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01.01.2007 
CONCLUZII ECOLOGICE DUPA TRECEREA LUI 2006... 
* Dezastrul ecologic al Bucurestiului s-a accentuat mai ales de cand a aparut alineatul 2 al 
Art. 71 din Legea Mediului. Desi am incercat prevenirea acestei samavolnicii legislative 
(prin sesizari facute la Guvern, MMGA si Garda de Mediu) se pare ca interesele politico-
economice le strivesc pe cele ecologice; 
* Agentiile de Protectie a Mediului din Bucuresti nu fac fata din punct de vedere juridic 
presiunilor la care sunt supuse. Din incompetenta sau din delasare? 
* Desi ECO-CIVICA a castigat procesul cu infractorii ce au condus primaria de la Ramnicu-
Valcea, pe durata disputei in instanta (impotriva legalitatii) a fost  ridicat Supermarketul din 
Parcul Central al orasului! 
* Panourile cu afisajul noxelor dispuse in Capitala de APM Bucuresti continua sa ne 
expuna date incorecte privind poluarea aerului, in ciuda nenumaratelor noastre atentionari; 
* Si ca urmare a insistentelor noastre de tot felul, a fost inaugurat Corpul Agentilor Ecologi 
Voluntari. Ministrul Sulfina Barbu si Seful Garzii de Mediu, Silvian Ionescu au inmanat 
Certificatul de Agent Ecolog Voluntar nr 1 pe tara, unui membru al Fundatiei ECO-CIVICA; 
* Am deschis o actiune in instanta pentru a incerca prevenirea distrugerii a inca 5 hectare 
de parc in zona Prisaca Dornei (zona strazii Codrii Neamtului, sector 3); 
* Prin contributia noastra decisiva la procesul PMB versus Costanda (Parcul Bordei), am 
reusit pe langa prezervarea acestui parc in limitele normativelor urbanistice de spatiu verde 
si scutirea unei plati de peste 35 milioane euro de catre primaria Capitalei, suma pretinsa 
de Costanda. Ne-am fi bucurat daca CGMB ne-ar fi multumit, macar...  
* Incercam si in acest an prevenirea distrugerilor altor 1000 de arbori care stau in calea 
constructorilor de parcari subterane in centrul Bucurestiului; 
* Aprobarea taierilor de arbori data din birou de catre Directia de Protectie a Mediului din 
Capitala si neurmarirea plantarilor in compensatie sunt cele doua cauze esentiale ce au 
dus la degradarea antidotului impotriva noxelor generate de autoturismele, gunoaiele si 
activitatea industriala din Bucuresti; 
* Mass-media reda in prea mica masura degringolada ecologica a zonei Capitalei. Dintre 
cei mai certati cu legea in acest domeniu s-au aflat numeroase "VIP"-uri ale momentului; 
 * Propunerea noastra, adresata numeroaselor autoritati, cu privire la ridicarea unui 
„Monument al Copacului Disparut" a ramas deocamdata fara ecou... 
 
03.01 - Dupa urarile inceputului de an, ii solicitam Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
printr-un e-mail sa incerce in 2007 estomparea unor mari lacune ce au tendinta de a se 
perpetua si a ne face de ras in contextul in care am devenit membri ai UE. Mentionez dintre 
solicitari:  anularea alineatului 2 al articolului 71 din Legea Mediului care a permis 
distrugerea galopanta a zonelor verzi municipale; stoparea fumatului conducatorilor RATB 
aflati in exercitiul functiunii; inlaturarea din minister a directorului Heredea aflat intr-un 
imoral conflict de interese; corectarea erorilor de pe panourile de afisaj pentru noxele 
aerului din Bucuresti; un statut clar al desfasurarii sedintelor Comisiilor de Avizare Tehnica 
(CAT) de pe langa Agentiile pentru Protectia a Mediului din Bucuresti si Ilfov; angajarea 
unor juristi competenti la APM Bucuresti; afisajul pe panouri vizibile a lucrarilor ce se vor 
desfasura in detrimentul spatiilor verzi; organizarea unor conferinte de presa cu invitarea 
ONG-urilor implicate in ecologie. 
 
04.01. - Ii adresam Primarului General Adriean Videanu solicitarile de a se implica mai mult 
in problematica protectiei mediului. Astfel,  solicitam:  monitorizarea (cu ajutorul 
unor voluntari) a plantarilor in compensatie pentru defrisarile aiuritoare din Bucuresti, 
implicarea urbanistilor la Mediu si a celor de la protectia mediului la sedintele urbanistilor, 
deschiderea spre ONG-urile de mediu care au propuneri de proiecte care 



vizeaza calitatea mediului  bucurestenilor, stoparea fumatului soferilor de la RATB si cateva 
masuri privind transportul din Capitala.   
 
10.01 - Partidul Ecologist din Romania (PER), condus de deputatul Petre Lificiu, ne-a 
invitat la prima "SEZATOARE ECOLOGISTA DE LA CAPSA". Aici, intr-un cadru destins, s-
au reunit reprezentanti ai tuturor partidelor ecologiste din tara, precum si un mare numar de 
sustinatori ai cauzei. PER-ul s-a declarat "un partid de centru". Au fost prezenti si cativa 
intemeietori ai Miscarii Ecologiste din Romania, importante personalitati din domeniul 
cultural, al afacerilor si reprezentanti ai societatii civile cu realizari si preocupari in domeniu. 
 
12.01 - Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti, prin scrisoarea nr. 
832 din 04.01.2007 (avand stampilele postei din 12 si 15.01) "s-a autosesizat" (de fapt noi 
am facut o sesizare telefonica) si a aplicat o amenda de 150 milioane lei vechi celor de la 
APOLODOR COMIMPEX SRL care in urma gestionarii necorespunzatoare a  santierului 
lor din strada Baba Novac (neprevazut cu rampa de spalat rotile autocamioanelor), 
lasasera mari cantitati de noroi pe o distanta de peste 100 m pe acest bulevard. Vinovatilor 
li s-a impus si salubrizarea si curatarea carosabilului.  
 
15.01 - Sesizam din nou Garda de Mediu asupra distrugerii arborilor si vegetatiei de pe 
santierul nesemnalizat prin panouri aflat la intrarea in ROMEXPO. Atragem atentia asupra 
acestui nou atentat la sanatatea bucurestenilor si consilierului general al Municipiului 
Bucuresti, Florin Bumbas. 
 
18.01 - Mentionam cateva aspecte desprinse in urma sedintei CAT din aceasta saptamana 
de la APM Bucuresti:  

- Arhitectul firmei de proiectare SC OVI PROCOMTIP SRL a solicitat aprobarea unui 
PUZ in numele lui Nicolae Marin pentru construirea unui ansamblu de locuinte in comuna 
Corbeanca, satul Ostratu prin care cele 45 de locuinte urmau sa fie deservite de cate o ... 
HAZNA pentru fiecare vila. O solicitare in premiera absoluta! 

 - Un alt proiectant de la SC ARHIS MODUL SRL dorea, pentru un bloc de P+7 din 
Afumati, o "fosa vidanjabila". Le-am adus la cunostinta originalilor proiectanti ca au fost 
inventate statiile de epurare... 

- Fostul LAROMET (care mai lucreaza cu 20% din capacitate) isi demoleaza cele 16 
hectare cu 109 constructii pentru a se lansa in speculatii imobiliare... 
 
21.01 - Reprosam Primariei Sectorului 2 toaletarile facute in mijlocul lui ianuarie. Aducem si 
argumentele conform carora, in mijlocul verii si in mijlocul iernii, exista un risc de peste 50% 
ca arborele ciuntit uneori neprofesionist sa se usuce rapid... 
 
23.01 - Raspundem unui chestionar primit din partea Ministerului Mediului si Gospodaririi 
Apelor care se referea la gradul de implicare a autoritatilor si a societatii civile in 
aplicarea Conventiei de la Aarhus. Mentionam, printre altele, desconsiderarea de care se 
“bucura" reprezentantii societatatii civile in dialogul cu autoritatile guvernamentale si locale, 
lipsa de suport tehnic a solicitantilor dornici sa apere mediul inconjurator, coruptia din 
sistem, birocratia. Ne exprimam dezaprobarea fata de responsabilii din minister care au 
decis postarea pe internet si emiterea chestionarului in limba engleza. Ne intrebam in ce 
masura raspunsurile noastre vor fi transmise corect si necenzurat celor de la UE…  
 
25.01 - La CAT-ul saptamanal de la A(R)PM Bucuresti a fost discutat un proiect (respins de 
noi pana acum) care presupune construirea unui parcaj sub spatiul verde al menajeriei 
Circului Globus. Alaturi se va ridica un bloc inalt de 90 de metri, in imediata vecinatate a 
unui imobil existent. Pentru a cumpara bunavointa locatarilor din str. Barbu Vacarescu colt 
cu Bd. Lacul Tei (langa ISPE) afectati direct de incalcarea normelor de urbanism (distanta 
si gradul de umbrire), casapitorii acestui nou spatiu verde de 1200 mp („evaporat” cu 



acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti) care vor beneficia de noua constructie 
cu 20 de etaje i-au mituit pe acesti riverani cu 100.000 (o suta de mii) de euro! 
 
26.01 - Dezbaterea Publica intitulata “CERINTE DE CONFORMARE LA LEGISLATIA 
UNIUNII EUROPENE SI A ANGAJAMENTELOR ASUMATE PRIN TRATATAUL DE 
ADERARE”, desfasurata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti, a 
dezvaluit marile lacune ale reprezentantilor  MMGA si ai Agentiei Nationale pentru Protectia 
Mediului in domeniul monitorizarii calitatii aerului. Discutiile dintre reprezentantul Primariei 
Capitalei si cel al ONG-ului ECO-CIVICA pe de o parte, in contradictoriu cu cei de la 
MMGA si cei de la ARPM, pe de alta parte, au tras un semnal de alarma 
asupra catastrofalei situatii privind calitatea aerului din Bucuresti si, speram noi, asupra 
masurilor care se impun adoptate in continuare. 
 
01.02 - La CAT-ul saptamanal de la APM Bucuresti s-a incercat din nou, de catre acest for 
al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, promovarea PUZ-ului Prisaca Dornei (str. 
Codrii Neamtului, sector 3) conform caruia un lot de circa 5 hectare de parc din cartierul 
Titan trebuie sa devina neaparat zona de vile. In pofida ilegalitatilor evidente ale cazului 
(conform caruia parcul cu alei si arbori plantati nu ar fi spatiu verde in scripte) si a 
improprietaririi penale a unor indivizi  si poate, mai ales, a faptului ca ECO-CIVICA a 
contestat in fata instantelor de judecata HCGMB-ul  care a gresit in decizia de a distruge si 
aceasta oaza verde bucuresteana, Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti sprijina 
acest proiect casapitor de oxigen si agrement. A fost nevoie de interventia reprezentantului 
Prefecturii pentru a-i trezi pe cei de la APM carora li s-a readus aminte ca pe durata 
proceselor aflate pe rol sunt suspendate acordurile de mediu pentru cei care solicita acest 
act... 
- Tribunalul Municipiului Bucuresti ne trimite o citatie, in care avem calitatea de reclamant in 
proces cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Bucuresti, pentru data de 
23.02.2007. Intampinarea formulata de ITRSV Bucuresti mentioneaza ca "Actiunea ONG 
ECOCIVICA prin care se solicita anularea avizului nr. 2198/2006 emis de ITRSV Bucuresti 
este neintemeiata si nejustificata". Motivatia adversarilor nostrii carora li se pare normal sa 
defriseze arii de padure pentru a-si "planta" vile personale ar fi ca "nu s-a creat nici un 
prejudiciu cert acestei organizatii neguvernamentale..." ori ca "nu exista nici un document 
din care sa rezulte prejudiciul creat prin emiterea avizului de scoatere din circuitul silvic nr. 
2198/2006 in sensul ca, prin emiterea avizului de scoatere, defrisarea vegetatiei forestiere 
afecteaza si creeaza prejudicii mediului inconjurator, consideram ca actiunea de anulare 
introdusa de ONG ECOCIVICA nu are un motiv obiectiv, ci doar un motiv subiectiv". 
Aceasta  atitudine toxica, a celor care minimalizeaza efectului micsorarii ariilor padurilor si 
a efectului devastator pricinuit de asemenea  acte, are iz de inconstienta, incompetenta sau 
coruptie... 
 
03.02 - "Exxon Mobil mituieste experti pentru a contesta raportul ONU" este titlul unui 
articol din cotidianul Adevarul. Se fac, aici, dezvaluiri conform carora aceasta firma a mituit 
cativa experti care urmau sa conteste prin articole de presa raportul asupra incalzirii 
globale emis de Grupul Interguvernamental privind Evolutia Climatului (GIEC). Parca am 
mai vazut si pe la altii incercari de mituire mai mult sau mai putin reusite, tot pe socoteala 
calitatii mediului. Doriti cateva zeci de exemple? 
 
06.02 - Un reprezentant al ECO-CIVICA a fost invitat la TVR1 pentru a participa la o 
emisiune despre starea padurilor. Moderator a fost Liviu Mihaiu, iar durata show-ului a fost 
de 80 minute, incepand cu orele 20:20. Am reusit cateva interventii in care remarcam 
inconstienta si lipsa de implicare a unor autoritati silvice ori inaltul grad distructiv si coruptia 
caracteristica unor administratori care storc mediul inconjurator pentru beneficiile personale 
sau ale sus-pusilor din politica. Am mentionat casapirea padurii din zonele Busteni si 
Predeal, precum si din imprejurimile Capitalei. Emisiunea, care a „beneficiat” de absenta 



ministrilor responsabili cu mediul si padurile, a atins doar tangential gravele probleme ale 
jafului forestier... 
 
08.02 - La sedinta saptamanala a Comisiei de Avizare Tehnica de pe langa  A(R)PM am 
remarcat cererea beneficiarului Preda Ortenzia de a construi locuinte mixte la 60 de metri 
de CET Sud si la 30 de metri de autostrada (unde este un zgomot infernal) si, poate mai 
ales, intentia de distrugere a unui alt spatiu verde, in suprafata de 7,9 hectare (aferente 
unei foste baze sportive de pe malul lacului Grivita). Acest ultim dosar, expirat, care isi 
propune, impotriva normelor de urbanism, deturnarea functiunilor de zona verde pentru 
ridicarea profitabila a 250 de apartamente, apartine trustului Ana Holding controlat de 
George Copos. Se reconfirma grija pentru mediu a multimilionarilor din topul bogatasilor. 
- Aflam ca la Buftea, in ciuda opozitiei noastre si a incalcarii legislatiei, s-a inceput santierul 
de ridicare a unui supermarket pe teritoriul unui parc central. 
- La Casa de Cultura „Friedrich Schiller” din Bucuresti, un reprezentant al ECO-CIVICA a 
sustinut o prelegere despre "Aerul bucurestenilor". Printre cei prezenti a fost si deputatul 
Petre Lificiu, presedintele Partidului Ecologist din Romania. 
 
10.02 - In urma a doua interventii facute pe marginea unor articole din presa scrisa –
 Libertatea ("Tutunul provoaca infarct") si Adevarul ("Europa vrea sa bage marii poluatori la 
puscarie"), am primit o serie de replici (prin e-mail) care denota atat o flagranta lipsa de 
pricepere intr-ale ecologiei, cat si distanta enorma fata de ceea ce ar trebui sa insemne un 
limbaj civilizat... 
 
12.02 - PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA (parte a "Agendei 21"), prin care 
Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) va finanta proiecte in Sectorul 2 al 
Capitalei, a fost lansat intr-un cadru festiv in prezenta primarului Neculai Ontanu, a 
doamnei Soknan Han Jung (reprezentantul PNUD pentru Romania) si a Ministrului 
Integrarii Europene, Anca Boagiu. Coordonarea grupului de lucru in domeniul mediului a 
revenit (surprinzator pentru noi) presedintelui ONG-ului ECO-CIVICA. Poate ca macar de 
acum inainte se va tine cont si de opinia reprezentantilor societatii civile din acest sector... 
 
14.02 - Ne adresam Ministrului Agriculturii pentru a se preveni utilizarea canalelor de 
desecare drept colectoare de ape menajere. Solutia propusa de noi este amplasarea unei 
conducte inchise, exclusiv pentru apele uzate, pe fundul acestor canale. 
 - Incercam sa prevenim distrugerea unicului parc municipal din Ilfov, situat in orasul 
Buftea. Ne adresam in acest sens administratiei locale (respectiv primarului orasului 
Buftea) care a decis, impotriva prevederilor tuturor normelor de urbanism, a celor 
sanitare, precum si a celor pentru protectia mediului,  amplasarea unui supermarket al 
societatii SC REWE PROJEKTENTWICKLING ROMANIA SRL. Mentionam, in adresa, 
accentuata poluare fonica, alaturi de cea generata de traficul auto care depasesc acolo 
limitele permise,  ca si amanuntul deloc nedemnificativ ca populatia nu doreste distrugerea 
parcului. Amintim "apucaturile ecologiste" ale primarului din Buftea care a mai dispus si 
taierea ilegala a circa 30 de arbori pentru a largi parcarea din zona primariei, fara a planta 
nimic in compensatie. 
 
15.02 - Peia Ninel, functionar guvernamental manjit prin afaceri dubioase care nu ar fi 
trebuit sa-si continue matrapazlacurile pe durata mandatului sau de consilier al 
vicepremierului Partidului Conservator, isi dezvolta afacerile imobiliare in Orasul Voluntari - 
Ilfov. 
 
19.02 - La sedinta Comisiei de Analiza Tehnica desfasurata la APM Ilfov s-a discutat 
despre proiectul firmei SEARCH CORPORATION care doreste sa-si traseze autostrada 
Bucuresti-Brasov prin 40 de hectare forestiere ale Padurii Surlari, zona protejata supusa 
regimului NATURA 2000. Afirmatia proiectantului, citez: "nu afectam cu nimic pasarile si 
animalele" este cel putin ridicola, daca nu grotesca! ECO-CIVICA a propus varianta 



traversarii celor 1,5 km de padure printr-un tunel sau a unui traseu suspendat. Dupa 
calculele noastre, costurile pentru defrisare, scoaterea radacinilor si obligatoria mutare a 
cernoziomului valoros aflat actualmente acolo, pe alte terenuri aride depasesc cheltuielile 
unei sosele suspendate pe distanta de 1,5 km. La aceasta ora nu exista nici acordul celor 
din Moara Vlasiei si nici documentatia obligatorie ce trebuia depusa la organele silvice. 
 
23.02 - Zgomotul produs de unul dintre cele doua teleschiuri de la Predeal depaseste cu 
mult limitele admisibile prevazute de normele sonometrice si perturba auzul celor dornici de 
miscare in aer curat. Cei mai afectati de acest flagel sunt insa cei care deservesc aceasta 
instalatie. Conteaza numai profitul, domnule patron Adrian Sarbu?   
 
28.02 - Conferinta internatonala „MANAGEMENTUL DESEURILOR PERICULOASE IN 
ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA” care s-a desfasurat la World Trade Center 
Bucuresti a fost un inceput schiop al derularii unor activitati importante de acest gen. Au 
lipsit anuntatii Varujan Vosganian (Ministrul Economiei si Comertului) si persoana oficiala 
de rang inalt care ar fi trebuit sa reprezinte Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, a 
lipsit apoi doamna Soknan Han Jung (rezident coordonator al  ONU, reprezentant rezident 
al PNUD), ca si reprezentantul Delegatiei Comisiei Europene. Consilierii inlocuitori, Liliana 
Nichita (MEC) si Simona Ghita (MMGA), au citat si citit reguli europene ale domeniului. Alti 
trei vorbitori "si-au vandut marfa" enumerand performantele firmelor pe care le reprezentau. 
Dieter Lobert, reprezentantul german al unei firme de profil din Hamburg, ne-a aratat cam 
ce ar trebui sa facem sa devenim europeni si in acest domeniu. In final, presedintele ECO-
CIVICA a abordat subiectul prin prisma deseurilor periculoase care ajung prin intermediul 
aerului in plamanii bucurestenilor. Am demonstrat dezinformarile prin omisiune sau 
incorectitudine generate de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti care afiseaza date 
eronate sau omite sa ne dea informatii privitoare  la aceste deseuri toxice continute in aerul 
viciat al bucurestenilor, date (in)vizibile pe panourile amplasate in cateva puncte ale 
Capitalei. Am pomenit despre pasivitatea ANPM referitoare la distrugerile de arbori 
provocate de  multimilionarii in dolari (Tiriac, Voiculescu si alti maceleri de arbori). Ne-am 
referit si la zoaiele produse de alti latifundiari (Stolojan, Nastase, Dan Ioan Popescu, 
Iordanescu, Adrian Sarbu etc) care nu au aflat ca isi pot anexa la vilele si palatele lor din 
statiunile de munte niste ministatii de epurare, scutind astfel otravirea izvoarelor Prahovei si 
Timisului de la Predeal. Am mentionat si pasivitatea MMGA cu privire la valorificarea sau 
anihilarea efectelor enormelor cantitati de steril care zac pe mii de hectare de tara. Nu am 
uitat sa reamintesc riscul catastrofal al poluarii cu cianuri in cazul materializarii proiectului 
Rosia Montana, dar si despre conflictul de interese de care Nicolae Heredea, seful Directiei 
Generale de Gestionare a Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase din MMGA se 
face vinovat. N-a scapat de sub tirul nostru nici calitatea nisipului din zona plajei Navodari 
(considerat de olandezi drept deseu periculos), contaminarea apei marii din zona 
Constanta-Mamaia (mai ales vara) ori riscul poluarii apei din zona cauzat de doua nave 
scufundate acum vreo opt ani, nave ce au inca rezervoarele cu petrol negolite la 10 metri 
sub oglinda apei, langa digul central al Portului Constanta. Am propus autoritatilor sprijinul 
societatii civile pentru rezolvarea sau macar diminuarea gravei situatii a deseurilor 
periculoase "invizibile".  
 
