Jurnal ECO-CIVICA/2004
06.01 – Primit din partea EEB (European Environmental Bureau) de la Bruxelles, 34 Blvd. Waterloo B1000, revista PARTICIPATE care reaminteste ONG-urilor sa comunice autoritatilor ce Si-au pus semnatura
pe CONVENTIA DE LA AARHUS care prevede ca oficialitatile trebuie sa permita fara exceptie accesul la
informatie si participarea publicului la discutiile privind proiectele cu impact asupra mediului inconjurator.
11.01 – Am sesizat telefonic GARDA de MEDIU Brasov (apel receptionat de dna Pomolea de la APM)
pentru taierea ilegala a doi brazi situati peste calea ferata a garii din Predeal. Aceeasi sesizare am facut-o si
Primariei Predeal (inregistrata cu nr. 153 din 12.01.204 – la dl. Chilea Cristian tel. 456.237/30).
20.01 – Primit adresa (fax) expediata cu nr. 849/20.01.2004 din partea Scolii nr. 200 din str. Postavarul nr.
13, sector 3, cu acordul scolii privind sprijinirea ECO-CIVICA pentru mentinerea zonei verzi din PRISACA
DORNEI. Semneaza Director Monica Verona Popescu tel/fax 345.31.19.
22.01 – Sesizare adresata prin fax PMB (312.00.30), PS3 (321.20.40) si Prefecturii (312.25.33) prin care
semnalez defrisarea a cel putin sase arbori de pe spatiul verde din vecinatatea imobilului din Caporal Ruica
nr. 14-B, Bl. A9 bis, sectorul 3.
28.01 – Deplasare la PS3 unde “feciorelnicul” secretar al primariei ne comunicase prin “posta” (pe un plic
care avea adresa noastra postala cu trei greseli grosolane), ca PRISACA DORNEI nu apartine de sectorul
3!!!
– Adresa catre APG (Administratia Parcurilor si Gradinilor, nr. de inregistrare 814/28.01.2004) pentru lamurirea situatiei administrative a parcului PRISACA DORNEI.
29.01 – In cadrul CAT s-a cerut acordul de mediu pentru infiintarea cimitirului Progresul din str. N.D. Cocea
78 – 82 (9000 de parcele), data fiind criza de locuri de veci si preconizata calamitate naturala ce ” bate la
usa”…
- Raspunsul din partea APG (nr. 857/29.01.2004) confirma ca PRISACA DORNEI nu e administrata de acest
for.
03.02 – Deplasare la fata locului in Caporal Ruica nr. 14, Bl. A9 impreuna cu reprezentantii sectorului 3 si
ADP 3 cu semnarea unei Note de Constatare a situatiei ce confirma taierile sesizate de ECO-CIVICA.
04.02 – Raspuns de la Prefectura pentru sesizarea din 22.01.2004: limbaj de lemn, pe langa subiect! Ceream
pedepsirea celor care au taiat ilegal 6 copaci, iar ei imi comunica: ”petitia dvs. adresata PMB si PS3 se
inscrie in termenul legal de raspuns”!? Semnat subprefect Ion Cuhutencu (nr . inreg. Prefectura 1171/CS2/
04.02.2004.
– Adresa catre noul prefect pentru aducerea la cunostinta a gravei situatii privind distrugerile din parcurile si
pepinierele Capitalei.
– Adresa catre primarul general Traian Basescu pentru a ”deveni parte procesuala in conflictele aflate pe rol
ce se refera la amputarea zonelor verzi din Capitala”.
05.02 – Cand i-am atras atentia unei femei sa nu mai fumeze, pe la ora 17.00, in troleibuzul 79, am fost facut
”albie de porci”…
11.02 – A aparut in Catavencu un articol (sugerat de ECO-CIVICA) care pomeneste despre o biserica din
Drumul Taberei acoperita cu folii de azbociment (cancerigene).
12.02 – Oponenta totala a ECO-CIVICA in cadrul Comisiei de Avizare Tehnica, alaturi de APM, Directia
de Urbanism si Ministerul Agriculturii si Padurilor impotriva SNP Petrom care doreste sa-si construiasca un
nou sediu administrativ pe teritoriul padurii Baneasa (5,4 hectare). Argumentelor penibile ale reprezentantilor SNP Petrom li s-au adaugat la finalul sedintei – ”am pierdut o batalie, dar nu si razboiul”!…
16.02 – Sesizare-memoriu catre reprezentantul rezident al ONU, dna. Sokan Han Jung prin care cerem interventia pentru stoparea distrugerilor parcurilor bucurestene prin sprijin moral si juridic in procesele aflate pe
rol cu autoritatile locale (fax 201.78.21). Persoana de contact a fost Roxana Suciu.
– Memoriu similar adresat Delegatiei comisiei Europene cu sediul in Jules Michelet nr. 18, predat Adrianei
Micu.
- Adresa (prin fax) catre PMB pentru luarea de masuri impotriva parcarii ilegale din data de duminica,
15.02.2004 de pe aleile Cismigiului a unui autoturism Dacia cu nr. B-23-XUK.
17.02 – Aparut in Catavencu (p. 19), “Romania de Maine taie copacii de azi” (informatii furnizate de ECOCIVICA).

23.02 – Aparut in cotidianul Curentul, un articol (p. 1 si 19) ”Fundatia Romania de Maine se pregateste sa
bage buldozerele in Parcul Tineretului”. ECO-CIVICA e citata de doua ori.
