JURNAL ECO-CIVICA/2005
02.01 – Adresa catre Sulfina Barbu, noul ministru al mediului, cu o evaluare a actualei grave situatii a domeniului si propuneri de colaborare.
- Semnalez PMB si Primariei Sectorului 3 (PS3) aparitia unui nou restaurant („Yesterday”) la 20 de metri de
Biserica Maramureseana, ambele amplasate pe teritoriul parcului Al. I. Cuza (I.O.R., Titan).
- Fax catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) caruia ii propun reinfiintarea
unui tren personal cu mers de accelerat pentru sfarsitul de saptamana si tarife mai reduse pentru transportul
cu telefericul in timpul saptamanii pentru pensionari.
10.01 – Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala Bucuresti raspunde sesizarii noastre prin care semnalam
taierea unui nuc: „s-a constatat defrisarea abuziva a unui nuc in strada spicului nr. 37”, dar fara sa se ia nici
un fel de masura pentru sanctionarea vinovatului!
- Aceeasi sesizare facuta PMB (Directia Monitorizare Administratii) imi comunica: „s-a transmis o adresa
catre Directia Taxe si Impozite a Primariei Sectorului 2 (PS2) pentru identificarea proprietarului imobilului
din str. Spicului nr. 37”! Mai avem nevoie oare de functionari gen cei de la Dezvoltare Rurala din Bucuresti?
11.01 – La scrisoarea noastra din 02.01.2005, PMB (Directia de Disciplina in Constructii) ne raspunde ca
restaurantul de pe teritoriul parcului Al. I. Cuza (I.O.R.) s-a realizat pe 250 mp avand autorizatia nr. 929/
19.11.2002 emisa de PS3!
12.01 - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ne face teorie si ne da raspunsuri ricosate la
scrisoarea noastra din 02.01.
- Ministerul Mediului ne raspunde si la subiect, dar si cu multe fraze de „rumegus”, pe 11 pagini, scrisorii
adresate la 02.01.
- Colegul nostru Dan Trifu o abordeaza printr-o adresa pe Sulfina Barbu, pomenind despre inmultirea cazurilor de cancer din zona Kozlodui, despre distrugerile parcurilor capitalei, despre ploile acide si pozitia Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA) fata de Rosia Montana.
13.01 – Agentia de Protectie a Mediului (APM) Bucuresti ne cere nominalizarea persoanelor care sa participe la CAT (Comisia de Avizare Tehnica) si PLAM (Plan Local de Actiune pentru Mediu ) pentru Bucuresti.
15.01 – Adresa catre MMGA – Sulfina Barbu, referitoare la raspunsul din data de 12.01. Ii reprosez un
limbaj de „invaluire” si ii prezint 7 cazuri punctuale care demonstreaza incompetenta, ineficienta, coruptia
si desfasurarea necorespunzatoare a unor dezbateri politice de care se fac vinovati subordonatii domniei sale
precum si cei de la Garda de Mediu.
18.01 – Primim noi date care confirma incercarea de defrisare a celor 15 ha din padurea Boldu-Cretuleasa
(Voluntari-Ilfov).
19.01 – Tribunalul Bucuresti ne comunica anularea autorizatiilor de construire eliberate de Primaria Sectorului 4 (PS4) pentru Parcul Carol.
21.01 – Adresez o alta scrisoare catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu solicitarea
de specificari pentru intelegerea exacta a continutului faxului pe care l-am expediat la 02.01.
24.01 – Primit de la MMGA (Sulfina Barbu) raspuns pentru scrisoarea din 15.01 („inaintata pentru o atenta
analiza si competenta solutionare Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu, APM Brasov, APM
Prahova”) unde enumeram 7 cazuri de ilegalitati.
26.01 – Adrese catre MMGA, Garda Nationala de Mediu, APM si Garda de Mediu Constanta avand ca
subiect preconizata distrugere a 4 hectare din parcul Tabacarie din unde primarul Mazare doreste amplasarea
unui Supermarket fara a tine cont de parerea locuitorilor. In cazul pornirii acestui proiect, ECO-CIVICA va
declansa un proces in instanta.
27.01 – Garda de Mediu Constanta confirma (in urma unei sesizari telefonice facute de noi la 26 decembrie
2004) prin fax, depozitarea ilegala a cel putin 10 tone de pamant pe malul marii la Constanta in dreptul strazii Rachitasi, pasand Primariei gasirea autorului.
- Romsilva incearca o dezvinovatire (prin a fi pasiva) la distrugerile pricinuite de catre terti indivizi in zonele
Azuga, Predeal (Polistoaca si Susai). Rusinos …!
28.01 – Doamna ministru Sulfina Barbu nu ne da un raspuns transant cu privire la unele probleme de mediu
ridicate de vicepresedintele nostru, dl. Dan Trifu, la inceputul lunii. Un exemplu de atitudine sovaielnica a
acestui minister este cazul Rosia Montana.

31.01 – Garda de Mediu Brasov ne invita prin fax pentru 3 februarie, ora 8.30, pe un ton imperativ, sa participam la un control ca urmare a sesizarii noastre. Solicitandu-le bani pentru deplasare si pentru cel putin
o noapte de cazare (dat fiind faptul ca suntem voluntari nesubventionati) ne-am bucurat de mitocania telefonica a inspectorului-sef Potcovaru care, printre altele, „uitase” ca ninsese si se asternuse peste un metru de
zapada in locurile mentionate de noi ca fiind cu probleme.
01.02 – Adresa catre dl. Flutur, noul ministru al Agriculturii, caruia ii semnalez tendinta de casapire a 15
ha din padurea Boldu-Cretuleasa ca urmare a modificarii ilegale a traseului initial al tronsonului autostrazii
Bucuresti-Brasov.
03.02 – Prezenta ECO-CIVICA la Curtea de apel impreuna cu cei pe care i-am reclamat, respectiv APM
Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov, cei de la Paduri si cei de la Inspectoratul cinegetic care au dat aprobari pentru
construirea de case in padurea Baneasa. S-a incercat din nou tergiversarea procesului care a inceput acum
peste un an. Punctul nostru de vedere, comunicat celor trei judecatori ai instantei, a fost pentru stoparea
genocidului padurilor si astfel pentru diminuarea efectului deteriorarii grave a sanatatii populatiei Capitalei,
dar si a comunelor limitrofe.
07.02 – Invitatie pentru colaborare din partea Media ON pentru organizarea unei conferinte pe teme de mediu la 27.04.2005.
08.02 – Garda de Mediu Prahova ne trimite un fax-adresa avand nr. 108/08.02.2005 ca urmare a sesizarilor
nr. 1342/23.12.2004 si 1353/29.12.2004 prin care ii acuzam de pasivitate in cazul poluarii de la Azuga. Se
pare va Inspectoratul de Politie Prahova – Serviciul de Investigare a Fraudelor a deschis dosarul penal nr.
699/2004 impotriva poluatorului S.C. INTER REF S.A., de unde tragem concluzia ca Garzii de Mediu i s-a
diluat culoarea politica…
- Agentia de Protectie a Mediului Prahova raspunde pe trei pagini la obiect si in detaliu solicitarilor noastre
privind dezastrul ecologic generat de cei de la Azuga. Desi cam tarziu, JOS PALARIA, domnule director
Adrian Baceanu.
- Ne adresam iar PMB si PS3 pentru gasirea vinovatilor cu privire la acceptarea construirii unui restaurant
pe 250 mp din teritoriul parcului Al. I. Cuza. Cerem adoptarea de masuri impotriva celor care au permis incalcarea multiplelor aspecte ale legislatiei de mediu, a normelor de disciplina in constructii, precum si a unei
conventii internationale parafate si legiferate de Romania.
10. 02 – In CAT-ul din aceasta data de la APM Bucuresti, s-a discutat despre reabilitarea unor lacuri bucurestene. Proiectul prevede nivelarea fundului lacului la 1,5 – 7,5 m de la luciul apei, transportarea surplusului
de aluviuni la groapa de gunoi, ridicarea unor insule si peninsule din sedimentele depuse in ultimii 70 de ani.
Am considerat aceasta abordare superficiala, dat fiind ca se mentine un strat de aproape doi metri de noroi
fata de cota initiala existenta la inceputul lucrarilor din anii ʼ30. Am propus (fara ecou), in locul crearii unor
insule si peninsule care ar micsora mult suprafata oglinzilor de apa, solutia mai ieftina a strangerii la un loc a
aluviunilor si crearea unei movile ce s-ar putea transforma iarna in partie de schi si vara intr-o colina inverzita, gazda a unor activitati de sport si agrement.
- Cu aceeasi ocazie a sedintei Comisiei de Avizare Tehnica, reprezentantilor unei fabrici de mezeluri le-am
sugerat ca cele circa 200 kg de grasimi, aruncate zilnic in urma procesului tehnologic, sa fie vandute pentru a
fi saponificate.
11.02 – In audienta solicitata de noi la Ministerul Mediului am fost primiti de catre secretarul de stat , domnul Costin Popescu si de consilierul acestuia, domnul Heredea. Se pare ca acestia au aflat de la noi numai
noutati! Le-am inmanat Jurnalul ECO-CIVICA/2004, activitatea recenta in Jurnalul de pe 2005 si vreo 11
propuneri urgente de ameliorare a situatiei din domeniu. Heredea, fost membru si consilier PSD, are o firma
care produce studii de impact de mediu, iar secretarul de stat este un pasionat fumator, ca de altfel si ministrul mediului si nu numai. Unde, in legislatia Uniunii Europene pe care am adoptat-o, un minister al protectiei mediului tolereaza locuri de fumat in spatii inchise?! Dorim credibilitate?!…
14.02 – APM Brasov raspunde (printr-un fax cu nr. 585/14.02.2005) la presiunile noastre facute prin dna
Sulfina Barbu pentru situatiile semnalate la cabana Susai si pe Valea Polistoaca (Predeal). Suntem „turnati”
ca nu ne-am prezentat la data si ora impuse unilateral de inspectorul Potcovaru pentru verificarea celor
sesizate de noi, constatarile la fata locului neputandu-se realiza in conditiile existentei unui strat de zapada
de peste un metru. Cu privire la gaselnita cu contractul de vidanjare in varf de munte (antamat doar dupa
01.08.2004), „operatiune care se efectueaza la intervale relativ mari … avand in vedere ca unitatea nu este
deschisa circuitului turistic, conform celor declarate de reprezentantii firmei SC Susai Mont SRL”, ne expri-