01.03 - Am aflat la CAT-ul de la APM Bucuresti despre proiectul initiat de SC EUROPEAN 
PROPERTY DEVELOPMENT SRL care vrea sa ridice un ansamblu de locuinte, birouri si 
spatii comerciale pe 6 hectare in Voluntari. Data fiind depasirea capacitatii 
canalizarii pentru preluarea apelor menajere, am propus recircularea apelor generate de 
consumatori (prin instalatii de  epurare)  si  astfel scaderea debitelor spre conductele de 
evacuare ce se scurg in canalizarea suprasolicitata a Bucurestiului. Am cerut ca 
propunerea noastra sa fie extinsa la toate marile proiecte riverane canalizarii bucurestene 
si implicit la descongestionarea statiei de epurare de la Glina. 
 



03.03 - La invitatia Ordinului Arhitectilor am participat la un seminar desfasurat la Sibiu. Am 
intervenit in problema Rosia Montana si in cea intitulata "Salvati Orasul Sinaia". Daca 
aspectele privind Rosia Montana sunt mentionate pe site, despre Sinaia am amintit despre 
"groapa de gunoi" de pe munte, despre defrisarile dementiale din zona, despre apele 
neepurate provenite de la constructiile haotic ridicate. Totodata, le-am sugerat arhitectilor 
revoltati de nerespectarea regulamentelor de urbanism ca pot ataca autoritatile locale 
 vinovate din Sinaia si prin solicitarea respectarii legislatiei de mediu care prevede existenta 
obligatorie a unui Acord de Mediu emis de APM Prahova. Acest acord se poate obtine, 
daca se doreste, si prin parcurgerea obligatorie a fazei de Dezbatere Publica prevazuta de 
Legea Mediului si stipulata prin Conventia de la Aarhus, act european parafat si semnat de 
Romania.    
 
07.03 - La initiativa Directiei Managementul Proiectelor si Integrare Europeana din cadrul 
Primariei Sectorului 2 am primit un material de peste 600 de pagini care contine calendarul 
de derulare al proiectelor, responsabilitatile membrilor grupului, precum si modul de actiune 
al acestora. La intalnirea organizata cu acest prilej au fost prezenti aproape toti membrii 
celor patru grupuri de lucru avand profilurile Economic, Social, Cultural si de Mediu. 
Reamintim ca pentru proiectul  "Plan Local de Dezvoltare Durabila Sector 2", un membru al 
ECO-CIVICA a fost desemnat drept coordonator al Grupului de Lucru pentru Mediu. 
 - Sesizam Garda Nationala de Mediu pentru a tempera ilegalitatile antiecologice ale unui 
santier din vecinatatea Tribunalului Bucuresti care genereaza noroi pe carosabil, precum si 
cazurile ridicarii de catre firma McMoni’s a unei constructii pe spatiul verde din perimetrul 
strandului Tineretului. Totodata, reprosam acestui for raspunsul dat "in dorul lelii" cu privire 
la sanctionarea celor care au purces (pe un spatiu verde plantat cu zeci de arbori viabili, 
clasificat ca neconstruibil in planurile de urbanism) la ridicarea unor imobile la intrarea in 
ROMEXPO, fara a fi in posesia unor autorizatii si aprobari  ce se impuneau. 
  
08.03 - In CAT-ul de la APM se constata tendinta de sufocare si de contaminare, din 
interior si din exterior, a padurilor zonei Capitalei. Constatam de asemenea tendinta 
speculantilor imobiliari de a vinde loturile parcelate la dimensiuni improprii. Comisia, la 
initiativa justificata a reprezentantului Apelor Romane, a impus lotizari cu suprafete de 
minimum 500 mp. 
 
11.03 - Am cerut, prin e-mail, primarului Neculai Ontanu intrunirea Grupului de Lucru 
pentru Mediu pentru vineri, 16 martie, pentru a discuta propunerile de proiecte ce eventual 
ar putea fi acceptate in cadrul Planului Local de Dezvoltare Durabila a Sectorului 2. Dintre 
cele 12 teme de proiect, mentionam: reabilitarea aliniamentelor stradale, imbunatatirea 
calitatii aerului, rezolvarea unor probleme generate de cainii comunitari, instruirea si 
profilarea Politiei Comunitare si a agentilor de paza in domeniul protectiei mediului, 
stoparea fumatului conducatorilor RATB aflati in exercitiul functiunii, protejarea liliecilor 
cuibariti pe teritoriul sectorului, implicarea societatii civile la semnalizarea  cazuisticii de 
"mediu" etc.  
 
14.03 - Colegul nostru Dan Trifu a fost intervievat de catre un reporter al postului de radio 
Europa FM despre aspecte privind starea mediului din Bucuresti. A pomenit din nou despre 
poluarea aerului cauzata de trafic si de modul de reducere al acesteia prin instruirea unor 
conducatori auto, despre defrisarile padurilor adiacente Capitalei, despre poluarea istorica 
din zona NeferaL-Acumulatorul, despre precaritatea sanatatii bucurestenilor cauzata de 
noxe etc. 
 
15.03 - Un reprezentant al Clubului Dinamo care s-a prezentat in fata Comisiei de Avizare 
Tehnica a APM Bucuresti a incercat sa ne impuna, pe un ton militienesc, acceptarea 
defrsarii a 5000 mp de zona verde, pentru largirea actualei parcari oficiale de pe langa 
Stadionul Dinamo. Imperativitatea tonului sau, aerele de superioritate si comportamentul 
amenintator nu au avut efectul scontat de cel care credea ca misiunea acestei comisii este 



de a executa ordinul superiorilor domniei sale. Mentionam ca distinsul congestionat la fata, 
dinamovist, dorea tot in cadrul acestui acord de mediu si raderea unei movile de circa 8 
metri pe care se sprijineau cateva case vecine, precum si defrisarea a catorva zeci de 
arbori, aprobari care se pot obtine doar de la Primaria Municipiului Bucuresti. La plecare, 
revoltat de insuccesul repurtat, a cerut sa-i comunicam  numele unui membru al ECO-
CIVICA, lucru pe care de altfel l-am si facut. Asteptam cu nerabdare sanctiunile mai 
marilor nostri… 
 
16.03 - Grupul de lucru in domeniul mediului din cadrul Planului Local de Dezvoltare 
Durabila a Sectorului 2, s-a reunit la Primaria Sectorului 2. Dupa un inceput cu iritari din 
partea unor membri ai comisiei, dupa o expunere-sinteza cu probleme ale sectorului 
(facuta de coordonatorul Grupului), lucrurile au intrat pe un fagas de colaborare comuna 
pentru telul pe care ni l-am propus. Pana data viitoare (marti 27.03), fiecare membru va 
primi documentul intilulat PLAM (Planul Local de Actiune pentru Mediu), un fel de sinteza a 
ceea ce trebuie facut in acest domeniu la nivel de Capitala de catre APM Bucuresti. Acest 
document care a aparut acum doi ani (si ca urmare a participarii ECO-CIVICA la dezbateri 
intinse pe circa 20 luni) va fi adaptat cerintelor Sectorului 2.  
 
19.03 - Domnul Andrei Bortun, Directorul General al "Milenium Comunications", organizator 
al Galei Societatii Civile, ne trimite o invitatie pentru a participa la "cel mai important 
eveniment anual dedicat reprezentantilor sectorului neguvernamental". Organizatorii ne 
transmit: "Organizatia dumneavoastra si impactul proiectelor sociale pe care le initiati 
constituie o parte reprezentativa a societatii, de aceea ne-ar face o deosebita onoare ca, 
anul acesta, sa va numarati printre participantii editiei a V-a a Galei Societatii Civile". 
Oricine poate constata ca noi nu "desfasuram proiecte". Noi avem un crez pe care 
incercam sa-l urmam, acela al protectiei mediului si implicit al sanatatii celor ce vietuiesc in 
acest mediu din ce in ce mai deteriorat. A incepe sa selectam un proiect pe care sa-l 
inscriem intr-o competitie (conform cerintelor afisate pe site-ul galei) ar insemna sa cadem, 
prin aceasta parcelare empirica, in derizoriu, fata de tot efortul pe care il facem zi de zi. Ca 
atare le-am cerut scuze organizatorilor pentru neinscrierea noatra "pe baza de formular"  si 
pentru nepartciparea la acest concurs cu premii... 
 
22.03 - In sedinta CAT de astazi am observat tendinta unor beneficiari care, ignorand 
minimumul de proportie al spatiului verde impus de Regulamentul de Urbanism pe care 
trebuie sa-l respecte proiectul lor, incearca "sa fure" din zonele verzi invecinate ce fac parte 
din acelasi PUZ (Plan Urbanistic Zonal). Noroc cu vigilenta reprezentantilor de la Eco-
Civica  care nu  s-au lasat pacaliti de acesti smecheri carora le pasa doar de profitul 
personal si nu de asigurarea oxigenarii si decontaminarii aerului bucurestenilor. 
- De admirat grija pentru respectarea conditiilor de mediu a celor de la  S.C. TMCP 
Turbomecanica Combustor Products S.A., o filiala a General Electric care va fabrica la noi 
motoarele avionului  Boeing 737. 
 
26.03 - La solicitarea arhitectului elvetian de origine romana Bortnowschi am fost la Sinaia 
unde am constatat bataia de joc tuteleta de autoritatile locale. Acestea, in goana dupa 
profit,  vand terenuri cu pante mari cu arbori care prin defrisare provoaca alunecari si 
surpari dezastroase. Pe strada Casariei nr. 1, ca urmare a unor defrisari, terenul a luat-o la 
vale, amenintand construciile invecinate. Betonarea nu poate stavili izvoarele ancestrale 
care isi fac loc, natural, impotriva dispozitiilor Primariei. Riscul alunecarii multor cladiri de 
patrimoniu din Sinaia reprezinta o dovada a cat de hulpavi pot fi "alesii" locali. Chestiuni 
similare se petrec si la Poiana Tapului, Busteni, Azuga sau Predeal. 
 
28.03 - Saptamanalul Academia Catavencu, intr-un articol intitulat “Ecosistemele 
Bucurestiului sau cum (nu) aflam ce respiram”, semnat Ioana Hodoiu, mentioneaza 
afirmatiile directoarei APM Bucuresti care sustine, cu privire la unele statistici confirmate de 
organizatiile neguvernamentale  de mediu, ca "toate ONG-urile (inclusiv Eco-Civica) mint, 



ca au interese personale, ca se judeca cu ei de ani de zile si castiga [...], ca statisticile sunt 
scoase din burta". Realitatea este exact invers!   
 
29.03 - Domnul Cuturela Sandu, doreste aprobarea unui PUZ intitulat Ansamblu de 
Agrement ZONA VERDE in mijlocul Padurii Baneasa. Conform celor spuse de el, ar vrea 
ca pe 8,5 hectare din terenul forestier sa faca "alei pentru plimbari civilizate si cu 
biciclete prin padure". Ceea ce nu stie dl Cuturela este ca la nivelul CAT-ului APM 
Bucuresti se cunostea despre proiectul acestuia care a parcelat 20 de hectare de padure si 
a vandut aceste parcele escrocandu-i pe clientii carora le-a promis vile in padure, vile a 
caror constructie este ilegala in aceasta zona de protectie ecologica a Capitalei. Comisia 
mai sus mentionata i-a cerut acestui farseur efectuarea unui studiu de impact pentru 
aceasta faza...  
- Un alt proiect prezentat in fata CAT a fost si acela al aprobarii unui PUZ din zona 
Petricani ce presupunea amplasarea unei constructii exact pe apeductul de 1000 mm care 
alimenteaza orasul! 
 
30.03 - Un reprezentant al ECO-CIVICA a sustinut un curs la Sibiu in fata unor membri ai 
Ordinului Arhitectilor din filiala locala. Conferinta, intitulata "Probleme ecologice actuale”, a 
incercat sa starneasca o colaborare mai mult decat necesara si reciproc profitabila intre 
arhitecti si ecologistii veritabili. 
 
03.04 - A aparut un nou  Ministru al Mediului! O fi bine, o fi rau...?   
 
04.04 - WC-ul public din Gradina Icoanei, a primit, mai de mult, acceptul Comisiei de 
Avizare Tehnica de pe langa  APM Bucuresti de a deveni si un spatiu comercial 
(restaurant) cu conditia de a se permite solicitantilor accesul neconditionat la toaleta 
valorificata in interes de afaceri. Am testat onoarea carciumarilor. Bineinteles ca, in prima 
faza, acestia nu mi-au permis accesul in incinta localului. Cu legitimatia de Agent Ecolog 
Voluntar emisa de Garda Nationala de Mediu, am reusit sa ii fac sa respecte promisiunea 
initiala. Halal! 
 
05.04 - Cateva proiecte discutate in CAT-ul de la A(R)PM Bucuresti: 
- Primaria Sectorului 6 doreste o parcare etajata cu spatii comerciale la parter, pe aleea 

Romancierilor. Din banii publici. Adica PS6 vrea sa profite de pe urma banilor publici. E 
normal?  

- Taxa lunara perceputa pentru parcarea unui autoturism in noile parcari ale sectorului 6 
se  estimeaza a fi de 35 euro/luna; 

- Pe strada Razoare (tot in sectorul 6) se preconizeaza construirea unei parcari 
colective pe spatiul verde dintre blocuri; 

- Pe Calea Giulesti, tot pe zona verde, edilii din 6 vor alte 176 parcari; 
- Petrom modernizeaza 3 statii de distribuire a carburantilor in Chitila, Pipera si Aurel 

Vlaicu, desi acestea fusesera de curand modernizate; 
- Nu se intelege ca Apa Nova nu mai poate prelua apele menajere ale solicitantilor din 

Ilfov, inclusiv din comuna Pantelimon; 
- Rotary Construct SRL vrea sa amenajeze pe teritoriul pepinierei Pipera un complex 

rezidential. "E teren liber" afirma "beneficiarii". Se uita sa se pomeneasca statutul de 
spatiu verde (V4) al terenului care nu poate fi schimbat daca se respecta Regulamentul 
de Urbanism. Amnezia se manifesta si cand se cere extinderea proiectului respectiv 
pana la 8 metri de malul lacului, cunoscandu-se ca zona de protectie trebuie sa aiba o 
largime de minimum 50 de metri de la malul luciului de apa.  

 
07.04 - Saptamanalul Formula AS publica in pagina a doua opinia unui membru al ECO-
CIVICA cu privire la "toaletarile" arborilor din Capitala. Se face de fapt un macel care 
prejudiciaza, prin ciuntirea fara minte a verdelui natural, aportul oxigenului si detoxifierea 
generata de acesti agenti de bunastare ai sanatatii noastre si ai mediului din care facem 



parte. Acest dezastru ecologic provocat iresponsabil de catre niste nepriceputi este intregit 
de vanarea si uciderea dementiala a tuturor peticelor de spatii verzi care au reusit sa mai 
scape din zona urbana. Exemplele nefaste, avand drept  coautori Primaria Capitalei si 
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sunt destule. Si mai vin...  
 
10.04 - Sub semnatura presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, Octavian Bellu, ca 
urmare a unei adrese primite din partea noastra, ni se confirma ca "un document emis de 
ANS in sensul ca o baza sportiva nu este in administrarea agentiei si nici nu figureaza in 
evidentele acesteia NU CONSTITUIE UN AVIZ PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI 
BAZEI SPORTIVE, un astfel de document neputand fi folosit in acest scop!". In continuare, 
ANS ne transmite: "Va aducem la cunostinta ca suntem intrutotul de acord cu punctul de 
vedere al Fundatiei ECO-CIVICA in ceea ce priveste prezervarea patrimoniului existent cu 
functiunea de practica a sportului, aceasta fiind si una din misiunile noastre pentru 
realizarea careia am promovat articole speciale in Legea nr. 69/2000". 
 
11.04 - Reunirea celor implicati in elaborarea unor proiecte finantate de UNDP intr-un 
parteneriat cu Primaria Sectorului 2 a constat in: 
- Expunerea, de catre coordonatorul acestei Comisii a 22 de teme de proiect legate de 
imbunatatirea calitatii aerului din sector; 
- Discutii, uneori animate, pe marginea unora dintre propuneri; 
- Colectarea unor noi date privind situatia strazilor necanalizate si fara sursa centrala de 
apa. La acest punct ne intrebam daca nu cumva menirea acestei comisii de protejare a 
mediului nu se suprapune resortului de Apa-Canal pentru care este responsabila Primaria 
Capitalei... 
 
12.04 - In aceasta zi, in ciuda unor numeroase proiecte ce asteptau si ar fi trebuit sa 
fie discutate la A(R)PM Bucuresti, nu s-a desfasurat sedinta saptamanala a Comisiei de 
Avizare Tehnica (CAT). Motivul pare a fi schimbarea conducerilor acestor structuri ce 
apartineau unui partid ce a fost degrevat de aceste responsabilitati. O situatie similara s-a 
petrecut si ieri,11.04, la APM Ilfov. 
 
13.04 - Unul dintre proiectele propuse de noi cu doua zile in urma la PS2 a fost cel legat de 
statutul cainilor care infesteaza si pericliteaza sanatatea celor din jur si mai ales locurile de 
promenada din parcuri. In aceasta zi Politia Comunitara a sectorului 2 si primarul Ontanu 
au desfasurat o actiune de aplicare a unor amenzi celor care nu aveau intentia (sau o 
punga de plastic) pentru strangerea fecalelor animalelor scoase la plimbare. Coincidenta 
sau gandire complementara? 
 
16.04 - Primim astazi din partea Directiei Conservarii Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate a 
Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile (MMDD), noua denumire a ministerului 
mediului, o scrisoare avand nr. 102755/SM din 13.04.2007 prin care ni se comunica: 
"Urmare a adresei dumneavoastra prin care propuneti ca in Padurea Surlari autostrada 
Bucuresti-Brasov sa fie construita suspendat, pentru ca fauna sa poata circula liber pe sub 
autostrada, va informam ca s-a eliberat deja Avizul Natura 2000 pentru aceasta 
constructie, deoarece societatea Search Corporation, responsabila de construirea 
autostrazii, ne-a inaintat STUDIUL PRIVIND ANALIZA PERMEABILITATII SI 
CONECTIVITATII POPULATIILOR DE CARNIVORE MARI IN ZONA AUTOSTRAZII 
BUCURESTI-BRASOV. In acest studiu sunt propuse masuri in vederea protectiei 
coridoarelor ecologice de pe traseul autostrazii". 
Il intrebam pe Directorul MMDD, Silviu Megan: 
1. Cum poate contribui un STUDIU partinitor si distrugator a 40 de hectare de padure la 
asigurarea  habitatului de flora si fauna? 
2. Despre ce "conectivitate a populatiilor de carnivore mari" poate fi vorba in acesta padure, 
fratilor? 



3. Afirmatia din studiu conform careia "nu va fi deranjata flora si fauna de pe traseul 
autostrazii" este cel putin ridicola, daca nu penibila. 
4. Ati fi avut ocazia domnule sef al Directiei Conservarii Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate 
sa va faceti datoria si sa nu va mai lasati in bataia vantului intereselor antiecologice, mai 
ales ca exista si solutia propusa de noi...   
 
19.04 - "Ana Hotels", recte firma lui George Copos, vrea sa construiasca in Bd. Poligrafiei 
nr. 1, pe 3,69 hectare de teren, birouri. Din aceaste suprafata, 3583 mp sunt proprietatea 
privata a Municipiului Bucuresti. Anul trecut, acestei arii care era de fapt baza 
sportiva Flora (nu apartinea hotelului cu acelasi nume), i-a fost rasa, iresponsabil, vegetatia 
ce cuprindea peste 40 de arbori mari, viabili. Planul de Urbanism General al ariei care 
mentiona clar o clasificare urbanistica de spatiu verde (V) a fost metamorfozat abuziv la 
clasificatia urbanistica de L1. Este un nou act ilegal facut de cel care afirma in mass-media 
ca "iubeste spatiile verzi", gest ce contribuie la deteriorarea calitatii aerului bucurestenilor si 
la umflarea buzunarelor privatei Ana Hotels. CGMB, care se face ca apara zonele verzi ale 
Capitalei, este partas si el la aceasta "metamorfoza". In CAT-ul de la APM am incercat 
stoparea acestui proiect... 
- PUZ-ul de 6000 mp al beneficiarului Popescu Elena din str. Gara Herastrau nr. 2, sector 2 
vizeaza, prin intermediul proiectantului (URBIS '90),  nici mai mult nici mai putin decat 
translatarea pe planul proiectului a peste 40 de arbori viabili, dintr-o zona clasificata "V", 
pentru a-si atinge interesul...! 
- Nu putem sa nu remarcam proiectul ECOREC (depozitul de deseuri de la Glina) care prin 
investitii de cateva milioane de euro rezolva practic (inclusiv prin captarea biogazului emis 
de deseurile menajere) marea problema a insalubritatii acestui mare focar de infectie 
din vecinatatea Capitalei. 
 
20.04 - La primaria sectorului 2, in cadrul reuniunii Grupului de Mediu, au fost stabiliti sefii 
de departamente, atributiile ce le revin si rezultatele cu care trebuie sa se prezinte, pentru 
centralizare, pe data de 2 mai.  
 
