JURNAL ECO-CIVICA 2003
14.01. - La Sala Radio, s-au acordat premii pentru ziaristii “de mediu”. Au fost premiati multi directori mass-media. Adrian Nastase: (ora 13.30) “Nu vom mai tolera nici un fel de abatere la nivel de
mediu”, “ Acest domeniu al mediului a fost o cenusereasa la nivel guvernamental si politic”. Dl. Director Seuleanu (gazda) si Primul Ministru Adrian Nastase au priprimit diplome de merit si cadouri
din partea Ministrului Mediului- Petre Lificiu.
15.01. - Primit citatie pentru 10.02.2003, Dosar 306/CA/03, in proces cu Consiliul local al Sectorului 3 care doreste amputarea a 12,5 ha din teritoriul Parcului Titan.
17.01. - Ora 14.00 - In troleibuzul 69 avand pe caroserie nr. 5215 (zona Mihai Bravu), soferul
fuma.
20.01. - Adresa catre Sectorul 2 pentru instalarea unui sistem de monitorizare a calitatii aerului.
- Ora 18.30 - Interventie solicitata de Radio EUROPA FM in cadrul discutiei dintre Rodica Culcer si
Petre Lificiu.
24.01. - Ora 9.00 - Proces la Trlbunal (Stirbei Voda). ECO-CIVICA e parte procesuala alaturi de
Palatul Copiilor, scoala Generala nr.100 si o Asociatie de Locatari care nu accepta distrugerea a
peste 4 hectare din teritoriul Parcului Copiilor solicitati de catre Primaria sectorului 4, Universitatea
Spiru C. Haret proiectul finantat de Fundatia Romania de Maine prevede construirea in parc a unui
nou sediu al acestei universitati particulare
28.01. - Petre Lificiu este invitat la Florin Calinescu. Nimic despre hibele din sistem, doar despre
realizari.
29.01. - E-mail catre Secretariatul General al Comisiei Europene de Mediu pentru semnalarea
dezastrului ecologic din Bucuresti
05.02 - Interviu dat saptamanalului “Formula AS”.
06.02. - In cadrul sedintei saptamanale a Comisiei de Avizare Tehnica(CAT) de la Inspectoratul pt.
Protectia Mediului se solicita aprobarea pentru amenajarea celei de a 6-a benzi de circulatie pe
DN1 intre Aeroportul Baneasa(km 8) si pasjul Otopeni(km. 12). Ar fi defrisati cca 1000 de arbori de
pe aliniamentul actual, in situatia in care se mai construieste o autostrada spre Brasov cu 4 benzi
de circulatie ! ECO-CIVICA se opune acestui proiect.
08.02. - Raspuns cu masurile luate de PMB impotriva defrisarii abuzive efectuate de Federatia
Romana de Fotbal la noul sediu din Complexul National Lia Manoliu. Au fost aplicate si incasate
amenzi in valoare de 35 milioane lei, dispunandu-se si plantari compensatorii.
10.02. - La judecatorie pentru procesele cu(sectorul 3) Parcul Titan si pentru actiunea in instanta
impotriva Consilsului Judetean Ilfov dat fiind defrisarile ilegale din padurea Baneasa.
13.02. - Primit E-mail ca raspuns la cel adresat Dnei Ann Maher de la Directia Generala de mediu
a Comisiei Europene. Faceam referire la “Environement in Bucharest”. Sunt pasat la “Comissaire
Margot Walstrom” de la REC...
25.02. - Intanlire la APM cu Agentii Ecologi Voluntari abilitati. Reprezentantul APM, de fapt seful
Garzii de Mediu pe Bucuresti Dl. Ghita, e cel putin stangaci in comportament
- Primit o sesizare din partea unui grup de locatari din Berceni care reclama poluarea Uzinei
KVAERNER-IMGB.(Situatia a fost mediatizata intr-un articol din Formula AS, iar vinovatii au fost
chemati la Inspectoratul de Protectie a Mediului pt. intrarea in legalitate prin respectarea unui program de conformare).