mam consternarea acceptarii unei asemenea credulitati iresponsabile a celor de la APM & Co.
15.02 – Serviciul de Urbanism al PS3 ne trimite un raspuns la faxul transmis pe data de 08.02.2005 prin
care ne exprimam consternarea privind aparitia restaurantului Yesterday pe teritoriului parcului Al. I. Cuza
(I.O.R.). Totul a fost posibil si prin complicitatea APM Bucuresti care a eliberat la data de 15.11.2002
Acordul de Mediu nr. 348 catre firma S.C. Cerna Turism SRL care depusese cererea nr. 8992 in acest sens la
Inspectoratul pt. Protectia Mediului Bucuresti. Desi era obligatorie anuntarea si consultarea riveranilor, Speranta Ianculescu (viitorul fost ministru al mediului) a semnat aceasta ilegalitate in calitate de inspector-sef al
IPM Bucuresti (redevenit APM). Comentarii?
- Ruxandra Bratu ni se plange printr-un e-mail (cules la 21.02) de poluarea cu dejectiile provenite de la
Combinatul Avicol de la Buftea care „de ani de zile polueaza aerul, terenul si drumul de acces la padurea
Buciumeanca, care a devenit impracticabil”. Vom sesiza ministerul mediului, ministerul sanatatii, precum si
pe cel al agriculturii si padurilor.
17.02 – Participarea ECO-CIVICA (singurul ONG) la prima sedinta a Comitetului Special constituit in
vederea analizarii documentelor depuse la Agentia Regionala de Protectie a Mediului (ARPM) in scopul
obtinerii avizului de mediu pentru planurile si programele care intra sub incidenta HG 1076/2004. Pentru
primul proiect de PUZ, ansamblu rezidential Aurel Persu (3,5 ha in sectorul 1) am cerut dublarea numarului
de 350 de arbori planificati de proiectant. Cel de al doilea PUZ, de 200 ha (perimetrul strazilor LujeruluiLiniei-Valea Cascadelor-bd. Timisoara in sectorul 6), proiectat de Universitatea de Arhitectura „Ion Mincu”,
avea prea putin spatiu verde (7,29 %). Am cerut cresterea masiva a acestui procent, desfiintarea garajelor
terane, construirea unora etajate si amplasarea unor fantani arteziene eficiente care sa diminueze efectiv praful atmosferic, nu precum „tasnitorile stradale” din sectorul 2.
21.02 – Profesoarei Lenta Gheiciu, elevelor Mihaela Dimitriu si Ana-Maria Neacsu de la scoala nr. 100,
le-am pus la dispozitie materiale despre situatia abuziva a distrugerii unui parculet din zona Cotroceni (str.
dr. Herescu), ilegalitate la care au fost complici APM Bucuresti, Directia de Dezvoltare rurala Bucuresti (din
subordinea ministerului Agriculturii), urbanistii primariei sectorului 5 (certificat semnat de arhitectul-sef si
de primarul Vanghelie), politia de sector si Comandamentul pompierilor (prin pasivitate), cat mai ales societatea Petrom.
- Ma adresez din nou PS2 (dupa peste 3 luni) pentru luarea unor masuri privind unele defrisari ilegale de arbori (la Mecanica Fina si la Pantelimon), intreband si despre neutilizarea parcarii din piata Obor sau despre
jalnica stare a statuii lui Tudor Vladimirescu, vecina cu biserica Precupetii Vechi.
22.02 – Adresa catre Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Padurilor si Ministerul Sanatatii pentru
remedierea consecintelor gravei poluari datorate Combinatului Avicol de la Buftea.
- MMGA, Directia Evaluare Impact, Controlul Poluarii si Managementul riscului ne da vestea buna conform
careia, desi a fost emis acordul de mediu catre SC HOLAND DEVELOPMENT GROUP SA care vrea sa
construiasca un supermarket in parcul Tabacarie din Constanta, „autoritatea locala de mediu a primit de la
ONG-uri, inclusiv de la ECO-CIVICA, observatii motivate cu privire la investitia propusa”. „Ca urmare,
in conformitate cu art. 31, alin. 3, Ordinul MAPM nr. 860/2002 , APM Constanta a constatat ca se justifica
aprofundarea evaluarii si a comunicat titularului investitiei aspectele care necesita o evaluare suplimentara,
urmand ca titularul sa reia procedura de la etapa solicitarii acestor informatii”.
- APM Bucuresti ne trimite criteriile pentru ierarhizarea problemelor de mediu pentru a fi aplicate la PLAM.
- GNM Bucuresti raspunde faxului nostru din 15.01, intr-un mod nesatisfacator si ineficient fata de problemele zgomotului de la Gara Obor, statiile Lukoil si problema benzinariei Petrom care a ras un parc in
Cotroceni.
23.02 – Intalnire cu Simona Davidescu, Ph. D. Candidate la Queenʼs University din Belfast avand ca tema
activitatea ECO-CIVICA.
- Ministrul Gheorghe Flutur raspunde scrisorii din 01.02. Padurile Baneasa si Boldu-Cretuleasa nu depind de
acest minister… Pentru ceea ce s-a petrecut la Azuga si in zona Predeal ni se reaminteste ca ni s-a raspuns de
catre Romsilva. Nu conteaza ce si cum s-a raspuns, domnule ministru?
24.02 – scrisoare catre cotidianul ZIUA care la 23.02 publica sub semnatura L.M. parerile fantasmagorice
ale unui individ despre „dezastrul ecologic din Bucuresti”. Situatiile reale (preluate din activitatea noastra)
au fost impanate cu date stiintifico-fantastice. E o rusine pentru ZIUA si e pacat ca trebuie sa suportam si
„poluarea” din partea neprofesionistilor…
25.02 – Tribunalul Bucuresti ne anunta ca prin sentinta 586/09.02.2005 s-a respins HCGMB nr. 37/

18.03.2004 prin care se permitea construirea catedralei Neamului in Parcul Carol.
01.03 – Unei sesizari transmise PS2 privind darea in folosinta a parcarii din piata Obor ne raspunde Administratia Pietelor sector 2. Nu se specifica faptul ca parcarea, in ciuda necesitatilor acute, este neocupata datorita taxei pretinse. Celorlalte probleme ridicate li se va raspunde oficial in cel mai bun caz dupa 30 de zile…
04.03 – World Meteorological Organization ne reaminteste despre Ziua Mondiala a Meteorologiei celebrata
anual la 23 martie.
05.03 – Ne adresam din nou dnei Sulfina Barbu pentru a contesta continutul uneori iresponsabil primit din
partea GNM la 22.02. Reprosam inca o data decibelii si vibratiile din zona Garii Obor, unde noaptea intensitatea zgomotului este de 2-3 ori mai mare decat prevad normele admisibile, impotenta Garzii de Mediu,
precum si a altor autoritati in cazul unor benzinarii ridicate ilegal.
07.03 – APM Constanta ne comunica printr-un fax ca „putem consulta documentele cu privire la amplasarea
unui complex multifunctional de afaceri si petrecere a timpului liber (care va ocupa 3 ha din parcul Tabacarie), in zilele de 4, 5, 7 si 8 martie 2005, in data de 09.03.2005 urmand a se organiza dezbaterea publica
privind aceasta investitie. Locul si ora vor fi anuntate ulterior”!!! Miroase a nesimtire, dle director executiv
Traian Petrescu! Ne anunta si tarziu si ulterior …?
08.03 – S.C. HOLAND DEVELOPMENT GROUP S.A. din str. Constantin Noica nr. 173, ap. 2, sector
6 (fara telefon, fax ori e-mail), adica firma care vrea sa construiasca complexul din parcul Tabacarie din
Constanta, ne trimite un fax la ora 15.21 (semnat de Sandu Bogdan, administrator al firmei HOLAND) cu
un continut identic, inclusiv dispunerea cuvintelor din text si aberanta formulare „Locul si ora vor fi anuntate ulterior” celui receptionat de la APM Constanta. Rezulta clar complicitatea dintre cele doua institutii si
interesul directorului executiv al APM, Traian Petrescu, un lup paznic la oi.
- EXTINDEREA TUMORILOR SI DUHORILOR PREDEALULUI este titlul unui semnal transmis massmedia si unor autoritati. „Predealul, orasul situat la cea mai mare altitudine din Romania, are ”sansa” de a
deveni cel mai inalt focar de infectie care isi va eflua nesanatatile prin raurile Timis si Prahova catre un sfert
din tara”.
- Am luat legatura telefonica cu ONG-urile MARE NOSTRUM si ECO-DOBROGEA care ne-au anuntat
amanarea dezbaterii publice de la Constanta. Sa va fie rusine, dle Petrescu pentru dezinformare!
09.03 – Trimitem un memoriu catre Primul-ministru pe care incercam sa-l sensibilizam asupra unor foarte
grave probleme de mediu ale Bucurestiului si tarii.
- APM Constanta ne comunica la ora 9.52 despre o sedinta ce se va desfasura la ora 15.30. Subiectul este
Complexul din parcul Tabacarie.
- SC Holand ne comunica la ora 12.36 ca la ora 15.30 va avea loc la Constanta dezbaterea publica referitoare
la Complex.
- La ora 13.00 vorbesc la telefon cu ONG-ul Mare Nostrum din constanta care ne infirma informatia privind desfasurarea dezbaterii publice transmise de Sandu bogdan de la Holand (firma fantoma fara telefon si
fax)…
10.03 – Garda Nationala de Mediu (GNM), ne trimite, cu nr. 462/cs/09.03.2005 (dar fara telefon si fax in
antet) un raspuns-sinteza (pe 4 pagini) privind cele reclamate de noi referitoare la problemele de la Azuga
(poluarea padurii si depozitarea unor deseuri provenite de la fundatiile unor case), din judetul Brasov (zona
Susai, Valea Polistoaca) si din Bucuresti (zona Garii Obor, benzinaria Petrom din str. dr. Herescu si benzinariile Lukoil). Raspunsurilor incomplete, ezitante si uneori scoase din context, semnate de director Marelia
Pluta, le voi riposta chiar a doua zi.
- In cadrul CAT de la APM unde s-a dezbatut PUZ-ul privind parcul Herastrau, la interventia doamnei Ianculescu (director al APM si fost ministru al mediului) care sustinea prezenta unor restaurante pe malul lacului pentru destinderea celor ajunsi acolo cu automobilul, am iterat si nevoia unor spatii pentru cei ce doresc
sa manance un sandvis adus de acasa, dupa ce se plimba, pe jos, pe malul lacului…
11.03 – Demontez pe puncte raspunsul GNM si le pun intrebari privind autorii ilegalitatilor in cazul situatiilor „tocate” de noi, dar neavand suficiente raspunsuri… Numarul de fax al directoarei Marelia Pluta l-am
aflat dupa ce am dat vreo sase telefoane… Aceasta adresa am trimis-o, „spre stiinta” si MMGA.
- Rezultatul analizei SWOT – Municipiul Bucuresti l-am primit de la ARPM (semnat de director executiv
adjunct Iulia Dinu). Cele 13 pagini contin multe omisiuni, asa ca multumirile transmise „n-au pentru ce…”
12.03 – Dl. Gh. Dobrescu (tel. 430.14.13) ne solicita sa intervenim la autoritatile competente pentru ca unui
stejar de circa 650 de ani aflat pe raza Ocolului Silvic Ghimpati, Lunca de Vale, sa i se recunoasca calitatea

de monument al naturii. In acest sens, dl. Dobrescu a depus doua memorii la Ministerul Mediului si la Academie, noi sugerandu-i sa mai depuna un altul la Ministerul Agriculturii si Padurilor.
14.03 – Coordonatoarei SWOT, Ana-Maria Nistorescu, ii trimit completari la materialul primit prin posta
despre situatia mediului din Bucuresti.
17.03 – MMGA (prin fax nr. 60798/A17.03.2005) ne transmite ca adresei noastre prin care am preluat sesizarea Ruxandrei Bratu din 22.02 i se va raspunde de catre APM si GNM Ilfov.
- GNM Ilfov incearca un raspuns privitor la poluarea de la Buftea, cu fraze bombastice si expandate din care
reiese ca Avicola Buftea polueaza, dar ca exista „masuri ce se impun a fi continuate, pentru reducerea gradului de afectare a zonei”, care vor fi urmarite de Garda judeteana de Mediu Ilfov. Oameni care iau aproape
degeaba un salariu!
18.03 – La convocarea facuta pentru ONG-uri de catre ARPM Bucuresti pentru DISEMINAREA INFORMATIILOR conform PLANULUI DE IMPLEMENTARE A ANGAJAMENTELOR NEGOCIATE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, au participat 3 (din 27 invitati) reprezentanti din partea societatii civile.
Au existat in schimb zece conferentiari tineri care au tangenta cu subiectele. Toate aceste legi si directive ale
Uniunii Europene vor fi incluse in site-ul ECO-CIVICA.
21.03 – Ne adresam, prin fax, doamnei Sulfina Barbu si APM Constanta, pentru a dispune reluarea corecta
a Dezbaterii Publice privitoare la amplasarea unui obiectiv economic in parcul Tabacarie din Constanta. Din
motive dubioase, aceasta etapa obligatorie de parcurs s-a desfasurat „pe blat”, desi legea prevede anuntarea
din timp (nu cu doua ore inainte) a Dezbaterii Publice.
28.03 – ADP2 (cu nr. 2383/21.03) ne transmite dupa cinci luni situatia unor arbori defrisati pe Pantelimon si
Vatra Luminoasa. Raspunsul nostru catre ADP cere specificarea masurilor luate impotriva autorilor acestor
defrisari ilegale si locul unde au fost facute plantarile in compensatie.
30.03 – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), prin adresa 24077/VL/
29.03.2005, ne comunica „referitor la scrisoarea nr. 45/IE/26.09.2004 privind modificarea traseului Bucuresti-Brasov” ca „varianta finala va fi cea care nu afecteaza fondul forestier”. Astfel, padurea Boldu-Cretuleasa
va scapa de amputarea (asa cum ne-am luptat) a 10-15 hectare. „Apreciem in mod deosebit implicarea ONGurilor in luarea deciziilor, in special a acelor decizii care au impact semnificativ asupra padurilor si implicit
asupra mediului”. Semneaza secretarul de stat Vasile Lupu.
- APM Constanta, prin adresa nr. 1188/29.03.2005, incearca o justificare a neinvitarii noastre la Dezbaterea
Publica care a avut loc pe 11.03.2005.
31.03 – In raspunsul transmis tot prin fax (nr. 21/IE/31.03.2005) le demonstrez ca de fapt chiar APM Constanta a omis (intentionat sau nu …) sa ne invite la aceasta faza. Totodata, le-am atras atentia ca in cazul
nereluarii Dezbaterii Publice ne vom adresa instantei de judecata.
01.04 – La sedinta PLAM de la ARPM s-a reusit (cu ajutorul reprezentantilor a peste 30 de institutii bucurestene implicate in problematica mediului), pe parcursul a mai mult de cinci ore, cuantificarea problemelor
de mediu din Bucuresti. Incepand cu aceasta data, Speranta Ianculescu, fost ministru al mediului, nu mai
detine functia de director al ARPM Bucuresti. Mediul nu mai trebuie politizat!
- Directia Inspectie si Control din PMB, prin adresa 18/376/14.03.2005, avand pe plic data de 31.03, ne trimite un raspuns-completare la scrisoarea noastra din 2 ianuarie 2005. Se incearca o neimplicare cu „pasarea
pisicii” catre sectorul 3 in chestiunea construirii restaurantului Yesterday pe teritoriul parcului Al. I. Cuza
(I.O.R.). Se pare ca APM si-ar fi dat avizul in acest caz. Vom vedea…
- In sedinta CAT de la ARPM a fost respins proiectul „Incinerator Ecologic pentru Deseuri Periculoase” care
era prevazut sa prelucreze 5600 tone/an. Motivatia a fost ca UE accepta doar instalatii avand avand capacitati de peste 10.000 tone/an. Dispozitia rigida preluata prin MMGA face ca cele 31 de spitale bucurestene
sa-si arda in continuare „mizeriile” in instalatii artizanale… Timisoara, Suceava si Constanta au asemenea
instalatii. Bucurestiul si sudul tarii, nu! Greu de inteles!!!
08.04 – APM Constanta, sub semnatura directorului executiv Traian Petrescu, raspunde faxului nostru nostru
din 31.03, incercand sa dea vina pe ONG-urile locale pentru dezinformarea pe care ne-au pricinuit-o cu
privire la data Dezbaterii Publice privind obiectivul economic din parcul Tabacarie din localitate. Nesimtirea
din domeniu a ajuns la cote directoriale…
09.04 – Ma adresez din nou, „cu lehamite”, APM Constanta, dat fiind balmajelile din ultima scrisoare (fax)
cu privire la parcul Tabacarie. Instanta judecatoreasca e ultima sansa…
12.04 – Curtea de Apel, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal ne trimite o citatie pentru 20 mai, la