21.04 - Primim o sesizare din partea preotului Stanculescu de la Biserica Popa Rusu din 
Bucuresti care deplange comportamentul unor vecini din comuna Galeteni, Teleorman, 
care arunca de ani de zile gunoaie menajere si de grajd in curtea sa. Data fiind pasivitatea 
autoritatilor locale, vom sesiza Garda de Mediu din Teleorman. 
 
22.04 - O plimbare facuta in partea de est al Vaii Pasarea ne-a dezvaluit pe malul din 
dreapta, impadurit, existenta unei flore si faune naturale nepervertite de cuceririle 
civilizatiei. Pe malul opus, insa, influenta noilor vile ale unor oameni mai mult decat instariti 
agreseaza prin zoaie si gunoaie salubritatea lacului,  periclitand  si stabilitatea unor versanti 
defrisati. Se poate remarca si aici nerespectarea unei distante de 50 m obligatorii fata de 
malul lacului, norma impusa de legea apelor si de Administratia Nationala Apele Romane. 
Am putut observa pe traseu serpi, soparle, doua nutrii, mii de broaste, egrete, starci, rate si 
gaste salbatice, pupeze, pescarusi si cateva pasarele colorate superb intr-un albastru 
fosforescent, gaite, mierle, ciori, cotofene. Din nefericire, pe malul mai putin impadurit, am 
observat si o puzderie de Homo Sapiens cu gratare afumatoare  aprinse sub arbori ori cu 
boxele automobilelor lor date la maximum. Cum sa le spui unor asemenea specimene ca 
influenteaza grav cuibaritul pasarilor la intensitati ale zgomotului mai mari de 47 de decibeli 
ori ca la peste 70 de decibeli acestea nu mai depun oua...? 
 
24.04 - Un grup de specialisti germani, a condus un workshop avand ca tema protectia 
naturii. Klemens Steiof si Dietmar Weilrich din landul Saxonia Superioara ne-au vorbit la 
sediul A(R)PM Bucuresti despre directive ale UE obligatorii si pentru tara noastra, chiar 
daca aceste norme nu au fost inglobate propriu-zis in legislatia romana. Am aflat astfel 
despre reglamentari privind comercializarea pasarilor si plantelor, despre protectia liliecilor, 
despre influenta zgomotului asupra cuibaritului, despre efectele fragmentarii habitatelor 



naturale, despre tendinta europeana ce prevede renuntarea la pesticide, despre efectele 
dezastroase asupra naturii cauzate de betonarea albiilor raurilor, despre ariile Natura 2000, 
despre amenzile pe care le va primi statul roman in cazul nerespectarii legislatiei referitoare 
la protectia naturii. 
 
25.04 - Sesizam Garda Nationala de Mediu cu privire la poluarea aerului produsa de 
punctul de lucru apartinand Electrica Muntenia Sud din Bd. Ferdinand nr. 135-137 ale carui 
camioane de interventii scot un fum inecacios si toxic,  care „pulberizeaza” orice norma din 
domeniu. Pomenim in atentionarea noastra si despre permanentizarea navetei unor harburi 
ce transporta calatori pe care ii deverseaza odata cu mari cantitati de ulei de motor pe 
trotuarele sau carosabilul din imediata vecinatate a Garii Obor. O alta sesizare adresata tot 
GNM Bucuresti este cea cu privire la neregulile care fac posibila organizarea unei curse de 
automobilism de Formula 3 in jurul Palatului Parlamentului. Semnalam in acest caz 
inexistenta unui acord de mediu eliberat de ARPM Bucuesti, neconsultarea parerii 
publicului ce va fi afectat de acest eveniment la care si-au dat mana primarul general si 
Guvernul, taierea ilegala a unor arbori din parcul Izvor, precum si abuzul savarsit de 
Primaria Capitalei care isi terfeleste propriile hotarari ale Consiliului General, 
nerespectandu-si nici macar scriptic (posedam in acest sens un document) obligatiile care 
ii revin de a  planta in compensatie cate 4 arbori pentru fiecare copac defrisat legal, asa 
cum prevede HCGMB nr. 10/2000. 
 
26.04 - Dragan Teodor vrea sa constriasca un ansamblu rezidential in orasul Magurele, 
Ilfov, pe 15 hectare, langa o ferma de porci. Cele 239 de case nu pot  fi ridicate la o 
distanta mai mica de 500 m fata de acest focar generator, sa zicem, doar de disconfort. 
Comisia de Avizare Tehnica de pe langa ARPM Bucuresti cere beneficiarului realizarea 
unui studiu de impact... 
 
28.04 - La filiala Ordinului Arhitectilor din Brasov un reprezentant al Fundatiei ECO-CVICA 
a sustinut un curs intitulat „Probleme ecologice actuale”. 
 
29.04 - Am atras atentia unui cuplu de tineri care se plimbau prin Herastrau asupra 
incorectitudinii gestului lor de a rupe crengi din cativa corcodusi aflati pe traseul 
promenadei de pe langa terenurile de golf. Agresivitatea raspunsului lor si gestul facut de ei 
l-am dezvaluit unor jandarmi, insotiti de doi caini lupi cu botnita, ce isi faceau rondul pe 
acolo. Raspunsul lor, stupefiant, a fost ca nu intra in atributiunile lor de serviciu aspectul 
relevat de mine. Le-am adus aminte ca era vorba de o incalcare a legislatiei emisa de 
CGMB, aratandu-le totodata si legitimatia mea de Ecolog Voluntar emisa de Garda 
Nationala de Mediu. Degeaba... 
 
03.05 - S.C. PERFECT DEAL INVEST SRL doreste sa-si construiasca un imobil 
(2S+P+5+6 si 7 retrase) in sectorul 5, la intersectia dintre strazile Vanatori si Sfintii 
Apostoli. Au uitat sa proiecteze si un minimum de 20% spatiu verde... 
 
07.05 - Raspunsul Garzii Nationale de Mediu nr. 1029/07.05.2007, care se refera la 
reprosurile pe care ECO-CIVICA le aduce organizatorilor cursei automobilistice de Formula 
3 ce se va desfasura in jurul Palatului Parlamentului, cauta sa justifice cascada de ilegalitati 
savarsite de autoritatile din Primaria Capitalei. In replica noastra, remisa comisarului-sef 
Ionel Viorel Gaman,  consideram acest raspuns prin care "reprezentantii Comisariatului 
Municipiului Bucuresti au efectuat o verificare a respectarii legislatiei de protectia mediului 
atat a amplasamentului, cat si a documentelor ce stau la baza organizarii evenimentului 
mai sus mentionat", hilar si penibil, din urmatoarele motive : 

1. Nu a existat un obligatoriu acord de mediu emis de ARPM Bucuresti! 
2. Justificarea plantarii in compensatie emisa de PMB pentru inlocuirea a 25 de arbori 

casapiti cu alti 25 tineri, contravine HCGMB 10/2001 care precizeaza clar ca, in 
acest caz, trebuie plantati in compensatie 100 de arbori! 



3. Nu se specifica cine este beneficiarul acestei afaceri si care sunt efectele intreruperii 
circulatiei in zona timp de o saptamana... 

4. Nu a existat nici un panou care sa anunte acest eveniment, conform unei proceduri 
obligatorii explicitata in Legea protectiei mediului! 

5. Nu a fost consultat publicul, conform obligatiilor ce reveneau si Romaniei care a 
semnat si parafat Conventia de la Aarhus transpusa in Legea 86/2000. 

Ne intrebam ce fel de "respectare a legislatiei de protectie a mediului" a fost urmarita? 
JALNIC...  
 
08 si 09.05 - O echipa de specialisti germani din landul Saxonia Superioara a sustinut in 
fata unei numeroase asistente cateva comunicari cu privire la continutul si aplicarea 
legislatiei europene din domeniul protectiei florei si faunei. Ne-au fost aduse la cunostinta si 
cazuri prin care unele state membre ale UE au fost sanctionate pentru nerespectarea 
legislatiei in domeniu 
- In cadrul dezbaterii publice cu privire la CERINTE DE CONFORMARE  LA 
LEGISLATIA  UE SI A ANGAJAMENTELOR ASUMATE PRIN TRATATUL DE ADERARE, 
defasurata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti, s-au sustinut cinci 
lucrari referitoare la "Procedura de constatare a incalcarii de catre un stat membru al UE a 
unei obligatii ce ii revine in domeniul protectiei naturii ("infrigement"). Reprezentantul Eco-
Civica a  prezentat lucrarea "Cazuri si necazuri in domeniul protectiei naturii".  
 
10.05 - In CAT-ul de astazi constatam cum dl. Ghita Valentin vrea sa construiasca in 
comuna Bragadiru 50 de case fara a proiecta macar o viitoare canalizare sau macar o 
statie de epurare comuna pentru aceasta investitie. Iata ca n-a tinut! 
- Procesul nostru aflat pe rol la Targoviste, pentru cauza construirii ilegale a unui 
supermarket pe 5000 mp in parcul central din Ramnicu Valcea, se tergiverseaza. Expertul 
care trebuia sa ateste evidenta ilegalitatii acestei afaceri a prezentat instantei un certificat 
… medical. 
 
12.05 - Inalnirea reprezentantului ECO-CIVICA cu filiala Ordinului Arhitectilor din 
Oradea din cadrul Programului National de Formare Continua a Arhitectilor a fost de bun 
augur. Am putut astfel sa le comunicam si din experianta arhitectilor germani care 
proiecteaza odata cu noile cladiri si locasuri pentru cuiburile unor vecini inaripati. Faptul ca 
4 cladiri din Berlin fac parte din reteaua protejata "NATURA 2000" spune de la sine 
diferenta de abordare a chestiunii habitatelor pasarilor si liliecilor din landul Saxonia 
Superioara si, prin extindere, din aceasta tara cu o densitate a populatiei de trei ori mai 
mare decat cea de la noi. 
- Am remarcat starea jalnica a Gradinii Zoologice din Oradea si mizeria in care traiesc 
unele animale cum ar fii leii, lupii, sau unele rumegatoare de talie mica (caprele, oile). Atat 
acestea, cat si caii sau vacile, se hranesc cu paie, in toiul  perioadei in care iarba abunda 
peste tot. Cel mai mare numar de vietati ce cuibaresc pe teritoriul neingradit al 
acestei menajerii saracacioase care nu ar primi un aviz de functionare in Europa civilizata 
este cel al ciorilor. 
 
16.05 - Colegului Dan Trifu, caruia cei de la S.C. Setler Mina SRL (cu care ne aflam in 
proces) din Ramnicu Valcea i-au adus acuze in instanta conform carora ar fi reprezentantul 
unei firme aflata in conflict interese cu patronii societatii mai sus mentionate, i s-au retras 
acuzele de catre instanta de judecata de la Targoviste (unde a ajuns sa se desfasoare 
acest litigiu), in urma demonstrarii de catre noi a mistificarii adevarului. Prin acest gen de 
tertipuri de prelungire a procesului aflat pe rol cu noi (pentru stoparea construirii unui mall, 
ridicat deja pe spatiul verde al unui parc central din Ramnicu Valcea) se incearca 
amanarea unei sentinte defavorabile  unei "mafii" locale. 
 
17.05 - Intalnirea saptamanala de la A(R)PM Bucuresti s-a desfasurat fara plictiseala... 
Mentionam cateva "faze":  



- Un PUZ ce dorea amplasarea unui ansamblu de locuinte in Stefanestii de Jos, pe 110 
hectare, a fost reproiectat de la 50.000 locuitori la 25.000! 
- Alt PUZ realizat pentru locuinte pe 2,7 hectare in comuna Corbeanca (satul Tamasi), ce 
se dorea lipit de padure, a solicitat pentru beneficiari o "statie de epurare vidanjabila". Este 
o cerinta "originala" de rezolvare a problemei apelor menajere  inexistenta  in analele CAT 
si Protectei Mediului!  
- Dobre Lucica vrea sa construiasca birouri, locuinte si servicii pe soseaua Bucuresti-
Ploiesti prin raderea a 6 hectare de padure aflate in zona de protectie sanitara a Capitalei, 
clasificata "V" (spatiu verde) si totodata in circuitul forestier. In compensatie, beneficiarul 
promite plantarea a 40 hectare de padure la Branesti. Cand le-am adus la cunostinta 
marea problema generata de suprimarea arborilor ce duce la disparitia oxigenarii si 
a aspiratoarelor de praf ale bucurestenilor, mi s-a replicat ca "vorbesc lozinci". Cu 
asemenea arhitecti-proiectanti,  precum cei de la SC DD DESIGN SRL (profesorul 
universitar Dan Corneliu Serban, membru al Ordinului Arhitectilor, fiind autorul proiectului), 
nivelul de viata al bucurestenilor si starea mediului, deja infernale, vor atinge genocidul 
absolut.   
- O revenire, prin care s-a incercat din nou transformarea unor terenuri de tenis  in blocuri 
de locuinte, s-a lovit iarasi de intransigenta comisiei din care facem si noi parte (str, 
Sevastopol). "E o baza sportiva informala" a fost una din perlele emise de beneficiar. Unul 
dintre reprezentantii Eco-Civica a reiterat "beneficiarilor" ca schimbarea destinatiei bazelor 
sportive nu se poate face decat prin hotarare de guvern! 
 - DOOSAN IMGB (detinatorul unei otelarii electrice si considerat cel mai mare poluator 
industrial al aerului care functioneaza  actualmente) a promis ca la sfarsitul anului, prin 
depasirea graficului din Programul de Conformare, nu va mai polua aerul bucurestenilor.  
- Costica Costanda, cel cu Parcul Bordei, a incercat din nou sa impuna construirea unor 
imobile pe spatiul verde al zonei aflate in litigiu cu Primaria Capitalei. Fiind considerati parte 
procesuala, reprezentantilor ECO-CIVICA li s-a solicitat parasirea salii de catre avocatul 
Briciu Traian. Am ramas de fata cu statutul de observatori carora li se permite sa aiba, in 
final, dreptul la concluzii. S-a decis, intr-un final, respingerea cererii de ridicare a unui P+11 
pe acel spatiu verde deja vaduvit ilegal de peste 100 de arbori, mai ales ca nu 
exista obligatoriile certificate de urbanism eliberate de PMB si Primaria Sectorului 1. S-a 
cerut beneficiarilor, totodata, un studiu de impact, document pe care acestia l-au "scos din 
maneca". S-a observat, din partea autoritatilor de mediu care, pentru prima oara de la 
inceputul noii legislaturi din 2004, au fost prezente prin cele doua directoare ale APM si 
ARPM, intarite si de prezenta dlui Vasile Bran vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului (ANPM), tendinta de a ceda in fata acestui act de agresiune 
asupra calitatii mediului Capitalei. Asa cum afirma si reprezentantul din CAT al sectorului 3, 
apararea cauzei protectiei mediului la nivelul conducerii agentiilor e cam anemica... 
- Comisariatul Judetean Teleorman al Garzii Nationale de Mediu, prin adresa nr. 
R41/17.05.2007, raspunde sesizarii facute de noi prin care aduceam la cunostinta gesturile 
unor sateni care genereaza scurgerea unor dejectii de animale si depozitarea necontrolata 
de deseuri in curtea unor vecini din Galateni, Teleorman. "Primarul si viceprimarul localitatii 
vor urmari realizarea masurilor intocmai si la timp", ne asigura in finalul e-mail-
ului Comisarului-Sef.  
- Comisariatul Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu raspunde sesizarii noastre din 
07.03.2007 (dupa mai bine de 70 de zile!) prin care sesizam unele aspecte "de mediu". 
Astfel, pentru verificarea proastei organizari a santierului din Mircea Voda nr. 28 care 
genera noroi la ora sesizarii noastre, raspunsul a fost: "nu au fost constatate cele sesizate 
cu privire la noroiul generat de santier". Pai, cum sa fie noroi daca la data controlului, 
efectuat dupa 60 de zile de la sesizare, nu mai plouase de peste doua luni? In cazul 
sesizarii executarii unor constructii pe spatiul verde din incinta Strandului Tineretului, a fost 
amendata SC American Food Catering SRL, "pentru incalcarea prevederilor OUG 
nr.195/2005, aprobata si modificata de Legea 265/2006, art. 71(2)”. Dar cu 
schimbarea destinatiei spatiilor verzi si disparitia lor criminala care nu poate fi facuta decat 



in cazuri de interes major cum ramane, domnule Comisar sef al Garzii de Mediu, Ionel 
Viorel Glaman?  
 
18.05 - Agentia de Monitorizare a Presei, prin Ioana Patrascoiu, ne cere sa ii punem la 
dispozitie date privind "dinamica" situatiei padurilor, a spatiilor verzi si a altor actori sau 
figuranti de pe scena calitatii mediului. O vom face. 
 
20.05 - Ca urmare a plangerii unor proprietari, trimitem o sesizare Garzii de Mediu 
Bucuresti prin care o rugam sa verifice informatia conform careia Costica Costanda, prin 
interpusi, "ajuta" la uscarea arborilor din Parcul Bordei, folosind impotriva acestora produse 
chimice sau petroliere pe care le toarna la radacina lor. In acest mod se va putea afirma ca 
acolo nu mai exista vegetatie viabila, dupa ce in prealabil C.C. a taiat ilegal peste o suta de 
copaci pentru a face loc unor constructii megalomanice care nu au fost aprobate si nici nu 
se preteaza a fi ridicate pe malul lacului Bordei. 
 
22.05 - Catalin Balan scrie in Adevarul despre grija cu care constructorii noului sediu al 
PETROM decontamineaza solul de acolo, din spatele Casei Presei Libere, se pare poluat 
inca din timpul celui de al II-lea Razboi Mondial. La cata poluare genereaza acest gigant 
petrolier este pur si simplu caraghios sa te lauzi cu o asemenea decontaminare. Autorul 
articolului a uitat sa mentioneze cati copaci vor fi defrisati si ce suprafata verde va aparea 
acolo. Le-am trimis celor de la Adevarul un comentariu in acest sens. 
 
23.05 - Georgescu Teodor doreste scoaterea din circuitul silvic a unei bucati de padure 
pentru a-si ridica o locuinta in padurea Corbeanca. Precedentul exista in cazul familiei lui 
Dan Voiculescu care a ras vreo suta de arbori pentru vila aparuta tot acolo, cu incalcarea 
legii. ECO-CIVICA s-a opus clar si acestui abuz, reamintind in cadrul sedintei CAT Ilfov ca 
ONG-ul nostru a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la nelegiuirile de acest gen si 
impactul lor asupra mediului cauzat de taierea padurii, oriunde in tara. 
 
24.05 - Colega noastra, membra din partea Prefecturii Capitalei in Comisia de Avizare 
Tehnica de pe langa Agentia Regionala de Protectie a Mediului Bucuresti, a remarcat cum 
in mijlocul Padurii Baneasa, probabil la adresa postala soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 97-A, 
au aparut doua macarele ce vor ajuta la construirea unor "Birouri, locuinte si servicii", in 
ciuda dezacordului pe care aceasta  Comisie si l-a exprimat in acest caz, cu o saptamana 
in urma. 
- Cele 45 de locuinte pe care V. Bitoiu & E. Tanasoiu vor sa le ridice in cadrul ansamblului 
rezidential de pe soseaua Straulesti nr. 193-199, pe malul lacului, au inclus in PUZ-ul 
discutat in CAT si spatiul verde clasificat drept "V4", de care oricum nu aveau voie sa se 
atinga. In acest fel, proiectantul BBM GRUP SRL a crezut ca va pacali vigilenta comisiei 
care a pretins un procent de spatiu verde real, nu "ajustat" cu terenurile invecinate. 
 
25.05 - Aflam din "Gardianul" ca in Marea Britanie se vor introduce "tomberoane cu cip in 
valoare de 30 euro/bucata". Prin intermediul acestora se va putea verifica "spiritul civic si 
ecologic" al fiecarui furnizor de deseuri catre firmele de salubritate. "Cei care depasesc 
planul in materie de deseuri nereciclabile risca sa fie taxati zdravan"... 
 
26.05 - Din "Adevarul" (nr. 312350) aflam ca "Suprafata padurilor taiate este de 5 ori mai 
mare decat cea impadurita". Ne intrebam cum se face ca autoritatile din toate domeniile 
afirma ca nu s-a modificat aria impadurita a tarii... 
 
27.05 - La 2 (doi) metri de cabina cu paznicii parcului Titus Ozon (langa Gara Obor), de 
peste doua luni sub un cos de gunoi ruginit (montat de SUPERCOM) zace o gramajoara de 
geamuri sparte. Gardul viu al parcului mentionat este o mostra permanenta a nesimtirii 
calatorilor ce vin si pleaca cu autobuzele care parcheaza acolo, sub nasul "paznicilor 
parcului", platiti degeaba din banii contribuabililor. Detinem o fotografie in care un membru 



al Politiei Comunitare a Sectorului 2 (PCS2) constata, in acelasi parc, cum langa locul de 
joaca pentru copii  troneaza (zilnic) o gramada de gunoi. Atentionam din nou PCS2! 
 
