanism intocmite conform legislatiei specifice din
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.
(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatea publica centrala pentru
amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura si lucrari publice sunt responsabile de elaborarea
strategiei referitoare la conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi, ca parte integranta a Strategiei
de dezvoltare teritoriala a Romaniei.

Spatii verzi amenintate in Bucuresti
Daca actul normativ va fi adoptat in forma propusa marti de Comisia pentru Administratie publica din
Camera Deputatilor, se va da liber la betonare pentru urmatoarele spatii verzi:
_ 5.000 mp din Parcul Bordei;

_ pe jumatate din Pepiniera Petricani ar putea aparea un mall;
_ baza sportiva Spartac;
_ 9.000 mp din Parcul Circului;
_ cateva hectare din parcul Tineretului;
_ parculete dintre blocuri
_ Strandul Tineretului
_ Fostele Stranduri Tei si Floreasca
_ Peninsula din Lacul Baneasa
_ Cuva Lacului vacaresti
_ 12 ha din Parcul Titan
_ Bazele sportive de pe Lacul Grivita
_ Parcul Operei
_ Parcul Verdi
Componenta comisiei:
Boiangiu Victor - PD-L
Bordeianu Dan Indep.
Buican Cristian PNL
Buta Sorin Gheorghe PD-L
Cantaragiu Bogdan PD-L
Ciocan Gheorghe PSD+PC
Dusa Mircea PSD+PC
Fenechiu Relu PNL
Gherasim Vasile PD-L
Iorgus Zanfir PD-L
Longher Ghervazen Minoritati
Macaleti Costica PSD+PC
Marinescu Antonella PSD+PC
Nica Dan PSD+PC
Oltean Ioan PD-L
Pieptea Cornel PNL
Ratoi Neculai PSD+PC
Seres Dénes UDMR
Soporan Vasile Filip Indep.
Stan Nicolae PD-L
Taga Claudiu PNL
Timpau Radu Bogdan PNL
Uricec Eugen Constantin PD-L
Varga Lucia-Ana PNL
Vladoiu Aurel PSD+PC
Zamfirescu Sorin Stefan PD-L
Zgonea Valeriu Stefan PSD+PC
Bobes Marin PD-L
Presedintele Comisiei este Sulfina Barbu (PDL), iar vicepresedinte Calin Ion (PSD + PC).

ANEXA 4
ECO CIVICA – Organizatie Neguvernamentala pentru Protectia Mediului
Bd. Ferdinand 141-A, et. 3, ap. 25, sect 2, Bucuresti,
tel/fax : 0216426478; 0727098853; E-mail : ecocivica@yahoo.com ; www.eco-civica.ro
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA IX-A
Dosar 44429/3/2009
Domnule Presedinte,
Subscrisa ECO CIVICA, Organizatie Neguvernamentala pentru Protectia Mediului, cu sediul in Bd.
Ferdinand 141-A, et. 3, ap. 25, in baza art. 304 din Codul de Procedura Civila, formuleaza in
contradictoriu cu :
- S.C. Dambovita Center SRL cu sediul in Bucuresti, str Stirbei Voda nr. 174-176, sectorul 1.
- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5,
Bucuresti.
RECURS
impotriva sentintei civile nr. 977/2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a IX-A, in dosarul nr.
44429/3/2009, prin care s-a respins cererea noastra de interventie in actiunea de anulare a HCGMB nr.
106/2009.
In conformitate cu art. 304 pct.9 din Codul de Procedura Civila, solicitam admiterea recursului,
modificarea sentintei civile atacate in sensul admiterii cererii noastre de anulare, avand urmatoarele
considerente:
Analizarea actelor si lucrarilor dosarului, nu a tinut cont si de urmatoarele:
- La sedinta CGMB din 30 martie 2009, in care s-a discutat PUZ-ul “Dambovita Center”, din partea ECO
CIVICA si din partea Asociatiei Salvati Bucurestiul, si-au exprimat in plen oponentele fata de acest
proiect,
Niculae Radulescu Dobrogea (EC) si Nicusor Dan (SB). Un punct de vedere similar cu cel al
reprezentan-tilor societatii civile a fost exprimat si din partea Consilierului General - Dan Meran, care
referindu-se la “acesta monstuozitate”, printre altele a reiterat si absurditatea lipsei unui Aviz de Mediu
si implicit a unui obligatoriu Studiu de Impact. Pot fi considerate aceste interventii, aflate in Procesul
Verbal de sedinta al zilei, ca neintemeiate de catre tribunal?
- “Raportul de Specialitate emis de Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului a fost favorabil”!
Aducem la cunostiinta Instantei de Judecata, faptul ca Seful de Proiect, prof . dr. Costantin Enache,
este un membru al acestei Comisii, fiind de altfel un reputat arhitect. Majoritatea membrilor CUAT sunt
cadre didactice ale Universitatii de Arhitectura si isi acorda reciproc sprijinul si votul in cazul unor
proiecte semnate chiar de colegii lor. Lipsa de deontologie si conflictul de interese pot fi tratate cu
indulgenta si neamendate de catre tribunal? Si in cazul acestui for, din care a lipsit reprezentantul
Ministerului Mediului, au existat totusi voturi impotriva acestui proiect. Putem reaminti aici ca si Ordinul
Arhitectilor din Romania, forul national al acestei bresle, prin arh. Dan Marin, reprezentant in Comisia
de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din Bucuresti, si-a exprimat dezacordul fata de acest proiect.
Acelasi punct de vedere l-au avut si arhitectii Serban Sturdza cat si Mircea Ochinciuc, presedintii OAR
pe tara si respectiv pe Bucuresti.
- Cu privire la lipsa Avizului de Mediu, reamintim ca ARPM specifica ca “procedura de adoptare fara
aviz de mediu” a fost emisa “conform opiniilor Comisiei Special Constituite si in absenta comentariilor
din
partea publicului”. Afirmatie este neadevarata! Doi membri ai Eco Civica, Dan Trifu si Niculae
Radulescu Dobrogea, membrii ai CSC, si-au exprimat oponenta chiar in ziua in care dupa sedinta CSC,
ARPM-ul si-a
dat in mod abuziv avizul. Nu a existat un Proces Verbal al sedintei din care sa se poata urmari parerea
votantilor. Este cunoscuta prevederea Regulamentului de Aplicare al Planului de Urbanism General al
Municipiului Bucuresti, conform careia in cazul unor proiecte ce depasesc suprafete de 3000 de metri
patrati, este obligatoriu un Studiu de Impact! Si implicit o Dezbatere Publica a acestui Studiu (ce ar fi
trebuit organizata tot de ARPM), conform Legii 86/2000, care constituie transpunerea legislatiei
europene din acest domeniu (Conventia de la Aarhus semnata si parafata de Romania). Reamintim ca