solicitarea Directiei Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare Bucuresti care contesta un recurs al ECOCIVICA care ar fi fost introdus tardiv. Este de fapt o incercare de tergiversare a actiunii noastre care viza
ilegalitatea savarsita de acest for silvic care a acceptat construirea unor vile in padurea Baneasa (Dosar nr.
1165/2005).
14.04 – APM Constanta ne acuza de necunoasterea legislatiei de mediu ca urmare a unor reprosuri facute
de noi prin citarea unui pasaj primit de la Ministerul Mediului, prin care se confirma ilegalitatea comisa de
APM Constanta (si implicit reluarea procedurilor de rigoare, inclusiv a Dezbaterii Publice) prin Acordul de
Mediu dat pentru construirea unui obiectiv economic pe circa 5 hectare din parcul Tabacarie.
15.04 – Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General, ne comunica cu nr. 1236/CG/15.04.2005: „Scrisorile sus mentionate (1011/CS/09.03.2005 si 1036/CS/11.03.2005) in care reveniti la aceleasi subiecte pentru care de fiecare data ati primit raspuns, atat din partea noastra, cat si din partea comisariatelor teritoriale,
au fost clasate, in conformitate cu art. 10, alin. 2 …. etc, etc”. cu alte cuvinte, gravele situatii nerezolvate
din zonele Azuga, Susai, Predeal si ilegalitatile la care Garda de Mediu se face complice prin pasivitate, se
claseaza! Asa sa fie corect, domnule comisar General-adjunct, Octavian Patrascu? Va promit „declasarea”
situatiei!
- Aparitie a lui Niculae Radulescu-Dobrogea, presedintele ECO-CIVICA la „Observator” (stirile de la Televiziunea Antena 1) care a comentat situatia Lacului Morii si a freaticului din zona traseului Dambovitei si nu
numai.
18.04 – ARPM Bucuresti ne comunica ierarhizarea problemelor de mediu din Bucuresti ca urmare a participarii noastre la etapele din cadrul PLAM, reamintindu-ne ca ECO-CIVICA face parte din subgrupul care va
fundamenta problemele de „Educatie Ecologica” si „Turism si Agrement”.
- Vizita la colaborare la sediul ONG-ului MARE NOSTRUM din Constanta. Am discutat in principal problema abuzurilor facute de Consiliul Judetean care a contribuit la ilegalitatile ce au permis trecerea din domeniul public in cel privat a unei zone de parc careia i se va schimba destinatia, in pofida reglementarilor clare
stipulate de legea protectiei mediului.
- Doua sesizari adresate Garzii de Mediu Constanta care au avut ca subiect depozitarea de pamant escavat
dintr-o fundatie pe parapetul falezei mari si pe plaja, respectiv folosirea nisipului de plaja (impropriu constructiilor si daunator zonei costiere) la santierul unei conducte care se monteaza tot in parcul Tabacarie.
24.04 – La Buftea, pe strada Mihai Eminescu, au fost taiati circa 30 de arbori viabili, in imediata vecinatate
a sediului primariei. Inca un pas spre indeplinirea programelor de mediu solicitate de Uniunea Europeana…
- La slujba de florii a bisericii din Buftea, invecinata cu stavilarul lacului, pe un pupitru destinat cartilor
bisericesti, se aflau poza si sloganul PSD-istului Adrian Nastase!
25.04 – Ne adresam Garzii Nationale de Mediu („coplesiti” de decizia clasarii unor cazuri nerezolvate de
aceasta) careia, prin comisarul general-adjunct Octavian Patrascu, ii promitem o mediatizare fara precedent
a operei acestei institutii de stat „platita inutil, de multe ori, din banii contribuabililor”. Totodata, ii aducem
la cunostinta alte noi cazuri, precum cipacii taiati de la buftea, sutele sau miile de tone de gunoaie depozitate
de-a lungul traseului feroviar Pantelimon-Gara Obor, taierea unor arbori din curtea sectiei de politie nr. 9 de
pe sos. Pantelimon.
26.04 – Primariei Generale a Capitalei, Primariei sectorului si Comisarului-sef al GNM le aduc la cunostinta sapte cazuri (unele reluate, data fiind nerezolvarea lor). Printre ele, ilegalitatile lui Gh. Visan (care face
ca locatar si patron de restaurant ce vrea pe domeniul public), taierea a sase plopi din zona Prisaca Dornei,
desfiintarea Forumului de discutii de pe site-ul Primariei sectorului 3, disconfortul creat de cateva magazii
metalice din curtea interioara a Casei Presei Libere, etc…
27.04 – suntem sunati la telefon de catre noul comisar-sef al GNM, domnul Silvian Ionescu care se pare ca
doreste sa faca (alt)ceva in acest domeniu. Ne propune o intalnire dupa sarbatorile de Pasti.
28.04 – La sedinta comisiei infiintate conform HG 1076/2004 de la ARPM s-au discutat, printre alte 5 subiecte, doua proiecte diferite - unul intitulat Hale Industriale Nepoluante (!?) – ce vor fi amplasate in judetul
Ilfov. Punctul de vedere ilfovean al comisiei de avizare tehnica era identic, sablon, in ambele situatii. Ca de
altfel in toate aceste avizari oficiale emise pe banda rulanta in ultimii ani de catre acesti dubiosi dramuitori ai
ilegalitatii.
- In sedinta CAT, PUZ-ul Ansamblu de Locuinte (16 ha intre strazile Nisipoasa si Campul Pipera) de pe
teritoriul Pepinierei dendro-floricole Pipera a fost respins si ca urmare a opozitiei ECO-CIVICA care a aratat
succesiunea de ilegalitati ale situatiei, cum ar fi deturnarea functiunii initiale a terenului, puneri in posesie

sau retrocedari „fabricate” de catre autoritati corupte pe terenuri care au fost expropriate de catre stat (cu
despagubirile de rigoare) intre cele doua razboaie mondiale.
08.05 – Am constatat ca singurul arbore Sequoia Gigantea din Bucuresti, situat in Parcul Carol, s-a uscat la
varsta de cca 90 de ani. Asemenea exemplare pot ajunge la 3-4 mii de ani, in conditiile unui mediu nepoluat.
O alta dovada a calitatii factorilor de mediu de care au parte bucurestenii…
09.05 – Intr-un cadru festiv, pe scena Teatrului National (sala Amfiteatru), de Ziua Europei, Niculae Radulescu-Dobrogea a primit o diploma de Onoare pentru abnegatia si „rautatea” cu care ECO-CIVICA apara
mediul cetatii. Actul este semnat de Primarul General Adriean videanu, prefectul Mioara Mantale, Aurel Gherghel si ministrul Culturii, Mona Musca. Desi aceasta actiune a fost initiata la 22 aprilie, de Ziua Mondiala
a Pamantului, nu a fost prezent nimeni de la MMGA.
11.05 – Incercand contactarea celor de la MARE NOSTRUM din Constanta, am dat peste o voce care
repeta: „post telefonic suspendat temporar”. Sa fi mers atat de departe autoritatile constantene?
12.05 – HG 1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe,
intrata in vigoare la data de 05.12.2004 prevede „supunerea evaluarii la faza de plan a tuturor lucrarilor care
pot avea impact asupra mediului”. Se evita astfel cheltuielile cu proiectarea in cazul unui dezacord al Comisiei de Avizare Tehnica. S.C. Proiect Bucuresti S.A., prin PUZ-ul prezentat la ARPM, doreste construirea
unui COMPLEX DE HALE SI LOCUINTE pe 28.800 mp in comuna Dobroiesti (Ilfov), pe amplasamentul
fostului Niro. 432 de apartamente si doua P+7 cu 432 de apartamente denumite „Dragonul Rosu”, 4 puturi
pentru apa, 1200 locuri de parcare, toate sub o linie de inalta tensiune – au fost datele preliminare ale acestui
proiect respins deocamdata…
- O sesizare a unor locatari din sectorul 2 ne comunica intentia de a se construi in Parcul Plumbuita, „langa
blocuri”, pe un teren de 5000 mp un amfiteatru in care isi va desfasura activitatea de manelist Adrian de
Vito, fost „copilul-minune”, care se pare ca a si contribuit financiar la inaltarea acestui „edificiu”. Urbanistii
Capitalei nu stiu nimic, cei de la mediu au fost din nou evitati! Ce mai conteaza inca o jumatate de hectar de
spatiu verde, domnule primar Ontanu…? Atentionez Garda de Mediu si Primaria sectorului 2.
16.05 – Pe rol dosarul nr. 2869/CA/05 la Tribunalul Bucuresti (sectia a VIII-a – Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal) prin care ECO-CIVICA reclama Inspectoratul de Protectie
a Mediului Ilfov; Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Bucuresti (din cadrul MAPDR) si
Primaria Voluntari care si-au dat ilegal acordul pentru construirea unor vile in padurea Baneasa.
18.05 – Garda de Mediu Constanta raspunde sesizarii nr. 769/18.04.2005, comunicandu-ne amendarea societatii GP Construct SRL Constanta care a depozitat ilegal pamant escavat pe zona de protectie a falezei in
dreptul strazii Rachitasi si totodata ca „nisipul unui santier din Parcul Tabacarie provine de la o balastiera si
nu e nisip de plaja”. Acest al doilea raspuns este contrazis de fotografia facuta de noi care a pus in evidenta
scoicile maritime continute intr-una dintre aceste gramezi.
19.05 – Garda de Mediu Bucuresti ne raspunde prin adresa 1238/26.04.2005 (primita prin fax la 19.05!!!) la
adresa avand acelasi numar de inregistrare din 26.04. Constatam inca o data superficialitatea acestei institutii
care, si in acest caz, nu si-a facut datoria in proportie de 80%! Astfel, accepta aparitia unui restaurant pe teritoriul unui parc pe baza unei autorizatii emise ilegal sau se face ca nu observa cioturile a sase plopi defrisati
ilegal in zona Prisaca Dornei s.a.m.d.
- In ciuda opunerii manifestate de ECO-CIVICA, la sedinta convocata conform HG 1076, se accepta amplasarea Complexului Dragonul Rosu, in comuna Dobroiesti, la o distanta ce poate fi periculoasa, fara aviz
de mediu, exact sub firele unor stalpi de curent de inalta tensiune. Nu exista canalizare pentru cele 432 de
apartamente care vor fi incluse in cele doua blocuri de sapte etaje prevazute a fi construite acolo.
20.05 – Pe rol dosarul nr. 1165/2005 la Curtea de Apel unde directia de Regim Silvic si Vanatoare Bucuresti
contesta actiunea ECO-CIVICA, intr-o alta incercare de tergiversare a procesului.
27.05 – Primaria Sectorului 2 si Politia Comunitara Sector 2 ne invita pentru vineri 3 iunie ora 11 la o
intalnire cu tema Protectia mediului in contextul integrarii europene. Remarcam demagogia „realizarii unui
dialog activ intre locuitorii sectorului 2, specialistii in domeniu, reprezentanti ai administratiei locale, ai
politiei comunitare si ai ONG-urilor de mediu cu privire la identificarea, gasirea si aplicarea solutiilor pentru
protejarea si ameliorarea factorilor de mediu, economisirea si regenerarea resurselor naturale, asigurarea
dezvoltarii durabile la nivel local, rezolvarea problemelor legate de gospodarirea deseurilor”. De nenumarate
ori am semnalat aspecte deficitare si ilegalitati din domeniul protectiei mediului din sectorul 2, am sugerat
solutii pentru intrarea in normalitate. Degeaba! Sunt curios daca dl. Ontanu, semnatarul acestei invitatii, va fi