28.05 - La peste o luna de la trimiterea unei sesizari catre Garda de Mediu (25 aprilie), 
inregistrata la acesta institutie sub nr. 1042/27.04.2007, primim un raspuns conform caruia 
sesizarea noastra se transmite Registrului Auto Roman si intreprinderii Electrica Muntenia 
Sud "spre competenta solutionare, avand in vedere ca aspectele sesizate sunt in mare 
parte adevarate". Era vorba, in prima parte a scrisorii noastre, despre poluarea generata 
de autobuzele Electrica cu sediul in bd. Ferdinand. Pentru partea a II-a a sesizarii noastre, 
in care ne refeream la ilegalitatile produse de organizarea Circuitului de Formula 3, nici un 
cuvintel. Cerusem atunci demisia Comisarului Sef GNM a Municipiului Bucuresti. 
Raspunsul, semnat tot de Viorel Glaman, constituie inca o mostra de "miserupism" si de 
"pasarea pisicii". 
- Sedinta Grupului "AGENDA 21" desfasurata la PS2, in prezenta primarului Neculai 
Ontanu, a iesit, din punctul de vedere al Coordonatorului Comisiei de Mediu, cu destule 
dispute. Ni s-au reprosat de catre edilul-sef al sectorului 2 criticile aduse unor persoane sau 
institutii care au contribuit la cazurile ce au condus la nefasta situatie ecologica a acestei 
felii de Capitala. In replica, reprezentantul ECO-CIVICA, a aratat ca si vinovatii trebuie 
pomeniti (printre ei, atat cei de la PMB cat si cei de la PS2), contand de acum inainte 
masurile de remediere a calitatii aerului, apei, spatiilor verzi, a zgomotului si a modului de 
comunicare cu populatia sectorului. I-am promis, in fata reprezentantului UNDP - Calin 
Georgescu - primarului Ontanu, unele sistematizari ale Raportului de Mediu si ca il vom 
hartui in continuare pentru cauza mediului, gest cu care a fost de acord. 
 
29.05 - Ca urmare a opozitiei manifestate de primarul Ontanu fata de Primaria Capitalei 
prin care PS2 a refuzat taierea a 75 de arbori de pe soseaua Colentina (nu stiu daca si ca 
urmare a sfatului dat de noi in Raportul de Mediu, acela de a se bate pentru fiecare 
bucatica de spatiu verde a sectorului), am fost intrebati de BBC despre situatia zonelor 
verzi si a arborilor din Bucuresti. Le-am spus acestora ca taierile sunt aprobate de cele mai 
multe ori iresponsabil de catre PMB si ca, desi exista HCGMB nr. 10/2001, nu se fac 
obligatoriile plantari in compensatie prevazute in acest act normativ. Apropo de cazul 
mentionat mai sus, "uluitor", a fost raspunsul dat de viceprimarul general Murgeanu celor 
de la BBC : "Nu e vorba de taierea copacilor, ci de noi locuri de parcare"!? 
 
30.05 - In drum spre A(R)PM, constat cum din nou reprezentantii ADP2 macelaresc un 
copac in vecinatatea statiei RATB "Soseaua Pantelimon" a troleibuzelor 69, 85 si a 
autobuzului 101. In mod normal, toaletarile se fac toamna tarziu ori primavara devreme, iar 
coroana supusa toaletarii trebuie sa ramana neatinsa in proportie de circa 66%. Au ramas 
numai cioturile pe care le-am fotografiat. O alta sursa de oxigen si depoluare e diminuata 
fara noima... 
- Din cadrul sedintei CSC (Comitetul Special Constituit) si al CAT de la A(R)PM Bucuresti, 
am remarcat : 

- Revolta domnului Tatoiu Victor impotriva unor abuzuri facute de CGMB care 
accepta construirea unor locuinte pe un spatiu verde (zona de parc) pe terenul fostei 
pepiniere a Nordului - proiect pe care membrii comisiei au convenit sa il respinga. De 
mentionat ca acelasi domn Tatoiu afirma acum un an si jumatate urmatoarele : "va cunosc, 
m-ati facut muci pentru 8 copaci pe care am vrut sa-i tai de pe opt hectare". Deh, interesele 
se schimba (mai ales atunci cand esti afectat personal) si astfel apar noi ecologisti... 

- Pledoaria a doua doamne pentru largirea parcarii stadionului Dinamo cu 8000 mp, 
proiect care include defrisarea a 151 de copaci de pe o zona cu clasificarea V3B (spatiu 
verde), cu plantari compensatorii in zona si mai ales la Saftica (la baza sportiva a 
clubului). Comisia a cerut reprezentantilor de la Dinamo executarea unui studiu de impact 
si acordul Primariei Sectorului 2. Mentionam ca PMB si-a dat acordul de defrisare fara sa ia 
in consideratie  inaltul grad de poluare a aerului din zona. 
 



31.05 - Primim prin posta electronica urmatoarele: "Stimate domnule Niculae Radulescu 
Dobrogea, in conformitate cu adresa 35238 din 30.05.2007, la nivelul conducerii Primariei 
s-a decis inlocuirea dumneavoastra din calitatea de coordonator al grupului de lucru pe 
domeniul mediului". S-a uitat atasarea unei motivatii... In orice caz, se pare ca domnului 
Ontanu nu ii prieste critica, mai ales in public. Ne vom continua, asa cum de altfel am spus-
o in ultima sedinta a Agendei 21 ce a avut loc cu patru zile in urma, hartuirea autoritatilor 
intru ameliorarea starii ecologice dezastroase a sectorului si implicit a Capitalei. 
 
02.06 - Cursul tinut la filiala din Targu Mures a Ordinului Arhitectilor de catre un 
reprezentant al Eco-Civica a fost o noua sansa de a impartasi idei de protejare a faunei si 
florei autohtone utile in viitoarele proiecte ale unor profesionisti carora le pasa de mediul 
inconjurator.  
 
04.06 - Expozitia fotografica avand ca tematica Ecologie si Protectia Mediului - IMAGINI 
DE AZI a putut fi vizionata de cateva zeci de persoane la Clubul UNESCO Romania. Cele 
peste 100 de imagini comentate de autor (Niculae Radulescu Dobrogea) au putut fi 
infatisate datorita sponsorizarilor facute de S.C.  NEFERAL S.A. si de colegul nostru Dan 
Trifu (care s-a adresat la randul sau participantilor la eveniment). Aprecierile elogioase ale 
asistentei au fost incununate si de constituirea  catorva parteneriate dintre care as remarca 
promisiunea unei asistente juridice gratuite si neconditionate pentru ECO-CIVICA din 
partea Asociatiei Femeilor de Cariera Juridica din Romania, la initiativa presedintei 
acestei organizatii, doamna avocat Paula Iacob. 
 
05.06 - Ziua Mondiala a Mediului, sarbatorita intr-un cadru festiv la sala Constantin 
Brancusi din  Palatul Parlamentului, l-a avut printre invitati si pe Presedintele Romaniei, dl 
Traian Basescu. Alocutiunea sa, curata si clara, s-a desfasurat intr-o sala in care au fost 
expuse multe sute de fotografii realizate de catre salariati ai agentiilor de protectie a 
mediului de pe teritoriul tarii.  Putinele  imagini cu aspecte negative nu puteau umbri 
aceasta aniversare... Ministrul "en titre", dl Attila Korodi si-a premiat fotografii din subordine 
si nu a uitat sa-i acorde o diploma si presedintelui tarii. 
 
- “Gardianul” reia in pagina a 2-a epopeea celor 20 de hectare din Padurea 
Baneasa praduite abject de catre un individ numit Cuturelea.  
 
05.06 - 06.06 - Profesionisti germani in domeniul Protectiei Naturii din landul Saxonia 
Superioara au continuat in cadrul unui workshop la sediul ARPM Bucuresti instruirea unor 
specialisti romani in coordonatele normelor europene. Printre temele abordate au fost 
inventarierea unor arii Natura 2000, metode de inventariere a unor pasari sau a unor 
amfibieni. "Energia eoliana si protectia speciilor", "Directiva UE privind gradinile zoologice", 
"Protectia Internationala a Speciilor" ori "Comertul cu specii" au fost alte teme conferentiate 
de dr. Jens Peterson si Klemens Steiof. 
 
07.06 - CAT-ul de azi a avut pe ordinea de zi o revenire prin care SC APOLODOR SA vrea 
sa transforme terenul de sport al unei scoli intr-un P+10. Le-am cerut acestora sa ne arate 
acordul vecinilor si sa puna un panou la fata locului in care sa-si mentioneze intentia. SC 
HIDROELECTRICA vrea sa construiasca pe 1,3 hectare din str. Parcului Poligrafiei din 
sectorul 1, pe spatiul verde , birouri si locuinte. Comisia a dat verdictul NU!  
 
- Procesul nostru de la Targoviste s-a impotmolit la cheremul unui expert care nu vrea sa 
constate ca cei 5000 mp de parc din Ramnicu Valcea au fost deturnati intr-un 
supermarket... 
 
- "Defrisari abuzive si taieri ilegale - efecte prevenire, combatere" a fost titulatura unui alt 
workshop desfasurat la Palatul Parlamentului in sala Constantin Brancusi. Cateva ONG-uri 
si-au dat mana cu reprezentantii Jadarmeriei, ai Ministerului Mediului, ai Garzii de Mediu si 



ai Inspectoratului Silvic intr-o incercare de a limita dezastrul casapirii padurilor. Niciunul din 
cei 13 deputati invitati nu a fost prezent (inclusiv Petre Lificiu, presedintele PER)... Am aflat 
cu acesta ocazie ca denumirea-sintagma "Padure" sau "padurilor"  nu se mai regaseste nici 
in titulatura Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si nici in cea a Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (caruia i s-a amputat "Padurilor"). Intre disparitia de pe 
frontispiciul ministerelor si cea fizica de pe teritoriul tarii nu mai este decat un pas... Poate 
ca ar trebui sa reamintim unora macar ca un hectar de padure retine anual 80 tone de praf! 
 
09.06 - In acceleratul de Constanta, cu plecarea la 5:42 din gara Bucuresti-Obor, se fuma 
in draci (la capetele vagoanelor supraetajate), desi inscriptiile cu „FUMATUL INTERZIS” 
erau afisate peste tot... 
 
10.06 - Mizeria din Parcul Tabacarie din Constanta, apa si malurile lacului infestate cu 
cadavre de caini, pisici sau pescarusi, zeci de copaci taiati sau uscati ne arata dimensiunile 
nesimtirii autoritatilor locale patronate de primarul Mazare. Pestii prinsi in cloaca acestui 
lac, necomestibili din cauza calitatii apei, sunt totusi mancati de catre alti viitori „storcatori” 
neinformati ai bugetelor de sanatate... 
 
11.06 - Zona Faleza Nord este complet distrusa. Valurile marii au prabusit scarile de acces 
spre plaja, iar gunoaiele, pamantul si resturile de la constructii au infestat inaltimile de pe 
care s-au scurs direct pe nisipul plajei. Movila de pamant excavat din dreptul strazii 
Rachitasi, pe care o sesizasem Garzii de Mediu inca de acum opt luni, a fost impinsa cu 
ajutorul unui excavator, chiar in aceasta zi, bineinteles tot spre malul dinspre plaja... 
- Un redactor al revistei ARHITERRA (a Ordinului Arhitectilor) ne-a intrebat cum poate 
preveni taierea unor arbori de pe soseaua Colentina. I-am indicat numarul de telefon al 
Garzii de Mediu (0801.01.01.01), asigurandu-l ca Primaria sectorului 2 nu va permite ca 
"defrisarile pentru parcari" sa fie realizate fara discernamant. Primarul Ontanu, caruia intr-o 
sedinta publica i-am sugerat sa se bata pentru fiecare copac si metru patrat de verdeata ai 
sectorului, se pare ca a tinut cont de sfaturile unui reprezentant al societatii civile. 
 
13.06 - Am fotografiat, tot la Constanta, buldozere contra spatii verzi si arbori viabili in 
preajma sediilor Universitatilor Spiru C. Haret (str. Unirii colt cu Ion Ratiu) si Ovidius (pe bd. 
Mamaia). Sa traiti domnule Mazare! 
- Si in acceleratul de 18:45 de la Constanta spre Bucuresti Obor se fumeaza la fel de intens 
la capetele noilor vagoane. "Unde-i lege e tocmeala". 
 
14.06 - Un reprezentant al ECO-CIVICA a fost invitat la o emisiune a postului  TV 
Romantica. Amfitrionul, Oana Sarbu, a dorit sa stie cam ce fel de aer respira bucurestenii. 
Cu aceasta ocazie, domnul Dorian Ciubuc, promotor din partea Romaniei al concertelor cu 
tematica „SALVATI PLANETA” (ce vor avea loc timp de 24 de ore pe toate continentele 
lumii, la initiativa lui Al Gore, fostul vicepresedinte al SUA) ne-a dat amanunte cu privire la 
aceste manifestari fara precedent. 
- Am incercat sa iau legatura cu ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, pentru a-i aduce 
la cunostinta varianta propusa de noi care ar fi evitat raderea a 40 hectare din padurea 
Surlari, arie depoluanta si oxigenanta aflata pe tronsonul spre Ploiesti al autostrazii 
Bucuresti-Brasov. E foarte greu sa fii ministru... 
 
16.06 - Dand inapoi "filmul" de la Romantica TV, unde am fost invitat acum doua zile, mi-
am amintit optimismul organizatorului evenimentului  care spera ca spectatorii concertului 
sa se deplaseze acolo cu transportul in comun. Mi se pare cam mica contributia la starea 
jalnica a calitatii mediului bucurestean. 
- Nu am putut sa nu remarc, cu ocazia nefericita a accidentarii mortale a unui bucurestean 
din cauza unei ramuri cazute, smulse de furtuna, parerea unei doamne care doreste 
taierea arborilor pentru marirea numarului de locuri de parcare. As intreba-o pe persoana 
cu pricina: daca comparam numarul de victime ale automobilelor cu cel produs de caderea 



unor arbori, cam care ar fi scorul? Si tot pe aceasta tema: cum si de ce s-a ajuns la 
afirmatia hazardata, facuta de Stelian Ifrim din Primaria Capitalei, conform careia peste 
70% dintre arborii Capitalei au trecut de maturitatea lor biologica si ar trebui inlocuiti? 
Haideti sa taiem toti arborii seculari din parcuri, platanii de pe strada Berzei, toti copacii din 
Bucuresti aflati pe lista Academiei Romane sub titulatura de „Monumente ale Naturii” si, 
prin extindere, arborii ultimelor paduri virgine din Europa care se gasesc in Romania. 
Sisteme de prevenire si radiografiere a prezumtivilor arbori riscanti exista!  Caderile 
arborilor se datoreaza si micsorarii peste masura a numarului acestora (doar pe 
aliniamentele stradale ale orasului este un deficit de circa 600.000 de arbori), stiindu-se ca 
desimea acestor depoluatori atenueaza inclusiv viteza vantului. Putem fi si seriosi, frati 
bucuresteni, ajunsi in posturi decizionale din primarii, care ati cam uitat ce fel de aer 
„ingurgitam”? 
 
18.06 - Am fotografiat urma unei stane care si-a instalat oile la cativa metri de limita 
Parcului Natural Bucegi. Lana rezultata din tunsul ovinelor "parcate" ilegal acolo a fost 
abandonata in interiorul acestui perimetru protejat. Imaginea lasata in urma de nesimtirea 
baciului iti da senzatia de zapada murdara pe un spatiu verde... 
- Desi avem pe rol procesul cu cei care doresc sa construiasca abuziv pe teritoriul parcului 
Prisaca Dornei (Codrii Neamtului) din sectorul 3 a inceput santierul ridicarii unor vile in 
zona... 
- Initiativa actorului Clint Eastwood de a costrui un teren de golf deservit de un un hotel de 
lux pe un teritoriu al peninsulei Monterey unde exista 18.000 de arbori a fost anulata de 
autoritatile californiene. Relatarea facuta la 15 iunie 2007 de Ed Pilkington in  "The 
Guardian" la New York releva o alta atitudine a autoritatilor fata de mediul in care 
traiesc unii cetateni ai planetei. Gradul de notorietate al investitorilor, in speta de fata al 
marelui actor,  se pare ca nu conteaza. Cand ii vom opri si noi pe alde Tiriac, Voiculescu 
sau Copos & Co sa-si mai faca mendrele conform muschilor lor? 
 
19.06 - Reclam noului Comisar General al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Marius 
Popa,  aspectul legat de telefonul verde, 0801.01.01.01 care, odata format din reteaua de 
telefonie fixa, este taxat (conform facturii emise de Romtelecom)  desi acest gen de apeluri 
sunt gratuite.  Reamintesc acestei institutii ca sefii Garzii din judetele Prahova si Constanta 
nu au luat masuri impotriva unor infractori de mediu pe care i-am identificat si prin 
fotografiere acum circa opt luni. Era vorba de plimbatul unor autoturisme 4x4 prin Parcul 
Bucegi si despre depozitarea multor tone de pamant pe malul marii. De asemenea, am 
relatat acestui nou responsabil al Garzii de Mediu si despre cazul si abuzul din parcul 
Prisaca Dornei...  
 
21.06 - Solicitam prin e-mail APM Bucuresti si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului 
includerea Fundatiei ECO-CIVICA in "Grupul de Lucru" alcatuit pentru discutarea 
proiectului privind parcul si lacul Bordei (Costanda), discutie ce se va desfasura luni, 25 
iunie, la sediul APM Bucuresti. 
- Primim un raspuns indirect de la Garda de Mediu care ne comunica amendarea cu 
100.000 lei noi a Societatii Bucharest Ring SRL care a organizat circuitul FIA GT Bucharest 
Chalenge 2007 (Formula 3) in perioada 18-20 mai in jurul cladirii Parlamentului. Slaba 
consolare obligarea acestora de a planta 25 de arbori in locul celor defrisati. Cu asemenea 
Comisar sef al GNM Bucuresti se pot continua invitatiile de a defrisa si pe mai departe... 
 
23.06 - Prin zona Poiana Tapului din Parcului Natural Bucegi se plimba intr-o veselie, 
ocolind barierele, cateva ATV-uri. In locul ciripitului de pasarele turistii suporta decibeli 
toxici ai unor reziduri de motorina... 
- Depunem in format electronic cu codul nr. 17488 o sesizare catre primarul sectorului 3 
Liviu Negoita pe care il intrebam cum de a permis defrisarea (prin intermediul firmei 
ROSAL Ecologic) unor portiuni considerabile din parcul Prisaca Dornei (Codrii Neamtului), 
mai ales ca Fundatia Eco-Civica are un proces pe rol in acesta disputa. Fotografiile facute 



la fata locului sunt un document indubitabil al contributiei acestui primar in disputa 
dintre unii reprezentanti ai societatii civile si vajnicii "ecologisti sectoriali"... 
 
25.06 - Am incercat sa particip la sedinta "Grupului de Lucru" avand ca tema PUZ-ul 
Parcului Bordei. Mi s-a comunicat de catre una din avocatele lui Costanda - care este in 
disputa cu CGMB pe tema construirii ilegale a unor imobile in acest areal protejat cultural si 
istoric avand clasificarea urbanistica de spatiu verde (V 4) - ca nu am fost invitat si ca atare 
trebuie sa parasesc sala. Cica "Grupul de Lucru" a fost decis de reprezentantii partii 
Costanda, si ca noi, ECO-CIVICA, nu am fost convocati. Printre cei convocati erau 
reprezentantii PMB, autoritatile sanitare, Apele Romane, Apa Nova. Bine inteles ca alti 
reprezentanti ai urbanistilor din alte sectoare (si in special cel al Sectorului 1) nu au fost 
invitati. Directoarea APM Bucuresti, Carmen Stuparu a confirmat versiunea avocatei si am 
parasit locul in care probabil s-a decis pervertirea functiunii zonei protejate in zona 
construibila. A fost un abuz si o incalcare a legislatiei existente privind pariciparea 
reprezentantilor unor ONG-uri in problematica in care acestea sunt interesate, mai ales 
daca acestea au fost abilitate de catre ministerul de resort (Ministerul Mediului in cazul 
nostru) si si-au exprimat interesul pentru un anume subiect. Nu vom sta cu mainile 
incrucisate... 
 
26.06 - ECO-CIVICA se adreseaza Tribunalului Bucuresti caruia ii cerem sa anuleze 
Decizia de pronuntare a sentintei emise de Sectia VIII-a de Contencios Administrativ a 
Curtii de Apel Bucuresti in Dosarul 48908/3/2005 cu privire la modificarea PUZ pentru 
Parcul Bordei. Motivatia noastra este neprezentarea statutului juridic al terenului pentru 
care se solicita acest PUZ. Aducem dovezi care atesta ilegalitati flagrante care de fapt 
anuleaza actiunea prin care se urmareste a se mai distruge o portiune dintr-un parc 
bucurestean. Totodata, am formulat o actiune in anularea titlului invocat de petentul 
Costica Costanda, actiune ce face obiectul Dosarului 23886/3/2007, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti. Aducem la cunostinta cele de mai sus atat Primarului General prin 
registratura PMB (nr. 641387/26.06),  cat si Consiliului General al Municipiului Bucuresti 
(nr. 641392/26.06). 
- Din interviul pe care ni l-a solicitat PRO TV, in care povesteam din episoadele cu care ne 
confruntam in lupta de a mai salva cateva spatii verzi de la casapire, portiunea cea mai 
importanta, legata de atitudinea APM Bucuresti (la care am facut referire mai sus), nu a 
fost mentionata. Sa fie de vina culoarea politica comuna a sefului acestei televiziuni cu cea 
a conducerii APM-ului incriminat? 
 