26.02. - primit raspuns din partea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic PRAHOVA
cu privire la semnalarea unor defrisari abuzive din zona Posada(Sinaia). Vinovatii au fost amendati
cu 800.000 lei.
27.02. - Societatea BCP din Bucuresti ne trimite un fax cu date despre poluarea din Berceni.
07.03. - La judecatorie tn disputa cu sectorul 4.
08.03. - Cosurile de gunoi ale SUPERCOM au fost instalate pe trunchiul arborilor de langa sectia
financiara a sect. 2.
16.03. - Aflu ca jumatate din Parcul Obor va deveni noul sediu al Primariei sectorului 2! Cautam

bani pentru un nou proces.
17.03. - Primit invitatie pentru sustinerea unei lectii de ecologie la Liceul German.
18.03. - Invitatie din partea Primariei Sectorului 2 care la 4 aprilie intre orele 10-13 organiza “Saptamana Informatiilor despre Sectorul 2”. Ne-am declinat participarea ca urmare a suprapunerii
datei actiunii cu cea a unui proces aflat pe rol. - Solicit raspuns la fax-ul cu propuneri Primariei
sectorului 2. Sefa Biroului de Mediu Dna Tanasescu, o balbaie...
20.03. - In cadrul C.A.T., reprezentantul LUKOIL cere “Acorduri de Mediu” pentru 8(opt) benzinarii
existente si care de fapt au fost construite si functioneaza ilegal, de mult timp. Chiar langa sediul
Agentiei pt. Protectia Mediului - Bucuresti a aparut o benzinarie LUKOIL fara a avea acord de
mediu, in plus extinzandu-se cu gardul ei si peste aleea pietonala! Zeci de arbori aflati pe aceste
amplasamente s-au volatilizat in mod brutal.
24.03. - Susinerea unei comunicari intitulata “Bucurestenii si Mediul in care traiesc” la Liceul Cervantes in cadrul unui simpozion intitulat “GRIJA PENTRU SANATATEA NATURII SI PROTECTIA
MEDIULUI INCONJURATOR, GRIJA PENTRU SANATATEA NOASTRA”.
26.03. - Conferinta la Liceul German “Ecologia si Romania”
- primit citatie pentru procesul cu Consiliul Local al sectorului 3 pentru Dosarul 4000/CA/2002 pentru 04.04.2003.
27.03. - Azi au fost demontate chioscurile din zona(ca urmare a fax-ului din 12.03.2003 trimis la
Sectorul 2 inclusiv a celui instalat pe partea stanga a terasei Garii Obor, monument istoric si de
arhitectura de pe vremea Regelui Carol I;
- SC MANOR CENTER SRL cere in cadrul CAT-ului saptamanal de la APM, construirea unei
“Zone multifunctionale” de 10 ha(din care 6 ha luciu de apa) in zona strazii Petricani din sectorul
2. Nu exista PUZ, nu s-a respectat distanta de 50 m retragere de la lac iar 16 cai vor infesta cu
excremente lacul, etc. ECO-CIVICA nu e de acord in aceasta faza cu acest proiect.
- RATB doreste, pentru modernizarea caii de rulare dintre CFR Progresul si Autogara Filaret, disparitia a cca 800 de arbori de aliniament. ECO-CIVICA exclude aceasta varianta.
29.03. - Trimis prin fax, un Apel al Disperarii (un text despre dezastrul ecologic din Bucuresti) catre
mijloacele mass media, Camera Deputatilor, Partidul Liberal, etc.
31.03. - Semnalez APM marele numar de ciori moarte sau muribunde de pe malul lacului Herastrau.
04.04. - Proces cu Consiliul Local al sect. 3(Dosar 4000/CA/2002).