acest teren situat in centrul capitalei are o suprafata de 95.000 mp. Conform ARPM rascolirea a
aproape 10 ha din
centrul Bucurestiului, cat si amplasarea celor mai inalte constructii din Bucuresti, “nu necesita evaluare
de mediu“. Si din acest motiv, Eco Civica considera neemiterea Avizului de Mediu ca pe un act abuziv
al ARPM.
Putem conchide ca si din acest motiv, PUZ-ul la care ne referim este ilegal.
- “Proiectul facut public” nu a ajuns si la cei care l-au contestat. Un anunt de cateva randuri postat intrun ziar, e ridicol. Cum poate fi interpretata lipsa unor panouri explicative la fata locului unde urma sa se
materializeze acest proiect?
- Afirmatia conform careia “Opiniile catorva persoane, indiferent de calificarea acestora nu sunt
suficiente pt. a considera ca proiectul a intampinat o rezistenta din partea publicului” este in
contradictoriu cu o alta afirmatie facuta inainte si anume aceea ca “publicul nu s-a aratat interesat de
acest proiect”, emisa de ARPM!
- Unde au fost plantati cei 364 de arbori (si nu 361), ca obligatie a compensarii celor 91 (in realitate
800) de arbori defrisati de pe acest teren?
- Inexistenta (sau ascunderea) unui Studiu Hidro-Geologic care sa poata duce la gestionarea
competenta a lucrarilor ce se vor desfasura pe acest teritoriu si la prevenirea unor efecte
nefaste ulterioare, constituie inca o dovada a tratarii superficiale a situatiei. - “Aprobarea de catre
Primaria Sectorului 1 a unui parcaj subteran” nu inseamna si girarea de catre acest for administrativ a
efectelor sapaturilor realizate la 5-6 nivele in subteran (15-20 m adancime), stiindu-se ca apa din stratul
freatic se gasesta aici la doar 5 metri de la suprafata solului. Nu mai reiteram efectul catastrofal al
dezlocuirii unor sute de mii de mc de apa de pe amplasamantul ancestral al zonei, fluid ce se va
insinua necontrolat in subsolul tuturor cladirilor de pe o raza de multe sute de metri din zona. In proiect,
la un moment dat se pomeneste doar despre “Drenajul apelor pluviale”. Totodata, reamintim ca
beneficiarul a avut in
considerare acest aspect al modificarii situatiei panzei freatice, atunci cand a incheiat polite de
asigurare cu riveranii zonei santierului. Readucem aminte instantei, asa cum reiese si din documentatia
pusa la dispozitie din partea firmei de avocatura ce o reprezinta (p. 1), ca SC Dambovita Center SRL a
promis “desfasurarea proiectului de monitorizare constand in efectuarea studiului de impact asupra
cladirilor invecinate si monitorizarea nivelului apei subterane pe toata durata de executie a lucrarilor” .
Problema majora se va ivi dupa terminarea santierului si a pomparii surplusului de apa cand drenajele
din stratul freatic vor fi oprite. Si daca aspectul “studiului de impact” este luat in seama (partial) de catre
beneficiar, credem ca putem sa ne exprimam din nou consternarea cu privire la atitudinea ARPM care
“adopta fara aviz de mediu” acest proiect de mare anvergura.
- Cu privire la regimul de inaltime al cladirilor ce va depasi 150 m, nu s-a studiat efectul cutremurelor
asupra unor asemenea constructii implantate pe un sol nisipos “armat” cu un strat acvifer fluidizant. E
nevoie sa reamintim ca vecinatatea nisipoasa a albiei Dambovitei nu se preteaza unor constructii inalte,
asa cum de altfel afirma specialisti din cadrul Institutelor de Constructii abilitate in acest domeniu ? E
nevoie sa pomenim din nou si efectul migrarii unei enorme cantitati de apa asupra proximei vecinatati a
tunelului metroului si asupra albiei Dambovitei cat si a casetei sale subterane? Cine va fi facut
responsabil in cazul aparitiei efectelor nefericite generate de un cutremur similar celui din 1977? Asta in
varianta optimista!
- Pasajul cu “Emiterea unei Hotarari de Guvern...”, face referire si la “avizul unei comisii constituite la
nivel local”. Or aceasta comisie care sa decida amplasarea unui Mall, nu a existat!
- O alta afirmatie si anume “Faptul ca in apropiere exista un alt centru comercial (Mall-ul Orhideea), nu
lipseste proiectul aprobat de oportunitate, mai ales ca in zona respectiva s-au inceput lucrari inainte de
’89 si este necesara finalizarea acestora pt. a oferi un plus de valoare utilitate dar si curatenie in
aceslasi timp” – constituie o insiruire neacoperita de realitate. Inaine de ’89 aici s-a ridicat “Casa Radio”
care
avea alaturi un parc prevazut cu peste 80% spatiu verde. Reaminim ca inainte de inceperea
constructiei Casa Radio, pe toata acesta arie de 9,5 ha exista un parc cu terenuri de sport.
- Daca ne referim si la preambulul constatarii Tribunalului, unde se pomeneste despre “regruparea
spatiilor verzi in aceeasi arie teritoriala” si “amenajarea a 35% spatiu verde”, nu putem sa nu exprimam
nedumerirea. Poate fi comparat efectul vegetatiei plantate la nivelul solului, avand ca rol retinerea
prafului, a noxelor, cel al atenuarii efectului de sera generat de excesul de bioxid de carbon ori cel de
fantana arteziana cu apa moleculara al arborilor – cu plantarea de vegetatie pe terasele unor imobile cu
inaltimi