27.06 - Ne adresam Directorului General al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, 
Ioan Gherhes, caruia ii aducem la cunostinta atitudinea ilegala a APM Bucuresti (aflata in 
total consens cu reprezentantii lui Costica Costanda) fata de un reprezentant al societatii 
civile, cu doua zile in urma. 
- La ora 11.00 am fost cu o echipa de la PRO TV si am vizitat santierul si defrisarile din 
parcul Prisaca Dornei. Zeci de copaci au fost (deocamdata) sacrificati pentru interesul 
gaunos al 116 asa-zisi proprietari care au titluri de proprietate bazate pe falsuri. Imaginile si 
mai ales consecintele acestei crime de mediu se vor regasi in statisticile nesanatatii 
bucurestenilor si asa muribunzi inainte de vreme... 
- La ora 12.09 primesc un mesaj din partea doamnei Angela Toderita, reprezentanta 
Primariei sectorului 2 pentru Agenda 21, in care mi se comunica: "Aveti din partea dlui 
primar un premiu in valoare de 460 lei pentru implicarea in Agenda 21. Informatia este 
confidentiala". Raspunsul meu a fost: "Nu marsez la asemenea bataie de joc!". Am fost 
contactat de dna Toderita telefonic. Aceasta a incercat sa spuna ca e pacat sa refuz banii 
si ca in acest caz ei vor repartizati altcuiva. I-am raspuns ca munca depusa timp de trei luni 
de zile in calitate de coordonator al Comisiei de Mediu (calitate din care am fost eliberat din 
cauza unor critici aduse administratiei sectorului 2) in parteneriatul dintre PS2 si UNDP nu 
poate fi cuantificata in acest mod. I-am sugerat sa-i transmita primarului Ontanu ca 



acesta poate deveni un sponsor al Fundatiei Eco-Civica virandu-ne banii in contul afisat 
pe site-ul nostru... 
 
30.06 - 11.07 - Intr-o calatorie prin fabuloasa Italie, strabatuta si cu simturile unui ecologist 
am putut constata: 
 - Grija fata de arborii si vegetatia din orase si catune;  
 - Mizeria si mirosurile de hazna ale unor canale din Venetia; 
 - Densitatea romanilor aciuiati prin locuri gen periferia Romei (la capatul liniei de metrou 
Anagnina) sau un parc din Padova era insotita de gunoaie si deseuri, exact ca pe la noi pe 
acasa; 
 - Poluarea din traficul din Roma era similara cu cea din Bucuresti. Smogul orasului putea fi 
usor remercat de pe colinele cetatii eterne; 
 - Frecventa hotilor, in majoritate rom(an)i, era mai mare in capitala Italiei decat la 
Bucuresti. Doua persoane din grupul nostru au cazut prada escrocilor; 
 - Absolut toti cersetorii vorbeau romaneste... 
 
In acesta perioada de zece zile s-au precipitat lucrurile in Cazul Bordei. Initiativele unor 
senatori pentru apararea Parcului Bordei care vor sa vina alaturi de noi sunt demagogice si 
expandate. Ce-au facut pana acum pentru aerul bucurestenilor si pentru societatea civila 
din bransa mediului acesti posesori de privilegii si case de vacanta puse in mijlocul naturii? 
S-au gandit ei si altii ca ei precum defrisatorii Copos, Tiriac, Voiculescu ori poluatorii Adrian 
Sarbu, Anghel Iordanescu, Theodor Stolojan, Adrian Nastase la soarta calitatii mediului in 
care traim cu totii? Au aflat ei de banii cheltuiti din buzunarele noastre pe procesele pe care 
le sustinem in instanta pentru cauzele (pierdute) in cazurile parcului Prisaca Dornei din 
sectorul 3, celor din Ramnicu Valcea sau Buftea sau pe cele prin care am salvat hectare 
din parcurile IOR (Al. I. Cuza) si Tineretului?  
 
04 - 06.07 - Am participat la Sibiu la conferinta ecologica “Rosia Montana: El Dorado sau 
Apocalipsa” organizat de Academia Evanghelica Transilvania (AET), cu sprijinul Fundatiei 
Ecologice Germane si a Bisericii Evanghelice din Bavaria. Pe parcursul celor 3 zile, 
persoane avizate (intre care presedintele Academiei Romane, prof. univ. dr. Ionel Haiduc) 
atat din tara, cat si din strainatate s-au pronuntat cu privire la proiectul minier din aceasta 
zona. Majoritatea opiniilor celor peste 70 de participanti au fost contra, exceptie facand, 
evident, reprezentantii firmei care dezvolta proiectul (Rosia Montana Gold Corporation) 
care cautau sa ne convinga ca utilizarea cianurilor nu reprezinta nici un pericol. Desi doua 
institutii de seama (Biserica Ortodoxa Romana si Academia Romana) s-au pronuntat oficial 
impotriva acestei investitii, desi oameni de stiinta sau istorici cu greutate au explicat ce 
consecinte tragice se pot produce, nu se ia nici o masura de stopare a derularii acestui 
proiect. Compania continua sa-i dezbine pe localnici, facand presiuni asupra celor care nu 
vor sa-si vanda proprietatile, lansand diverse zvonuri, organizand mitinguri „spontane” ale 
cetatenilor din comuna (asa cum s-a intamplat cand participantii la conferinta au vizitat 
Rosia Montana, pe 5 iulie) si prezentand intr-un mod propagandistic, bine sustinut 
financiar, bunastarea care ii va coplesi pe localnici odata ce va incepe exploatarea aurului 
prin utilizarea cianurii. Drama este ca in Rosia Montana, in ultimii ani, nu s-au putut 
dezvolta alte initiative (de exemplu agroturismul) intrucat zona a fost declarata 
monoindustriala, iar autoritatile locale nu acorda autorizatii pentru alte tipuri de investitii…  
Astfel, a sporit saracia, cladirile existente (mai ales cele achizitionate de companie) se 
degradeaza, domneste o stare de tensiune, ceea ce contribuie la convingerea ca nu exista 
alta varianta in afara de proiectul companiei. In acest timp, autoritatile (ministerul mediului, 
in special) tac, sperand sa vina altii care sa taie nordul gordian. 
 
06.07 - Registrul Auto Roman raspunde prin scrisoarea nr. 113674 din 02.07.2007 unei 
adrese trimise de noi la 21.05.2007. Cerusem verificarea autiovehiculelor de la 
ELECTRICA din bd. Ferdinand care in fiecare dimineata la plecarea pe traseu scoteau nori 
densi de hidrocarburi insuficient procesate de motoarele harbuite. Verificarea s-a facut 



"controlandu-se in zona Garii Obor un numar de 22 autovehicule din care 19 au fost 
depistate cu defectiuni tehnice". "9 vehicule aveau nivelul emisiilor poluante peste nivelul 
emisiilor poluante peste valorea maxima admisa". "De asemenea nu au fost depistate in 
trafic autovehicule apartinand SC ELECTRICA SA". Ce-am cerut noi si ce-au facut ei... 
 
09.07 - Un reprezentant al Eco-Civica a fost cooptat intr-o comisie de jurizare a unor 
proiecte "Parcurile Viitorului" ce vor fi construite de PETROM la Moinesti, Pitesti si in 
sectorul 2 din Bucuresti. 
 
12.07 - Comisia de Avizare Tehnica de pe langa APM Bucuresti a analizat cateva proiecte 
care au incercat nerespectarea procentului de spatii verzi impuse de Regulamentul de 
Urbanism ori eludarea inaltimii unor imobile care ar fi deranjat vadit locuintele deja 
existente in vecinatati. Alte proiecte doreau alipirea fata de alte cladiri deja existente. S-a 
impus intrarea in legalitate a celor carora nu le pasa decat de profitul proiectului lor. 
- Firmei grecesti TEHNICA ANONIMA PANTECHNIKI SRL, care a solicitat un Acord de 
Mediu, dupa ce in prealabil a defrisat la adapostul unor panouri inalte peste 100 de arbori 
in Piata Presei Libere nr. 3 si 5 din sectorul 1 (la intrarea in ROMEXPO) pentru construrea 
a doua cladiri cu 18 etaje ce vor gazdui 2000 persoane, i-am reprosat "hotia si 
ilegalitatea taierilor ascunse", ca si neanuntarea printr-un afisaj adecvat a intentiei acestei 
actiuni criminale impotriva spatiilor verzi, acceptata cu prea mare usurinta de autoritati. Ca 
de obicei, APM Bucuresti a ramas pasiva la aceasta noua amputare a 14.000 mp din 
spatiul verde al Capitalei. Interesant la acest proiect ar fi compensarea deficientei spatiilor 
verzi de la sol prin inierbarea acoperisurilor celor doua turnuri puse acolo. Dupa parerea 
noastra asemenea constructii sunt disproportionate fata de linia arhitecturala din zona. 
- Ziarul „Gandul”, sub semnatura Mariei Manoliu, publica pe pagina intai a editiei sale din 
12 iulie articolul intitulat „7,2 hectare de parc din sectorul 3 – defrisate pentru un cartier de 
vile”, cu referire la distrugerea parcului Prisaca Dornei. 
 
13.07 - Din ce in ce mai multi bucuresteni, de la elevi la pensionari ne solicita sprijinul in 
lupta pentru salvarea a ce se mai poate din verdele capitalei. Le-am raspuns telefonic si 
electronic dandu-le coordonatele autoritatilor care ar trebui sa fie preocupate de echilibrul 
ecologic si am intervenit, inclusiv prin mass-media la sesizarea neregulilor semnalate. Una 
din constatarile desprinse in ultimul timp este ca sectorul 3, in ciuda unor pareri pozitive 
initiale despre activitatea primarului Negoita, acesta s-a transformat intr-un  campion al 
defrisarilor si al toaletarilor nejustificate. 
 
14.07 - Pe un plic cu stampila din 13.07, inregistrat in interior cu nr. 113674/02.07.2007, 
Corpul de Control al Ministerului Internelor si Reformei Admonistrative raspunde unei 
adrese trimise de noi acum vreo trei luni. Ni se comunica ca ridicarea unui centru comercial 
din orasul Buftea se executa in baza unor autorizatii emise de primaria din localitate. Se 
omite a se preciza ca acolo era un parc, ca nu exista autorizatie sau acord de mediu emis 
de APM Ilfov si ca noi, ECO-CIVICA avem un proces pe rol cu acesti nemernici carora le 
pasa de zonele verzi exact ca de cum le-a pasat de cei 30 de arbori seculari care au fost 
rasi acum vreo doi ani pentru largirea parcarii Primariei Buftea. Sa-i fie de bine Directorului 
General, semnatar al raspunsului in doru-lelii.  Apropo, aveti, domnule chestor de politie 
Constantin Manoliu cumva o vila la padure sau la munte ori poate la Buftea langa parcul 
distrus...? 
 
16.07 - Brigada de Politie Rutiera a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti 
care a preluat o sesizare trimisa de noi Garzii Nationale de Mediu (in care ne plangeam de 
zgomotul nocturn al unor curse de masini) ne comunica ca "In perioada 27.06-02.07.2007, 
agentii de politie rutiera au actionat cu aparatul in zona respectiva (Bd. Ferdinand). Cu 
aceasta ocazie au depistat si au sanctionat contraventional, conform prevederilor art. 121 
din Regulamentul pentru aplicarea OUG nr. 195/2002, republicata, un numar de 26 



conducatori auto, dintre care 4 motociclisti". Felicitari domnule, comisar-sef al Brigazii de 
Politie Rutiera, Marin Motoc. 
18.07 - Juriul concursului de arhitectura "Parcurile Viitorului", alaturi de castigatorii celor trei 
proiecte ale unor parcuri ce se vor materializa la Moinesti, Pitesti si in sectorul 2 din 
Bucuresti, juriu din care a facut parte si un membru al ECO-CIVICA, a participat la 
festivitatea de premiere ce a avut loc in incinta Facultatii de Horticultura de la Agronomie. 
Printre cei care au oferit premiile sponsorizate de PETROM, membra a Grupului OMV, s-au 
numarat Marie-Rose Mociornita, Mircea Toma si un director al PETROM. Cu acesta 
ocazie, primarul sectorului 2, Neculai Ontanu a afirmat de la microfonul sindrofiei (asistenta 
a numarat circa 150 de persoane, iar amfitrion a fost Mona Nicolici) ca "nu doreste sa fie 
dusmanul dlui Niculae Radulescu-Dobrogea,  presedinte al puternicului ONG ECO-CIVICA 
si ca doreste prietenia acestuia". Am speculat "proza", transmitandu-i ca raman constant in 
relatia cu doamna mea... Oricum, mana intinsa de dl. Ontanu, dupa o suita de gafe facute 
fata de noi, nu a fost refuzata. Asteptam si o colaborare efectiva, nu numai "vorbe de 
discutie"...  
 
19.07 - Sedinta saptamanala de la APM Bucuresti a relevat (din nou) unele aspecte "anti-
mediu". Exista tendinta de a se micsora zonele verzi ale unor viitoare proiecte sub limita 
impusa de regulamantele de urbanism. Noile supermarketuri tind sa se prolifereze fara 
respectarea HG nr. 1454/2004 care punea capat inmultirii acestora fara ratiune, in 
detrimentul mediului natural. Un alt proiect doreste ridicarea in camp a unor imobile, fara o 
sistematizare prealabila avizate de primaria localitatii ce administreaza terenul cu pricina. 
Este si cazul firmei ICI DEVELOPMENT GRUP SRL care construieste 34 de case in 
comuna Balotesti. Acestora, ca si altora, li s-a impus construirea initiala a unor retele de 
utilitati si apoi ridicarea unor constructii. Solutia unor statii de epurare individuale cu zeci de 
conducte de scurgere spre acelasi emisar a fost din nou reamintita unor autoritati locale 
care de dragul investitorilor accepta solutii antiecologice. Stan Marian si Florin Loredana 
vor sa construiasca pe str. Limpejorei din sectorul 1 un bloc de 15 m inaltime la 3 metri de 
imobilele vecine! In toate aceste cazuri, Comisia de Avizare Tehnica s-a opus materializarii 
proiectelor.  
NU PUTEM SA NU REMARCAM NEDEPLASAREA IN TEREN A REPREZENTANTILOR 
APM BUCURESTI INAINTEA DISCUTARII VIITOARELOR PROIECTE IN CADRUL 
ACESTEI COMISII. NU SE POATE CA DOAR DIN BIROU SA SE DEA SOLUTII! AM 
CERUT CA ONG-UL NOSTRU SA PREVIZIONEZE ACESTE AMPLASAMENTE INAINTE 
DE A FI DISCUTATE MODIFICARILE TERENURILOR CAPITALEI. RASPUNSUL A 
RAMAS IN SUSPENSIE... DE CE ? 
 
20.07 - Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, dl. Septimiu Buzasu, l-a primit pe 
colegul nostru Dan Trifu, la solicitarea noastra. Demnitarului i-au fost expuse cererea si 
motivatia ONG-ului nostru de a se incerca nesacrificarea a 40 de hectare din padurea 
Surlari, aflata pe traseul autostrazii Bucuresti-Ploiesti. Varianta noastra cu un traseu 
suspendat pe o distanta de 1,5 km va fi prezentata si Ministerului Economiei si Finantelor 
care va aproba calculul unor eventuale cheltuieli suplimentare. Astfel, flora si fauna locului 
nu vor mai fi afectate ca in cazul fracturarii brutale a acestui habitat. Speram ca un eventual 
succes al nostru sa le  dea de gandit dlui Attila Korodi si directorului Silviu Megan din 
MMDD, care au tratat cu indiferenta acest subiect. 
 
22.07 - Drumurile forestiere din zona Zamora sunt pline de gunoaie depozitate de catre 
nesimtitii chivernisiti ai momentului, inclusiv in albiile paraurilor din zona. La fel ca si cele de 
la Poiana Tapului spre Sinaia, spre Stana Regala sau spre Cascada Urlatoarea. Daca 
adaugam si poluarea fonica, dar si cea cu vapori de motorina, provenite de la ATV-urile 
care isi fac de cap prin Parcul Natural Bucegi (mai ales in weekend) ne facem o idee 
despre dezvoltarea durabila pe care o pastoresc autoritatile locale. Aici putem include si 
Garda de Mediu Prahova sau Apele Romane (carora le-am reclamat si duhoarea emanata 
de paraul Urlatoarea in ultima sa portiune care trece pe sub un imobil din str. Gloriei nr. 1 



din Poiana Tapului) care, desi sesizate in nenumarate randuri, au ramas pasive si 
comode... 
25.07 - Intr-un interviu gazduit de Adevarul, Ministrul Mediului, Attila Korodi face afirmatii 
diletantistice. Considera domnia sa ca "aproximativ 8% din totalul emisiilor de carbon din 
Romania provin din trafic", acesta evaluare fiind de fapt circa 5-6 ori diminuata sau ne 
indeamna sa "montam o fosa septica, atunci cand construim o casa in zona urbana sau 
rurala", stiindu-se ca de peste 3 ani au aparut ministatiile de epurare, instalatii 
necostisitoare impuse de normele de protectie ale mediului si de reglementarile celor de la 
Apele Romane... 
 
26.07 - Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu raspunde unei 
sesizari facute de noi acum peste o luna. Trecem peste greseala inregistrarii apelului 
nostru (1765/CB/28.07.2007) si ne oprim la "proza" receptionata. "Pe amplasamentul 
indicat de dvs. se desfasoara lucrari de constructie pentru reamenajare baza sportiva (in 
Parcul Voinicelul) in baza certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construre si a 
acordului unic ce a avut la baza fisa tehnica pentru obtinerea acordului de mediu emisa de 
APM-MB". Trebuie sa atragem atentia Garzii de Mediu ca "fisa tehnica pentru obtinerea 
acordului de mediu emisa de APM-MB" nu tine loc de acord de mediu, acord care de altfel 
nici nu a fost emis de catre Comisia de Analiza Tehnica a APM (din care face parte si Eco-
Civica) datorita obligativitatii existentei in asemenea cazuri a unui HG expres, fiind vorba de 
schimbarea destinatiei bazelor sportive. Vom sesiza din nou Garda de Mediu, solicitandu-le 
repararea prejudiciului generat si cu privire la toaletarea tembela a unor arbori in perioade 
interzise pentru acest gen de lucrari. 
- Sedinta CAT de la A(R)PM Bucuresti a scos in evidenta presiunea unui investitor (SC 
IMPACT DEVELOPER and CONTRACTOR SA)  de a ridica blocuri intre padurea Baneasa 
si padurea Tunari. Le-am solicitat efectuarea unui studiu de impact, stiindu-se ca cele 64 
de hectare construibile, conform unui PUZ eliberat de PMB, vor afecta grav arborii unei 
zone si asa vaduvite prin alte smecherii urbanistice. Alte 3000 de apartamente vor apare 
pe "buza lacului" in sectorul 2, pe 2 hectare in vecinatatea unei foste baze sportive care nu 
stim daca va fi afectata. Adresa postala a viitoarelor 16 blocuri de circa 14-18 etaje este 
Heliade intre Vii nr. 70-72. ECO-CIVICA va verifica amplasamentul viitorului santier. 
 
27.07 - Ii intrebam din nou pe cei de la Garda de Mediu din Prahova despre masurile 
intreprinse pentru neutralizarea mirosului apelor fecaloide eliberate de riverani in paraul 
Urlatoarea de la Poiana Tapului... 
 
29.07 - Apele paraielor scurse de pe versantii zonei Zamora ajung pe drumurile forestiere 
prost amenajate cu santuri de drenare. Astfel, din cauza paraielor ce rod "carosabilul", se 
grabeste deteriorarea acestor accese spre arborii defrisati (legal si mai ales ilegal, dat fiind 
faptul ca multi nu au insemnul padurarului) sau cazuti, care zac cu lunile prin padure sau 
chiar la marginea drumului. Un asemenea palc de taieturi ilegale (pe care l-am fotografiat) 
poate fi admirat pe drumul forestier care incepe de la Poiana Tapului spre Sinaia, chiar 
langa pancarta cu inscriptia Parcului Natural Bucegi. O turista vieneza care poposea 
pe acesti busteni si-a exprimat admiratia pentru zona de munte de acolo, fiind in acelasi 
timp oripilata de tonele de gunoiaie imprastiate la tot pasul. Pe langa noi au trecul la acel 
moment doua ATV-uri care nu aveau ce cauta pe acolo... 
 
31.07 - La rugamintea Monicai Andrei Capatos (o ziarista de la Jurnalul National careia i-
am furnizat nenumarate subiecte pentru articole si care foarte rar a pomenit contributia 
ECO-CIVICA la "investigatiile" pe care le-a primit pe tava) si la invitatia jurnalistului Victor 
Ciutacu care este amfitrionul emisiunii "Vorbe Grele" de pe Antena 2, alaturi de senatorul 
Marius Marinescu de la PD, am dezbatut cazul Parcului Bordei. Am explicat demersurile 
intreprinse si implicarea ONG-ului nostru care va demonstra in instanta ilegalitatea acestei 
afaceri la care primarul Videanu poate fi facut coautor prin pasivitatea de care a dat 
dovada. Acesta a intervenit la un moment dat, prilej cu care i-am reprosat "lipsa de virilitate 



din domeniul protectiei mediului", dandu-i cateva exemple in afara cazului Bordei. Vadit 
ofuscat, distinsul Primar General a incercat sa paseze vina asupra altora... 
- Cazul unei persoane amenintata de distrugerile generate si tergiversate de catre PS1 
care vrea sa deschida o cale de acces printr-un parc in vecinatatea unui sediu al ADP 
sector 1 a fost preluat de noi. Multiplele ilegalitati desfasurate in acesta situatie fac cel putin 
dubioasa atitudinea celor care gestioneaza mediul din acest sector. 
 