prezent si va participa si ca mafitrion, nu numai ca gazduitor in sediul primariei…
30.05 – La peste o luna de zile de la data convorbirii cu dl. Silvian Ionescu, noul comisar general al Garzii
Nationale de Mediu, ocazie cu care ne-a propus o colaborare pentru remedierea marilor probleme legate de
protectia mediului, ii reamintesc discutia noastra, semnalandu-i totodata si alte nereguli cum ar fi aparitia
unui nou restaurant pe iarba complexului sportiv de la strandul Tineretului sau cateva raspunsuri „in dorul
lelii” sau pline de omisiuni, trimise de cei de la Garda de Mediu Bucuresti.
- Dl. Silvian Ionescu, comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, vadit iritat la telefon de fax-ul meu pe
care l-am incheiat cu expresia „inca cu stima” si caruia i-am reprosat ca nu suntem consultati in elaborarea
noii legislatii de mediu, ne-a facut cunoscut ca ne va primi pentru discutii luni 6 iunie, ora 9.30.
- PS2 a dorit, telefonic, confirmarea participarii noastre la reuniunea din 03.06.2005. Le-am dat-o…
31.05 – AIESEC Bucuresti, in parteneriat cu SICOMED si Primaria Sectorului 2, a organizat un „eveniment” intitulat Cine sustine societatea civila? Atelierul de lucru <<Protectia Mediului>> a fost anulat din
„lipsa de participanti”. Le-am reprosat gazdelor modul defectuos de organizare.
01.06 – Interventie telefonica in direct la TVR2 in care am intrebat-o pe Sulfina Barbu, ministrul mediului,
despre benzinaria din Cotroceni care a fost construita in urma unor multiple incalcari ale legislatiilor sanitare, de mediu, urbanistice, etc. Raspunsul „Am aflat ceva despre aceasta problema pe la inceputul anului
2005…” a fost o evitare a subiectului pe care domnia sa il stia foarte bine inca de pe vremea cand era directoare la PMB, perioada in care nu a intreprins nimic (in pofida evidentelor malversatiuni ocolitoare ale celor
implicati) pentru a preintampina distrugerea parculetului din Dr. Stamate, transformat abuziv in benzinarie
Petrom.
- La ora 22.15, din zona centrala a Capitalei a fost trase petarde foarte zgomotoase, probabil pentru adormitul copiilor de ziua lor…
- Agentia Regionala de Protectie a Mediului ne invita pentru 20 iunie, ora 15.00, la Dezbaterea Publica a
documentului final „Planul Local de Actiune pentru Mediu – Municipiul Bucuresti”.
02.06 – La APRM, in discutia generata de HG 1076/2004, a fost acceptat de catre urbanisti un PUZ care face
ca inca 650 mp de prezumtiv spatiu verde situat in str. Occidentului nr. 38-40 din sectorul 1 sa devina un
P+3. am obtinut angajamentul din partea beneficiarilor ca macar terasa sa fie garnisita cu plante si arbusti,
pentru a compensa cele 20% spatii verzi impuse de norme…
03.06 – In cadrul reuniunii de la PS2 s-a putut remarca un nivel aproape academic al vorbitorilor programati.
Le-am reamintit interlocutorilor si gravele probleme ecologice ale sectorului.
- Dl. Stan, un fost membru al ECO-CIVICA (strecurat in 2002 ca „Director General” al ONG-ului nostru
dintr-o greseala manageriala a presedintelui, situatie reparata dupa un an ca urmare a savarsirii unor grave
matrapazlacuri ale mai sus-pomenitului domn), ne trimite un fax, un e-mail si apoi o scrisoare, toate identice, in care ne reproseaza, in mare:
• inactivitatea ECO-CIVICA;
• lipsa noastra de profesionalism;
• mandria de a fi semnat adeziuni pentru ONG-ul nostru;
• starea de nesanatate (inclusiv mintala) a presedintelui;
• fosta apartenenta a presedintelui ECO-CIVICA la Federatia Ecologista din Romania (recunoscuta de verzii
europeni);
• existenta sediului nostru intr-un apartament de bloc;
• modul de organizare al ONG-ului nostru;
• „neagatarea” fundatiei nostre la coada altora…;
• locul ocupat de ECO-CIVICA in cadrul unor comisii de consultanta de pe langa Agentia Regionala de
Protectie a Mediului.
06.06 – Am fost primiti de catre dl. Silvian Ionescu, comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, inmanandu-i un punct de vedere al ECO-CIVICA. Am plecat de la intalnirea respectiva cu ceva sperante
pentru napastuitul si batjocoritul mediu in care supravietuim. Pacat ca toata discutia despre masurile de protectie a mediului s-a purtat intr-un fum de tigara greu de acceptat. Sa fi preluat acest viciu proaspatul comisar
general de la ministrul mediului si secretarul sau de stat?
- Am semnalat Garzii de Mediu incercarea de transformare a pavilionului de la EXPOFLORA din parcul
Herastrau intr-o alta carciuma – metamorfozare ilegala ca mai toate amplasarile de restaurante din acest loc
de promenada si recreere pentru bucuresteni.

08.06 – Atrag atentia prin fax domnului Silvian Ionescu (Comisar general al GNM) asupra poluarii grave ale
lacurilor Pasarea-Baltasu, precum si a salbei de lacuri de pe axa Branesti-Ganeasa-Moara Domneasca-Afumati. Ii mai reclam si amplasarea unui restaurant din Stefanesti-Ilfov pe o bucatica de padure.
09.06 – ARPM ne preda 100 de brosuri, pentru raspandire, continand un indemn la implicarea celor interesati in Planul de Actiune pentru Mediul la nivelul Municipiului Bucuresti
- Am aflat, neoficial, ca in urma interventiei noaste, a fost stopata amplasarea abuziva a unor tribune in parcul Plumbuita.
14.06 – Intre 13-15 iunie, in cadrul celei de a II-a Conferinte de Ecologie organizata de Academia Evanghelica din Sibiu sub titulatura „UN PARADIS IN PERICOL: ROMANIA SI PADURILE SALE”, ECO-CIVICA, prin Niculae Radulescu-Dobrogea a prezentat lucrarea „CINE TAIE OXIGENUL ROMANILOR?”.
Prezenta unor oaspeti din Germania, Austria, Elvetia, Ucraina, a unor reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, a unor specialisti
autohtoni din silvicultura, precum si a unor jurnalisti a contribuit la succesul reuniunii. In final s-a emis un
comunicat adresat autoritatilor prin care li se atrage atentia asupra unor consecinte care vor amplifica actualul dezastru ecologic din domeniu – daca nu se va actiona, fara menajamente, asupra furturilor, coruptiei si
retelelor mafiote din sectorul forestier.
20.06 – Lansarea oficiala a PLAM intr-un cadru festiv, pe terasa ARPM Bucuresti, a reprezentat si prilejul
unui bilant al eforturilor depuse aproape un de cativa zeci de specialisti in domeniu. Presa i-a bombardat cu
intrebari pe autorii PLAM pentru Bucuresti. Reprezentantul ECO-CIVICA (unul dintre cele doua ONG-uri
participante la elaborarea PLAM) a facut si constatari critice asupra activitatii Agentiei de Mediu.
24.06 – Un articol aparut la pagina 18 din Evenimentul Zilei de astazi intitulat „MACEL IMOBILIAR
INTR-UN PARC DIN TITAN” a avut ca subiect parcul Prisaca Dornei (circa 4 hectare) din sectorul 3 care
se doreste a fi distrus de un nou cvartal de vile ale potentatilor zilei carora nu le pasa de rezultatul diminuarii
ariilor verzi din Bucuresti. Subiectul articolului a fost inspirat din activitatea ECO-CIVICA.
27.06 – Formula AS, poate cea mai ecologista publicatie din Romania, publica la pagina 3 un interviu
acordat lui Ion Longin Popescu de catre Christof Hugentobler, un inginer silvic din Zurich (Elvetia). Titlul
articolului, „Distrugerea padurilor romanesti e o crima de gradul unu!” are drept continut si idei exprimate
de ECO-CIVICA care, cu prilejul reuniunii de la Sibiu, a sugerat, de exemplu, folosirea politistilor straini
pentru a se zadarnici activitatea mafiei lemnului sau a facut o comparatie intre arborii plantati in Germania
(aliniati foarte riguros) si diviziile de soldati care au un aspect cazon, neprietenos.
- Primim pe e-mail si descarcam rezumatul si concluziile conferintei de la Sibiu semnate de dl. dr. Jurgen
Henkel.
29.06 – Dna Ioana Halaceanu din Bucuresti, str. Maior Coravu, detinatoarea unui teren in comuna Crevedia
(Dambovita) ne aduce la cunostinta infestarea cu dejectii a proprietatii sale de catre ferma zootehnica (vaci
si porci) apartinand S.C. Ecoprot Impex SRL din comuna Crevedia. Autoritatile sanitar-veterinare au amendat cu sase milioane de lei ferma. Buletinul de analiza nr. 170 emis de APM Dambovita in 16.08.2004, data
la care s-a efectuat controlul evacuarii apelor din canalul de scurgere al fermei, ne dezvaluie niste masuratori situate mult sub concentratiile maxime admisibile! In cazul acesta, de ce au mai fost amendati „fermierii”?…
30.06 – Primim o invitatie din partea ARPM Bucuresti pentru 20.07.2005 cand se vor discuta aspecte ale
protejarii faunei si florei din Bucuresti si din judetul Ilfov.
01.07 – De la Cancelaria Primului-ministru, cu nr. 16/9157/A din 17.06.2005 primim un plic care confirma
inregistrarea petitiei noastre la Directia Relatii cu Publicul: „Memoriul dumneavoastra se va bucura de toata
atentia cuvenita din partea specialistilor departamentului nostru care colaboreaza cu autoritatile competente”. Ceea ce au uitat acesti functionari platiti de noi, contribuabilii, este faptul ca ne adresaseram Primului-ministru la data de 09.03.2005, adica cu peste 5 luni in urma!!!
02.07 – La apelul telefonic primit din partea unor vecini am incercat sa stopez taierea unui stejar pe strada
Caminului nr. 9. In ciuda constatarii unor ilegalitati care au stat la baza actiunii initiate de Administratia
Lacurilor din PMB, cum ar fi invocarea fara temei real a afectarii canalizarii ori a cladirilor de catre radacinile stejarului si, poate falsul cel mai grav, falsul comis de catre familia Mocanu de la nr. 7 care s-a substituit
Andreei Dascalopol care locuieste la nr. 9, a mai disparut un stejar viabil si falnic de vreo 40 de ani.
03.07 – Adresa catre Garda Nationala de Mediu , catre PMB si catre Politia Comunitara a sectorului 2 pentru