- Adresa catre Miron Mitrea, Traian Basescu si Vasile Gherasim (la sugestia unor locatari din Brezoianu 4547) pentru inlaturarea starii de mizerie din piata Valter Maracineanu.
- Primit raspuns de la PMB pentru sesizarea din 22.01.2004 ”nu i-am gasit pe autorii defrisarii, asa ca nu
putem aplica sanctiuni”!!!
24.02 – Catavencu publica la p. 23 ”Primarii Ontanu si Plesca fac harcea-parcea parcurile (”rubrica realizata
cu sprijinul Fundatiei ECO-CIVICA).
- Cerere adresata PMB pentru obtinerea unei copii dupa prezumtivul document de retrocedare catre proprietari a zonei Prisaca Dornei.
02.03 – Catavencu nr. 9 publica ”Decat iarba si lumina, mai bine fum si benzina” unde e vorba despre benzinaria PETROM din Dr. Herescu care prin ”modernizare” va distruge un parc, inclusiv prin taierea a 3 duzi,
arbori ocrotiti (sesizarea a fost facuta de Uca Marinescu – ECO-CIVICA).
09.03 – Catavencu nr. 10 scrie ”CIOBANAS CU 300 LUKOIL” – despre benzinariile Lukoil din Capitala
construite fara acord de mediu (ECO-CIVICA a furnizat date).
10.03 – Raspuns catre REC pentru un sondaj privind pozitia ECO-CIVICA fata de activitatea REC (Regional Environmental Center).
11.03 – Dosar al ilegalitatii construirii benzinariei PETROM inaintat de ECO-CIVICA (la initiativa dnei Uca
Marinescu), adresat Prefecturii.
- Adresa-fax catre Ministerul Agriculturii pentru verificarea aprobarii pentru taierea a 3 duzi din parculetul
din Dr. Herescu.
16.03 – Raspuns preliminar (se vor face cercetari…) din partea PMB la sesizarea din 04.02.2004 unde
ceream situatia juridica a terenurilor pepinierelor Capitalei care sunt repartizate intr-o veselie unor anumiti
indivizi.
17.03 – Raspuns (eliptic) prin fax de la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (iscalit de director Florea
Gabrian) care a plasat problema (nementionata) catre Garda de Mediu… Poate ca e vorba de benzinaria
Petrom!?
- Participare, in urma unei invitatii telefonice primite din partea TSD (Tineretul Social Democrat) sectorul 2,
la o ”Masa Rotunda” cu ONG-urile. Cei prezenti, practic toti pensionari, au discutat intr-un limbaj de lemn
programul reuniunii, alcatuit penibil de oameni cu mentalitate comunista, retrograda. Am exprimat punctul
de vedere al ECO-CIVICA fata de ilegalitatile privind starea mediului din sector, tutelate sau ignorate de
primarul Ontanu.
- Raspuns fax din partea Corpului Gardienilor Publici ca urmare a sesizarii din 16.02.2004 in care comunicam PMB despre parcarile ilegale facute de personalul restaurantului Monte Carlo din Cismigiu pe aleile
pietonale ale parcului.
21.03 – Participare cu o lozinca la manifestatia impotriva amplasarii Catedralei Mantuirii Neamului in Parcul Carol.
23.03 – Raspuns primit de la ARR (Autoritatea Rutiera Romana) cu privire la sesizarea din 23.03.2004 unde
pomeneam despre disconfortul creat locatarilor din piata Valter Maracineanu de autocarele care transporta
persoane catre si dinspre Europa de Vest.
- Uca Marinescu (membra ECO-CIVICA) a primit raspuns din partea Prefecturii ca va fi primita in audienta
in problema benzinariei din Dr. Herescu, la data de … 28 aprilie 2004!?
- Adresa catre CGMB pentru anularea HCGMB 37/18.03.2004 prin care se cedau Bisericii Ortodoxe Romane 5 hectare din Parcul Carol.
24.03 – Actiune (impreuna cu reprezentantii APG si ADP sector 3) de inregistrare a arborilor uscati din zona
bisericii din Caporal Ruica. Mizeria din zona si gunoaiele de pe Aleea Belvedere sunt o marturie a grijii
edililor sectorului 3 si respectiv 2.
30.03 – Raspuns de la sectorul 1 pentru sesizarea din 23.02. Se vor monta banci, wc-uri ecologice in piata
Valter Maracineanu.
02.04 – Raspuns de la PMB (nr. 178/20.02.2004) prin care ni se comunica ca ”au fost defrisati 6 copaci fara
aviz de specialitate”. De fapt, asta sesizasem si noi!
- In Catavencu nr. 13, un nou articol sugerat de noi.
07.04 – Raspuns de la PMB privind situatia terenului din Prisaca Dornei (la peste 2 luni de la solicitare

– 28.01.2004).
08.04 – PMB – DPMEEC ne comunica, ca urmare a solicitarilor noastre facute in numele locatarilor din
piata Valter Maracineanu, mutarea statiei de imbarcare a celor care pleaca pentru a munci in strainatate.
14.04 – Solicitare catre Garda de Mediu pentru a interveni in Parcul Carol unde a inceput organizarea de
santier pentru demolarea unui monument.
15.04 – Cerere catre Sectia 14 Politie pentru verificarea documentatiei privind actiunea din Parcul Carol.
- Cerere catre Primaria Sectorului 4 pentru anularea autorizatiilor care permit organizarea de santier in Parcul Carol.