01.08 - Colegul nostru Dan Trifu, vicepresedinte al ECO-CIVICA, a sustinut un "meci" 
memorabil intre orele 19-21 la Antena 2, pe tema spatiilor verzi si a poluarii Bucurestiului. 
Moderatoarea emisiunii i-a avut parteneri de platou pe Primarul General Adriean Videanu si 
pe primarii sectoarelor 4 (Inimaroiu) si 6 (Poteras). Atacul sustinut (insotit de numeroase 
cazuri exemplificate)  al reprezentantului nostru, care face parte din Comisia de Avizare 
Tehnica de pe langa APM Bucuresti, ne-a dezvaluit un Primar General slab pregatit in 
domeniul legislatiei urbanistice si cu foarte multe lacune in domeniul protectiei mediului. Am 
remarcat din nou vorbele si promisiunile gaunoase ale edilului nr. 1 din tara, care in fata 
tirului sustinut de omul nostru, s-a enervat mai rau decat in fata primarului Vanghelie. 
Primarul Inimaroiu in schimb, a fost pur si simplu un figurant plin de frustrari care a batut 
apa-n-piua in discutia referitoare la starea mediului din zona Capitalei. 
- Pe acelasi post, cu doua ore mai devreme, Monica Andrei Capatos si primarul Sectorului 
2, Neculai Ontanu, discutand despre cazul Parcului Plumbuita, s-au gratulat reciproc pentru 
performantele din domeniul protectiei mediului. Fara discutie ca multe dintre realizarile 
acestora sunt reale. Ce au uitat ambii preopinenti este faptul ca afirmatia potrivit careia 
"ONG-urile s-au implicat doar in ultimul timp in cazul Bordei si in alte probleme legate de 
protectia mediului" nu reflecta realitatea. Mai ales, repet, reaua credinta a ziaristei de la 
Jurnalul National care isi aroga anumite realizari bazate pe informatiile furnizate de noi 
(fara a ne cita) ne-a lasat un gust salciu... 
- La cererea CNSAS, presedintele ECO-CIVICA si-a depus un curriculum vitae amanuntit, 
insotit de o copie dupa carnetul de munca. Este rezultatul campaniei de cercetare a 
presedintilor de fundatii (unii dintre ei fosti securisti sau colaboratori ai Securitatii) banuiti de 
tot felul de matrapazlacuri. 
 
02.08 - CAT-ul de la APM Bucuresti a reusit prin intransigenta celor de la ECO-CIVICA sa-l 
determine pe Negoita Robert (care conform solicitarii sale din 19.07 dorea sa construiasca 
un mall pe o zona de 9 hectare in orasul Popesti-Leordeni) sa renunte la acest proiect 
pentru simplul motiv ca in acest caz trebuia sa existe in mod expres o lege, conform HG 
1454/2004. Pana acum nici un proiect al vreunui supermarket nu a luat in considerare 
acest HG! E nevoie de interventia unui ONG pentru ca autoritatile urbanistice sa-si faca 
treaba, domnilor primari de sector, de orase sau de municipii? 
 - CAT-ul a respins solicitarea lui Cristian Musceleanu care isi planuia construirea unui 
hotel de 6 etaje pe strada Jandarmeriei 1-3A, chiar lipit de padure. 
- Un "grup de lucru" s-a deplasat in zona padurii Baneasa unde Trustul Impact va construi 
pe 64 de hectare un cvartal de case si vile ce vor gazdui circa 15.000 de locuitori. Accentul 
discutiei s-a pus pe gasirea unor solutii si adoptarea unor masuri privind nedeterioratea 
padurii, precum si rezolvarea problemei alimentarii cu apa si a canalzarii. 
 
03.08 - Pe blogul lansat de primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, ne-am contrat cu o 
anume Roxana I. pe tema parcului Bordei. Aceasta doamna care nu-si dezvaluie 
identitatea s-a lansat intr-o serie de calomnii la adresa Eco-Civica si a presedintelui 
acestuia, nemultumita de asocierea noastra la eforturile de salvare a parcului respectiv. 
Distinsa doamna aflase pasamite “pe surse” ca am fi primit donatii de la autoritati si ca am 
urmari nu stiu ce interese politicianiste sau de crestere a notorietatii, vezi Doamne. I-am dat 
replica cuvenita, precizand ca acuzatiile sale sunt minciuni sfruntate. 
 
04.08 - Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu raspunde, prin 
adresa 2130/01.08.2007, reprosurilor noastre cu privire la transformarea Bazei Sportive 



"Voinicelul", credeam noi, in altceva decat functiunea pe care o avea. Copiile dupa 
documentele remise catre noi demonstreaza seriozitatea Garzii de Mediu in instrumentarea 
acestui caz. Astfel existau un HCGMB si un HCLS3 prin care se inlesnea modernizarea 
bazei. Ne cerem scuze fata de aprecierile noastre eronate din acest caz.  In ultimul 
paragraf al scrisorii primite ne-a mirat insa, suficienta raspunsului cu privire la acceptarea 
plantarilor in compensatie de 1/1 in cazul defrisarilor unor arbori, stiindu-se ca pentru 
fiecare arbore defrisat legal ar fi trebuit plantati alti 4, in speta 20 in cazul nostru (conform 
HCGMB nr. 10/2001). 
 
06.08 - Oferta facuta catre Romsilva de a impaduri 50 de hectare aflate in proprietatea 
familiei unui membru al Eco-Civica a starnit o mare mirare la Directia Romsilva. Cazul, fara 
precedent, este actualmente studiat de domnul director Badea Marinescu, seful Directiei 
Finantare-Impadurire a Romsilva. 
 
09.08 - Sedinta saptamanala de la APM Bucuresti a analizat cateva proiecte mai speciale:  
* SC INR MANAGEMENT REAL ESTATE SRL doreste construirea unor locuinte in 
interiorul unei arii protejate din comuna Snagov. Le-am cerut sa aduca punctul de vedere al 
Academiei Romane. 
* SC TOP TEN AG SRL isi propunea construrea unui service auto in satul Balotesti in 
vecinatatea padurii, unde nu exista un sistem de preluare al apelor uzate. Primaria, total 
paralela cu cerintele de mediu, isi daduse acordul. Proiectul a fost respins pana la 
introducerea canalizarii in zona. 
* Fostul primar al comunei Balotesti vrea sa construiasca 49 de case langa padure. Li s-a 
cerut beneficiarilor un acord notarial pentru amenajarea in comun a unei statii de epurare. 
S-a cerut de asemenea un punct de vedere al silvicultorilor.  
* SC URBAN STAFF DESIGN SRL a solicitat un PUZ. In cautarea unor solutii, Apa Nova 
ne-a dezvaluit ca lucrarea de canalizare executata de ei nu a fost receptionata de Consiliul 
Judetean care de luni de zile nu plateste apa consumata. Lucruri similare se petrec si la 
Buftea... 
* BANEASA INVESTMENT intentioneaza sa construiasca un cartier cu 30-40.000 locuitori 
in proxima vecinatate a padurii Baneasa. Printre blocurile de 30 de etaje totul va fi betonat. 
PUZ-ul initial, mult mai putin impovarator pentru mediu, avea un POT (procentul de 
ocupare a terenului) de 20%. PUZ-ul nou are 60%! Nu s-au luat in considerare impactul 
asupra biodiversitatii (pasarile vor fi afectate de cladiri de circa 100 m, iar animalelor le 
dispare o buna bucata din habitatul lor ancestral), cresterea cu mult peste dimensiunile 
existente a capacitatii de preluare a apelor menajere si pluviale si, poate mai ales, 
imposibilitatea dezvoltarii unor arbori care pe o placa situata la 1,80 m adancime nu-si vor 
putea dezvolta radacinile, deficienta care va periclita oxigenul generat si va spri volumul 
noxelor neabsorbite, existand riscul caderii distructive a acestor plantari de suprafata. 
Proiectantilor si beneficiarilor, care au acuzat Comisia de Avizare Tehnica a Agentiei 
Regionale de Protectie a Mediului Bucuresti ca se opune progresului, li s-a cerut 
efectuarea unui studiu de impact. 
* PETROM-ul desfiinteaza o benzinarie chinuita cu un teren de 79 mp din vecinatatea 
parcului Bazilescu pentru a crea acolo un parculet. De necrezut!  
* I-am sugerat PETROM-ului, care doreste modernizarea unei statii cu 780 mp de 
pe strada Salaj, sa monteze panouri fonoabsorbante in directia unui imobil situat la 30 de 
metri de la rezervor. Parerea reprezentantilor Eco-Civica a fost inclusa in proiectul de 
modernizare. 
 
11.08 – ADP sector 6 desfăşoară cu multă râvnă acţiuni de aşa-zisă toaletare a arborilor. 
De fapt este vorba de ciopartirea fara mila a vegetatei copacilor sanatosi prin taierea 
aproape integrala a crengilor verzi ale acestora. Astfel dezgoliti, arborii respectivi ajung sa 
semene cu niste stalpi… Asta in cazul in care nu sunt taiati cu totul. Inainte de a dispune 
asemenea misiuni pentru ADP, domnul primar Cristian Poteras ar trebui sa cunoasca (sau, 
in caz contrar, sa consulte eventual niste specialisti) ca astfel de actiuni se desfasoara 



primavara devreme sau toamna tarziu, cand arborii nu sunt infrunziti. Distrugerea vegetatiei 
cu rol protector cauzeaza poluare si canicula, de care ne tot plangem, dar pe care, iata, le 
favorizam… 
 
12.08 - Garda de Mediu Prahova, prin raspunsul nr. 2416/10.08.2007, ne asigura ca 
situatia mirosurilor purtate de paraul Urlatoarea de la Poiana Tapului se va remedia in 
perioada 2008-2010 "prin instalarea unui sistem de ministatii de epurare". Speram sa nu fie 
vorbe aruncate in vant... 
 
15.08 - MMDD ne trimite o discheta cu raportul la studiul de impact pentru proiectul Rosia 
Montana. Data adresei este 05.06.2007... 
 
16.08 - CAT-ul saptamanal de la APM Bucuresti a dezbatut un alt proiect de deturnare a 
destinatiei unui spatiu verde clasificat ca atare in planul de urbanism. Autorul acestei noi 
blasfemii la adresa sanatatii bucurestenilor este dl Viorel Hurduc, seful Comisiei de 
Urbanism din Primaria Capitalei. Reprezentantul Eco-Civica a atras atentia asupra acestui 
major CONFLICT DE INTERESE si a cerut efectuarea unui studiu de impact privind terenul 
clasificat drept spatiu VERDE ("V") din bd. Poligrafiei, langa complexul lui Dumitru Puzdrea. 
 
22.08 - Expertiza tehnica pentru dosarul 8896/120/2006 al Tribunalului Dambovita, Sectia 
Comerciala si de Contencios Administrativ la care am fost convocati la Primaria din 
Ramnicu Valcea, s-a desfasurat intr-o atmosfera total ostila fata de incercarea noastra 
(actualmente doar teoretica) de a salva parcul (deja ocupat de constructii) de un nou 
supermarket (mall). Vorbele neacademice proferate la adresa noastra prin care am fost 
acuzati ca "luam spaga" (!?), precum si gesturile de mahala ale reprezentantilor 
magazinului care construiesc in momentul de fata si o parcare pe malul Oltului (tot pe un 
spatiu ce ar trebui sa fie verde), gesturi care au incercat sa ascunda ilegalitatea 
afaceristilor valceni (sustinuti de reprezentantul unei primarii corupte unde au fost arestati 
de curand primarul si viceprimarul), speram sa nu fi influentat raportul expertizei ordonate 
de Tribunalul din Targoviste. Poate ca ar trebui remarcat si faptul ca "plantarile in 
compensatie a taierilor ilegale facute, prin sadirea a 150 de arbori in doua cartiere 
valcene"  dovedite prin cateva fotografii cu aceleasi imagini luate din unghiuri diferite  au 
fost insotite si de o lista in care 60 de kilograme de iarba erau echivalate cu 60 de arbori...  
 
25.08 - Am fotografiat undeva la Constanta, pe teritoriul abandonat al IATC, un stol de 
vrabii condus de un papagal bleu. O dovada a schimbarilor climatice... 
 
26.08 - Blocuri inalte, sinistre si inghesuite, construite pe plaja de la Navodari, uratesc o 
zona ce ar fi putul sa fie superba. Au aflat autoritatile locale cate ceva despre normele 
urbanistice?  
 
28.08 - Doamna Flavia Scurtu ne relateaza cum in zona soselei Giurgiului, casapita tembel 
de Administratia Strazilor prin raderea a peste 550 de arbori, a mai aparut si un restaurant 
"MIRMIR" care a ras si el cativa arbori. 
- Din  comuna Bujoreni (Valcea), printr-o scrisoare adresata  ONG-ului ECO-CIVICA, ni se 
relateaza o cascada de ilegalitati savarsite de catre un fel de potentat al locului. 
 
29.08 - Sesizam Garda Nationala de Mediu cu privire la situatiile semnalate cu o zi inainte. 
Le solicitam si rezolvarea situatiei santierului situat la intersectia Liviu Rebreanu cu Barajul 
Dunarii (pe locul unei foste betoniere), unde noroiul antrenat de anvelopele unor 
autocamioane devine materie prima pentru mizeria de pe carosabil, contribuind dupa 
uscarea lui si la calitatea prafuitoare a aerului bucurestenilor. 
- Aflam ca noul „sport national”, cursele cu ATV-uri, dupa ce a cotropit zona Predealului, a 
ajuns si pe plajele litoralului, spre disperarea turistilor veniti aici sa se relaxeze, sa scape 
de zgomot si de poluare. 



 
30.08 - Baneasa Investment, care doreste sa construiasca un ansamblu imobiliar pe 224 
de hectare din vecinatatea padurii Baneasa, refuza elaborarea unui studiu de impact 
solicitat de Comisia de Avizare Tehnica de pe langa A(R)PM Bucuresti. Toate CUT-urile si 
POT-urile au fost modificate in defavoarea spatiilor verzi. Printre enormitatile pretinse de 
investitori enumeram cateva: 5000 de locuri de parcare la 40.000 de locuitori; trafic poluant 
si circulatie sufocanta; generarea unor cantitati de ape reziduale si pluviale ce nu vor putea 
fi preluate de retelele de canalizare; deteriorarea dramatica a biodiversitatii din zona. De 
teama unui litigiu in instanta, A(R)PM a acceptat acest atentat grav la sanatatea 
bucurestenilor. ECO-CIVICA, care se opune acestei noi violari ale calitatii mediului zonei 
Capitalei, va chema in fata instantei de judecata Agentia Regionala de Protectie a Mediului 
Bucuresti  pentru nesabuinta deciziei sale de a se trece peste faza privind studiul de 
impact. 
- Si SC CREATV IMOBILIARE vrea sa edifice in Voluntari, Ilfov un ansamblu rezidential ce 
va gazdui 12.000 de locuitori pe 120.000 mp (12 hectare). Se poate deduce clar ca 
densitatea locuitorilor este de peste zece ori mai mare decat aceea a Bucurestiului si de 
aici si celelalte mari neajunsuri (poluare, spatiu verde insuficient, ape menajere si pluviale 
imposibil de preluat, trafic infernal). Nu putem sa ne opunem in instanta tuturor acestor 
malversatiuni... 
 
31.08-02.09 - Constat cu suparare (cu ocazia unei deplasari la Baia Mare) ca in trenuri se 
fumeaza in continuare, desi a aparut o hotarare de guvern speciala in acest sens. Inclusiv 
controlorii trenului, care ar trebui sa vegheze la aplicarea acestei reglementari, isi bat joc 
de ea... 
 
04.09 - La Camera de Comert si Industrie a Romaniei a avut loc, in cadrul unui "Program 
de desfasurare a campaniei de constientizare a publicului in domeniul IPPC", prima 
conferinta pe acesta tema. A participat si ministrul de resort, Attila Korodi. In luarea sa de 
cuvant, reprezentantul Eco-Civica a mentionat faptul ca poluarea cauzata de traficul din 
Bucuresti (care depaseste de peste doua ori poluarea industriala) nu este contracarata in 
nici un fel prin acest „Program de Prevenire si Control Integrat al Poluarii”. Reprezentantii 
Irlandei si Danemarcei, conferentiari din partea UE, ne-au comunicat ca nu intampina 
asemenea probleme datorita vanturilor si vecinatatii tarilor lor cu zonele marine, dar ca 
germanii au rezolvat situatia prin taxe si amenzi foarte mari aplicate celor care contribuie la 
poluarea si aglomerarea traficului, ca si prin promovarea transportului in comun si a 
deplasarii cu bicicleta. La intrebarea noastra privitoare la modul in care au rezolvat tarile lor 
problema haldelor de steril care la noi ocupa mii de hectare de terenuri imobilizate si 
infestate, raspunsul a fost ca ei nu au avut asemenea probleme si ca, in Romania, 
guvernantii ar trebui sa rezolve problema...  
 
06.09 - Comisia de Analiza Tehnica de pe langa Agentia Regionala de Protectie a Mediului 
Bucuresti este din ce in ce mai solicitata de persoane care doresc mutilarea a ceea ce a 
mai ramas cadru natural din Bucuresti si imprejurimi. Astfel:  
- SC MH BUCHAREST PROPERTIES ridica, pe locul unei foste livezi intinse pe 9,3 
hectare, 111 case de vacanta; 
- SC COMERCIA ROMANIA SRL solicita printr-un PUZ modificarea POT-ului de la 45% la 
70% pentru construirea in str. Ermil Pangrati nr. 22-A (vizavi de intrarea in TVR) a unui 
imobil de P+6+2 retrase, intr-o zona de case, aiurita spre Dorobanti de aprobari urbanistice 
contra naturii;  
- SC DO.IT ARHITECTURA SRL, tot printr-un PUZ, urmareste construirea unui „parc 
rezidential". Acest concept inexistent la noi este de fapt paravanul care ascunde 
schimbarea destinatiei unei zone de 24 hectare din Bucuresti, situata pe bd. Vasile Milea si 
avand clasificarea urbanistica "V1A", intr-un regim de proprietate privata (care dispune 
discretionar de acest oras cu complicitatea edililor sai). Cum poti realiza pe V1A imobile de 
P+22 sau, cum am auzit data trecuta, P+40? Nu am putut fi de acord si le-am cerut 



acestor "capuse de mediu" un studiu de impact. Profesorul Enache de la Facultatea de 
Arhitectura, sustine promovarea acestui  proiect?! 
- In spatele vilei Mina Minovici, pe o zona V1, se intentioneaza constuirea unor birouri. L-
am timis pe proiectant la plimbare... 
Nu intelegem cum Comisia de Urbanism a PMB accepta asemenea anormalitati... 
 
07.09 - Transmitem prin fax obiectiunile noastre, prealabile unor procese in instanta pentru 
abuzurile savarsite de A(R)PM Bucuresti, catre cei de la Strandul Tineretului (care au 
distrus si deturnat in mare proportie destinatia initiala a acestei baze sportive) si catre 
Consiliul General al Municipiului Bucuresti. pe care il avertizam (prin exemplificari 
punctuale) asupra gravei deteriorari a calitatii mediului Capitalei. 
 
09.09 - Ne exprimam rezerva (dupa citirea unui articol din Cotidianul) fata de construirea a 
49 de vile cu 822 de apartamente (cu 500 de locuri de parcare) in zona "Terasele 3 Brazi" 
de langa Predeal. Noul prejudiciu adus naturii si muntelui va face sa prolifereze averea 
celor ce permit asemenea matrapazlacuri situate la limita sau in afara legii. L-am intrebat si 
il intreb pe deputatul Petre Lificiu, fost sef al Partidului Ecologist din Romania (proaspat 
fuzionat cu formatiunea lui Gigi Becali),  devenit si el predelean de week-end (prin 
construirea unui viloi-hotelas prin zona), care este pozitia lui fata de aceasta noua 
amputare a acestei parti din rezervorul de oxigen si "frumusata" al tarii. 
 
10.09 - Dragos Bucurenci este mandru ca a reusit (conform unei relatari din Ev. Zilei) sa-i 
convinga pe cativa copii, ridicati la randul de „comisari de mediu”, sa-si toarne parintii sau 
sa ii amendeze in cazul unor greseli savarsite de acestia. Parca si comsomolistii sovietici 
au ajuns la asemenea performante... 
 
11.09 – Primim cu stupoare vestea ca Primaria Sectorului 6 doreste sa confiste aberant 2 
hectare de spatiu verde aflat in curtea Institutului de Cercetari Chimice. Cica terenul ar fi o 
solutie reparator-compensatorie fata de un tert cetatean strain. Frumos, domnule Poteras! 
 
13.09 - Aflam cu netarmurita durere in suflet ca directoarea Agentiei de Protectie a Mediului 
Bucuresti, doamna Carmen Stuparu, "a fost demisonata". Ne bucuram ca performantele 
sale "costande" au reusit sa o indeparteze de functia careia nu-i era de loc harazita. 
Probabil ca si ajutorul nostru a contat intrucatva. Sa-i fie ecologia usoara...  
- CAT-ul saptamanal a reprogramat PUZ-ul profesorului Viorel Hurduc, seful comisiei de 
urbanism din CGMB, care doreste sa ridice imobile turn (29 de etaje) pe un spatiu verde 
din vecinatatea Casei Presei Libere. Proiectantul delegat care l-a reprezentat in fata 
comisiei (dat fiind conflictul de interese de care a fost acuzat de catre ECO-CIVICA) ne-a 
aratat un PUZ cu stampila lui Hurduc si a promis ca va aduce o Hotarare a Consiliului 
General prin care clasificarea "V" va deveni zona construibila. Ne-am exprimat intentia de a 
rezolva acesta noua blasfemie in fata instantelor de judecata. 
- Ceva similar s-a petrecut si in spatele vilei Minovici, unde adresa postala Bucuresti-
Ploiesti nr. 1 aflata dintotdeauna pe un spatiu verde (V1c) a devenit, doar dupa vreo doua 
saptamani, teren construibil (CB2)... 
- Un caz interesant, ce pare a se repeta si prin alte parti, este cel existent in comuna 
Mogosoaia unde hulpavitatea de castig a primariei a dus la vinderea a tot ce se putea. 
Actualmente nu mai exista teren pentru amplasarea obligatorie a unei statii de epurare. 
Putem deduce cum se va metamorfoza calitatea apei lacului strajuit de superbul Palat 
Mogosoaia... 
 