de peste 120 de metri? Pentru care dintre cetateni este prevazut in Constitutie dreptul la un mediu
sanatos? Pentru cei de la etajele superioare?
- Actualmente, lucrarile de pe acest santier continua. In ciuda unui proces aflat pe rolul instantei. In
ciuda unor articole aparute in mass-media. Impotriva opinei reprezentantilor societatii civile grupate in
coalitia a 50 de ONG-uri ce compun Pactul pentru Bucuresti. Zilnic zeci de camioane intra si ies pe
intrarea santierului din Calea Plevnei. Norul de praf si urmele murdariei anvelopelor utilajelor de tot felul
pot fi observate in permanenta. Inclusiv in plamanii nostrii. Este o alta dovada a respectului
fata de legiutorii din Romania.
- Cu asemenea amenajari fantasmagorice de zone verzi, Bucurestiul nu va putea sa-si atinga niciodata
norma UE si cea a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, conform careia unui cetatean ar trebui sa-i revina
pana in anul 2013, un minimum de 26mp spatiu verde/locuitor. Sub acest prag, sanatatea populatiei din
zonele urbane este dezastruasa. Statisticile Institutului de Sanatate Publica din Bucuresti, o confirma.
Si din aceste motive consideram ca punerea in executare a PUZ-ului aprobat prin HCGMB 106/2009,
va aduce mari prejudicii mediului ambiant si bucurestenilor. Solicitam instantei de recurs cantarirea cu
atentie a motivatiilor noastre mai sus iterate, afirmatii ce sunt fondate si pot fi sustinute putand fi si
explicitate daca mai este necesar. In baza art 304 din Codul de Procedura Civila, solicitam analizarea
cauzei sub toate aspectele.
In drept, ne intemeiem cererea de recurs pe 304 si 304 1 din Codul mentionat, Legea 554/2004, Legea
50/1991, Legea 350/2001, HGR nr. 525/2006.
In sustinerea cererii de recurs, solicitam admiterea probei cu inscrisuri.
Presedinte ECO CIVICA
Ing. Niculae Radulescu-Dobrogea

ANEXA 5
From: Nicusor Dan <ndan@dnt.ro>
To: platforma@bucurestiulmeu.ro
Sent: Thu, June 24, 2010 11:53:49 PM
Subject: intilnire Oprescu - scurt rezumat
La ora 16:15 am fost invitati in sala de sedinta, unde erau arhitectul-sef, un functionar din PMB pe care
nu-l cunosc si o fata de la comunicare. Oprescu a venit pe la 16:40 si a stat cam o ora. Am mai ramas
la discutii cu arhitectul-sef si celalalt functionar pina la ora 19:00.
Primarul Oprescu a venit cu un text in care raspundea, punct cu punct, la promisiunile din Pactul pentru
Bucuresti. Acest text ne va parveni. Ne-a spus ca este textul pe care i l-a dat echipa lui, ca la textul mai
recent nu are pregatit un raspuns. A inceput sa ne detalieze raspunsul scris cu tot felul de povestioare
off record si de glumite rasuflate. Ne-a rugat sa pastram intrebarile pentru sfarsit. La un moment dat s-a
scuzat si a plecat, fara sa incheie ce vroia sa ne explice si fara sa fie nici un spatiu pentru intrebari. In
intervalul cit a stat a fost o singura discutie reala, de 2-3 minute, legata de Buzesti-Berzei, in care i s-a
reprosat ca un mare oras european in 2010 ingusteaza strazile, nu le largeste. I s-a mai reprosat ca nu
are aviz de la cultura, a spus ca au inceput discutiile pentru declasarea monumentelor de pe parcursul
viitoarei sosele si ca acestea sint oricum monumente clasa B, nu prea importante (!).
Discutia cu arhitectul-sef a fost la o bucata buna destul de tensionata. I s-a reprosat in particular
demolarea din Dumbrava Rosie nr. 13 si in general lipsa unei politici de protectie a zonelor construite
protejate. Arhitectul-sef s-a plans de faptul ca nu a putut angaja oameni in Directia de Urbanism
(ordonanta Boc), ca Directia este suprasolicitata. A spus ca a scazut semnificativ media CUT-urilor
emise de PMB si ca s-a cistigat mult in respectarea legii prin transferarea zonelor protejate de la
sectoare la PMB. Despre terasele din Herastrau s-a spus ca exista decizie a Parchetului care nu este
pusa in aplicare de Politie. De AquaParc nu stie nimic, nu a fost avizat. S-a stabilit ca vom pastra
contactul pentru ca ONG-urile sa vada autorizatiile de desfiintare in zonele protejate inainte de a fi
emise si ca PMB va cere MCC sa faca publica lista imobilelor pentru care Directia de Cultura Bucuresti
a emis avize de desfiintare. S-a mai propus sa
ne intilnim cu oameni din primarie pe tipuri de probleme care sa necesite doar anumite directii din PMB,
cam la o luna.
Din partea Platformei au participat: Claudia Pamfil (urbanism), Nicusor Dan (ilegalitati constructii),
Doina Vella, Adrian Balteanu (patrimoniu istoric), Dan Trifu (spatii verzi, administrare domeniului
public), Mircea Ilie, Mihai Culescu (transport, trafic, parcari), Irina Zamfirescu (transparenta). Opinia
generala a fost ca am pierdut timpul.
PS: Daca vrea cineva sa detalieze, este binevenit, eu am fost mult prea nervos ca sa iau notite.

ANEXA 6
Eco-Civica, ONG pentru Protectia Mediului, bd. Ferdinand nr. 141 A, et. 3, ap. 25, sectorul 2.
Tel/fax 0216426478. 0727098853, E-mail ecocivica@yahoo.com Site www.eco-civica.ro
Catre:
Domnul Comisar General al Garzii Nationale de Mediu, Silvian Ionescu
Domnul Primarul General Sorin Oprescu
Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti
Primaria Sectorului 2
Va supun din nou atentiei cazul benzinariei instalate de peste un deceniu sub coroana unui stejar
ocrotit situat la intersectia bd. Ferdinand cu str. Horei in sectorul 2. Actualmente, in ciuda
nenumaratelor terfeliri ale legislatiei, locul se modernizeaza. Fara un nou certificat de urbanism, fara o
aprobare de la APM Bucuresti, de unde trebuia sa primeasca avizul din partea Serviciului de
Conservare a Biodiversitatii al acestui for, care ar fi trebuit sa emita si un Acord de Mediu pentru
demolarea vechii instalatii si construirea uneia noi. Era de asemenea obligatorie schimbarea
rezervoarelor simple cu unele dublu camasuite care ar fi micsorat riscul scurgerii de carburant din
aceste depozite ilegale. Ilegale pentru ca sunt situate (inclusiv pompele) in proxima apropiere a unor
cabluri electrice, pentru ca aburii pompelor afecteaza ireversibil
ramurile stejarului contemporan cu Mihai Viteazul, pentru ca benzinaria nu respecta distanta fata de
cladirile din jur (minimum 15 metri asa cum prevad normele sanitare), pentru ca in proxima vecinatate
este depozitata aproape permanent o cisterna (adica substante periculoase), pentru ca nu credem ca
exista un aviz valabil de la Circulatie, pentu ca pompierii au avut dubii in ceea ce priveste acest
amplasament.
Va rugam a lua masurile ce se impun pentru salvarea unuia din ultimii martori (deja grav afectat de
peste un deceniu de toxica vecinatate) ai Codrilor Vlasiei aflat pe teritoriul Bucurestiului. Este cazul ca
spaga mentinerii acestei benzinarii sa poata fi stopata. Imi asum responsabilitatea afirmatiilor mele.
Cu deosebita consideratie,
Presedinte Eco-Civica
Niculae Radulescu Dobrogea