19.04 – Depunerea unei Ordonante Prezidentiale la Tribunalul Sectorului 4 pentru suspendarea autorizatiilor
209 si 210 emise de Primaria Sectorului 4 pentru organizarea de santier si, respectiv, autorizatia de constructie eliberata constructorilor din Parcul Carol care vor sa demoleze un monument pentru a face loc amplasamentului Catedralei Mantuirii Neamului. Termenul procesului este 5 mai 2004.
22.04 – PMB ne comunica suplimentarea wc-urilor publice ecologice din Valter Maracineanu unde functioneaza Oficiul pt. Migratia Fortei de Munca. Este urmarea adresei facute de noi la sesizarea locatarilor din
Valter Maracineanu nr. 1-3.
28.04 – In audienta de la Prefect ceruta de catre dna Uca Marinescu acum peste 45 de zile pentru cazul distrugerii de catre PETROM a unui parculet din str. Dr. Herescu, am fost primiti de reprezentante ale Prefecturii care au declinat competenta Prefecturii in aceasta situatie! ”Nu exista o lege a functionarii institutiei
Prefectului”, ne-au comunicat interlocutoarele noastre!_
04.05 – Expediat prin e-mail EXPRESIE DE INTERES pentru colaborare cu alte ONG-URI de profil din
Italia.
05.05 – Prezenti la termen in fata instantei pentru ORDONANTA PREZIDENTIALA la Judecatoria sectorului 4.
- Juristii sectorului 4 ”solicita instantei respingerea cererii de chemare in judecata” dat fiind ca PMB a
cerut acelasi lucru!? Conform celor scrise in actul adresat tribunalului si ECO-CIVICA, autorizatia 209/
08.04.2004 emisa de PS4 ”autoriza organizarea unui santier constand in imprejmuirea unei suprafete de
9500 mp. Situata la intersectia Caii Vacaresti cu Parcul Carol”. Se confunda, in acte oficiale, Calea Vacaresti
cu Calea Serban-Voda (!?), iar cei 9500 mp depasesc cu mult suprafata de 5200 mp solicitata de biserica!
Neseriozitate, incompetenta, superficialitate sau toate la un loc?
06.05 – Primaria Sectorului 4 ne comunica prin posta: ”avand in vedere ca situatia lucrarilor autorizate in
cauza” (din Parcul Carol) se afla pe rolul unei instante de judecata, autorizatiile respective sunt suspendate
pana la clarificarea situatiei”.
07.05 – Prin Directia de Protectie a Mediului din PMB primim o adresa de la Directia Juridic, Contencios,
Legislatie tot din cadrul PMB, solicitarea ”comunicarii dosarelor in care Fundatia ECO-CIVICA se judeca
cu Palatul Copiilor, Scoala nr. 100 si cateva Asociatii de proprietari din Zona Parcului Copiilor si a Parcului
Titan”. Noi, de fapt, transmisesem dlui Primar General Basescu la 26.02.2004 ca ”avem cateva procese in
instanta impotriva primariilor sectoarelor 3 si 4 care doresc amplasarea unor obiective pe teritoriul unor parcuri” si ca ”suntem parte procesuala alaturi de Palatul Copiilor, Scoala nr. 100 si cateva Asociatii de proprietari din zona Parcului Copiilor si a Parcului Titan”…!
- Europa Publications din Londra ne solicita amanunte asupra activitatilor noastre pentru a si inserate in The
Environment Encyclopedia and Directory pentru anul 2004.
11.05 – Sectia 14 Politie isi declina competentele cu privire la cerea noastra de a stopa ilegalitatile din Parcul
Carol (Sesizare facuta la 15.04.
- Directia Juridica Contencios din PMB vrea sa afle ce procese avem cu Parcul Copiilor, Scoala 100 si asociatii de proprietari din zona parcurilor Titan si Tineretului. Noi le-am transmis (la 04.02.2004) ca suntem
parte procesuala alaturi de Parcul Copiilor … etc, impotriva primariilor sectoarelor 3 si 4.
12.05 – Raspuns din partea primariei Predeal (sesizata de noi la 11.01.2004): ”Compania Nationala de Investitii, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 2, camera 31, Bucuresti care a taiat cei doi copaci din zona Garii
Predeal a fost rugata sa stopeze aceste actiuni neautorizate”. De ce nu amendata, domnule primar Vestea?
13.05 – Interventie la Radio Total pentru exprimarea dezacordului privind neconsultarea ecologistilor pentru
traseul autostrazii Bucuresti – Bors. Printul Charles al Marii Britanii sugerase riscul distrugerii unor situri
medievale de pe traseul viitoarei autostrazi.
- Atentionarea Gardienilor Publici din Cismigiu privind nesupravegherea parcarilor ilegale de pe aleile par-

cului ale unor amploaiati ai restaurantului Monte Carlo.
14.05 – Ministerul Administratiei si internelor – Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Politia Sectorului 1, prin adresa 815308/14.05.2004 ne comunica: ”Cu ocazia verificarilor efectuate in zona
pietei Valter Maracineanu, sector 1, nu au fost identificate firme de transport persoane” si ca ”transportul
persoanelor pentru munca in strainatate s-a efectuat si se efectueaza cu firme de transport din municipiul
Sibiu”. Pe noi ne interesa reducerea zgomotului si a mizeriei generata de transportati, domnule comisar-sef
Ioan Geamanu…
18.05 – Poluarea sonora si presiunile pe care patronii barului din subsolul blocului Patria (monument de
arhitectura cu bulina rosie) le exercita asupra locatarilor s-au materializat, la sugestia noastra, intr-un articol
in ”Catavencu” nr. 20.