14.09 - Garda Nationala de Mediu Bucuresti ne furnizeaza, cu nr. 2565 din 14.09.2007, un 
raspuns din care reiese ca patronii restaurantului SC MIRMIR SRL (care conform unei 
sesizari taiasera cativa copaci intr-o zona unde edilii bucurestenilor deja sacrificasera inutil 
peste 550 de arbori) de pe soseaua Giurgiului nr. 126 au fost controlati. Verdictul 
controlului a fost ca "nu s-au constatat elemente care sa duca la concluzia ca s-au efectuat 



defrisari de copaci pe amplasamentul respectiv". Comisariatul Municipiului Bucuresti a 
dispus ca masuri: "proprietarul se obliga sa nu efectueze defrisarea arborilor de pe 
amplasament decat dupa obtinerea avizului de la PMB, Directia ALPAB". 
 
15.09 - Cei care facusera sesizarea mai sus pomenita ne-au remis fotografii care contrazic 
cele transpuse in scris de catre Garda de Mediu cu o zi in urma, asa ca revenim cu o noua 
interventie la GNMB si cerem noi precizari in acest caz... 
 
22.09 - Primim din partea unei studente din anul 6 a Facultatii de Arhitectura „Ion Mincu” 
din Bucuresti solicitarea de a o ajuta pentru a elabora un studiu din care sa reiasa 
"influenta traficului auto asupra spatiilor verzi". Ii raspundem ca o vom sprijini in acest 
demers. 
 
25.09 - Il felicitam pe Dragos Bucurenci pentru filmul realizat la TVR1, film in care trece in 
revista o parte din bombardamentul cu noxe la care este supus, in special, bucuresteanul. 
 
26.09 - Aflam la CAT-ul saptamanal ca REMAT HOLDING CO va monta un Schedder de 
2250 CP, utilaj ce va putea prelucra 40-60 tone pe ora de resturi tocate si reciclate 
rezultate de la autoturismele casate. 
 
29.09 - Jurnalul National ne citeaza pe trei pagini de ziar (inclusiv pe pagina 1) in articolul 
"ATENTIE, IAR SE TAIE PARCURI".  Sunt mentionate contributii ale Eco-Civica si citate 
din Jurnalul de pe site-ului nostru. 
 
01.10 - Ii intrebam pe cei de la APM Valcea, pe reprezentantii Garzii Nationale de Mediu si 
pe ministrul Attila Korodi daca exista un aviz sau un acord de mediu eliberat de APM 
Valcea pentru construirea unui parking ce va deservi mall-ul River Plazza din Ramnicu 
Valcea. Mentionam ca acest nou obiectiv, adiacent magazinului River Plazza (constructie 
ridicata ilegal pe un spatiu verde din parcul central al orasului), este amplasat in zona de 
protectie sanitara a raului Olt, la o distanta mai mica de 50 de metri de luciul apei, 
incalcand astfel prevederile legii apelor. 
 
02.10 - Il anuntam pe ministrul Attila Korodi cu privire la pozitia noastra in cazul parcelarii si 
lotizarii celor 20 de hectare ale parcului Cornitoiu din Craiova. De asemenea, ii aducem la 
cunostinta si cazul parcarii de la Ramnicu Valcea, realizata de edili pe zona de protectie a 
Oltului. 
- Cerem Garzii Nationale de Mediu un punct de vedere cu privire la executarea unei parcari 
pe malul Oltului, in zona de protectie sanitara a raului. Parcarea va deservi supermarketul 
River Plazza, magazin construit ilegal pe 5000 mp ai fostului parc central (ras de pe 
suprafata pamantului) din Ramnicu Valcea. 
 
03.10 - Anuntam Consiliul Local al Municipiului Craiova ca nu putem fi de acord cu 
deturnarea destinatiei a 20 de hectare de spatiu verde din Craiova. Menirea parcului 
Cornitoiu, clasificat in Planul de Urbanism Zonal (PUZ) drept spatiu verde, a fost 
nesocotita, acesta fiind parcelat prin grija edililor olteni in loturi pentru vile. Vom chema 
Primaria Craiova sa-si justifice gestul "ecologic" in fata tribunalului. 
- Trimitem APM Bucuresti, punctul nostru de vedere cu privire la raportul asupra studiului 
de impact privind marirea parcarii stadionului Dinamo. Dupa ce evidentiem cateva 
exprimari neprofesionale sau pe langa subiect a autorilor studiului, remarcam ca: 
 - Nu s-a amintit nimic despre efectul defrisarilor (este vorba de peste 100 de arbori) asupra 
calitatii aerului de acolo si din zona; 
 - Nu s-a exprimat intentia, prin panouri, de a-i anunta pe riverani despre desfasurarea 
acestui proiect; 



 - Nu a avut loc o Dezbatere Publica, etapa obligatorie, conforma cu cele stipulate in Legea 
Mediului si in Conventia de la Aarhus care prevede participarea publicului in luarea 
deciziilor unor proiecte ce pot avea impact asupra mediului inconjurator; 
 - Nu a fost mentionat si cuantificat efectul defrisarii arborilor asupra calitatii aerului din 
zona riverana; 
 - Nu s-a evocat cresterea poluarii cu benzen cauzata de sporirea numarului de 
autovehicule si, totodata, nu s-a spus nimic nici despre intensificarea zgomotului din arie. 
 
- Eco-Civica a ramas singura in fata elanului destructiv de spatiu verde al lui Costica 
Costanda prin votul Consiliului General al Municipiului Bucuresti care s-a temut sa nu-i fie 
imputate pretentiile banesti ale acestui magnat de carton. ONG-ul nostru va cauta sa 
salveze Parcul Bordei. Halal administrare a intereselor bucurestenilor, domnule Videanu & 
Co! 
 
04.10 - In Comitetul Special Constituit si in Comisia de Analiza Tehnica ale Agentiei 
Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti si APM Bucuresti au fost discutate 
cateva propuneri de proiecte, memorabile. Astfel: 
- Craciunescu Daniel solicita un PUZ pentru ridicarea unei locuinte pe un teren mlastinos 
de 2500 mp, cu fundatia in apa. Zona vizata din Pantelimon, de linga lacul Cernica, 
propusa ca zona umeda de protectie a lacului (conform recomandarilor UE), se doreste a fi 
garnisita cu un strat de 2,5 m de material de umplutura. Se incalca astfel Legea Apelor 
Romane care prevede o zona de protectie de 50 m de la malul lacului. Beneficiarului  i s-
a cerut acordul Academiei pentru a nu exista riscul modificarii brutale a biodiversitatii in 
aceasta zona de stufaris intinsa pe 8 hectare. Proprietarul viitoarei constructii ne-a promis, 
in public, ca va obtine acest acord, fara probleme, eventual cu "spaga"... 
- SC PAD CONSTRUCTII SRL urmareste modificarea unui PUZ aprobat initial cu un POT 
de 45, la 70,5%. Suprafata vizata de pe str. Hatmanul Arbore isi va modifica inaltimea de la 
P+3 la P+6, in pofida incalcarii flagrante a regimului de inaltime a zonei, intr-o arie cu 
o densitate enorma de automobile parcate in imediata vecinatate a Spitalului de Urgenta 
Floreasca si, mai ales, langa o casa cu parter careia nu i s-a luat in considerare 
umbrirea de care va "beneficia". Interesant este ca in zona nu exista nici un arbore si nici 
intentia de a se planta ceva de catre modificatorul de PUZ. Am cerut legalizarea proiectului 
prin  amenajarea  unor spatii verzi si obtinerea unui acord din partea proprietarilor casei 
invecinate. 
- SC SOLIDO ESTATE SRL isi propune ridicarea unui ansamblu de locuinte pe 5 hectare 
ale malului lacului Grivita. Imobilele, de la P+4 la P+6 si P+12, vor avea in jur 60% spatii 
verzi. Arhitectul Bogoescu, fost Arhitect-sef al Bucurestiului a uitat sa ne spuna ca zona 
clasificata drept V4 (ce a fost retrocedata familiei Bazilescu) are de fapt doar 2 hectare cu 
titlu de proprietate. Dupa lamurirea aspectelor juridice pentru restul de 3 hectare, vom 
putea discuta pe marginea legalitatii construirii pe zone verzi. Este straniu cum acest 
proiect a primit felicitari din partea Comisiei de Urbanism a CGMB... 
- SC EMPIRE DEVELOPMENT SRL doreste un PUZ in Giurgiului 173-B, pe 5000 mp. Aici 
se intentiona amplasarea a 200 de apartamente si 200 de locuri de parcare. Aria de spatiu 
verde/locatar este de 2,5 mp. Adica de peste 10 ori mai putin decat ne recomanda normele 
UE (ce vor deveni lege si pentru Romania) si ne indeamna demagogic Primarul Videanu . 
- In sedinta de astazi am asistat si la un REGAL. Proiectul lucrarilor de decontaminare a 
terenului pe care va fi ridicat sediul PETROM CITY (ce va fi pus in practica de firma 
germana Strabag Zublin) prezentat de Stefania Chiriac (membru fondator al Eco-Civica) de 
la AMEC presupune extragerea, intr-un interval de 3 ani, a circa 12.000 mc de reziduuri 
petroliere ce au contaminat freaticul din zona in perioada cand pe acest teren existau 
depozitele COMPETROL. Instalatiile simple si ingenioase vor trimite combustbilul  
recuperat  catre rafinarii, iar freaticul va fi redat normalitatii dupa 30 de ani de imbacsire. 
Apele freaticului prelucrat, din care au fost extrase produsele petroliere, vor fi eliberate, 
concomitent cu purificarea lor, in zona de amonte a instalatiei.    
 



05.10 - Un alt copac toaletat tembel acum doua veri s-a uscat total si a fost taiat. De la 
geamul meu din  dormitor pot admira acum direct santierul si picamerele care demoleaza 
bazinul de inot al fostului strand Obor. Extrapoland la numarul de arbori bucuresteni 
chilugiti similar, putem spune ca detinem in acest domeniu al toaletarilor tembele un record 
demn de Guiness Book si anume ca peste 100.000 de arbori se usuca anual din cauza 
ciopartirii cu 80-90% a volumului coroanelor lor, in locul unui maximum permis de 30%. Va 
readuc aminte ca toaletarile arborilor se fac doar primavara sau toamna tarziu. Nu si la noi 
in Capitala,  unde marea majoritate a acestor agenti depoluanti sunt imbranciti spre 
"sinucidere" in mijlocul iernii sau verii. 
 
08.10 - Doar in aceasta zi am avut pe rol, in procesul Parcului Bordei, patru aparitii in fata 
instantei la Curtea de Apel. In ultima luna am avut vreo zece. Inertia judecatii este mare. 
Astfel, astazi, desi cu doua zile in urma Consiliul General al Municipiului Bucuresti isi 
daduse acceptul modificarii PUZ-ului in favoarea lui Costanda (pentru ca membrii 
Consiliului sa nu fie nevoiti sa plateasca daune "proprietarului"), instanta de judecata nu 
aflase evenimentul. Asa ca doar la termenul urmator se va depune o notificare prin care 
instanta va afla ce se petrecuse cu mult timp in urma... 
 
09.10 - In cadrul campaniei S.O.S. SALVATI SPATIUL VERDE sustinuta de Jurnalul 
National, in aricolul intitulat "Poleiala verde din sectorul parcarilor" (pagina 8) au fost 
relevate aspecte remarcate de Eco-Civica cu privire la distrugerea  spatiilor verzi din 
Sectorul 3 si nu numai. Au fost trecute in revista  atat distrugerile acceptate de edili in 
Parcul Prisaca Dornei si in curtea scolii 200 (unde au aparut doua blocuri turn, mutilandu-
se cu 80% curtea scolii), cat si cazurile unor blocuri ridicate in strada Postavarului  sau in 
zona parcului IOR (Cuza). 
 
10.10 -  Grupul de Dialog Social si Fundatia Eco-Civica au organizat dezbaterea  „Strandul 
Tineretului  redat  sportului sau dat cadou dezvoltatorilor imobiliari?". Domnull Radu 
Filipescu, presedintele GDS si Dan Trifu, vicepresedinte Eco-Civica au aratat cum 
baza sportiva Strandul Tineretului  a ajuns abuziv pe mana unor speculanti imobiliari 
precum Puiu Popoviciu, Sorin Rosca Stanescu si altii. Acordul inconstient sau  
pa(r)sivitatea Agentiei Nationale pentru Sport, care prin reprezentantii de la CNS Lia 
Manoliu (invitati la dezbatere) au permis matrapazlacuri imobiliare speculative avand ca 
rezultat taierea unui mare numar de arbori si construirea pe spatiul verde a unor obiective 
fara autorizatii, au putut fi discutate in absenta acestora. Se poate intui, fara dubiu, ca 
pentru alde Popoviciu & Co. disparitia bazei  sportive nu conteaza. Acest 
gest iresponsabil s-ar putea realiza doar printr-o Hotarare de Guvern si construirea in 
prealabil a unei alte baze similare la o distanta de sub 500 m fata de cea 
desfiintata. Astepam raspunsurile domnului Octavian Belu si modul de rezolvare a acestui 
nou abuz. In momentul in care Eco-Civica a depus notificarea prealabila chemarii in fata 
instantei de judecata a Complexului National Sportiv Lia Manoliu, reprezentantii oficiali 
ai acestui for au afirmat: "frectie"... 
- Jurnalul National a mentionat punctul nostru de vedere cu privire la legea votata de 
Senat, lege conform careia de acum inainte este interzisa construirea oricarui fel de 
obiectiv pe spatiul verde. Ideea sugerata de noi si senatorului Marinescu a devenit o 
initiativa parlamentara ce a fost validata de Senat. Asteptam si votul Camerei Deputatilor. 
"Este si un succes al societatii civile prin care speram ca si alte parcuri sau zone verzi sa 
nu mai cada prada investitorilor imobiliari", a fost declaratia Eco-Civica. 
 
11.10 - Initiatorii unui PUZ situat pe strada Jandarmeriei colt cu DN1 vor acceptul Comisiei 
de Avizare Tehnica de pe langa APM Bucuresti pentru raderea a 6 hectare de padure 
(circa 1300 arbori). Exista chiar si un raport favorabil pentru promovarea acestul nou 
macel, raport  care in esenta spune ca arborii de acolo  s-au uscat din cauza poluarii din 
trafic?! I-am trimis la plimbare. 



- SC ARGES IMPEX SRL, dupa ce a ridicat  un  P+4 in  spatele Casei  Presei Libere (str. 
Menuetului) fara a avea documentatia care sa-i permita efectuarea constructiei, doreste 
acum un acord de mediu! Au taiat arbori, au betonat spatiul verde cum au vrut si acum 
doresc legalizarea porcariei! Colegul nostru de comisie de la Sectorul 3, domnul 
Georgescu, a afirmat: "Noi nu avizam betoanele!". 
 
13.10 - Sesizam Garzii de Mediu aspecte privind legalitatea si disconfortul generat de un 
santier aflat in spatele imobilului din bd. Ferdinand nr. 141. Praful si zgomotul generate zi-
lumina de picamere si molozul rezultat pun la grea incercare nervii si sanatatea locatarilor 
invecinati care nu au fost avertizati despre lucrarile ce se defasoara probabil si fara 
autorizatie de mediu. Asteptam masurile ce se impun. 
 
14.10 - Intervenim in Jurnalul National la articolul ce se referea la Garda da Mediu. Noul 
comisar sef a luat decizia desfiintarii Comisariatelor Regionale, gest in urma caruia "Garda 
de Mediu va fi intarita". Nu intelegem cum poate fi intarita GNM prin nesuplimentarea 
numarului comisarilor. Avem un numar de comisari de 50 de ori mai mic decat alte state 
care au cu mult mai putine probleme de mediu decat noi. Parisul avea, in anul 2000, 3600 
de persoane implicate doar pentru problematica calitatii aerului si a zgomotului. Noi, acum 
in Bucuresti, avem vreo 20 de inspectori... 
 
15.10 - Garda de Mediu Valcea raspunde sesizarii noastre referitoere la construirea unei 
parcari ce va deservi supermarketul River Plazza, ridicat pe malul raului Olt (de fapt al 
paraului Olanesti, dupa cum am fost corectati). GNM Valcea se ascunde dupa afirmatiile 
din studiul de impact si raportul la studiul de impact, documente ce au fost favorabile 
beneficiarului. E interesanta si fraza conform careia "Urmeaza ca in perioada imediat 
urmatoare sa efectuam un control pentru verificarea respectarii conditiilor impuse prin 
acordul de mediu". Dar pana acum ce ati facut, fratilor? 
 
16.10 - Primim din partea Tribunalului Bucuresti o COMUNICARE ce ne 
transmite  HOTARAREA CIVILA nr. 56 din data de 8 iunie 2007 referitoare la Dosarul nr. 
43858/3/2006. Eco-Civica cerea anularea actului administrativ emis de Primarul 
Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin care ZONA 
VERDE A PARCULUI PRISACA DORNEI DIN SECTORUL 3 A FOST LOTIZATA SI 
TRANSFORMATA IN ZONA DE CONSTRUCTII. Dupa trecerea in revista a disputei dintre 
parti, proces in care Eco-Civica demonstreaza clar ca acolo era o zona verde si deci nu se 
putea sa-i fie deturnata functiunea mentionata in normele urbanistice si in Legea Mediului, 
s-a decis ca drepturile unui proprietar dintre cei care au fost pusi in posesie pe acest teren 
de 7,2 hectare primeaza asupra dreptului cetatenilor Bucurestiului  la un mediu sanatos. Ca 
atare, Presedintele Tribunalului, Daniel Radu  si grefiera Catalina Stricescu semneaza o 
HOTARARE conform careia "Respinge actiunea privind pe reclamanta ORGANIZATIA 
NEGUVERNAMENTALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ECO CIVICA cu sediul in 
Bucuresti, sector 2, Bd. Ferdinand nr. 141 A, et. 3, ap. 25, impotriva paratului CONSILIUL 
GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si in contradictoriu cu PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI, ambii cu sediul in Bucuresti, sector 5, Bd. Regina Elisabeta 
nr. 47 ca neintemeiata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta 
publica, astazi 08.06.2007". Este de remarcat ca, desi acest proces nu s-a terminat inca, 
lactiunile de defrisare pe teritoriul parcului Prisaca Dornei, precum si lucrarile de construire 
a unor imobile au inceput - ilegal - de cateva luni... 
 
17.10 - Cu data stampilei postei de astazi, Agentia Nationala pentru Sport, prin "Directia 
Resurse Umane, Informare, Relatii Publice, Secretariat, Contencios", ne remite scrisoarea 
nr. 357/30.08.2007 (dupa 48 de zile de la datarea ei), ca raspuns la o sesizare facuta de 
noi cu peste trei luni in urma. Punctul de vedere al ANS incearca sa justifice neputinta sa, 
pasand vina asupra celor carora le-a inchiriat baza sportiva a strandului Tineretului. Noile 
constructii ridicate pe spatiul verde, scoaterea din circuit a bazinelor de inot si a unor 



terenuri de tenis, taierea arborilor si mutilarea zonei de agrement prin carciumizarea bazei 
nu incumba responsabilizarea ANS!? De fapt s-a demonstrat ca, prin pasivitatea sa, ANS a 
permis nelegiuirile care s-au comis acolo, terfelindu-se regulamentele de urbanism, legea 
sportului (care nu permite deturnarea functiunii initiale a bazelor sportive), legea protectiei 
mediului si HCGMB nr. 10/2001 care prevedea plantarile in compensatie in cazul unor 
defrisari. 
 
18.10 - Se doreste ridicarea unei hale industriale pe Splaiul Unirii nr. 969 (in Vitan), pe un 
spatiu clasificat ca V1A, peste caseta de apa ce apartinea Apelor Romane! Interesant este 
ca acest proiect, discutat la CAT-ul APM Bucuresti, avea si Certificatul de Urbanism nr. 
1267/03.05.2007...  
- Cteva hale de la Timpuri Noi se dezafecteaza si vor fi mutate in comuna Jilava. Presiuni 
imobiliare, deh... Raman acolo, relativ depozitate, multe sute de kilograme de cianuri si alte 
substante chimice neprietenoase... 
- UNICER Sfanta Maria, asezamant care se ocupa de ingrijirea unor copii, vrea sa 
transforme o portiune dintr-o baza sportiva amplasata pe un spatiu verde (V1A), langa 
intreprinderea Electroaparataj, intr-un restaurant cu 17 locuri de parcare. CAT-ul a respins 
aceasta stranie doleanta care incalca legea mediului si legea sportului.  
 