ANEXA 7
URBANISMUL SI SANATATEA URBANIZATILOR
Bucurestenii au o speranta de viata cu 5 ani mai mica decat media pe tara. Media pe tara e cu cca 15
ani sub speranta de viata a europenilor. In fiecare an, conform unui studiu al Institutului de Sanatate
Publica din Bucuresti, la nivelul anului 2003 decedau din cauze ce sunt atribuite conditiilor de mediu,
cca 10.000 de persoane. Actualmente apreciem aceasta cifra la peste 12.000. Adica peste 33 de
decese zilnice, numai in Bucuresti. De patru ori mai mult decat cei ucisi in accidentele de circulatie
din toata tara! Cateva mii noi cazuri de cancer sunt inregistrate lunar doar la Spitalul Fundeni. Peste
20% din cazuri sunt cele ale copiilor de sub un an! 50% din neoplazme apartin celor de sub 18 ani!
Legatura dintre urbanizarea excesiva, care inseamna betonarea si asfaltarea zonelor verzi combinata
cu explozia traficului dintr-un
oras al carui centru a fost proiectat initial pentru trasuri, si deteriorarea galopanta a conditiilor de mediu
ale metropolei, este lesne de dovedit. Si este direct proportionala cu disparitia zonelor verzi.
Bucurestenii nu au sanse, actualmente, sa acceada la ceeace in termeni medicali se numeste
SPERANTA DE VIATA SANATOASA.
VINOVATII DE AMPUTAREA ZONELOR VERZI DIN CAPITALA
De la 3400 hectare de spatii verzi existente in 1989, bucurestenii mai beneficiaza de circa 1400 de
hectare oxigenant-depoluante. Actualmente, unui bucurestean ii revine (la o populatie de sub 1,9
milioane) circa 7,5 mp de spatiu verde. In 1989 cota/bucurestean era de peste 15 mp de spatiu verde.
Un clasament al spatiului verde/locuitor situeaza sectorul 1 pe locul I (cu 12,5 mp spatiu verde/loc) si
sectorul 6 (cu circa 2 mp de spatiu verde/locuitor) pe ultimul loc. Mai mult de jumatate dintre cele peste
un milion de autovehicule inmatriculate in Capitala sunt parcate pe foste zone verzi, prin astuparea
robinetelor de oxigen. Astfel, cel putin 6 milioane de metri patrati de zone verzi, adica 600 de hectare
(12 mp x 500.000), sunt imobilizate in prezent pe aceste arii devenite sterile. Si chiar poluante. Vreo
250.000 de vehicule au
imobilizat in garaje de peste 20 mp alte 500 hectare de spatii verzi. Alte 50 de hectare de teritoriu al
Capitalei (dintre care 1/2 sunt foste zone verzi) sunt ocupate de harburi. Un total de peste 1100 hectare
de zona verde confiscata. Diferenta de 900 hectare a disparut sub betonarile din ceea ce a mai ramas
din spatiul verde metropolitan. Ritmul disparitiei ariilor recreative este de aproximativ 100 de
hectare/an. Jumatate ferecate de autoturisme, alta jumatate betonata de cladiri, in marea lor majoritate
ilegal construite. Putem aminti aici si despre benzinarii. Poate in special de Lukoil. Cum de se continua
aceasta deteriorare a calitatii vietii? Coruptia, hulpavitatea, traficul de influenta, lipsa de deontologie,
interesele imobiliare, inconstienta sau complicitatea autoritatilor, sunt catalizatorul imploziei surselor
generatoare de
oxigen, de depoluare si de termostatare ale bucurestenilor.
*Tandemurile primar-arhitect sef [& Co] ale celor 6 sectoare sunt autoarele principale ale degringoladei
din urbanismul Capitalei, maltratare ce s-a realizat prin punerea in practica a unor proiecte, considerate
in marea lor majoritate ilegale, din punctul de vedere al Inspectoratului de Stat in Constructii sau al
Directiei de Urbanism a Primariei Capitalei.
* Cateva performante ale unor cupluri de edili, de la sectoarele 2, 3 si 6.
* Despre rolul distructiv al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului - Bucuresti - [compozitie, lipsa reprezentantilor Ministerul Mediului, seful comisiei, arhitectul
Gabrea (promotor al unor proiecte respinse de arh. Bold), arhitectul-sef Gh. Patrascu caruia OUG
114/2007 i se pare o prostie, pozitia OAR];
* Gaselnita extinderii Bucurestiului peste judetul Ilfov.
EXEMPLE DE INCALCARI ALE NORMELOR URBANISTICE SI DE PROTECTIE A MEDIULUI
- Parcul Prisaca Dornei, parcelat in 128 loturi si umplut cu imobile de catre mostenitori penali [S3];
- Imobilul din str. Barbu Vacarescu, proiectat pe spatiu verde de arhitectul Dorin Stefan (obturarea
izvoarelor Parcului Circului) [S2];
- Strada Eminescu nr. 188 (deputatul Gheorghiu care si-a inscenat furtul propriului sau Mercedes) [S7];
- IDEM, tot un P+7 in str. Logofatul Luca Stroici nr. 11 [S2];
- Strada Icoanei, langa Scoala Centrala proiectata de arhitectul Ion Mincu [S2];
- Ridicarea unor blocuri in curtile scolilor 196 si 200 [S3];
- Parcul Tineretului, AquaLand [S4];
- Curtea ICECHIM [S6] – Primarul Poteras cercetat pentru matrapazlacuri;
- Sos. Giurgiului (taierea a 550 de arbori pentru largirea cu 30 de cm a drumului) [S4];
- Vila din Floreasca a Elenei Udrea [S2];