instrumentarea situatiei pomenite mai sus.
04.07 – „Formula AS”, la pagina 3 din nr. 674/iulie 2005, sub semnatura lui Ion Longin Popescu, gazduieste
un articol intitulat „Un paradis in pericol: Romania si padurile sale”. Subtitlul „Cine taie oxigenul romanilor” este acelasi cu titlul lucrarii pe care reprezentantul ECO-CIVICA a sustinut-o la simpozionul de la
Sibiu, manifestare din care sunt spicuite aici, in articolul citat, pareri ale participantilor.
05.07 – In urma unui telefon primit ieri si ca urmare a memoriului adresat Primului-ministru acum peste
5 luni am fost primiti de catre domnul Ionut Purica, consilier al ministrului Sulfina Barbu. I-am inmanat
acestuia 13 propuneri in sprijinul cauzei padurilor din Romania. Se pare ca se doreste o colaborare cu noi, pe
linia identificarii unor terenuri care urmeaza a fi impadurite.
- Am intervenit in direct la emisiunea lui Robert Turcescu de la radio Europa FM. Tema era „mizeria din
jurul nostru”. Dupa ce i-am pomenit despre cauze si vinovati, cum ar fi: mizeria sanitara materializata prin
procentajul de peste 20% al bolnavilor de hepatita, neplata taxelor de salubrizare in cazul a peste 30% dintre
bucuresteni, risipa de fonduri si energie generata de necolectarea selectiva a unor gunoaie reciclabile, lipsa
educatiei si a supraveghetorilor din domeniu, neimplicarea autoritatilor, am adus vorba de chistoacele lasate
de catre fumatori in statiile RATB. Brusc, mis-a taiat legatura si am auzit la radio turcesca replica: „nu este
cazul sa criticam fumatorii intr-o tara in care fumeaza si presedintele statului” …. !!!
10.07 – Ne adresam primarului Inimaroiu de la sectorul 4 caruia ii specificam punctul nostru de vedere cu
privire la ilegalitatea benzinariei din strada Costache Stamate. Pozitia noastra era cunoscuta in urma unor
discutii avute cu reprezentantii PS4 si a opozitiei noastre care a dus la anularea (speram definitiva) a investitiei pentru aceasta benzinarie.
12.07 – Am fost invitati de catre Liga de Cooperare Cultural-Stiintifica Romania-Franta, Prefectura Bucuresti si Unioncasa Romania cu ocazia zilei de 14 iulie – Ziua Nationala a Republicii Franceze – la o manifestare care a avut loc la sediul Grupului pentru Dialog Social. Printre invitati: prefectul de Bucuresti, Mioara
Mantale, Alain Canonne, consilier al ambasadei Frantei, academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici, etc.
14.07 – In cadrul CAT-ului de la APM Bucuresti s-a cerut aprobarea inceperii unui proiect intitulat „Modernizarea sistemului rutier de pe soseaua Giurgiului”. Proiectul, care prevede defrisarea a circa 700 de arbori
concomitent cu latirea drumului care, in anumite portiuni, se va apropia la 2-3 metri de geamurile locatarilor
din zona, a fost respins de catre ECO-CIVICA. Am propus executarea unei cai rutiere suspendate pe distanta
de un kilometru, lucrare care are avantaje ecologice si probabil si acordul locatarilor din zona carora le trebuie respectate drepturile. In acelasi timp, am propus anuntarea prin panouri mari a intentiilor drumarilor si
aplicarea procedurii de Dezbatere Publica prevazuta in asemenea cazuri de catre legislatia de mediu.
- Nu stim daca protestul nostru pe langa unii consilieri CGMB a facut ca aprobarea unui PUZ privind parcelarea unui parc de circa 4 hectare din Prisaca Dornei (zona Titan) sa fie amanata. Stim doar ca de pe lista
sedintei CGMB din aceasta data nu a mai fost trecuta aceasta noua incercare de distrugere a unui alt spatiu
verde amenajat dintr-un Bucuresti deja sufocat.
15.07 – Radio Romania Actualitati, in emisiunea „Nostalgii” de la ora 11.00, a adresat reprezentantului
ECO-CIVICA intrebari despre activitatea si preocuparile noastre (redactor Victoria Andrei). Un dialog despre despaduririle care au generat recentele inundatii catastrofale din Romania l-am sustinut si la postul de
radio BBC in transmisiunea de la ora 21.00 (redactor Ana Petrescu).
16.07 – Am asistat la braconajul nerusinat savarsit de niste indivizi fara capatai in parcul Titan (I.O.R.).
Acestia, pe la ora 14.00, prindeau broaste testoase care faceau parte din biodiversitatea lacului respectiv. Am
anuntat marsavia, telefonic, la Sectia 12 Politie.
19.07 – Din surse credibile de la Constanta am aflat ca efortul nostru de blocare a casapirii a sase hectare din
parcul Tabacarie a fost un succes. Primarul Mazare si acolitii sai (inclusiv unii reprezentanti ai APM Constanta) au putut constata cu aceasta ocazie ca si reprezentantii societatii civile pot avea un cuvant de spus.
20.07 – ECO-CIVICA a participat la o intrunire organizata de catre ARPM Bucuresti, avand ca tema HABITATE NATURALE SI CONSERVAREA FLOREI SI FAUNEI din judetul Ilfov si Capitala. Am pomenit,
in prezenta unor interlocutori avizati, despre braconajul de pasari si broaste testoase, vandute fara jena cu
acordul autoritatilor din pietele Capitalei, despre nuferii si lotusii (oferiti cumparatorilor in cantitati mari pe
la colturi de strada) care nu-si mai indeplinesc menirea de purificatori ai apelor, despre neglijarea arborilor
aflati pe lista de monumente ale naturii si despre uscarea de anul acesta a singurului exemplar bucurestean
de Sequoia Giganteea aflat in Parcul Carol.

21.07 – In cadrul sedintei de la ARPM Bucuresti a Comitetului Special, constituit conform HG 1076/2004,
s-a revenit la dezbaterea unui PUZ cu denumirea ANSAMBLU DE LOCUIN_E, SERVICII SI AGREMENT in comuna Snagov, satul Tancabesti. Prezentatorul lucrarii, arhitectul Florin Doru Andrei, o persoana
„bajbaitoare” in ale meseriei sale, a fost insotit de titularul finantator Anton Marius, un fel de Maciste artagos care i-a acuzat pe cei circa 15 membri ai comisiei ca ar fi incompetenti si pretinzatori de spaga.
23.07 – Formula AS nr. 667 publica la pagina 15 un material care incearca sa cuantifice aportul defrisarilor in cazul inundatiilor catastrofale din ultimul timp. ECO-CIVICA trece in revista o parte din vinovati si
sugereaza cel putin vreo 15 masuri de prevenire a unor asemenea situatii traumatizante.
25.07 – In zona Zamora de langa Busteni am observat zeci de arbori seculari defrisati si abandonati de-a
lungul drumului forestier paralel cu liziera padurii si, in special, in vecinatatea fostei cariere de piatra abandonate a carei rapa a devenit o mizerabila groapa de gunoi. Se pot zari oameni sarmani care sapa cavitati
(cautand metal vechi) intr-un mal gata de pravalire.
28.07 – ARPM Bucuresti, prin adresa nr. 237/28.07.2005 iscalita de Directorul Executiv, chimist Simona
Mihaela Catrina, ne multumeste pentru participarea noastra la sedinta din 20 iulie care a avut ca tema protectia naturii din Bucuresti si Ilfov. Am fost solicitati pentru a-i sprijini in continuare.
- La sedinta Comitetului Special, constituit conform HG 1076/2004, unul dintre PUZ-uri, care deservea si
zona str. Tipografilor nr. 11-13-15 din sectorul 1, doreste construirea unor birouri de P+4 si P+5 pe circa un
hectar de spatiu verde, cu raderea a aproximativ 60 de arbori. ECO-CIVICA isi exprima rezerva si doreste
plantarea unui multiplu de 10 arbori pentru fiecare copac defrisat.
- Un CAT din aceeasi zi a solicitat comisiei noastre din partea celor de la ISPE (desi au o cladire initiala
pentru a gazdui 2000 de proiectanti si in care in prezent mai lucreaza mai putin de un sfert dintre acestia)
construirea unei alte cladiri, de P+3 destinata altor birouri, pe un loc care ar fi trebuit sa fie spatiu verde. Ne
opunem incercarii de a mai betona o alta zona verde,
Asociatia ecologista FII VERDE ne propune o colaborare.
03.08 – Adresesez o petitie conducerii MMGA si GNM prin care le aduc la cunostinta intentia de a se instala
un sistem de incalzire cu pacura (incluzand sulf) in vecinatatea Casei Presei Libere, macelul padurii din zona
Zamora si depozitarea ilegala a unor gramezi de pamant chiar in imediata apropiere a sediului ARPM Bucuresti. In final, le pomenesc celor doi demnitari ministeriali despre lipsa colaborarii cu societatea civila si
despre efemeritatea jilturilor pe care le ocupa…
04.08 – S.C. NEXTUS PRO SRL isi exprima intentia de construire cafenea, gelaterie si reabilitarea grupurilor sanitare existente in parcul Gradina Icoanei”. Vor taia 3 arbori, iar pe cei 100 de mp cat va fi terasa de
peste actualul WC se va desfasura o activitate non-stop. Asta la mai putin de zece metri de imobilele locuite
(asadar cu incalcarea normelor sanitare). ECO-CIVICA se opune vehement deturnarii destinatiei initiale a
parcului, pretextul cu reabilitarea toaletei, cand exista vreo sase toalete ecologice in jur, nu tine.
- In acelasi CAT, fostul proiect al celor de la ISPE (din 28.07) a fost ajustat, modificandu-se aria verde de la
circa 12% la 21%, in detrimentul unor locuri de parcare terane. Totodata, s-a mentinut si solutia unei parcari
supraetajate avand capacitatea de 275 de locuri. Deci se poate face cate ceva si pentru „mediu”…
09.08 – APM Ilfov ne adreseaza prin fax o invitatie oficiala de a participa in fiecare miercuri in cadrul sedintelor Comisiilor de Analiza Tehnica (CAT) care au loc la sediul din str. Lucretiu Patrascanu nr. 3, sectorul 3.
- Pe splaiul Zamorei (Busteni), in dreptul numarului 23, in jurul orei 13.30, un foc facut de niste inconstienti
ardea ]n vecinatatea unor resturi combustibile care erau aruncate sub un palc de arbori. Am anuntat pompierii carora le-am mentionat riscul unui incendiu care ar putea lua proportii, dar si faza incipienta a situatiei
de la fata locului, sfatuindu-i sa nu trimita un echipaj mare, ci doar un autoturism cu cateva extinctoare. Au
bajbait pentru gasirea adresei, unde au venit insotiti si de o masina a Salvarii – „conform unui protocol bilateral”. Risipa inutila de forte si bani din buzunarul contribuabililor!
10.08 – La CAT-ul de la APM Ilfov ne opunem emiterii unui „acord de mediu” pentru construirea unor
locuinte care ar presupune „scoaterea din circuitul silvic” a unor portiuni de padure din zona comunei Corbeanca. Beneficiarii, Dumitrescu Theodor Liviu, respectiv Sintea Bogdan Ion doresc legalizarea unor ilegalitati…
- Tot cu aceasta ocazie am aflat despre intentia S.C. BTA GROUP SRL care doreste amplasarea unui „Centru
de recuperare sportiva” in padurea comunei Mogosoaia. Pentru a se obtine „scoaterea din circuitul silvic”
este suficienta apostila S.C. V.R. ECO-CONSTRUCT, un SRL al domnului Rosu Constantin, un fost silvicultor abilitat de Ministerul Agriculturii si Padurilor, care a decis taierea padurii pentru ca „e plina de tantari

si stejarii sunt niste buruieni”. Am facut in acest sens o reclamatie telefonica la Garda de Mediu Ilfov unde
am vorbit cu comisarul-sef Marian David.
11.08 – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin scrisoarea cu nr. 6563/VC/05.08.2005,
semnata de secretarul de stat Vasile Lupu, ne abureste cu un raspuns (care pomeneste de protocolul de la
Kyoto, de Banca Mondiala si de impaduririle care s-au facut si se vor face…) la propunerile noastre concrete
de acum cateva luni.
- GNM Bucuresti raspunde scrisorii noastre nr. 26/30.05.2005 (inregistrata la GNM Bucuresti sub nr. 1817/
17.06.2005), astfel:
* In zona ROMEXPO unde trebuiau sa apara sub umbrela lui S.C. PANTECHNIKI S.A. doua cladiri cu 5
S + P + 19 E, nu s-a emis acord de mediu, drept care nu s-a inceput defrisarea si construirea obiectivului
propus a se intinde pe 1,5 hectare de zona verde;
* Amplasarea ilegala a unui restaurant pe spatiul verde din incinta strandului Tineretului a fost amendata de
GNM cu 50 de milioane lei, atentionandu-se totodata si Primaria sectorului 1;
* Celor care au taiat doi arbori in incinta sectiei de politie nr. 9 din sectorul 2, recte celor de la ADP 2, li s-a
trecut cu vederea gestul, data fiind necesitatea construirii unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap.
- Unei doamne suparate din cauza preconizatei taieri a unui exemplar superb de salcam japonez aflat pe
strada Caragiale nr. 13 (care a aflat despre preocuparile noastre telefonand sa „Formula As”) i-am dat numerele de telefon ale Politiei comunitare a sectorului 2 si ale Garzii de Mediu.
13.08 – Semnam impreuna cu alte ONG-uri un apel adresat Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si celui al Mediului si Gospodaririi Apelor prin
care ne oferim sprijinul pentru depistarea ilegalitatilor din domeniul forestier si cel al prelucrarii lemnului.
15.08 – Politia Comunitara a sectorului 2 ne trimite un plic in care ni se raspunde sub nr. 1399/01.08.2005
(scris cu doua saptamani mai inainte) ca familia Mocanu care a taiat un arbore in strada Caminului nr. 7 a
fost somata sa prezinte avizul de defrisare al acestuia. Ce viteza de reactie dupa mai mult de sase saptamani
de la data sesizarii noastre...!
17.08 – Am inmanat o sesizare Garzii Nationale de Mediu Constanta prin care semnalez starea jalnica si
mizera a plajei din zona Faleza-Nord Constanta.
- ECO Dobrogea, un ONG constantean, ne solicita cooptarea in cadrul unei Coalitii Nationale pentru Salvarea si Dezvoltarea Parcurilor si Spatiilor Verzi. Suntem de acord.
18.08 – In cadrul sedintei saptamanale a CSC si apoi a CAT de la ARPM Bucuresti au fost prezentate doua
lucrari total diferite ca mod de expunere. Una execrabila, avandu-l ca beneficiar pe Costea Alecsandru (PUZ
pentru depozite si birouri in satul Sindrilita din comuna Ganeasa), bajbaita de un inginer si de o arhitecta
(proiectant SC ACO SRL) si o alta lucrare, exceptional prezentata de catre arhitecta Dana Chetea, care
privea constructia unui complex comercial in sectorul 3 pe bd. Nicolae Grigorescu nr. 51-A (proiect SC MIA
SRL).
19.08 – Ruxandra Bratu revine printr-un e-mail la situatia mizerabila a poluarii padurii Buciumeanca de
catre combinatul avicol situat la intrarea in Buftea. Adresele catre APM, MMGA, Prefectura Ilfov sau Garda
Nationala de Mediu au ramas fara raspuns.
24.08 – Una dintre doleantele din cadrul CAT Ilfov (de acum o saptamana) este construirea unor locuinte
printre cladirile-cotet ale Intreprinderii Avicola din Afumati...
- O alta traznaie solicitata celor din Ilfov este aprobarea construirii a circa 400 de boxe pentru marfa, tot in
Afumati, pe un amplasament caruia, dupa parerea beneficiarilor, nu ii sunt necesare curentul electric, apa,
canalizarea si instalatiile sanitare...
25.08 – In cadrul sedintei CSC (conform HG 1076/2004), firma SC TRUCK & BUS SA a prezentat un PUZ
potrivit caruia isi va amenaja un sediu in comuna Ciorogarla (Ilfov). Le-am atras atentia asupra distantelor
prea mici fata de linia de inalta tensiune – 36 de metri in loc de cei minimum 50 metri prevazuti in asemenea cazuri. Si-au asumat riscurile, acceptate oficial din nefericire si de catre „energeticieni”. Daca unghiul
de amplasament al constructiilor ar fi fost paralel cu cablurile de inalta tensiune, aceasta situatie, cu posibile
repercursiuni asupra sanatatii celor din cladiri, ar fi fost neutralizata...
25-26.08 – BBC-ul (sectiunea World Service) ne-a pus cateva intrebari (despre disparitia padurilor si recen-