25 – 26.05 – “POLITICI SI MASURI DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN
SECTORUL ENERGETIC: UNIUNEA EUROPEANA – ROMANIA – POLONIA”, un seminar organizat
excelent de TERRA Mileniul III, ne-a relevat inca o data pasivitatea guvernantilor fata de foarte grava problematica a schimbarilor climaterice provocate de ignoranta, incapacitatea sau interesele administratorilor
locali sau centrali.
28 – 30.05 – Am constatat ca zona Mamaia – Constanta, pregatita ”de fatada” de catre primarul Mazare
pentru ”Reuniunea celor 16 sefi de state” are mult “gunoi sub covor”. Un exemplu sunt blocurile din zona
FALEZA NORD acoperite cu placi din azbociment (cancerigen) si faleza propriu-zisa care sta sa cada peste
plaja pe care deja scarile s-au surpat.
30.05 – Doamna Uca Marinescu mi-a comunicat ca cei trei duzi de pe aria fostului parculet din str. Doctor
Herescu au fost taiati! Genocidul asupra sanatatii bucurestenilor continua…
03.06 - In parcul Bazilescu se ridica ilegal o constructie “vestiar”. Constatarea s-a facut ca urmare a unei
sesizari primite din partea unei persoane din cartier. Fotografiere…
09.06 – Ultime imagini ale dezastrului abatut asupra parculetului din str. Dr. Herescu. Dosarul absurd al
distrugerii acestei zone verzi este un esantion al comportamentului “ecologic” al autoritatilor locale si nu
numai, asupra Bucurestiului. Cei interesati de aceasta mascarada ni se pot adresa.
11.06 – Sesizare telefonica a Garzii de Mediu pentru a lua masurile ce se impun in cazul taierii ilegale a unor
arbori pe teritoriul parcului si strandului Tineretului de la ”sosea”.
12.06 – In zona Cornu (unde se destinde pe proprietatea sa primul ministru Adrian Nastase) am constatat ca
amenajari edilitare importante au fost finantate prin programele Uniunii Europene. Actualmente, in acelasi
perimetru, o alta sosea cu serpentine ce duce spre cota 600 a dealului Sinoiu (un frumos punct de panorama),
precum si o manastire sunt de asemenea pe cale de a fi edificate cu ajutorul unor surse financiare inca nespecificate…
14.06 – Interviu luat de Carmen Moise pentru OBSERVATOR (Antena 1) pe tema prafului din Bucuresti.
18.06 – Primit o sesizare telefonica din partea dlui Gabriel Stanciulescu (tel. 330.77.70) care ne descrie
mizeria si gunoaiele din portiunea de drum Rucar – Brusturet.
29.06 – Reclamatie prin fax adresata Ministerului Protectiei Mediului, Garzii de Mediu, Ministerului Agriculturii si Padurilor, precum si PMB avand ca ca subiecte gunoaiele din zona Sinaia (Valea Cainelui),
deteriorarea grava prin aparitia unor cariere in Muntii Macinului, genocidul datorat gazelor toxice emise de
cosurile unei fabrici asupra vegetatiei forestiere din zona Azuga, respectiv despre ridicarea unor constructii
ilegale in parcurile bucurestene Titan si Bazilescu.
03.07 – Reclamatie prin fax catre Ministerul de Interne privind poluarea sonora cauzata de o discoteca din
zona Doamna Ghica – Tei care la ora 2 noaptea “difuza” niste bubuieli greu de suportat.
06.07 – Primit “COMUNICARE” din partea Judecatoriei Sectorului 4 cu sentinta civila nr. 2788 din sedinta publica din data de 19.05.2004 prin care ni se comunica ca “actiunea reclamantei Eco-Civica privind
parata Primaria Sectorului 4 prin care se solicita sa se dispuna suspendarea autorizatiilor nr. 209 si nr. 210/
08.04.2004 emise de catre parata pentru executarea lucrarilor de demolare a Mausoleului din Parcul Carol va
fi solutionata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti – Sectia Contencios Administrativ”.
08.07 – Dintr-o fotografie aparuta in ”Romania Libera” cu panoul de Monitorizare a Calitatii Aerului din
Bucuresti, instalat la Universitate, reiese clar ca cele mai poluante noxe (benzenul si praful) nu sunt monitorizate. Este o dezinformare prin omisiune!
12.07 – In ”Formula As” nr. 625 din 12-19 iulie, sub semnatura lui Ion Longin Popescu, in paginile 2 si 15
este citata ECO-CIVICA care monitorizeaza starea ecologica a Bucurestiului.

13.07 – Solicitare telefonica a Garzii de Mediu pentru distrugerea ilegala a unui gard viu, precum si taierea
unor arbori in aria unei fantani arteziene situata la intersectia strazii Avrig cu piata Iancului. Am fost bruscat
fizic, verbal si amenintat cu o “drujba”, desi in prealabil m-am legitimat ca Agent Ecolog Voluntar pe langa
Garda de Mediu…
17.07 – Locatarii de langa supermarketul Billa din Drumul Taberei ne sesizeaza disconfortul pricinuit de
”aprovizionarea magazinului care se face prin strada Bozieni unde stationeaza si polueaza (chimic si fonic)
camioane de mare tonaj”. ”Generatorul electric si un cos al magazinului produc noxe”. ” Din dreptul platformei benzinariei Shell se da startul in fiecare seara unor curse de masini cu motoarele modificate si a unor
motociclete puternice care tulbura somnul cetatenilor din zona”, ori carciumizarea Parcului Drumul Taberei
sunt problemele pe care le-am transmis autoritatilor care sunt rugate sa ia masurile care se impun.