- Cooptarea a 18 studenti din cadrul Catedrei de Protectie a Mediului a Facultatii de Chimie din
Universitatea Politehnica Bucuresti pentru a deveni Agenti Ecologi Voluntari. Toata Catedra respectiva a fost cooptata in aceasta activitate de voluntariat de pe langa Garda de Mediu
07.04.- Ora 12.00 - In autobuzul 226, nr. 1237 pe caroserie, soferul fuma...
08.04. - Oferta(intr-o discutie cu directoarea) pentru ore de ecologie la Liceul Spiru C. Haret.
15.04. - Interviu Radio Actualitati.
16.04. - Filmare cu Anca Grigoras de la TVR 2 pentru subiectul privind amputarea parcurilor bucurestene (Dan Trifu si N.R.Dobrogea).
17.04. - Aflu la CAT ca in zona CET Vest va fi un depozit de slam al CET-urilor bucurestene, exact
in locul unor sere...
- La SINOFARM, mai exista inca 5 tone de acid clor-sulfonic in rezervoare corodate...
18.04. - Primit citatia pt. litigiu cu Primaria Comunei Voluntari care a aprobat ilegal defrisarea unor
portiuni din Padurea Baneasa(Procesul va avea loc la la data de 12.05).
21.04. - Depunere atentionare scrisa la Primaria Sectorului 2 pentru ilegalitatea construirii in Parcul Obor a noului sediu al primariei(nr. inregistrare 29414/21.04.2003).
- La ora 20.15, pe TVR 2 la emisiunea “PULS 2003”, materialul filmat a fost mult amputate
24.04. - Raspuns primit de la Ministerul Apelor si Protec\iei Mediului (Comisariatul General al Garzii de Mediu) in urma sesizarii facute de ECO-CIVICA exact cu o luna inainte. Raspunsul semnat
de “Comisarul General Constantin SILINESCU” este in multe privinte pe langa subiect...
30.04. - Sesizare catre autorita\ile constantene privind gunoaiele din str. Dragoslavele 34, vopseaua adaugata asa zisei “paini negre” vandute de “Dobre si Fii” la Constanta precum si semnalarea mizeriei existente in Rezervatia Geologica Cheia din Dobrogea.

- Telefonul 08.01.01.01.01(direct catre Garda de Mediu a judetului) desi anuntat cu mare pompa
de catre ministrul mediuului ca e netaxabil, costa exact ca celelalte convorbiri...
06.05. - Gunoiul semnalat autoritatilor constantene la data de 30.04 a fost indepartat de catre o
echipa alcatuita din 6 insi, si doua camioane cu remorca.
- Fax catre Garda de Mediu pentru luarea unor masuri privind pescuitul(la Sarulesti) in perioada
de prohibitie.
12.05. - La intrebarea pusa in direct la REALTATEA TV primarului Ontanu cu privire la amplasarea
in parcul Obor a sediului primarfei a m fost acuzati ca “agitam spiritele”
15.05. - LUKOIL(SC Petroland SRL), cer aprobarea pentru alte 6 benzinarii deja instalate. Pe locul
uneia dintre benzinarii, cea din soseaua Fundeni nr. 29 A era preconizata prin PUZ construirea
unor locuinte
- Gheorghe Copos a construit cel putin 50 de imobile in mod ilegal pe teritoriul (de 46 ha) expropiat de Regele Ferdinand, deci intangibil, al pepinierei Pipera. Conform ordinului 860 era obligatorie
si o dezbatere publica inainte de a se distruge ultimele zone generatoare de material dendro-floricol necesare capitalei Este si rezultatul “neconcordantei” dintre urbanistii de la Primaria Mare si
cei de la sectoare.
22.05. - Adresa catre Prefectura pentru lamurirea nenominalizarii ECO-CIVICA ca voluntar la Sedintele Comisiei de Avizare Tehnica ale Inspectoratului(Agentiei) pt. Protectia Mediului – Bucuresti.