tele inundatii) ale caror raspunsuri au fost transmise si in cadrul emisiunilor radio in limba romana.
30.08 – Transmitem un semnal Politiei Comunitare a sectorului 2 (PCS2) privind disparitia placutei de arbore ocrotit a unui superb salcam japonez situat pe strada Toamnei nr. 115. Promisiunea PCS2 de a amplasa
o noua placuta, concomitent cu monitorizarea unei eventuale agresari a arborelui, ne face sa credem intr-o
urnire a imobilismului din domeniu.
- Semnalam PCS2 si betonarea totala a parcarii hotelului Est de pe sos. Pantelimon pentru care, conform
unui HCGMB, exista obligatia sa se planteze cel putin un arbore pentru fiecare 4 locuri de parcare.
31.08 – Primim de pe internet o informatie conform careia „Asociatia ECO-EUROPA si colaboratorii sai au
efectuat, la initiativa si sub coordonarea presedintelui D.S., o campanie de culegere de informatii de mediu
din Bucuresti…”. „Raportul sumar prezentat” este o compilare si o insusire necuvenita a activitatii ECOCIVICA din perioada cand acest individ, fost membru al ONG-ului nostru (din randurile caruia a fost dat
afara pentru grave abateri cu iz penal) a terfelit statutul nobil de ecologist. Greselile flagrante si interpretarile
rudimentare ale „raportului” o demonstreaza.
02.09 – Am depus un memoriu catre ministrul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, de fapt o revenire la un alt memoriu la care de sapte luni nu am primit raspuns. Am exemplificat matrapazlacurile petrecute in padurea Mogosoaia, unde din circuitul silvic o zona a fost transformata in teren agricol si unde, tot in
padure, se doreste raderea unor sute de arbori pentru amplasarea unui centru de recuperare sportiva pentru
Federatia Romana de Fotbal.
- Un alt memoriu depus la CGMB readuce in atentie situatia parcului Prisaca Dornei asupra caruia se pare
ca exista presiuni pentru a fi parcelat in loturi pentru vile. Acest document il consideram si ca o procedura
prealabila pentru o eventuala disputa in fata instantelor de judecata. Tot aici ne exprimam dezacordul pentru
PUZ-ul din zona strandul Tineretului unde cinci terenuri de tenis risca sa devina un P+13. De asemenea, refuzam acceptarea taierii a 700 de arbori pentru modernizarea soselei Giurgiului (care se va largi si va ajunge
pana la cativa metri de geamurile apartamentelor din blocurile care o marginesc), propunand varianta construirii unei sosele suspendate, tot cu fonduri din exterior, avand grija fata de sanatatea riveranilor.
06.09 – Silvian Ionescu, comisarul-sef al GNM (caruia trebuie sa-i recunoastem niste merite in activitatea
sa), intr-o emisiune Tv a Gabrielei Vranceanu-Firea pe Antena 3, la orele 21.00, a mentionat despre colaborarea cu noi.
09.09 – PS2 ne-a solicitat participarea la organizarea Zilei Mondiale a Transportului care se va celebra pe
data de 22.09. Le-am sugerat organizarea unui simpozion la care sa-i invite pe toti cei care se (pre)ocupa de
acest domeniu in Bucuresti – RATB, PMB, RAR, ICIM,APM, precum si pe reprezentanti ai beneficiarilor,
adica elevi, studenti, salariati si pensionari.
12.09 – Am alcatuit un chestionar cu 20 de intrebari, fiecare dintre ele avand cel putin trei variante de raspunsuri. Chestionarul va fi distribuit prin scoli, iar raspunsurile (insotite si de imagini) vor fi comentate in
cadrul comunicarii pe care reprezentantul ECO-CIVICA o va sustine pe data de 22.09 la PS2.
13.09 – Cetatenii afectati de constructia viitorului pasaj suprateran de la Basarab ne-au cerut o consultare
privind aspectele de mediu ale acestui proiect.
14.09 – In cadrul CAT Ilfov in care s-a trecut in revista programul de conformare al benzinariilor PETROM
achizitionate de aceasta firma in ultimii ani, au fost puse in evidenta multiple neajunsuri pe care aceste statii
de distributie a carburantilor le pot crea mediului inconjurator.
15.09 – La APRM, in cadrul CSC, una dintre lucrari, din Buftea, implica construirea unui cvartal de 21.000
mp langa o padure si amenajarea unei benzi de circulatie chiar la liziera. Nu am acceptat si presiunea gazelor
traficului asupra padurii…
- In cadrul CAT-ului in care s-a discutat proiectul pasajului de la Basarab am cerut ca pe durata lucrarilor
(circa 3 ani), locatarii direct afectati de santier ori sa fie mutati in alte imobile, ori sa fie feriti de praf printr-un sistem de fantani arteziene, iar de zgomot prin panouri fonoabsorbante. De asemenea, am cerut ca
dezbaterea publica (consultarea publicului interesat), etapa obligatorie a oricarui proiect cu impact asupra
mediului, sa se desfasoare conform procedurilor legale stipulate in legea mediului si conform prevederilor
Conventiei de la Aarhus semnata, parafata si apoi legiferata de Romania.
21.09 – Zona de vile chivernisite din Pipera e inundata. Poate ca Dumnezeu ii pedepseste pe cei care au
ciopartit ilegal, haotic si pagubitor teritoriul pepinierei Pipera care fusese infiintata prin expropriere cu acte

in regula si compensatii pentru proprietarii de atunci, de catre regele Ferdinand, arie de circa 150 de hectare
destinata exclusiv aprovizionarii Bucurestiului cu material dendro-floricol.
22.09 – ZIUA MERSULUI PE JOS a fost celebrata la Primaria Sectorului 2 intr-un cadru cu multi invitati.
ECO-CIVICA a fost coautor principal al evenimentului. Au fost comentate raspunsurile unui chestionar alcatuit de noi. Din 19 intrebari cu raspunsuri sugerate, doar sapte au fost corecte. Putem conchide ca populatia sectorului 2 este prea putin familiarizata cu problemele de mediu. Discutiile au relevat preocuparile unora
dintre cei prezenti. Au absentat multi invitati, cum ar fi de la MMGA, MTCT, ai altor primarii de sector, ai
Prefecturii, etc…
28.09 – ARPM ne-a sustinut o prelegere privind EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
(EIM), procedura prevazuta de directivele EU 85/337/EEC si 97/11/EEC privind evaluarea anumitor proiecte publice asupra mediului. Am aflat astfel ce este, de ce si cand se efectueaza procedura EIM, precum si
despre participarea publicului la EIM. Cativa reprezentanti ai presei au animat discutiile ulterioare expunerii
care s-au referit la benzinaria din str. Dr. Herescu si la pasajul suprateran Basarab.
29.09 – La reuniunea CSC de la ARPM din cele 7 lucrari supuse aprobarii comisiei au fost respinse 5. Nu
s-a acceptat ridicarea unor hale de depozitare in comuna Dragomiresti-Vale dat fiind ca acestea erau „puse”
peste un apeduct. S-a respins construirea unui magazin pe Stirbei Voda din Buftea care ar fi fost amplasat
pe un hectar de parc. Nu am acceptat construirea unui ansamblu de locuinte pe malul lacului Grivita unde
exista pana acum o baza sportiva. Am respins de asemenea incercarea de a transforma 10 hectare de sere din
soseaua Petricani intr-un ansamblu comercial, precum si o noua incercare de a amplasa pe teritoriul parcului
Prisaca Dornei (4 ha de spatiu verde) un cvartal de vile. Presiunile asupra zonelor verzi contravin legislatiei
in vigoare.
01.10 – Doamna Curteanu Antoaneta din comuna Berceni ne cere sprijinul pentru a sensibiliza autoritatile cu
privire la destinatia unei semnalizate „gropi ecologice”, delimitata de o imprejmuire intre comunele Jilava
si Berceni. Aici nu se face colectare selectiva, reciclarea sau recuperarea energiei din aceste materiale; in
schimb, aspectul si mirosul insalubritatii afecteaza mediul si sanatatea riveranilor. Inclusiv aspectul dezolant
al „muntelui de gunoaie” contravine cerintelor UE.
- Ni se semnaleaza de catre niste cetateni din comuna Voluntari poluarea pricinuita de catre o betonierabalastiera apartinand de SUT Carpati, amplasata contrar normelor sanitare, urbanistice si de mediu pe str.
Cernavoda, lipita de gardul casei familiei Tomovici. „Uciderea vegetatiei”, zgomotul permanent, trepidatiile
utilajelor sau cele generate de trecerea unor mastodonti de cate 30 de tone, praful si disconfortul provocat,
inclusiv crapaturile aparute in zidurile caselor nu par a fi luate in seama de catre autoritatile incompetente
sau corupte din moment ce o lista cu peste 20 de semnaturi este ignorata in favoarea acestei activitati industriale, careia nu ar trebui sa i se permita a se desfasura in vecinatatea si fara acordul locuitorilor din zona.
03.10 – Ne adresam prin fax comisarului general al Garzii Nationale de Mediu, Silvian Ionescu si ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, Sulfina Barbu, comunicandu-le situatiile generate de betoniera-balastiera din comuna Voluntari, situatia „gropii ecologice” din comuna Berceni, precum si abuzul APM Valcea
care si-a dat acordul de mediu pentru construirea unui supermarket pe teritoriul a circa 5000 mp amputati
din parcul central al resedintei de judet.
- Colegul nostru Dan Trifu s-a deplasat la Ramnicu Valcea pentru a expune punctul nostru de vedere unui
cotidian local si a depune un memoriu la consiliul Local care serveste drept procedura prealabila unei actiuni
judecatoresti initiata de ECO-CIVICA.
04.10 – APM Valcea ne remite prin fax, cu nr. 4079/04.10.2005, acordul de mediu nr. 9/25.02.2005 prin
care se accepta investitia „Centru Comercial si de Afaceri RIVER PLAZA” pe 5600 mp din parcul central
al municipiului Ramnicu Valcea. Constatam lipsa Dezbaterii Publice (si nu o „dezbatere publica” in dorul
lelii), etapa obligatorie a procedurii pentru emiterea acordului de mediu, nerespectarea conventiei de la
Aarhus, parafata si legiferata in Romania, cu privire la informarea publicului interesat si, mai ales, terfelirea
HG 1076/2004 care prevede consultarea inca din faza de proiect a celor interesati. De asemenea se remarca
si ambiguitatea formularii privitoare la „realizarea unor spatii verzi in compensare”.
12.10 – SC SEARCH CORPORATION, proiectantul unei portiuni a centurii rutiere DN 7 si DN 1, adica
dintre kilometrii 64 + 160 (comuna Chitila), si 67 + 550 (comuna Mogosoaia), doreste casapirea a circa 1,7
hectare padure pentru ca acest traseu sa fie mai scurt. In cadrul CAT Ilfov ne opunem acestui nou genocid
forestier care va trebui sa fie aprobat in prealabil si de ARPM Bucuresti. E mai mult decat imorala atitudinea