18.07 – Adresa catre Autoritatea Nationala de Control condusa de ministrul Blanculescu prin care ii aducem
la cunostinta amplasarea unui staul de vite pe traseul partiei de schi de la Azuga, despre prapadul pricinuit
padurii de catre o fabrica din Azuga, precum si despre construirea ilegala a unor vile in padure pe ruta turistica Cioplea-Susai.
22.07 – Raspunsul primit din partea Comisariatului Judetean Prahova al Garzii Nationale de Mediu confirma
depozitele de gunoaie din Valea Cainelui (Sinaia), impunand salubrizarea acestora pana la 10 august, precum
si dispunerea ”incetarii temporare a activitatii de calcinare a spumei carbonice” a fabricii de produse refractare de la Azuga (S.C. SINTERREF S.A.) care a produs (timp de peste 6 luni) un dezastru ecologic materializat prin uscarea fortata (vestejirea) a frunzisului padurii pe cateva sute de hectare de la Azuga la Busteni, la
Sinaia si la Predeal.
- Interventie la Radio Total unde am considerat ca pasajul de la Basarab trebuie construit dupa consultarea
obligatorie a populatiei (conform conventiei de la Aarhus ratificate de Romania) careia i se va da si solutia
remedierii unor consecinte prin instalarea unor panouri fonoabsorbante si chiar a unor exhaustoare in cazul
unui trafic nociv pentru mediu si riverani.
26.07 – Raspuns din partea Garzii de Mediu – Comisariatul Judetean Tulcea la sesizarea din 29.06. In sinteza, suntem informati ca s-a infiintat, incepand cu luna mai 2004, Parcul National Macin, in afara perimetrelor miniere, iar accesul in zona fara permisiunea Administratiei Parcului constituie contraventie. De fapt,
aceasta ”Administratie” (de) pe hartie nu are nici un fel de amenajare in teren, aria sa de competenta fiind
teoretica...
29.07 – Participare cu o expozitie fotografica la lansarea Planului Local de Actiune pentru Mediu. Prezenti:
prefectul Grecea, Ludovic Orban (viceprimar), reprezentanti ai Ministerului Mediu, al primariilor de sector,
etc.
30.07 – O sesizare documentata confirma manevrele mafiei terenurilor din nordul Capitalei care, prin mijloace neortodoxe, a reusit sa modifice traseul initial al autostrazii Bucuresti-Brasov de pe terenurile din Pipera,
pe un traseu prin comuna Voluntari, unde exista multi, dar mici si ”neimportanti” proprietari de terenuri. Prin
modificarea dubioasa a traseului autostrazii, acesti proprietari vor fi expropriati fortat si va dispare inca o
bucata de 15 hectare din Padurea Baneasa!
03.08 – Primit prin fax copie dupa sesizarea alcatuita conform sugestiei noastre de catre dl. Mircea Ilie (tel.
0723.877.703) prin care ne anunta despre pericolul iminent de distrugere a unor spatii verzi in zona Bucurestii Noi.
09.08 – Sesizez Garda de Mediu Constanta pentru unele nereguli constatate cu privire la degradarea zonei Faleza Nord, abandonarea unui Trabant dezmembrat, ilegalitatea unui proiect de amplasare a unei noi
biserici in parcul Tabacarie, focarul de infectie al unui fost bazin de inot abandonat pe strada Dobrila Eugen,
precum si aparitia a doua carciumi ilegal amplasate pe plaja din zona blocurilor ANL.
17.08 – Adresa-invitatie primita din partea APM-Bucuresti pentru participarea la intrunirea de constituire a
comitetului de Coordonare a Planului Local de Actiune pentru Mediu care va avea loc pe data de 10 septembrie 2004.
24.08 – Interventii la Radio Total si Realitatea TV pe subiectul canalului Bastroe, despre care atrasesem
atentia acum aproape doi ani ...!
- Propunere, in direct, la Realitatea TV, unde se discuta despre zgomot si poluarea sonora, de instalare a unor
panouri fonoabsorbante in zonele garilor bucurestene, care sa previna efectul provocat de vibratiile agresive
ale locomotivelor.
26.08 – Interviu pentru Radio Bavaria cu privire la situatia padurilor din Romania, ca urmare a unor pareri

oficiale aparute dupa inundatiile catastrofale din tara noastra.
27.08 – Interviu la Radio Europa FM cu privire la noile masuri de inasprire a pedepselor privind poluarea
apelor. In sinteza, ne exprimam scepticismul, dat fiind numarul de inspectori, priceperea lor, constiinta cetatenilor si, mai ales, modul de evitare a raspunderii de catre cei vinovati.
30.08 – Adrese prin fax catre Ministerul Transporturilor, al Mediului si Primaria Municipiului Bucuresti
privind poluarea generata de locomotivele din zona Garii Obor.
- Adresa catre APM Constanta (la cererea specifica a acestora care nu au inteles solicitarea anterioara!?)
pentru a ni se comunica existenta unui eventual Acord de Mediu privind amplasarea unei biserici in Parcul
Tabacarie.