- oponenta ECO-CIVICA in CAT la modernizarea unei sta\ii de distributie carburanti din str. Mantuleasa nr. 35, sect. 2 dat fiind ca se incalca normele sanitare cu privire la distanta fata de imobilele
din jur
23.05. - Invitatie de la IMAS-World Bank pt. o discutie pe data de 03.06.
24.05. - Aparut ip - Formula AS” un interviu(luat de Horia Turcanu) prin care presedintele ECOCIVICA afirma in titlu “DEFRISARILE MASIVE DIN BUCURESTI NU SUNT DOAR 0 CRIMA IMPOTRIVA NATURII, SUNT 0 CRIMA IMPOTRIVA SANATATII PUBLICE”
27.05. - World Trade Center - Comunicare si proiectie de diapozitive in cadrul unui simpozion cu
tematica naturisto-ecologista.
28.05. - Apel disperat al unor locatari din cartierul Floreasca(J.Strauss, Rahmaninov, Ghita Padureanu) pentru prevenirea defrisarii a 13 arbori. Am constatat cum “catedrala de copaci” a fost
distrusa prin complicitatea(pasivitatea) aprobarii urbanistilor de la sectorul 2, desi s-a incalcat
flagrant legislatia de mediu.
29.05. - Luare de pozitie in cotdianul GARDIANUL cu privire la preconizatul canal din Ucraina
care se doreste a trece prin mijlocuI Deltei Dunarii. “- Oponenta ECO-CIVICA in cadrul CAT pentru
amplasarea
unei benzinarii din Bd. Basarabia nr. 100. Pompele erau amplasate la doar 10 metri de un imobil
de locuinte...
30.05. - Am fost agresat de catre un agent de paza dupa fotografierea sediului(unui WC “modernizat”, de fapt o constructie cu etaj mult extinsa pe spatiul verde a Parcului Floreasca) situat in
statia RATB a autobuzelor 181, 182 dinspre Piata Dorobanti.
03.06. - Consilierul Badea de la Ministerul Mediului vorbea la ora 8.15 la Radio Romania Actualitati despre voluntarii care curatau de gunoaie padurea Baneasa. Nici un cuvant despre taierile
ilegale de aici, taieri tutelate de autoritatile locale.
04.06. - Participare(fara invitatie) la - Forumul PSD al ecologistilor- desfasurata in sala Teatrului de
Opereta. De mentionat ca directorul acestui teatru este consilier PSD la primaria capitalei, fiind si
seful comisiei de ecologie a Consiliului General; primul Ministru a afirmat ca : - lipsa preocuparilor
de mediu este un indiciu al subdezvoltarii ca - proiectul Rosia Montana nu este prioritar pentru
Romania” si ca “doctrina PSD trebuie modernizata prin abordarea ecologiei”.
05.06. - Raspuns de la Prefectura cu privire la participarea ECO-CIVlCA la CAT.
09.06. - Solicitare interven~ie de catre Ciprian Stoianovici de la Radio EUROPA FM la un interviu
cu loan Jelev.
11-12.06. - Participare la Conferirl:a Anuala a lnstitutului de Sanatate Publica - Bucuresti. Situatia
din sanatate este foarte grava. Calitatea aerului, a apei, a alimentelor, zgomotul si conditiile de trai
ale marii majoritati a populatiei se situeaza la parametrii unui genocid aproape generalizat

- Primit o sesizare din partea unui grup de locatari din Berceni care reclama poluarea Uzinei
KVAERNER-IMGB.(Situatia a fost mediatizata intr-un articol din Formula AS iar vinovatii au fost
chemati la Inspectoratul de Protectie a Mediului pt. intrarea in legalitate prin respectarea unui program de conformare).
13.06. - La recursul nostru de la Judecatoria Sectorului 6 un de eram parte procesuala impotriva
primariei Sectorului 4, judecatorul a parasit gala declarandu-ne absenti ! Am depus contestatie la
dosarul registraturii tribunalului.