Directiei Silvice Bucuresti care ar accepta aceasta porcarie „cu plantare compensatorie”, de parca, de exemplu, aportul unui arbore de 50 – 100 de ani poate fi inlocuit de catre puietii care pasamite vor suplini imediat
deficitul de oxigen al bucurestenilor.
13.10 – Ne adresam domnului Silvian Ionescu (comisar general al GNM), ministrului Gh. Flutur (MAPDR)
si doamnei ministru Sulfina Barbu (MMGA) pentru a incerca stoparea noii defrisari galopante pe care judetul Brasov a acceptat-o in padurea dintre Predeal (pe poteca turistica cu banda albastra care pleaca din spatele
pietei orasului) si sanatoriul de boli nervoase. Nu putem crede ca MAPDR si-a dat acordul de defrisare pentru cateva hectare de padure matura care vor fi inlocuite cu vile de lux (ale caror ape menajere si gunoaie vor
infesta padurea), constructii proiectate si amplasate cu acceptul urbanistilor brasoveni si cu acordul oficial al
ARPM Brasov.
17.10 – In procesul aflat pe rol la Curtea de Apel (dosar nr. 1767/2005), prin care ECO-CIVICA face o CERERE DE INTERVENTIE ACCESORIE IN FAVOAREA RECURENTEI CONSILIULUI GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI, actiune prin care cerem respingerea cererii formulate de Costanda Costica
care doreste sa construiasca pe un teren care i s-a retrocedat (conditionat prin compensatie) un P+13 in locul
unui P+2 (acceptat de catre urbanisti), precum si ocuparea a 32% din teren comparativ cu 15% acceptat
initial, creand astfel o alta noua presiune asupra si asa deficitarului spatiu verde al Capitalei. De remarcat, ca
ONG-ul nostru l-a avut ca avocat advers pe celebrul Antonie Iorgovan. Trecand peste lipsa senatorului PSD
de la sesiunea Senatului din aceasta dimineata, am asistat la o pledoarie in favoarea legii proprietatii, in care
nu s-a pomenit nimic despre legile in vigoare si conventiile internationale din domeniul protectiei mediului
care in Romania sunt in vigoare si trebuie de asemenea respectate. Procurorul a fost de partea ECO CIVICA.
Pronuntarea sentintei va avea loc peste o saptamana.
19.10 – La CAT Ilfov am propus unor fabricanti de mobila din Pantelimon brichetarea rumegusului in locul
aruncarii acestuia. Nu putem fi de acord cu acceptarea construirii a 29 de locuinte in vecinatatea lacului
Cernica care vor folosi canalizarea fostului strand drept deversor de ape menajere. Ce se va intampla cand
aceasta „canalizare” se va satura? Solutia preluarii in viitor de catre canalizarea Bucurestiului a acestor
mizerii, in situatia in care statia de epurare de la Glina a depasit deja cu 25% propria sa capacitate de purificare a apelor menajere provenind din zonele urbana si suburbana, este inacceptabila pentru noi.
21.10 – GNM raspunde uneia dintre cele sase probleme pe care le-am ridicat la 07.09.2005, precum ca „focarul de infectie din parcul marginit de strazile Ottoi Calin - Aura Buzescu si dr. Russell a fost salubrizat de
catre ADP2” . In acest fel, sesizarea poate fi bifata ca rezolvata…
- O alta sesizare adresata GNM care deplangea disparitia scuarului aflat la intersectia bd. Octavian Goga
cu Nerva Traian din fata cladirii fostului sediu Connex, din sectorul 3, a fost pasata de catre Comisariatul
Regional Bucuresti Serviciului de Gospodarire Comunala a sectorului…
24.10 – Proiectul noii legi a protectiei mediului cules de pe site-ul ministerului de resort are destule lacune.
Se continua politizarea resortului si temporizarea activitatii societatii civile si persista o serie de ambiguitati
care permit in continuare terfelirea regimului ariilor protejate si a rezervatiilor naturale, musamalizandu-se
abuzurile deja savarsite. Exista chiar si „prostioare”, cum ar fi cea de la art. 94 in care se afirma, la aliniatul
1: „Constituie infractiuni urmatoarele fapte … ”, specificandu-se apoi, la litera f ca din aceasta categorie face
parte si „producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea
umana … ”. Ca si cum, daca depasesti limitele admise (stabilite de catre autoritatile sanitare tocmai pentru a indica nivelul de la care are loc prejudicierea sanatatii), ar mai nevoie si de specificarea cu „sanatatea
umana”, deja inclusa prin stabilirea acestor limite. Vom trimite ministeriabililor punctul nostru de vedere cu
privire la aceasta lege mult perfectibila.
26.10 – GNM Valcea si Primaria Ramnicu Valcea ne trimit acelasi text prin care incearca sa justifice amplasarea unui supermarket de 5302,33 mp pe teritoriul parcului central al acestei resedinte de judet.
27.10 – In cadrul sedintei saptamanale de la ARPM, cei care doresc amplasarea unor vile in parcul de 4 ha
Prisaca Dornei (sectorul 3), motivandu-si actiunea prin inexistenta spatiului verde in planurile de urbanism,
au fost constransi de ECO-CIVICA sa arate Comitetului Special Constituit, luni 31 octombrie 2005, la fata
locului, situatia din teren. Vom mobiliza si cetateni ai zonei pentru a se tine cont si de parerea acestora. Este
de mentionat ca am fost amenintati de reprezentantii beneficiarilor care au insinuat „interesul” nostru. Unii
nu pot concepe ca exista adevarati si neinteresati (material) aparatori ai cauzei calitatii ambientului…
28.10 – Doisprezece amendamente cu privire la proiectul legii protectiei mediului au fost expediate prin fax
catre MMGA si GNM.

31.10 – Am dat curs unei invitatii postate pe site-ul MMGA si am participat la sedinta Grupului de lucru
pentru zgomotul ambiental. Ni se impune, de catre UE, alcatuirea unor „harti strategice de zgomot” pentru
drumurile publice, caile ferate principale, aeroporturile mari, zonele industriale. Am incercat sa sugerez
expertilor comisiei (din domeniile sanatatii, aviatiei, mediului, transporturilor, universitar sau al cercetarii)
ca mai grave pentru sanatatea cetatenilor sunt „zgomotele-soc” ale pocnitorilor, petardelor, claxoanele sau
alarmele autovehiculelor, date fiind unele repercusiuni dramatice ale acestora. Din pacate aceste socuri nu
pot fi cuantificate pe hartii…
- Reuniunea Comisiei de Analiza Tehnica de pe langa APM Bucuresti care a avut loc in zona Prisaca Dornei
(sectorul 3) a evidentiat falsitatea asa-zisilor proprietari care nu au mai putut nega existenta celor circa 7
hectare ale parcului situat acolo. „Meciul” dintre locatarii revoltati ai blocurilor din jur si proprietarii unor
loturi ilegal dobandite se anunta a fi de durata. Incercam, in pofida unor amenintari nerusinate, sa ne opunem
in continuare disparitiei zonelor verzi ale Capitalei.
- Sulfina Barbu, prin adresa nr. 10/984/SB/31.10.2005, raspunde sesizarii noastre privind distrugerea padurii
din pietei de la Predeal. Aflam astfel ca s-a emis de catre APM Brasov un acord de mediu catre Primaria Predeal, „in scopul construirii unor locuinte individuale pentru tineri si a unor locuinte in regim de inchiriere”.
„Primaria Predeal a solicitat defrisarea suprafetei de 9,1 ha din UP x Predeal, u.a. 54A, 54B, 58 si 59A, in
scopul scoaterii definitive din circuitul silvic cu compensare”. Repetata fanfaronada mincinoasa a raspunsurilor autoritatilor locale si „credulitatea” celor de la mediu care bifeaza un raspuns catre noi doar de „kiki”
vor sa pacaleasca in continuare… Pe cine? Si MAPDR care a emis Ordinul nr. 711/05.10.2004 accepta
„scoaterea din fondul forestier national, prin ocupare definitiva cu compensare echivalenta ca suprafata si
bonitate (minciuna sfruntata – n.n), de catre Primaria Predeal a terenului forestier proprietate publica”. Vom
dovedi grosolania acestor noi raspunsuri mincinoase.
03.11 – I-am intrebat pe reprezentantii germano-anglo-norvegieni din cadrul firmei KVAERNER IMGB (cel
mai mare poluator individual al aerului din Bucuresti si care a avut in 2004 un profit de peste 24 de milioane
de dolari), care in cadrul CAT de la ARPM Bucuresti si-a dorit un program de conformare pana in anul 2014
pentru a intra in legalitate cu emisiile grotesti de noxe pe care le produc, daca ar putea functiona macar o zi
in actualii parametri de poluare in Germania. Au raspuns „NU”! De ce, atunci, autoritatile noastre accepta
asemenea compromisuri si compromiteri?
05.11 – Raspunsul APM Ilfov cu privire la „depozitul ecologic cu deseuri dintre comunele Berceni si Jilava”
si cel referitor la betoniera din Voluntari (str. Cernavoda), bine documentate, releva, impotriva tuturor evidentelor furnizate de riverani, „roz-bombonul” de la fata locului.
07.11- MMGA ne-a nominalizat oficial in grupul de lucru pentru „comisia de zgomot”.
09.11 – Saptamanalul „Academia Catavencu”, printr-un articol inserat la pagina 26 sub semnatura lui Alexandru Varzaru, mentioneaza incercarea „organizatiei ecologiste cea rea Eco-Civica” de a se opune „cetateanului cel bun Costica Costanda (rebotezat eronat Caranda – n.n.)” in incercarea de anihilare a functiunilor
si rolului unei mari zone verzi de pe malul lacului Bordei.
10.11 – In cadrul celor 12 lucrari prezentate la CAT-ul de la APM Bucuresti am remarcat incercarea de
impunere a unui PUZ-proiect intitulat „Ansamblul rezidential Belvedere” prin care o firma de a lui George
Copos vrea sa construiasca, pe 7 ha de spatiu verde situat pe malul lacului Grivita, 300 de apartamente. Desi
nu au aprobarea urbanistilor de la APM, reprezentantii firmei SC ROSTRADA, aservite vicepremierului
conservator, incearca o „bresa”.
- O alta lucrare, intrata pe rolul zilei, prin favoritismul si favorizarea desantate ale conducerii Agentiei
Regionale de Protectie a Mediului Bucuresti, cea de la Prisaca Dornei (zona Codrii Neamtului din sectorul
3), ne face sa ne intrebam daca aceasta agentie de mediu, vadit partinitoare fata de unii beneficiari, nu ar
trebui sa-si stearga din titulatura sintagma „protectie”. Am atras atentia directoarei acestui for despre rara sa
prezenta si implicare in cadrul dezbaterilor comisiei.
11.11 – ARPM, prin scrisoarea nr. 1397/09.11.2005, semnata de directorul executiv, chim. Simona Mihaela
Saceanu, invita ECO-CIVICA pentru „28 noiembrie, ora 11.00 la intalnirea pentru informarea asupra Planului National de Dezvoltare si a Programului Operational Sectorial-Mediu, documente strategice de mare importanta care trebuie elaborate de Romania in vederea identificarii prioritatilor din cadrul regiunii si pentru
utilizarea eficienta a fondurilor europene care vor fi disponibile in perioada 2007-2013”.
- Ma adresez MMGA si GNM cu speranta refacerii echilibrului ecologic din zona garii Poiana Tapului, unde,

pe malul Prahovei, se afla un depozit de gunoi nivelat zilnic in apa raului de catre un buldozerist si unde in
zona traseului turistic Poiana Tapului-Urlatoarea (punct albastru) a inceput, chiar in perimetrul protejat al
Rezervatiei Naturale Bucegi, construirea de catre autoritatile locale a unui hotel. Totodata, readuc in discutie
si ilegalitatile de care se face vinovat patronul benzinariei particulare care functioneaza sub coroana unui
stejar secular (monument al naturii) aflat la intersectia bd. Ferdinand cu strada Horei (sectorul 2). In aceeasi
sesizare reamintesc despre raspunsul „fanfaronada” al padurarilor cu privire la justificarea raderii a 9,1 ha de
la Predeal si despre porcaria care se pregateste parcului Prisaca Dornei.
12.11 – Aflam ca un releu al postului Realitatea TV din zona Casei Presei Libere era deranjat de cativa arbori, printre care si un dud (arbore protejat). Asa cail-au taiat fara nici un fel de aprobare, acoperind urmele
(cioturile) cu pietris, tocmai bun si pentru suplimentarea locurilor de parcare. Garda de Mediu, desi sesizata
prompt, nu a gasit nimic la fata locului (sau nu a cautat?)…
13.11 – Aflam ca la audienta pe care reprezentantul nostru a obtinut-o din partea primarului sectorului 3,
Liviu Negoita, vom fi sustinuti intr-o eventuala actiune in justitie impotriva distrugerii parcului Prisaca Dornei.
14.11 – Ne adresam prin fax directoarei ARPM careia ii reprosam atitudinea partinitoare a forului pe care il
conduce in disputa privind cazul Prisaca Dornei si ii aducem la cunostinta ca „ne vom adresa instantelor de
judecata, pentru a determina europenizarea simturilor ecologice ale unor autoritati”.
17.11 – Am aflat, cu stupoare, ca pentru Prisaca Dornei a fost emis „pe blat”, acordul de mediu. Urmeaza
etapa dezbaterii publice si bineinteles atacarea in justitie a CGMB care a acceptat, prin urbanistii sai,
emiterea autorizatiei de construire care a facut posibila „flexibilizarea” coloanei vertebrale a celor de mediu
carora nu le-a pasat de opinia comisiei.
- Reprezentantilor riveranilor in chestiunea pasajului Basarab le-a fost emis, „pe blat” le-a fost refuzata obtinerea unei copii dupa STUDIUL DE IMPACT facut pentru emiterea acordului de mediu. Este un abuz pe
care cei frustrati din cauza acestui viitor santier il vor mentiona in fata instantei. Motivatia invocata de catre
cei de la mediu ar fi ca aceasta copie nu se poate elibera decat in urma unei cereri adresate justitiei…
18.11 - ECO-CIVICA a depus ieri la Ramnicu Valcea o cere de chemare in judecata si o ordonanta presedintiala impotriva primarului si a Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea pentru anularea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire a Centrului Comercial si de Afaceri River Plaza, obiectiv
ce se dorea a fi ridicat in parcul central al localitatii, incalcandu-se astfel multiple prevederi ale legislatiei
romanesti.
- Aflam cu satisfactie ca activitatea celor 39 de sonde ale firmei „Rosia Montana Gold Corporation” a fost
suspendata printr-o decizie irevocabila a Curtii de Apel din Alba-Iulia. Este o mare victorie a ecologistilor
de la Alburnus Maior, alaturi de care am semnat si noi un protest in anul 2003. Si in acest caz am avut de a
face cu bajbaieli ale MMGA care a uitat de „protectia” pe care ar trebui sa o impuna prin decizii transante,
conform rolului si atributiilor sale legale.
21.11 – „Proprietari de parc, la vanatoare de PUZ”, titlul unui articol aparut in SAPTAMANA FINANCIARA nr. 38/2005 sub semnatura Loretei Budin are subtitlul „Cu firman de la primaria mare, au devenit
proprietari pe un parc din Capitala. Acum se plang ca administratia locala nu-i lasa sa construiasca. Refuzul
oficial incearca, tardiv, sa „repare“ un lant mai vechi de nereguli”. Este vorba de parcul amenajat Prisaca
Dornei care se intentioneaza a deveni un cvartal de vile, impotriva legislatiei, a opiniei riveranilor si a
eforturilor ONG-ului nostru care nu se va lasa coplesit de faradelegile unor particulari si ale unor autoritati,
inclusiv „de mediu”.
25.11 – ARPM Bucuresti, sub semnatura Directorului executiv chi. Simona Mihaela Saceanu, incearca
sa justifice acordul de mediu eliberat catre trei dintre detinatorii de loturi din parcul Prisaca Dornei, cu
motivatii bombastico-birocratice care denota totalul dezinteres al acestei institutii pentru cauza protectiei
mediului. In finalul acestei epistole ni se atrage atentia ca am fost „acceptati” ca ONG la sedintele Comitetului Special Constituit (CSC) „pentru a proba transparenta deciziilor si pentru a convinge ca decizia CSC
este o decizie colectiva a majoritatii membrilor si nu apartine in exclusivitate autoritatii de mediu”. Nu se
pomeneste nimic aici despre dreptul la informare si la participare a publicului la elaborarea planurilor, programelor si politicilor de mediu, la participarea la luarea deciziei conform Conventiei de la Aarhus, ratificata
de Romania prin Legea 86/2000. Neinvitarea riveranilor „proprietarilor” de terenuri si vile (direct afectati
de amputarea terenului proprietate publica devenit „miraculos” privat) este o dovada a partinirii comise de