- WC-urile din parcuri transformate in carciumi, parcul Floreasca, Gradina Icoanei [S1, S2];
- Pocirea prin carciumizare a Garii Obor [S2];
- Piata Obor si Crucea Mestesugarilor [S2];
- Parcul Herastrau, terasele ilegale, fiul lui Adrian Nastase si nepotul lui Miron Constantinescu isi
deschid un club [S1];
- Parcul Cismigiu – demolare terasa Debarcader (Videanu-Carstea) [S5];
- Padurea Baneasa – cazul Ion Tiriac, Elisabeta Lipa, Nicu Vlad [S1];
- Cazul bazelor sportive (OUG 77/2000);
- Conducta de oxigen a padurii Baneasa este grav deteriorata. Prin ceea ce a mai ramas din padure
Popoviciu vrea sa treaca canalizarea si alimentarea cu apa a unui cartier de 600 hectare (unde se afla
si casa fiicei lui Basescu).
OUG 114/2007, DISCORDIA DINTRE ONG-uri SI AUTORITATI
# Un istoric al disputei;
# Rolul deputatului Sulfina Barbu;
# KVB Economic SRL;
# Pozitia primarilor Mazare (Constanta), Falca (Arad) si Pendiuc (Pitesti);
# Despre Legea 86/2000;
# Pozitia ONG-urilor din Pactul pentru Bucuresti.
HCGMB 304/31.08.2009 – EFECTE COLATERALE
- Norme de Protectie a spatiilor verzi din Bucuresti;
- Jandarmeria Romana emite un proces verbal de amenda de 1500 lei pentru “Tulburarea Linistii
Publice”, presedintelui Eco-Civica;
- Desfasurarea procesului in fata instantelor de judecata.
CATEVA IMPLICARI ALE ECO-CIVICA SI ALE UNOR ONG-uri BUCURESTENE
- Cazul Parcului Bordei;
- Catedrala Neamului din Parcul Carol;
- Baza sportiva Spartac din Parcul Titan;
- Strandul Tineretului;
- Parcul Tineretului (se preconizeaza disparitia a 26 hectare);
- Parcul Emil Garleanu;
- Terenul actual al Catedralei Mantuirii Neamului;
- Spatiul verde din str. Fizicienilor nr. 9;
- Curtea ICECHIM (schimb 4 hectare Domnesti cu similar in buricul Capitalei);
- Parcul Duca;
- str. Eminescu nr. 188. Mediatizarea si stoparea partiala a unui abuz.
EROARE! Cele 7 etaje au fost ridicate. Pe blat! Ilegal! Impotriva deciziei tribunalului!
- Parte procesuala, alaturi si impotriva Primariei Sectorului 2 (Parcul Plumbuita si Parcul Pasarari);
- Lacul Parcul Circului (fost Tonola) este adus la nivelul ancestral prin alimentarea sa cu apa pompata
dintr-un put;
- Proces pe rol al ONG-ului “SALVATI BUCURESTIUL” pentru 17 PUZ-uri ilegale generate de Primaria
Sectorului 3 [Nicusor Dan, Dr. la Sorbona];
- RAPPS defriseaza ilegal si pentru Taverna Sarbului a lui Marius Tuca;
- Participarea la CAT-urile de pe langa APM-uri si la CTUAT;
- Singura opozitie la amplasarea Monumentului Holocaustului prin raderea unui parc;
- Decizie definitiva a justitiei pentru demolarea unui bloc cu 7 etaje pe Aurel Vlaicu [S2]; Incercare
similara si pentru constructia din str. Eminescu nr. 188;
- Atitudinea comunistoida a CGMB fata de reprezentantii ONG-urilor;
- “Amestecul in treburile interne” ale unor ONG-uri;
- Benzinaria amplasata sub stejarul (declarat de Academia Romana ca monument al naturii)
contemporan cu Mihai Viteazul;
STUDIU DE CAZ : PROIECTUL DAMBOVITA CENTER
& Normele urbanistice incalcate;
& Incalcarea legislatiei privind protectia mediulu;
& Mari lipsuri in dosarul proiectului;
& Pozitia dubioasa a Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului;
& Pozitia avocatilor apararii si a instantelor de judecata din acest dosar [av. Diculescu-Sova {Rosia
Montana}, “lipsa de interes a E-C”];
& Recenta pozitie a APM-Bucuresti, influentata si de catre E-C.

CONTINUA ASALTUL NOXELOR ASUPRA OXIGENULUI
- Fiecare nou proiect materializat duce la indepartarea de tinta propusa a celor 26 mp de spatiu
verde/locuitor, norma recomandata de OMS si UE;
- Nu sunt respectate procentele de spatiu verde impuse de Urbanism si APM, acestea suferind
modificari ulterioare. Cazul IKEA;
- Unele proiecte nici nu mai ajung sa fie discutate in CAT-urile de la APM;
- CGMB voteaza PUZ-uri in functie de interesele politico-imobiliare (cazul consilierului-revolutionar
Dumitru Dinca);
- Exista proiecte deja materializate pe teren, care incearca sa obtina aprobari dupa ce cladirile acestora
au fost ridicate ilegal;
- La sesizarile noastre catre autoritati, pentru aceeasi situatie semnalata, raspunsurile sunt diferite,
multe contradictorii, ori pe langa subiect;
- Nu se respecta plantarile compensatorii prevazute in HCGMB nr. 304/2009;
- Doar de pe aliniamentele stradale lipsesc cam 800.000 de arbori;
- Bucurestiul are inca 20% ulite, neasfaltate, fara canalizare;
- In fiecare zi trotuarele, parcurile bucurestene si implicit plamanii urbanizatilor, proceseaza si cate o
jumatate de vagon de fecale canine;
- Panourile APM de masurare a noxelor din aer au sucombat;
- Praful si “benzenul” umilesc concentratiile maxime admisibile;
- In locul arborilor au aparut hardaie cu plante usor perisabile;
- Toaletari imbecile anihileaza virtutile singurilor depoluanti eficienti;
- In mijloacele RATB soferii fumeaza;
- Arh. Ricardo Bofil construieste pe malul lacului Morii;
- Turnul de peste 100 de etaje din zona Pietei Romane.
CE MAI PUTEM FACE ?
1. Sa mediatizam cat mai mult dezastrul ecologic si urbanistic al Bucurestiului, inclusiv catre UE. Din
cauza nerespectarii calitatii aerului, mai ales din marile aglomerari urbane, Romania risca, la fel ca si in
cazul
nerespectarii conservarii biodiversitatii sau al lipsei gropilor de gunoi ecologice, declansarea
procedurilor de infringement;
2. Sa-i convingem pe “Arhitectii Noxelor” sa-si reconsidere atitudinea fata de mediul in care utilul,
spectaculosul si sanatosul sa se echilibreze;
3. Sa-i convingem pe guvernanti ca Bucurestiul are nevoie de o singura strategie de dezvoltare
urbanistica si nu de 7 (sapte). Ce s-ar fi petrecut cu Parisul (care este de 6 ori mai intins decat
Bucurestiul), daca fiecare din cele 20 de arondismente s-ar fi dezvoltat dupa viziuni separate?
4. Sa reaminim tuturor, inclusiv autoritatilor, ca fiecare arbore constituie o mini-statie de epurare
a aerului si ca fiecare obturare a unui robinet de oxigen constituie o incalcare a legii mediului;
5. Sa sesizam Politia, Jandarmeria si ISC si Garda de Mediu, fara ezitare;
6. Sa ne zbatem pentru mentinerea OUG 114/2007 adica pentru nediminuarea suprafetei zonelor verzi
si implicit pentru. respectarea
dreptului la un mediu sanatos, prevazut in Constitutia Romaniei;
7. Sa-i deprindem pe ceteteni cu accesul la deciziile ce pot influenta procesul de urbanizare si implicit
calitatea habitatului lor, in cadrul dezbaterilor publice organizate de catre autoritati;
8. Sa-i invatam totodata, despre posibilitatea de a se adresa Justitiei;
9. Sa participam ca observatori la sedintele Consiliului Local si ale Agentiilor pentru Protectia Mediului
unde se decid viitoarele proiecte care vor putea influenta calitatea habitatului locuitorilor;
10. Inarmati cu informatiile aflate, vom putea preveni defrisarile sau diminuarea zonelor verzi, betonarile
inestetice, ilegale si nefunctionale, ca si extinderea abuziva a parcarilor individuale;
11. Sa reamintim fiecarui proiectant sa prevada si parcari pentru biciclisti;
12. Sa folosim transportul in comun si bicicleta. In Bucuresti, 85% dintre autoturisme circula doar cu cel
de la volan;
13. Sa reinvatam mersul pe jos;
14. Sa le readucem aminte soferilor ca trotuarele sunt si pentru pietoni;
15. Sa urmarim si sa remediem nerespectarea plantarilor in compensatie;
16. Sa semnalam reprezentantilor mass-media abuzurile comise;
17. Sa le reamintim in permanenta autoritatilor ca sunt raspunzatoare pentru faptul ca in ultimii
10-12 ani au aparut primele generatii mai bolnave decat cele ale parintilor lor;