17.06. - Am primit un APEL expediat din partea unui cetatean romano-canadian la adresa a 12 sefi
de state si mari personalitati ale lumii. Apelul contine transcrierea exclusiva a articolului-interviu al
ECO-CIVICA aparut in saptamanalul Formula AS la 24.05.2003.
26-27.06. - Aspecte ecologice de pe Litoralul Marii Negre” a fost o comunicare susinuta in cadrul
impozionului International BENA(Balcan Environment Association) intitulat Eroziunea zonei costiere a Marii Negre.
01.07. - Invitatie de a participa cu un proiect la “Premiile Ford Moto Company pentru Protectia si
conservarea Mediului 2003”
- Sesizare catre Ministrul Agriculturii, Padurilor si Mediului cu privire la neprofesionalismul Comisarului sef al GARZII DE MEDIU referitor la necunoasterea si terfelirea flagranta a legislatiei existente, sub tutela(directa sau indirecta) a autorit`tilor locale. A urmat enumerarea unor situatii.
03.07. - Inca 8000 mp de spatii verzi din sectorul 3 vor dispare sub presiunea intereselor in Bd. Th.
Palady colt cu Pericle Papahagi.
- Firma Alfa-Romeo cere legalizarea unei ilegalitati construite pe spatiul verde in Bd. 1 Decembrie
1918 nr. 16.
- Taxa de avizare achitata catre Directia de Spatii Verzi din primaria Capitalei este de 1000(0 mie)
lei.
07.07. - Ca urmare a unei sesizari, constat si fotografiez la fata locului inceperea unor lucrari ce
ar putea afecta o portiune din parcul Ioanid. Am reclamat situatia creata de firma BALCO 2000 din
str. George Calinescu nr. 20, la Sectorul 2 si la PMB.
- Sesizare catre Corpul de Control al Guvernului vizand calitatea articolului “paine neagra” vandut
la constanta.
14.07. - Scrisoare adresata organizatorilor Premilor, Ford.
18.07. - Sesizare catre PMB, Garda de Mediu si Prim. Sect. 2 cu privire la distrugerile unor zone
verzi din Bucuresti : Livada cu Nuci, pepiniere, parcurile Verdi, Titan, Copiilor, Cartierul Floreasca,
parcul Obor, a agresarii in continuare a unui stejar secular de catre o benzinarie in Strada Horei
colt cu Ferdinand, precum si despre extinderea unor carciumi in alte parcuri.
28.07. - Adresa catre APM, Prim. Sect 2, PMB, privind lamurirea situatiei terenului din Str. Rumeoara.
29.07. - Dna ing. sivic Paraschiv Ecaterina ne semnaleaza taierea unui arbore secular(ocrotit)
care deranja un fir electric in str. Banu Antonache…
31.07. - Din cele 90 de hectare ale zonei pepinierei dendrofloricole Tei - Toboc au mai ramas 60.
04.08. - O sesizare facuta de ECO-CIVICA privind ilegalitati ale folosirii unui teren(spatiu verde)
din sectorul 2 catre GARDA NATIONALA DE MEDIU este timisa(“spre stiinta Fundatiei ECO-CIVICA) celor de la sect. 2, conform unei proceduri de “pasare a pisicii moarte”.
- COMUNICARE din partea Tribunalului Bucuresti care “Respinge cererea formulata de ECOCIVICA in contradictoriu cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic, Primaria Comunei
Voluntari, etc, ca inadmisibila”. Declaram recurs!
06.08. - Dna Alice Costescu din Pictor Mirea nr. 9 reclama disparitia unei mici paduri din str. Clucerului nr. 82. Proiectantul sau executantul care a realizat casapirea copacilor il reprezinta pe MIDOCAR PRODUCT care are un amplasament deasemenea ilegal in Parcul Herastrau.