01.09 – Raspuns din partea Primariei Sectorului 6 la sesizarea 463/26.07.2004 privind disconfortul locatarilor invecinati cu magazinul Billa. S-a dispus respectarea de catre cei de la Billa a unei note de conformare care presupune interzicerea parcarilor autovehiculelor de aprovizionare in fata blocurilor 832, 833 si
834, respectarea cu strictete a orelor de liniste stabilite de legea 61/1991, republicata, etc.
- Adresa catre APM Constanta prin care i-am solicitat sa ne comunice daca exista Acord de Mediu pentru
construirea unei noi biserici in Parcul Tabacarie, gest ilegal conform prevederilor Legii nr. 137 (Legea Protectiei Mediului).
- Sesizare prin fax catre Primaria sector 1 si PMB pentru inlaturarea disconfortului creat locatarilor din str.
Dr. Felix nr. 101 de catre restaurantul DON TACO, amplasat la parterul imobilului.
- Incunostintarea Primariei sector 4 referitor la Ordonanta Presedintiala care cere prin instanta anularea autorizatiilor 209/08.04.2004 si 210/08.04.2004 emise de primarul sectorului 4 cu privire la organizarea santierului si demolarea mausoleului din Parcul Carol.
03.09 – Adresa despre cazul restaurantului DON TACO si catre Ministerul Controlului.
- Raspunsul de la APM Constanta specifica ca ”nu s-a solicitat si ca urmare nu s-a emis Acord de Mediu
pentru construirea unei biserici pe teritoriul Parcului Tabacariei – Constanta”.
08.09 – Plangere adresata lui Miron Mitrea, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, privind
comportamentul unor functionari din zona Aeroportului Otopeni care te obliga la plata parcarii chiar si
atunci cand nu parchezi automobilul in locul amenajat in acest sens. Martori la aceasta scena incredibila au
fost doi ecologisti din S.U.A….
09.09 – Invitatie din partea ONG ”Mare Nostrum” (prin e-mail-ul primit de la Prefectura) pentru un concurs
de fotografii si articole avand ca subiect Marea Neagra, prilejuit de Ziua Internationala a Marii Negre – 31
octombrie 2004.
10.09 – Invitatie adresata din partea Uniunii Europene (programul PHARE), a Prefecturii bucuresti si a Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii civile la o sesiune de informare in data de 16.09.2004.
15.09 – Adrese catre PMB si PS3 privind ilegalitatile lui Gh. Visan, patronul restaurantului ”Casa Rustica”
din sectorul 3 care si-a extins abuzurile si pe spatiul verde din dreptul apartamentului sau din blocul O31,
scara 3, ap. 31, parter din Aleea Onisifor Ghibu nr. 4, sector 3.
17.09 – Raspuns din partea Garzii Nationale de Mediu (Constanta) prin care ni se comunica amendarea a
doua carciumi amplasate pe plaja din zona Faleza Nord (care nu aveau autorizatii de la Mediu), precum si
despre elaborarea unui acord de mediu care va permite amplasarea unei biserici pe teritoriul parcului Tabacarie!?
20.09 – Garda de Mediu Bucuresti paseaza controlul vibratiilor si a zgomotelor din zona Garii Obor in
ograda Directiei de Sanatate Publica din Bucuresti.
21.09 – Primaria Municipiului Bucuresti ne comunica amendarea cu 10 milioane de lei a restaurantului
DON TACO din Dr. Felix 101 pentru ”lipsa contract salubrizare”.
- Solicitare de sfaturi din partea domnului Cosmin Petra de la Universitatea Petru Maior din Tg. Mures pentru nou-infiintata sectie de Inginerie a Mediului.
25.09 – Sugestii (prin fax) pentru cei de la Tg. Mures.
26.09 – Adrese prin fax catre Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Padurilor, Ministerul Transporturilor si Primariei comunei Voluntari cu privire la modificarea ilegala a traseului initial al autostrazii Bucuresti-Brasov.
29.09 – Invitatie (fax) din partea Academiei Evanghelice Transilvania Sibiu pentru cea de a II-a Conferinta
de Ecologie intitulata ”Un paradis in pericol – ROMANIA SI PADURILE EI” pentru perioada 13 – 15 iunie
2005.

30.09 – Raspuns ”gargara” de la Ministerul Transporturilor cu privire la disconfortul creat de zgomotele si
vibratiile locomotivelor din zona Garii Obor. ”SNTFC a elaborat un program de masuri tehnico-organizatorice pentru reducerea zgomotelor si vibratiilor cu ocazia reparatiilor de tip RK (?) si modernizarilor care se
afla in derulare.” Limbaj de rumegus…
05.10 – In CATAVENCU NR. 40, pag. 14 la rubrica ”Ecologica Contra” a aparut articolul ”Parcul Prisaca sa daramat, a venit Plesca si l-a luat”, inspirat de un material furnizat de noi. Aici se doreste distrugerea a 2,6
hectare de parc, lotizat in parcele pentru vile.
12.10 – Garda Financiara ne comunica: ”Pentru abaterile constatate, societatea (restaurantul DON TACO din
Dr. Felix nr. 101) a fost sanctionata contraventional cu amenda”. Care abateri!?
15.10 – APM Ilfov afirma ca traseul autostrazii Bucuresti-Brasov care are un tronson de 31 km. in acest
judet ”nu va afecta terenuri forestiere pe teritoriul comunei Voluntari”.
17.10 – Expediat 3 fotografii si un articol catre ONG-ul MARE NOSTRUM din Constanta pentru concursul
si expozitia din 31.10.