18. Afirm fara ezitare ca actualele clasari internationale ale Romaniei si mai ales ale Bucurestiului, in
domeniul sanatatii sunt cauzate in mare masura de o urbanizare defectuoasa si de o terfelire a
legislatiei privind sanatatea si protectia mediului.
Sper ca dramatismul actualei situatii sa se modifice. Probabil ca dusul rece al amenintarii procedurii de
infringement ce va fi declansata asupra Romaniei din partea Comisiei Juridice a UE sa aiba efect...
Ca reprezentant al societatii civile, prin Eco-Civica si ca locuitor al Capitalei imi doresc sa apuc
ziua cand bucurestenii vor avea aceeasi speranta de viata precum cea a cetatenilor din tarile
civilizate...
Vi se pare ca am cam luat-o razna!? Cartea mea de identitate este valabila pana in anul 2065...
Niculae Radulescu-Dobrogea

Academia Evanghelica Sibiu,
3-5 septembrie 2010

ANEXA 8
From: Radulescu Dobrogea Niculae <ecocivica@yahoo.com>
To: laszlo.borbely@mmediu.ro
Sent: Sat, December 11, 2010 8:35:17 PM
Subject: Sulfina Barbu
Domnule Ministru al Mediului si Padurilor,
Inainte de intalnirea cu ONG-urile de marti 14 decembrie de la ora 10.30, va voi sesiza cateva din
gravele abateri ale dnei deputat Sulfina Barbu, fost ministru al mediului, care conform unor foarte
recente date ale CV-ului sau publicat de Fundatia Forum Invest la data de 29-30 noiembrie 2010, "isi
conduce propria afacere al carui specific este acordarea de servicii de asistenta tehnica si cercetare in
domeniul protectiei mediului". Din ipostaza de actionar al firmei KVB ECONOMIC SRL, doamna Sulfina
Barbu gireaza studii de impact ce insotesc unele proiecte ce pot influenta calitatea mediului. Astfel, de
curand, pomenita firma a Studiilor de Impact care ii reprezenta in fata Comisiei de Avizare Tehnica de
pe langa APM Bucuresti pe cei de la SC AIC LAND DEVELOPMENT, firma-beneficiar ce dorea a ridica
un ansamblu de locuinte pe 32 de ha in zona Petricani-Pipera, concluziona ca:
- taierea a peste 80.000 de arbori aflati pe teritoriul Pepinierei Tei-Toboc din sectorul 2, "va avea efecte
de intensitate redusa, nesemnificative asupra calitatii mediului",
- ca "exploatarea resurselor materiale ale mediului va fi cu efecte nesemnificative asupra mediului" si
- ca "nu este cazul reducerii diversitatii speciilor".
Cu ocazia foarte recentei solicitari a unui Acord de Mediu pentru un alt beneficiar (SC PRO HOTELS
SRL), tot KVB ECONOMIC SRL, a cersit APM-ului un Acord de Mediu pentru construirea unui hotel de
3S+P+8 in Vitan-Barzesti, pe 14.000 mp. Investitia era insa practic realizata. Se incalca in acest caz cel
putin Legea 135. In ambele cazuri, care sunt doar o mostra a apucaturilor acestei firme abuzive, este
terfelit bunul simt al tuturor celor care traiesc in coordonatele de sanatate si asa deteriorate ale mediului
inconjurator.
Ca atare va rugam a dispune ridicarea dreptului firmei KVB ECONOMIC SRL de a efectua Studii de
Impact si discutarea in Parlamentul Romaniei a lipsei de deontologie a deputatului Sulfina Barbu, sefa
Comisiei de Ecologie din Camera Deputatilor. Eco-Civica va actiona in continuare, asa cum crede de
cuviinta.
Bineinteles ca acest caz va fi dezbatut si in cadrul Coalitiei ONG-urilor de Mediu.
Cu deosebita consideratie,
Presedinte Eco-Civica,
Niculae Radulescu-Dobrogea