ARPM Bucuresti, ori, poate si mai grav, a necunoasterii legislatiei in domeniu. De asemenea, in acest caz
avem de a face si cu ignorarea altor paragrafe ale Legii 86/2000 (care ratifica Conventia de la Aarhus) ce
stipuleaza fara echivoc „informarea prompta a publicului despre orice decizie luata de autoritatea publica”,
precum si faptul ca „rezultatele participarii publicului („omise” de catre ARPM – n.n.) trebuie sa fie foarte
serios luate in calcul”.
28.11 – ARPM Bucuresti ne invita pentru 14 decembrie la o intalnire cu tema „Managementul zgomotului
urban”.
- Am fost „convocati” la sediul ARPM Bucuresti pentru a ni se prezenta atributiile oficiale ale acestei institutii si a discuta despre finantarile destinate mediului in perioada 2007 – 2013. ARPM si APM Bucuresti
nu au nici un fel de atributii oficiale privind corelarea parametrilor de mediu cu starea de sanatate, nu au
responsabilitati privind educatia populatiei, nu ajuta la implementarea legislatiei, nu colaboreaza intr-un mod
adecvat cu ONG-urile. Banii care revin mediului pentru intervalul 2007 – 2013 (fonduri UE) se vor cheltui,
in marea lor majoritate pentru „apa”. „Naturii” ii revin doar 5%! Daca acest ultim domeniu ar fi mai serios
luat in seama, s-ar micsora semnificativ sumele alocate pentru „aer”, „apa” si mai ales pentru sanatate!
06.12 – Una dintre lucrarile CAT, a carei convocare s-a facut cu o zi inainte de Sf. Nicolae si la care au
participat doar 4 membri ai comisiei, cerea autorizarea unui cimitir cu 3500 de locuri de morminte. Bucurestiul e in criza acuta de locuri disponibile pentru decedati, iar in cazul unei calamitati naturale edilii nu se pot
baza pe un minimum obligatoriu de 9000 de asemenea locasuri.
08.12 – In sedinta CSS-CAT de la ARPM-APM Bucuresti, doi „beneficiari” cereau aprobarea amplasarii
unui ansamblu de locuinte intre o ferma zootehnica si o sonda petroliera, ambele in functiune, in comuna
Bragadiru. O alta cerere, a lui Peia Ninel, implica defrisarea a 2 ha de padure pentru amplasarea unor imobile in Ilfov. L-am intrebat pe beneficiar daca, in calitate de „telespectator”, ar accepta aceasta noua mutilare
a resursei de oxigen a bucurestenilor. Raspunsul sau categoric a fost NU!
09.12 – GNM Prahova ne raspunde sesizarii conform careia semnalam o „groapa de gunoi” pe malul Prahovei, vizavi de gara Poiana Tapului. In urma constatarii de la fata locului „s-a interzis depozitarea de
deseuri de orice fel pe amplasamentul Crina”. Si semnalarea construirii unor imobile pe traseul cu punct
albastru dinspre Poiana Tapului spre Urlatoarea a avut efect, in sensul limitarii distrugerilor din vecinatatea
Parcului Natural Bucegi.
10.12 – La solicitarea unor locatari din bd. Nicolae Titulescu care sunt ingrijorati de repercusiunile construirii pasajului Basarab, am frunzarit Raportul privind studiul de evaluare a impactului asupra zonei. Pe langa
multe inexactitati, inutilitati, ambiguitati, omisiuni si un conflict de interese atribuit realizatorului-coordonator al lucrarii care a realizat si „studiul” si „raportul”, am descoperit ceva mult mai grav. Secretarul de
stat din MMGA, Constantin Popescu a emis firmei SC TRANSPROIECT 2001 S.A. Certificatul de atestare
(pentru elaborarea studiilor de impact) cu indicativul EIM 06/01.07.2005, firma unde director general este
acelasi Constantin Popescu. Acest grav conflict de interese ar trebui sa duca la demisiile secretarului de stat
si ministrului mediului Sulfina Barbu (care a „cocolosit” aceasta situatie). Detinem si alte „inadvertente”
similare, cum ar fi gratularea cu un atestat de acelasi gen si in cazul firmei unui consilier al aceluiasi domn
secretar de stat C. Popescu.
11.12 – Solicitam inaltei Curti de Casatie si Justitie stramutarea procesului pe care ECO-CIVICA l-a deschis autoritatilor de la Ramnicu Valcea care au acceptat ridicarea unui supermarket in parcul central. Gestul
nostru este urmarea exprimarii „pe fata” a procurorului de instanta pentru care protectia mediului este ceva
abstract...
14.12 – Intalnirea de la ARPM Bucuresti intitulata „MANAGEMENTUL ZGOMOTULUI URBAN” ne-a
dezvaluit gravele lacune existente pe aceasta tema la noi. Prezenta unor specialisti germani care vor „roboti”
doi ani la noi pentru obligatoria alcatuire a unor harti de zgomot (asa cum prevede legislatia UE) poate fi de
bun augur. Materializarea acestui proiect si, mai ales, respectarea masurilor si a legislatiei ce se va naste se
lovesc insa de diferentele de mentalitate dintre nemti si romani…
15.12 – La CAT-ul de la ARPM (care a durat, din cauza analizarii celor peste 15 proiecte, de la ora 9.00 la
ora 16.00) aflam ca Institutul Cantacuzino, care prepara serurile pentru vaccinuri, deverseaza apele menajere
ce contin mizeriile organice humanoide si ale animalelor de laborator direct in canalizare. Fecalele animalelor sunt absorbite cu talas si aruncate in gunoiul cel de toate zilele…
- Lunar, pleaca pe lumea cealalta, doar din Capitala, intre 800 si 1000 de oameni. Criza de locuri de veci este

o alta mare problema, mult prea superficial tratata de catre administratia locala.
16.12 – In urma Dezbaterii Publice pe tema pasajului Basarab, care a avut loc la Primaria Capitalei, locuitorilor zonei afectate li se pregateste „un pumn in gura” prin emiterea din partea Agentiei de Mediu Bucuresti
a Acordului de Mediu. Sunt afirmatiile primarului general Adriean Videanu care s-a antepronuntat, comitand
astfel un abuz. Se pare ca niciuna dintre consideratiile facute de catre cei afectati nu a contat, desi exista
foarte multe grave incalcari ale legii si ale drepturilor celor afectati. Vom putea constata oare impartialitatea
justitiei?
- Am semnalat telefonic atat Garzii de Mediu, cat si Politiei Comunitare a sectorului 2, betonarea unui spatiu
verde de pe sos. Mihai Bravu, dupa intersectia cu bd. Ferdinand (sensul spre sos. Iancului).
19.12 – La peste doua luni de la o sesizare trimisa MMGA (06.10) prin care semnalam disconfortul produs de o statie de betoane din str. Cernavoda si mizeria generata de groapa de gunoi („depozitul de deseuri
menajere”) din comuna Vidra, satul Sintesti, Garda Nationala de Mediu Ilfov ne comunica amendarea celor
reclamati cu cate 7500 RON (75 milioane lei vechi). Amenda, care probabil nu va fi platita niciodata, conform uzantelor si statisticilor impamantenite (data fiind contestarea lor si lungirea procedurilor litigiului), nu
rezolva de fapt mai nimic. Gresim cumva?
23.12 – La cererea de finantare pe care am depus-o in parteneriat cu ROSAL catre Administratia Fondului
pentru Mediu (AFM) am primit un raspuns cu 10 motive de respingere a proiectului nostru intitulat „Educatie ecologica si civica pentru viata, pentru prezervarea mediului inconjurator”. Opt din cele zece motive
dovedesc superficialitatea analizarii proiectului de catre Gheorghe Papuc, director al Directiei de Implementare Proiecte. O confirmare a celor afirmate de noi a aparut si in Academia Catavencu care in numarul 50,
la pagina 13 reproduce parerea „papucului” despre ONG-uri: „Nu pupati nici un ban de la mine! Voi ONGurile spargeti banii pe rahaturi!”. Academica exprimare s-a facut la adresa domnului Attila Pilbath, presedintele ONG-ului geo-ecologic ACCENT. In semn de protest, doamna Lavinia Andrei, presedinta de la TERRA
MILENIUL III a demisionat la sfarsitul lui noiembrie din conducerea Fondului, afirmand ca „nu am reusit
sa-i conving pe cei de la AFM de rolul si importanta sectorului neguvernamental”…
CONCLUZII PRIVIND COMPORTAMENTUL ECOLOGIC AL AUTORITATILOR IN ANUL 2005
1. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este, de cele mai multe ori, depasit de situatiile ivite;
2. MMGA si reprezentantii institutiilor sale descentralizate din Bucuresti au multi functionari incompetenti,
corupti ori cu un comportament departe de misiunea nobila a protectiei mediului;
3. Garda Nationala de Mediu si, mai ales, comisarul general Silvian Ionescu, prin renuntarea la asa-numitii
„agenti ecologi voluntari” demonstreaza mentalitatea absolutista a neamestecului altora in „treburile interne”;
4. GNM, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nu
fac fata controlarii si stoparii fenomenului taierilor ilegale din ceea ce a mai ramas din padurile tarii;
5. Autoritatile locale, la nivel de primari si consilii judetene sau locale, sunt de multe ori in avangarda distrugerii mediului pentru a favoriza diverse interese (mai ales de natura comercial-imobiliara) ale unor afaceristi
dubiosi;
6. Desconsiderarea aportului marii majoritati a ONG-urilor cu preocupari reale de mediu poate fi constatata
si in manevrarea Fondului pentru Mediu, organism condus de catre indivizi cu mentalitati comunisto-securiste;
7. Parerile membrilor Comisiilor de Avizare Tehnica de pe langa Agentia (Regionala) de Protectie a Mediului Bucuresti sunt de multe ori terfelite (miseleste) de catre conducerea politizata a acestor autoritati. Ca
atare, in semn de protest, reprezentantul Primariei sectorului 4 a demisionat din aceste structuri.
8. Etapele legislative obligatorii de „Dezbatere Publica” privind unele proiecte cu impact asupra mediului
sunt ignorate sau tratate cu superficialitate de catre autoritati;
9. Comunicarea dintre autoritatile de mediu, populatie si mass-media este de multe ori (si premeditat) deficitara;
10. Personalul oficial implicat in problemele de mediu este, din punct de vedere numeric (si mai ales ca numar efectiv de specialisti), de circa zece ori mai mic decat ar trebui sa fie!