21.10 – Raspuns tot pe subiectul din str. Dr. Felix nr. 101 din partea Directiei de Sanatate Publica. Controlul
efectuat la 12.10 si 13.10 nu a relevat abateri de la normele in vigoare… Nici un for nu tine cont de faptul ca
functionarea lui DON TACO nu se poate face legal decat cu acordul locatarilor!
- Ministerul Mediului (Directia Evaluare Impact etc), prin adresa nr. 57742/21.10.2004 ne comunica cu
privire la autostrada Bucuresti-Brasov care a avut pentru traseul initial Acordul de mediu nr. 78/26.10.2003,
ca ”orice modificare a proiectului pentru care a fost emis atrage dupa sine anularea sa si necesitatea emiterii
unui alt acord de mediu”. ECO-CIVICA sesizase incercarea de modificare a acestui traseu (ce implica defrisarea a 15 hectare din padurea Boldu-Cretuleasa de pe teritoriul comunei Voluntari) prin manevre de culise
ale celor din judetul Ilfov, astfel incat latifundiarii din Pipera sa nu fie deranjati de viitoarea autostrada.
26.10 – Biroul de disciplina in constructii din cadrul Primariei sectorului 3 l-a amendat pe visan Gheorghe,
domiciliat in aleea Onisifor Ghibu nr. 4, scara 3, ap. 31, parter, sector 3 pentru betonarea, distrugerea si imprejmuirea ilegala a spatiului verde comun al imobilului.
- Aparut in ”Catavencu” nr. 43/2004, pagina 14, un material intitulat ”Cum se macina muntii Macinului”,
dupa o documentare primita de la ECO-CIVICA.
31.10 – Completari prin fax catre APM Bucuresti pentru PLAM (Planul Local de Actiune pentru Mediu)
pentru sedinta din 15.11 unde ECO-CIVICA participa alaturi de circa alte 40 de institutii bucurestene la
elaborarea unei strategii de ameliorare a conditiilor de mediu din Capitala.
10.11 – La procesul aflat pe rol impotriva Primariei sectorului 4 primim Hotararea Tribunalului Municipiului Bucuresti care prin sentintele civile nr. 3478 si 3480 anuleaza autorizatiile nr. 209 si 210 din 08.04.2004
emise de PS4 ce aveau ca obiect organizarea unui santier si respectiv demolarea Monumentului Eroilor din
Parcul Carol. Hotararea fusese emisa inca din 17.09.2004!
14.11 – La peste doua luni de la adresa intocmita catre PMB cu privire la poluarea sonora din zona Garii
Obor, masuratorile solicitate se lasa asteptate…
- Adrese catre Garda de Mediu, Ministerul Mediului, al Agriculturii si Padurilor, al Sanatatii, precum si catre
unele comisii parlamentare carora le cer adoptarea unor masuri pentru zona cabanei Susai, Polistoaca si
Azuga unde santierele vilele potentatilor au distrus mari zone de munte si de padure.
16.11 - ”Catavencu” nr. 46 (16-22.11), la rubrica ”Ecologica Contra” din pagina 14 publica articolul ”Autostrada Bucuresti-Brasov calca pe cadavre de copaci” (material ECO-CIVICA).
18.11 – Participare la conferinta de presa a Agentiei Regionale de Protectie a Mediului pentru Regiunea 8
– Bucuresti-Ilfov unde am aflat ca aceasta insitutie nu se opune existentei unor ”bulevarde de benzinarii” asa
cum sunt deja soseaua Mihai Bravu si Virtutii. Mentinerea unor benzinarii amplasate la distante mai mici
decat cele prevazute in legislatia in vigoare este in continuare tolerata.
20.11 – Din pagina 4 a cotidianului ZIUA aflam ca, la presiunile fostului general de securitate (actualmente
comisar-general al Garzii de Mediu) Constantin Silinescu, se va infiinta un sindicat politic la Garda Nationala de Mediu, adica se incearca si oficializarea comenzii politice a PSD-ului intr-un domeniu in care politica
nu ar avea ce sa caute! Si astfel Garda de Mediu (re) actioneaza fara a deranja nomenclatura. Exemple?
25.11 – Raspunsul primit la sesizarea noastra din 30.08.2004 din partea Ministerului Transporturilor, unde
ne plangeam de disconfortul creat de vibratiile si zgomotul generate de Gara Obor, contine generalitati si
promisiuni vagi…
- Sesizare catre Parchetul National Anticoruptie pentru cercetarea Primariei Voluntari si a Consiliului jude-

tean Ilfov care au vandut trei hectare din Padurea Baneasa unui cetatean american care doreste, in pofida
legislatiei existente, construirea unor vile prin defrisarea unei suprafete forestiere.
29.11 – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, directia Regim Silvic ne comunica despre
Padurea Boldu-Cretuleasa de langa Bucuresti (Voluntari) nu este administrata de acest for. Reclamasem ca
noul traseu (neautorizat) al autostrazii Bucuresti-Brasov, modificat local de catre autoritatile ilfovene pentru
a nu deranja mafia terenurilor, amputeaza din trupul padurii mai sus pomenite 15 hectare!
- Sugestii adresate prin fax APM Bucuresti pentru completarea PLAM (Planul Local de Actiune pentru Mediu).
30.11 – PMB ne raspunde, la o sesizare trimisa de noi la 8 septembrie, comunicandu-ne ca Gh. Visan din
aleea Onisifor Ghibu nr. 4 a fost somat sa-si desfiinteze constructiile ilegale ridicate pe domeniul public.