ANEXA 9
From: Radulescu Dobrogea Niculae <ecocivica@yahoo.com>
To: Coaltia ONG-urilor de Mediu <coalitia@ngo.ro>
Sent: Mon, December 13, 2010 12:42:28 PM
Subject: Fw: Sulfina Barbu
Dragi coalizati...
Nu pot intelege elanul mult prea temperat de care dati dovada in demascarea persoanei care a facut
cel mai mult rau sansei de mentine zonele verzi din municipii, nepotopite. Si aici ma refer la tendinta
doamnei B.S. de a arunca in derizoriu a OUG 114/2007. Am avut de a face in ultimii ani cu abuzurile
incomensu-rabile ale firmei KVB ECONOMIC care protejata de Sulfina Barbu a contribuit la
salvgardarea minciunii multilateral generalizate din domeniul Studiilor de Impact. Voi reaminti si cazul
Parcului Bordei care avea un Studiu de Impact, tot marca Sulfina, document ce punea in evidenta
avantajele ecologice ale ridicarii unor blocuri de pe malul Lacului Bordei. Am castigat, la vremea aceea
procesul cu distrugatorii de parc, in ciuda porcariilor inventate de proaspat fosta ministreasa care isi
gasise debuseul in aceasta modalitate de exploatare a ceeace ar fi trebuit sa protejeze. A urmat un alt
meci prin care aceeasi firmadeputat
ne dovedea printr-un alt studiu de impact, cat de binefacatoare ar fi ridicarile unor vile pe vreo 30 de ha
din Padurea Baneasa. I-am razbit si atunci, dupa cateva batalii, stopandu-le nesimtirea. Intre timp,
KVB-ul care si-a facut propaganda prin cei doi sefi ai sai Sulfina si Silvian, a devenit din ce in ce mai
solicitata mai ales prin modul de terfelire ale virtutilor mediului, aruncate in aer de catre "Studii de
Impact" ce aveau efect pozitiv asupra fabricantilor lor cat si asupra buzunarelor unor beneficiari. Silvian
Ionescu, a avut bunul simt si s-a retras din toxicul impact. Sulfina Barbu care conform unui document
foarte recent vizionat de cateva sute de oameni la conferinta Forum Invest (29-30 noiembrie), "isi
conduce propria afacere al carei specific este acordarea de asistenta tehnica si cercetare in domeniul
protectiei mediului", da dovada in continuare de o crasa lipsa de deontologie fiind si in ipostaza de sef
al comisiei de mediu din Camera Deputatilor. Sunt ceva mai convingator in actiunea pe care o
intreprind impotriva acestui demolator de mediu care de fapt nu are nici un fel de expertiza in
cercetarea din domeniul protectiei mediului?
Va multumesc,
Presedinte Eco-Civica,
Niculae Radulescu-Dobrogea

ANEXA 10
From: Nita Alina <alinanita@gmail.com>
To: ecocivica@yahoo.com
Cc: sulfina barbu <sulfina.barbu@yahoo.com>
Sent: Tue, December 14, 2010 5:06:16 PM
Subject: informare deputat sulfina barbu
Stimate domnule Dobrogea,
Va transmitem atasat cv-ul doamnei deputat Sulfina Barbu, actualizat, pentru o informare corecta
asupra actvitatii pe care dansa o desfasoara in prezent si pe care a desfasurat-o.
In acelasi timp, va multumim pentru interesul aratat fata de activitatea doamnei Presedinte a Comisiei
de Administratie Publica, Amenajare Teritoriului si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor insa pe
viitor, inainte de a face afirmatii nefondate si informari fara o baza reala, am aprecia daca ati solicita la
cabinetul Comisiei sau la biroul parlamentar din teritoriu eventualele lamuriri referitoare la neclaritatile
pe care le
puteti avea in privinta doamnei deputat.
Va amintim ca doamna Sulfina Barbu detine o functie publica iar toata activitatea dansei se desfasoara
in mod transparent prin
www.sulfinabarbu.ro si
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=21&cam=2&leg=2008,
linkuri ce pot fi accesate de absolut oricine.
Precizam ca din luna martie 2009 doamna deputat nu mai este asociat in firma SC KVB Economic
SRL, lucru care poate fi verificat la Registrul Comertului.
Va multumim pentru intelegere.
Alina Nita
Consilier
0730.506.086
From: Radulescu Dobrogea Niculae <ecocivica@yahoo.com>
To: Nita Alina <alinanita@gmail.com>
Sent: Tue, December 14, 2010 9:15:11 PM
Subject: Re: informare deputat sulfina barbu
Stimata doamna Alina Nita,
Citesc amuzat incercarea sterila de a justifica atitudinea dnei Sulfina Barbu. Si am sa puctez, pentru
informarea d-voastra neoficiala, cateva aspecte legate de activitatea domniei sale.
1. Renuntarea la parteneriatul din KVB Economic SRL, s-a facut dupa o lunga perioada de incompatibilitate intre functia domiei sale de deputat si cea de "expert".
2. Putem discuta in acest caz si despre o perioada de cativa ani a unei lipse de deontologie !
3. Atitudinea sa de "Presedinte a comisiei..."este cel putin in neconcordanta cu ipostaza sa de
demolator al OUG 114/2007, adica de anihilator al singurei legi care mai stavilea din elanul betonator si
antioxigenant al zonelor verzi(inclusiv al celor situate intre blocuri), denota un servilism de nedigerat
farta de unii primari (si aici v-as putea livra un pomelnic de situatii indubitabile), carora le pasa doar de
promovarea unui urbanism
salbatic, impotriva calitatii vietii si sanatatii urbanizatilor.
4. Cred ca lectia pe care a primit-o de la ONG-uri si chiar de la plenul PDL (sigurul partid ramas in sala
C.D.) care a intors legea in comisie, a fost una din marile "reusite" ale gandirii ecologice a dnei deputat;
5. Daca "google-im" KVB Economic SRL si Sulfina Barbu, veti gasi nenumarate combinatii neecologice
ale acestui tandem;
6. Putem numi sau nu trafic de influenta, ceeace a facut dna Sulfina Barbu prin infiintarea firmei mai
sus pomenite, imediat dupa ce doamna B.S. nu a mai fost ministru, sau e o pura coincidenta lipsita de
orice fel de intentie speculativa ?
7. Am primit la un momentdat un telefon de la partenerul de firma(KVB...), dl Silvian Ionescu care
incercand o justificare pentru reprosurile pe care le-am facut in massmedia, mi-a spus despre Ioan
Gherhes, Sulfina Barbu si despre el, la plural, "trebuie sa traim si noi";