07.08. - La CAT s-a cerul acordul pentru amplasarea celei de a saptea benzinarii de pe soseaua
Virtutii…
22.08. - Primit punctul de vedere al Prefecturii Bucuresti cu privire la participarea voluntara a
ECO-CIVICA la CAT de la APM.
24.08. - Am ocolit Lacul Morii. Mizeria de pe maluri, spalarea covoarelor, a cailor, a autoturismelor

si a oamenilor, gunoaiele aruncate cu dezinvoltura de pescari si riverani nu influen\eaza decat in
mica masura(conform determinarilor realizate de laboratorul APM) calitatea celui mai curat lac
bucurestean...
25.08. - Raspuns al GARZII NATIONALE DE MEDIU la adresa noastra din 18.07 cu privire la
ilegalitatea construirii fara a se face o dezbatere publica obligatorie a amplasarii unui nou sediu al
Primariei Sectorului 2 pe teritoriul unei zone verzi(Parcul 0bor), cu privire la o lucrare din zona parcului Ioanid(unde constructorul a fost stopat) si cu privire la WC-ul public “reabilitat” de pe teritoriul
parcului Floreasca (sanctiune contraventionala).
28.08. - Raspuns(ambiguu si pe langa subiect) al GARZII NATIONALE DE MEDIU referitor la o
sesizare facuta la 21.07.2003.
27.08. - De la “ANIMAL PLANET” aflu ca de pe Terra dispar in fiecare minut 2 km patrati de padure. Din Bucuresti dispar in fiecare an cam 100 de hectare de spatii verzi cu arbori cu tot.
28.08. - Raspuns din partea PS2 cu privire la situatia din Strada Rumeoara(Constructie ilegala pe
domeniul public).
04.09. - Reclamatie la Consiliul Superior al Magistraturii privind comportamentul Judecatorului
Vasile Bacu cu privire la atitudinea sa de ignorare a prezentei noastre din 13.06.
05.09. - Raspuns de la GUVERNUL ROMANIEI pentru sesizarea unor ilegalitati. Este o culegere
a punctelor de vedere ale APM, si a Directiei de Urbanism si Amenajare a terltoriului din PMB.
Aceasta
ultima autoritate evidentiaza ilegalitatea construirii noului sediu al PS2 de pe teritoriul Parcului
Obor, “interzicerea conversiei grupurilor sanitare in spatii comerciale”(cazul WC-ului din Parcul
Floreasca) precum si aIte incalcari ale Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului Bucuresti.
- Adresare catre Prim. Sect. 2 cu privire la ilegalitatea din str. Rumeoara unde s-a eliberat unei
persoane particulare un certificat de urbanism pentru domeniul public!
10.09. - Adresa catre Primul Ministru cu privire la amplasarea in Parcul Carol a Catedralei Mantuirii Neamului. ECO-CIVICA nu este de acord cu acest amplasament propunand ca monumentul
existent
deja sa fie transformat in Muzeu al Ororilor Comuniste
11.09. - SNP Petrom doreste o noua statie de carburanti pe Mihai Bravu la nr. 546. Mai sunt vreo
opt statii pe Mihai Bravu ! …
SC Rompetrol vrea o alta statie de carburanti pe Calea Vacaresti colt cu str. Costache Stamate.
22.09. - Raspunsul la sesizarea noastra privind folosirea ilegala a unui teren din Strada
Rumeoara(Sect. 2) primit din partea Directiei de Protectie a Mediului a PMB este in contradictoriu
cu cel primit pe aceeasi tema de la PS2, confirmandu-se ilegalitatea efectuata cu acordul celor de
la sectorul 2 !