02.10 – Ma adresez Ministerului Transporturilor, PMB si PS2 pentru prevenirea ocuparii si celei de a doua
jumatati de terasa de la fatada Garii Obor. Un nou chiosc a fost ridicat, insa nu a fost inca dat in folosinta. Interesant este ca cei de la Primaria Sectorului 2 (probabil) au divulgat adresa ECO-CIVICA si ne-am pomenit
cu dl. cojocarul, “seful” terasei, la usa !
07.12 – PMB ne comunica (ca urmare a actionarii de catre noi in justitie) ca a somat AEDIFICIA CARPATI
sa aduca terenul din Parcul Carol la starea initiala, conform unei hotarari a CGMB.
- “Catavencu” scrie (dupa un material remis de noi) la pag. 14 din nr. 49 : “Padurea Baneasa cheleste”.
15.12 – Agentia de Protectie a Mediului si Garda de Mediu Brasov raspund sesizarii noastre referitoare la
neregulile din zona cabanei Susai si valea paraului Polistoaca. Am aflat astfel ca, desi defrisarile pe Polistoaca se fac masiv de peste doi ani, in urma sesizarii noastre din 19.11.2004 a aparut imediat (24.11.2004) si
o aprobare in acest sens pentru “folosirea temporara cu defrisare de catre Primaria orasului-statiune Predeal,
judetul Brasov a terenului in suprafata totala de 3490 mp, pentru o perioada de 180 zile”…
16.12 – Sesizarii noastre adresate Primariei sectorului 2, careia ii reprosam ecranarea cu carciumi a monumentului istoric si de arhitectura al Garii Obor, i se raspunde ca “fata de cele constatate, s-a dispus sanctionarea celor doua societati cu amenzi de cate 2 milioane lei pentru abateri de la dispozitiile legale privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata (O.G. 99/2000)”. UNDE DAI SI UNDE CRAPA !
17.12 – Replica prin fax la raspunsul de acum doua zile ce ni s-a adresat de catre APM si GdM Brasov. Le
reprosez pe doua pagini superficialitatea si musamalizarea unor evidente care denota servilism si pasivitate
fata potentatii zilei in cazul distrugerilor invecinate cabanei Susai precum constructiile ilegale de pa valea
Polistoaca si din traseul Susai-Cioplea.
21.12 - “Catavencu” nr. 51, la pag. 12 scrie “La Predeal padurea de vile produce poluaer curat” (inspirat de
ECO-CIVICA).
22.12 – APM si Garda de Mediu Prahova raspund neconvingator sesizarii noastre din 14.11.2004. Astfel,
referitor la grava poluare generata de o fabrica din Azuga din cauza careia au fost afectate sute de hectare de
padure pana la Busteni si Sinaia pentru care reprosam organelor abilitate nepedepsirea vinovatilor, primim
: “Pana in prezent Ocolul Silvic Azuga, administratorul fondului forestier din zona, nu a inaintat institutiei
noastre un act oficial prin care sa stabileasca daca exista un prejudiciu datorat poluarii”. Ca in bancul cu
mortul care invia si pe care nevasta-sa nu il credea ca e viu pentru ca doctoral stie mai bine… Cu privire la
afirmatia ca “nu s-au constatat depuneri necontrolate de rumegus in albie” (raul Azuga), detinem o fotografie
care contrazice afirmatia organelor de la mediu.
23.12 – Replicam la randul nostru, prin fax, celor de la APM si GdM Prahova, incriminand raspunsul lor
insuficient si ocolitor cu privire la situatia din zona Azuga. Ca rezultat, primim un telefon din partea directorului APM Prahova care, la propunerea noastra, ne invita sa constatam impreuna, la fata locului, situatia
existenta.
24.12 – Retransmit catre PS2, PMB si Directia Agricola Bucuresti sesizarea unor cetateni care deplang
taierea unui nuc in strada Spinului nr. 37, sectorul 2. Totodata, reprosez celor de la PS2 pasivitatea privind
tergiversarea unor masuri si in cazul altor taieri de arbori semnalate de noi, precum si neconsultarea noastra
la implementarea unor proiecte la care suntem autori.
27.12 – De la Constanta il sesizez telefonic pe Comisarul-sef al Garzii de Mediu locale asupra depozitarilor
ilegale a mai multor tone de pamant excavat din fundatiile unor viitoare constructii, exact pe faleza marii si,
implicit, pe plaja zonei din dreptul strazii Rachitasi. Din informatiile culese, de vina ar fi secretarul Pefecturii Constanta. Am rugat sa mi se comunice masurile care se vor lua…
- Primaria sectorului 4 ne raspunde, referitor la demontarea panourilor din Parcul Carol, ca nu au bani pentru

aceasta lucrare prin care va trebui sa se remonteze si dalele de marmura scoase din monumentul de acolo
(solicitarea noastra nr. 28609/12.11.2004).
28.12 – Garda de Mediu Bucuresti ne raspunde la sesizarea noastra din 01.09.2004 (dupa 110 zile!). In continuare, nu se tine cont de parerea locatarilor din str. Dr. Felix nr. 109 care suporta vicisitudinile restaurantului DON TACO de la parterul imobilului si astfel nu se iau masuri drastice.
Concluzia pentru anul 2004: INCOMPETENTA, DEZINTERESUL, AROGANTA SI CORUPTIA autoritatilor de mediu continua, cu mici exceptii !