8. Firma KVB, ca si inainte, produce Studii de Impact cu verdicte uluitoare gen " fara impact
semnificativ asupra mediului", cand de fapt se doreste ridicarea unor blocuri pe zone "V" situate pe
malul Lacului Bordei, cand se doreste construirea unor vile in padure sau cand se preconizeaza taierea
a 80 de mii de arbori tineri - asa cum se doreste a se petrece lucrurile actualmente in pepiniera Tei Toboc din sectorul 2. Cine ar fi avut curajul unor asemenea concluzii antiecologice(ca sa nu spun
criminale), daca nu s-ar fi bazat pe un sustinator din umbra ?
9. Sa ai tupeul si sa ceri(foarte recent) la APM-Bucuresti, un Acord de Mediu, pentru un bloc deja
construit, nu o poti face decat daca aceasta malversatiune e ceruta de KVB Economic...
10. CV-ul publicat la recentul Form Invest desfasurat la 29-30 noiembrie 2010, specifica clar in cadrul
unei pagini : "Sulfina Barbu, isi conduce propria afacere al carei specific este acordarea de servicii de
asistenta tehnica si cercetare in domeniul protectiei mediului". Mentionez ca dna " SB, PCAPATEE din
CD" ar fi trebuit sa ia cuvantul atunci si ca ar fi putut sa rectifice inartventele CV-ului sau publica in
volumul Conferintei avand ca tema INFRASTUCTURA, DEZVOLTAREA URBANA, ETC, pe care le-am
luat ca valabile in acel moment ;
As putea continua cu exemple mai clare, indubitabile, ale performantelor acestei firme pe care voi
solicita sa fie radiata din registrul celor care practica acestu gen de activitati. De altfel i-am si comunicat
intentia noastra dlui Ministru Laszlo Borbely. Activitati care nu ar fi fost niciodata posibile fara o tutela
scorburoasa care evidentiaza lipsa de crez din domeniul protectiei mediului. Sau de nepricepere. Sau
ale unui abuz
incomensurabil. Ceea ce v-am replicat acum este o mica mostra a unor nelegiuiri greu de acceptat de
catre un membru onest ai societatii civile care nu a facut niciodata compromisuri pe socoteala calitatii
mediului si implicit al vietii si sanatatii semenilor nostri. Imi doresc ca dna Sulfina Barbu sa-si
recunoasca greselile pe care le-am mentionat.
Nu in public. Ci personal. Fara scutieri amortizori...
Nu mai rascoliti situatia, care si asa are un iz deplorabil...
Poate ca doriti sa ne vedem in instanta, pentru a infiera calomniile mele...
Oricand la dispozitie,
Niculae Radulescu-Dobrogea

ANEXA 11
Bogdan Cotiga 13.12.2010

Dovada furtului parcurilor din sectorul 3
DEZVALUIRI. „ring” a obtinut actul ce poate anula repunerile in posesie pentru zeci de hectare din
sectorul 3 al Capitalei.
Retrocedarea proprietatilor din Bucuresti confiscate de regimul comunist a dat nastere, de-a lungul
anilor, la si mai multe ilegalitati, pentru ca, în majoritatea cazurilor, terenurile nu au ajuns la adevaratii
proprietari, ci la “rechini imobiliari” care au beneficiat din plin de complicitatea autoritatilor. “ring” a
obtinut documentul ce demasca modul ilegal în care “mafiotii terenurilor” au pus mâna pe zeci de
hectare în sectorul 3 al Capitalei. La începutul secolului trecut, aproape jumatate din terenul actualului
sector 3 apartinea unui mosier de origine bulgara – Ivan Grueff. În baza unui act vechi de proprietate,
nepotul mosierului, Dan Romalo, în vârsta de aproape 90 de ani, a cerut o mare parte din terenurile ce
apartineau unchiului sau si a cedat drepturile litigioase în proportie de 95% catre o alta pensionara,
Maria Cocoru. Cei doi au reusit apoi sa obtina si sa vânda anumite suprafete de teren speculatorilor
imobiliari. Vorbim despre aproximativ 20 de hectare din Parcul „Alexandru Ioan Cuza”, câteva hectare
pe strada Ilioara si alte doua în zona Parcului Pantelimon, pe strada Viseul de Sus.
Documentele dezvaluie “manevra”
Un act din anul 1924 (foto), semnat de însusi regele Ferdinand, arata însa faptul ca o mare parte din
mosia lui Grueff, numita Dudesti- Cioplea, fusese expropriata si împartita, în urma unei reforme agrare,
veteranilor Primului Razboi Mondial. Potrivit avocatului Mihai Neagu, care reprezinta rudele unui
veteran, actul arata faptul ca certificatele de proprietate, în baza carora Romalo si Cocoru au obtinut
terenuri, nu mai erau valabile. “O mare parte din terenurile retrocedate încadrate în fosta mosie Grueff
au avut la baza acte anterioare anului 1924, ceea ce contravine Legii 10/2001 ce prevede masuri
reparatorii doar pentru confiscarile din perioada comunista. Sunt sute de mici proprietari care sunt
adevaratii detinatori ai acestor terenuri”, ne-a explicat avocatul.
Situatia este ireversibila
Adjunctul Directiei juridice din Primaria Capitalei, Andrei Creci, ne-a spus ca în anumite cazuri s-au
putut repara nedreptatile. “Aceste terenuri au fost retrocedate în mandatul primarului Videanu, pe baza
documentelor aduse de cei care au facut notificarile. Din pacate, primaria nu poate verifica existenta
altor acte care ar infirma dreptul unui individ la proprietate si daca se face punerea în posesie nu prea
se mai poate face nimic. Sunt însa cazuri în care persoane cointeresate au adus acte ce invalidau
cererile de retrocedare si atunci s-a putut evita eroarea. Este cazul terenului pe care se afla fosta
fabrica Republica”, ne-a explicat Creci.
ParkLake Plaza, mallul din Parcul „Al. I. Cuza”
Amânat, probabil din cauza crizei, proiectul mallului ParkLake Plaza a fost conceput pentru a se
încadra fix pe terenul retrocedat batrânului Romalo. Acesta a vândut cele opt hectare de teren, de la
marginea Parcului „Alexandru Ioan Cuza”, unor investitori spanioli. Acestia anunta însa pe site-ul
proiectului ca vor deschide mallul, cu o suprafata închiriabila de 67 de hectare, în anul 2013.
Vile în Parcul Prisaca Dornei Un alt teren încadrat în aceeasi fosta mosie a boierului bulgar este
actualul Parc Prisaca Dornei. Pe vremea când era primar al Capitalei, actualul presedinte Traian
Basescu a retrocedat, în 2002, un teren de aproximativ 44 de hectare fratilor Stanciulescu. Ulterior,
printre copaci au aparut vile si doar o parte din parc a mai ramas accesibila locuitorilor din zona. „Din
mosia Grueff nu mai ramasesera mai mult de 50 de hectare în momentul în care au venit comunistii la
putere. În schimb au fost retrocedate pâna în prezent mai mult de 100.”, Mihai Neagu, avocat, Baroul
Bucuresti.
http://www.ziarulring.ro/stiri/22887/dovada-furtului-parcurilor-din-sectorul-3
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