29-30.09. - Simpozion organizat de JICA(Japonia), Catedra de Protect;ie a Mediului a Facultat;ii
de Chimie din Universitatea Politehnica Bucure]ti sub titulatura “Management de Mediu in Romania”. Am prezentat lucrarea “APA, OGLINDA A SANATATII BUCURESTENILOR”
01.10. - ZIUA MONDIALA A HABITATULUI, simpozion in sediul PS1
02.10. - Cosmin Guse afirma : “Constantin Silinescu(Comisarul Sef Garzii de Mediu pe tara), fost
general, a facut ca ofiter de securitate, politie politica”...
- COMUNICARE de la Tribunalul Bucuresti care ne comunica respingerea actiunii pe motive procedurale impotriva Comunei Voluntari & Co. Vom declara recurs...
09.10. - Amplasarea benzinariei SC ROMPETROL din Calea Vacaresti colt cu Costache Stamate
nr. 4 e contestata de public din cauza ocuparii unor locuri de parcare si a nerespectarii distantei
fata de imobilele de locuit. Ansamblul de locuinte ce se doreste a se ridica in zona strazii Ghidigeni
colt cu Prelungirea Ghencea, “cade” pe nodurile si apeductele ce alimenteaza capitala! Zona e
nereglementata din punctul de vedere al Planului de Urbanism Zonal.
14.10. - Adresa catre Ministrul Miron Mitrea pentru mizeria din garile Posada, Gura Beliei(Breaza
Nord) precum si pentru refacerea unui pod peste Prahova(din zona Gura Beliei).
16.10. - Se doreste o autorizatie din partea SC MANOR CENTER SRL pentru “Valorificarea potentialului piscicol si de agrement a Lacului Plumbuita”. ECO-CIVICA isi exprima rezerva cu privire la

calitatea apei si implicit a pestelui crescut in acest loc.
18.10. - Declararea recursului in “meciul” cu Primaria Voluntari, IPM(Ilfov), ITRSCB, etc.
20.10. - Ora 19.05, la statia Foisor, in troleibuzul 69(nr. 5211) ]oferul fuma. Constatari similare si la
datele de 22.10, 30.10, 05.11, 08.11 pe linile 69 si 85. Cca 50% dintre soferii RATB supun bucurestenii fumatului pasiv.
28.10. - Citatie la Curtea de Apel pentru 27.11.2003 ora 9.00 in proces cu PS4(Parcul Copiilor).
29.10. - Invitatie de la Prim. Sect.2 pentru data de 10.11.ora 11 .30 (initial invitatia fusese pt.
04.11.2003).
06.11. - Lucrarii de modernizare a retelei de tramvai Razoare – Panduri - Tudor Vladimirescu - Viilor i se opune vehement publicul din zona. Vor scapa astfel de macel cateva zeci de arbori. ECOCIVICA nu accepta aceasta varianta a proiectului.
- PETROM Baneasa vrea sa-si amplaseze o statie de carburanti pe o zona protejata din Parcul
Herastrau. Exista tot aci si un “interes al americanilor” pentru ca 2 hectare de teren sa fie folosit
de ambasada SUA. ECO-CIVICA nu poate fi de acord cu acest troc care mai vaduveste populatia capitalei de inca 2 hectare de zona verde. La sedinta CAT din 06.11 nu a participat nici un
reprezentant al Primariei Sectorului 1 sau de la Directia de Urbanism a Capitalei. Ministerul Culturii si-a dat girul pentru aceasta noua amputere...
07.11. - Confirmare particpare ECO-ClVICA pt. Masa Rotunda cu ONG-urile de mediu de la PS2,
pentru din data de luni
10.11. – Destule “scantei” , provocate de ECO-CIVICA la sedinta de la Pr.Sect. 2 la care a a
fost prezent subprefectul Baranga, (nici un viceprimar sau primarul Ontanu)… Au participat cca
6 ONG-uri. E un inceput fara precedent in aceasta incercare de colaborare intre autoritati si
reprezentantii societatii civile
11.11. – Primit raspuns din parte Min. Transporturilor la adresa din 14.10. O parte dintre solicitari
ne sunt “pasate”…..