19-20.10 - O deplasare facuta la filiala Ordinului Arhitectilor din Bacau m-a „linistit”. Exista 
orase in Romania care stau si mai prost decat Bucurestiul privitor la numarul de metri 
patrati de spatiu verde pe cap de locuitor. Bacaul are doar vreo 2 mp. Pe drumul de la gara 
la Hotelul Moldova peste 90% din arborii de aliniament lipseau. A doua  zi, praful din oras 
mi-a confirmat dezastrul ecologic al urbei. In tren, si la dus si la intors, am observat abateri 
de la interdictia fumatului... 
 
22.10 - Dosarul 23880/3/2007 al procesului pe care Eco-Civica il sustine impotriva 
afaceristului Costica Costanda la Tribunalul Bucuresti pentru a incerca salvarea parcului 
Bordei a devenit mai stufos. Asfel, subscrisii Costanda Costica si Costanda Maria au depus 
o intampinare prin care "se solicita respingerea actiunii formulate de Fundatia Eco-civica". 
Dintre motivele invocate de avocatul partii adverse amintim:  
 * Lipsa interesului in promovarea actiunii. Acest titlu contine explicitari de genul: "Pentru 
promovarea unei actiuni judiciare reclamantul trebuie sa indice un interes direct si 
personal" ori  "Ca urmare a demersului judiciar, asupra reclamantei nu se rasfrange nici un 
folos" ori aluzia "Ar trebui admis ca pot sa apara contestatatori de profesie". Alte 
consideratii juridice legate de faptul ca acolo este zona V4, consideratii care demonstreaza 
clar ilegalitatea construirii pe un spatiu verde in cazul inceperii proiectului lui Costanda, par 
a nu conta in fata argumentelor dreptului la proprietate.  Avocatul familiei Costanda a uitat 
sa pomeneasca in cererea adresata tribunalului, de respingere a actiunii noastre, despre 
dreptul cetatenilor la un mediu curat stipulat de Constitutia Romaniei si de legea mediului, 
precum si de obligatiile ce revin tarii noastre prin adoptarea legislatiei specifice statelor 
membre ale UE.        
- Jurnalul National ne citeaza in patru randuri cu privire la situatia spatiilor verzi din 
Bucuresti. Poate ca cea mai importanta este afirmatia unui membru al Eco-Civica care, 
evaluand obiectivul ce ni se impune de UE conform caruia pana in anul 2013 trebuie sa 
avem cate 26 mp spatii verzi/cap de locuitor, conchide: "Numai in conditiile in care nu se 
mai construieste deloc in Bucuresti in urmatorii ani, iar numarul locuitorilor scade la 
700.000 avem sansa sa ne incadram in cerintele europene. Or in Capitala se mananca 
spatiul verde de la o zi la alta. Cu fiecare masina care se inregistreaza zilnic in Capitala, 
bucuresteanul mai pierde ceva din zonele verzi". De fapt declaratia originala semnala faptul 
ca pentru fiecare autovehicul inmatriculat dispar 1,2 arbori si spatiul verde adiacent 
acestora... 
 
26.10 - Expozitia fotografica intitulata ganeric "Protectia Mediului si a Peisajului?" vernisata 
vineri, 25 octombrie 2007, orele 17.00 la  sediul Ordinului Arhitectilor din Romania, str. 



Pictor Arthur Verona nr. 19. Cele circa 110 imagini comentate au sfichiuit comportamentul 
unor autoritati care sunt partase si chiar complice la dezastrul ecologic generat la noi. 
Contributia la aceasta stare de fapt revine in mare masura si cetatenilor needucati sau 
ignoranti. Cei prezenti la inaugurarea evenimentului, inclusiv reprezentanti ai mass-media, 
au putut asista la o discutie despre protectia ambientului, cu "probe" din Bucuresti, de pe 
Valea Prahovei ori de pe litoralul Marii Negre. Autorul, Niculae Radulescu-Dobrogea, a 
promis continuarea zbaterilor ONG-ului Eco-Civica pentru cauza temperarii isteriei 
distructive ce a cuprins localitatile tarii. Printre cei prezenti au putut fi remarcati staff-ul de la 
Libra Bank, Uca Marinescu (singurul roman care a atins cei doi poli ai planetei), numerosi 
arhitecti, producatori de televiziune, ziaristi, reprezentanti ai unor ministere, colegi si 
prieteni ai autorului. 
- O stire privind vernisajul expozitiei a fost publicata in Jurnalul National. 
- Dorin Marian, seful Cancelariei Primului Ministru, ne asigura de sprijinul sau in demersul 
pe care Eco-Civica il face alaturi de GDS pentru salvarea Strandului Tineretului. 
Mentionam ca cele doua reprezentante ale societatii civile au deschis o actiune in instanta 
impotriva afaceristilor care au reusit in mare parte sa transforme acesta traditionala baza 
sportiva (subordonata Complexului Sportiv Lia Manoliu) intr-o afacere comerciala, 
incalcand legislatia de mediu, cea a sportului, cea privind urbanismul, constructiile si nu 
numai. 
 
29.10 - In sala de consiliu a Universitatii de Arhitectura „Ion Mincu” din Bucuresti a avut 
reuniunea anuala a staff-ului Ordinului Arhitectilor din Romania. In deschiderea dezbaterii 
intitulate "Cum protejam Peisajul?, reprezentantul Eco-Civica a comentat circa 80 de 
imagini surprinse in ultimul an prin tara. Printre autorii distrugerii peisajului si naturii au fost 
mentionati si arhitectii care, uneori orbiti de castiguri, fac compromisuri cu deontologia lor 
ori cu ceea ce ne-a lasat Dumnezeu. Am mentionat, ca o reusita colectiva a celor care 
cauta sa limiteze distrugerile zonelor verzi, aparitia OUG 98/2007 care nu mai permite 
ridicarea nici unei constructii pe spatiul verde indiferent de regimul de proprietate al 
acestuia. Din luarile de cuvant a unor arhitecti din tara si strainatate, am extras: 
 - "Copacul pare a fi un inamic"; 
 - "Orasul e centrul conflictului major dintre om si mediu"; 
 - "In Franta nu se face proiect de drumuri fara un proiect de peisagistica"; 
 -"Exista o tehnica de lasare a terenurilor amenajate ca spatiu verde ca acestea sa se 
degradeze pentru ca apoi sa existe motive sa fie deturnate" 
- "Clujul a pierdut 10% din ariile verzi dupa '89"; 
- "Timisoara nu va putea ajunge la 26 mp de spatiu verde pentru un locuitor"; 
- "Este o utopie sa afirmi ca Bucurestiul are acum 20 mp de spatiu verde pentru un locuitor 
si ca va ajunge la 26 in 2013"; 
- "La Szeged orice proiect trebuie sa aiba apostila Gradinarului Orasului". 
 
30.10 - Comisariatul Judetean Dolj al Garzii Nationale de Mediu ne raspunde prin 
scrisoarea nr. 1925/30.10.2007 ca "Parcul Cornitoiu nu mai apartine domeniului public al 
Municipiului Craiova". Pe noi ne interesa daca a existat un acord de mediu eliberat de 
Agentia pentru Protectia Mediului Dolj prin care sa se accepte modificarea Planului de 
Urbanism General care a permis aceasta metamorfozare perversa a acestei arii clasificate 
urbanistic drept "V". Se stie ca, dupa trecerea in domeniul privat a celor 20 de hectare de 
parc,  terenul a fost lorizat (de catre „baietii destepti”) in cateva sute de parcele pentru a fi 
speculat imobiliar. Refacem cererea adresata Garzii de Mediu Dolj si resolicitam cordul de 
mediu obligatoriu ce trebuia eliberat de APM Dolj. 
 
31.10 - Tot Jurnalul National, dupa parerea noastra cel mai cuplat cotidian la lungimea de 
unda a "verdelui", ne citeaza intr-un articol semnat de Monica Andrei Capatos, mentionat 
chiar pe prima pagina si detaliat in pagina 8. Ne exprimam aici punctul de vedere cu privire 
la sansa pe care o au bucurestenii de a ajunge la 26 mp de spatiu verde pe cap de 
locuitor... 



01.11 - Uluitor! ADP sectorul 2 ne trimite urmatoarea scrisoare "Urmare a adresei dvs 
inregistrata la ADP Sector 2, cu nr. 1614/s/2007, va facem cunoscut ca institutia noastra va 
planta un arbore in locul celui defrisat, in perioada imediat urmatoare". Scrisoarea datata 
18.10 2007 promite plantarea unui arbore in locul celui toaletat irational si ca urmare uscat 
si defrisat.  Arborele se afla in  fata geamului de la dormitor. Este un angajament fara 
precedent semnat de Jr. Ilie Ionescu. Perioada imediat urmatoare a cam trecut. Sa 
vedem... 
- Colegul nostru Dan Trifu a depus la tribunal dovezile conform carora Garda de Mediu a 
aplicat o amenda celor care au subinchiriat zona strandului Tineretului si care si-au batut 
joc de arborii si zona verde a bazei sportive a carei functiune nu ar fi trebuit modificata. 
Actiunea in instanta deschisa de Fundatia Eco-Civica impreuna cu GDS vizeaza 
recuperarea functiunii de baza sportiva pe care speculanti imobiliari vor sa o deturneze 
pentru profit financiar. Va fi interesant de aflat, in instanta, punctul de vedere privind 
aceasta disputa din partea Agentiei Nationale pentru Sport condusa de Octavian Belu. 
- De la CAT-ul saptamanal am retinut: 
* SC ALEX GLOBAL SRL, prin Biroul Individual de Arhitectura Mihnea Vasile Marcu, 
doreste aprobarea unui PUZ la interesctia bd. Mircea Eliade cu Moliere. Pe un spatiu 
verde. Nu are nici macar certificat de urbanism! 
* SC GREEN INVEST BUSINESS vrea sa construiasca pe 3300 mp din Calea Floreasca 
nr. 182, colt cu Johan Strauss, birouri  si spatii comerciale. Cei 990 mp prevazuti pentru 
spatii verzi vor fi amplasati in marea lor majoritate pe balcoane!? Exuberantul proiectant 
este tot BIA Mihnea Vasile Marcu. Domnull arhitect Marcu a uitat sa pomeneasca si cati 
arbori va defrisa. Comisia de la Mediu l-a trimis la plimbare... 
 
02.11 - Ordinul Arhitectilor ne-a remis rezolutia Consiliului National cu privire la spatiile 
verzi aflate sub incidenta ordonantelor de urgenta 195/2005 si 114/2007. Documentul datat 
29 octombrie 2007 este si rezultatul comunicarii pe care reprezentantul ONG-ului Eco-
Civica a facut-o cu acea ocazie la Sala de Consiliu a Facultatii de Arhitectura Ion Mincu. In 
esenta, dupa ce se arata rolul si responsabilitatea pe care arhitectii le au si in prevenirea 
schimbarilor climatice, precum si a dezvoltarii durabile, se solicita Ministerului Internelor si 
Reformei Administrative si autoritatilor publice locale sa transmita documentatia 
cartografica cuprinzand perimetrele pe care le au in vedere si care sunt sub incidenta 
ordonantelor de urgenta 195/2005 si 114/2007, privitoare la spatiile verzi din localitati.  
 
04.11 - Ne adresam CGMB pentru anularea recentului HCGMB care a aprobat un PUZ 
conform caruia zona verde amenajata a parcului Bordei va deveni construibila prin cedarea 
ei catre afaceristul Costica Costanda. Aratam CGMB si ca exista pe rolul instantei un dosar 
privind aceasta disputa. In caz contrar, Eco-Civica se va adresa din nou instantelor de 
judecata. 
 
05.11 - Intervenim in „Cotidianul” printr-un comentariu la articolul "Case de 45 de milioane 
de euro in Bucuresti si Sinaia". Ne exprimam consternarea construirii pe 3 hectare a unor 
imobile in Sinaia, stiindu-se ca doar in padure mai exista teren. Este cunoscut efectul 
catastrofal al defrisarilor realizate in panta si sunt de notorietate exemplele patronate de 
actualul primar inconstient si hraparet care a reusit, prin certificatele de urbanism acordate 
ilegal (fara respectarea regulamentului de urbanism) si neinsotite de obligatoriul acord de 
mediu, sa provoace alunecari de teren, deteriorarea unor imobile sau surparea unor 
drumuri si sosele, aspecte fara precedent. 
 
06.11 - Ne adresam Ministrului Culturii pentru remedierea situatiei in urma careia Gara 
Obor (monument istoric, cultural si de arhitectura) a luat foc si si-a deteriorat grav 
acoperisul. A fost consecinta aruncarii neglijente a unei tigari in incinta acestui monument 
construit pe vremea lui Carol I, unde o carciuma manelizata ne agreseaza vederea si 
timpanele. Situatia se perpetueaza de peste 6 luni...  
 



08.11 - Trimitem un comentariu la articolul "In orasele din judetul Valcea au murit zonele 
verzi" aparut in Evenimentului Zilei in care evocam experientele pe care ONG-ul Eco-Civica 
le-a avut cu respectivele autoritati locale. Si le mai are in continuare, pana la sfarsitul 
procesului aflat pe rol (actualmente la Targoviste), in incercarea de a face dreptate celor 
5000 mp rasi din parcul central, loc pe care s-a ridicat supermarketul-mall River Plazza. 
Trebuie specificat ca Ramnicu Valcea are 4 mp de spatiu verde pentru un locuitor, in loc de 
un recomandabil 26 mp ce va trebui sa fie atins in 2013, conform recentei OUG 
114/2007. Mirela Manu, autoarea articolului ne "linisteste" ca situatia distrugerii zonelor 
verzi din judet s-a generalizat... 
- "ANS tradat" este titlul unui articol aparut in Gazeta Sporturilor unde i se ia un intreviu 
colegului nostru Dan Trifu. Acesta povesteste cum sub umbrela pasivitatii si chiar a 
complicitatii Agentiei Nationale pentru Sport si a Complexului Sportiv Lia Manoliu, care 
tuteleaza baza sportiva a strandului Tineretului, zona ultracentrala a sectorului 1 a inceput 
sa fie transformata intr-o afacere imobiliara. Alaturi de GDS, Eco-Civica a deschis o actiune 
in instanta pentru salvarea de la pieire a acestei traditionale pepiniere sportive. 
 
10.11 - Trimitem o scrisoare ministrului Attila Korodi prin care reluam incercarea de 
rezolvare a situatiei zecilor de mii de hectare ocupate in Romania cu halde de steril. Marea 
majoritate a acestor depozite anorganice ar putea fi folosite in industria constructiilor de 
drumuri, baraje sau cladiri, scutindu-se o mare cheltuiala facuta cu materiile prime smulse 
naturii (nisip, piatra). Am cerut sa ni se transmita amplsamentul, compozitia si suprafata 
acestor halde pentru ca ONG-ul nostru (cu ceva experienta in cercetarea chimica) sa poata 
gasi un debuseu atat pentru folosirea zgurilor, cat si pentru redarea unor mari zone 
circuitului natural, agricol, imobiliar sau economic. Speram ca raspunsul acestui nou 
ministru sa nu coincida cu cel al legislaturii precedente cand aceleiasi solicitari ni s-a 
raspuns ceva de genul "sa ne interesam noi, Eco-Civica, la fiecare APM de judet care 
cunoaste problema zonei". Repunerea pe tapet a problemei s-a datorat si faptului ca am 
aflat de la reprezentantii Ordinului Arhitectilor din Dolj despre cele 350 hectare de teren 
imobilizate de zgura-deseu rezultata la producerea energiei electrice a CET Craiova.   
 
12.11 - Trimitem un comentariu ziarului "Gandul" care intr-un titlu de articol prelua panseul 
primarului Videanu conform caruia "Iarba aduce praful in Bucuresti".  Panseul acesta, care 
l-ar fi umilit si pe Gaga, ni se pare o emblema a "putului gandirii" edilului metropolei 
Romaniei. 
 
13.11 - Asociatia de Proprietari Blocul 5 din Bd. Lacul Tei nr. 69, sectorul 2, ni se adreseaza in 
speranta solutionarii disconfortului creat de un fastfood (miros, zgomot) care s-a deschis la parterul 
acestui imobil. Sesizarile facute de proprietari catre autoritatile abilitate, respectiv Consiliul Local al 
Sectorului 2, Inspectia de Sanatate Publica, Regia de Distributie a Energiei Termice, Politia 
Comunitara a sectorului 2, Garda de Mediu, Politia Capitalei, au demonstrat neputinta sau 
incompetenta acestora. E de mentionat ca functionarea acestei unitati comerciale nu se putea face 
fara acordul proprietarilor imobilului si al vecinilor. Eco-Civica va incerca rezolvarea solicitarii celor 
din Lacul Tei nr. 69. 
 
14.11 - Aflam din Evenimentul Zilei ca Studiul de Impact realizat pentru cazul Parcului Bordei, 
studiu care ajunge la concluzia ca “mediul inconjurator nu va fi afectat prin construirea unor imobile 
pe spatiul verde al malului lacului Herastrau (zona Bordei) si implicit taierea a cateva sute de arbori 
de pe 3,3 hectare”. Firma abilitata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile care a conchis o 
asemenea perla apartine in majoritate doamnei Sulfina Barbu si domnului Silvian Ionescu, fosti 
demnitari de prima mana in cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile... 
– “Cotidianul”, prin articolul “Autostrada Bucuresti-Brasov blocata de ursi si pasarele” semnat de 
Doru Cireasa, ne informeaza ca MMDD nu a dat autorizatia de defrisare a padurii dintre kilometrii 
20 si 27. Aici, un mare tronson din padurea Surlari ar fi trebuit ras si astfel circa 40 de hectare de 
arbori generatori de oxigen si o mare zona de biodiversitate sa dispara. Acest succes al 
ecologistilor, care si prin intermediul Eco-Civica au propus solutii alternative, demonstreaza ca 
parerea reprezentantilor societatii civile a inceput sa fie luata in consideratie. Nu putem sa nu 



reamintim ca studiul de impact realizat pentru aceasta defrisare de mari proportii (“opera” pe care 
am demontat-o printr-o scrisoare catre Attila Korodi) mentiona ca biodiversitatea zonei nu va fi 
afectata! In cazul ambelor articole aparute, un reprezentant al Eco-Civica si-a exprimat opinia printr-
un comentariu facut pe exemplarul electronic al editiilor pomenite. 
 
16.11 - Masa rotunda “Implicarea societatii civile in combaterea defrisarilor abuzive” defasurata la 
Palatul Parlamentului a reunit reprezentanti oficiali ai autoritatilor implicate in acest domeniu si 
reprezentanti ai unor ONG-uri de profil. Meritul principal al  acestei noi coagulari (a doua, dupa cea 
din iunie 2007) ii revine doamnei Codruta Nedelcu, presedinta Asociatiei ARIN. S-a incercat, si 
credem ca s-a reusit, o colaborare fara prea mare inertie dintre cei care vor sa mai salveze ceea ce 
mai este de salvat din codrul romanesc. Eco-Civica si-a exprimat consternarea privind continutul 
unor studii de impact 
care conchid ca defrisarile nu afecteaza calitatea mediului inconjurator. In acest sens am dat 
exemplul “specialistului” Rosu, un fost padurar ajuns de cealalta parte a baricadei, dar si cazul 
firmei KVB Economic SRL fondata de Sulfina Barbu si Silvian Ionescu care accepta cu justificari 
grotesti si nonsalanta defrisrea a 20 de hectare din padurea Baneasa. 
- Jurnalul National, citeaza in pagina 7 parerea Eco-Civica despre “urbanismul” promovat sau 
acceptat de catre unele autoritati. Articolul “Parcurile din Primaverii si Floreasca, la taiere” semnat 
de Monica Andrei Capatos si Iulia Barbu face parte din ciclul acestui cotidian, intitulat S.O.S. 
SALVATI SPATIUL VERDE. 
 
19.11 - Serviciul Programe Integrare Europeana al Primariei Sectorului 3 ne propune un parteneriat 
privind elaborarea in comun a unor programe. Documentul cu numarul 66/07.11.2007 este semnat 
de viceprimarul Victor Tartacuta. Scepticismul nostru generat de o actiune similara a celor de la 
sectorul 2, care nu au acceptat criticile aduse de noi, ca si unele comportamente ale acestei 
primarii in cazul magazinului Auchan ori in cazul parcului Prisaca Dornei (pe care le-am adus la 
cunostinta celor de la sectorul 3) ne fac sa fim ceva mai atenti. Le vom remite, totusi, cateva 
crochiuri ale unor proiecte de imbunatatire a calitatii mediului sectorului. 
 
20.11 - Rubrica S.O.S. SALVATI SPATIUL VERDE! gazduita permanent de Jurnalul National, a 
publicat articolul "Trei senatori s-au pus in slujba "baietilor destepti" cu parcuri". Acestia, Aurel 
Simionescu (PSD), Marin Bobes (PD) si Dan Carlan (PD), doresc din nou modificarea legii mediului 
prin revenirea la forma dinaintea aparitiei OUG 114/2007. Daca se va materializa aceasta 
propunere, pe spatiile verzi aflate in proprietate privata se va putea construi cam ce vrea 
proprietarul. Cazul Bordei, stopat deocamdata prin acest OUG, va fi din nou repus pe tapet. La fel 
ca si alte numeroase situatii similare. ONG-ul Eco-Civica este din nou mentionat ca parte in disputa 
avuta in instanta cu afaceristul Costanda. 
 
21.11 - Agentia de Monitorizare a Presei ne-a invitat la o masa rotunda avand ca tema "Defrisarile 
abuzive : incapacitate institutionala sau iresponsabilitate sociala". A fost de fapt un "brain-
storming"cu ocazia caruia s-a lansat si brosura "Mic ghid despre paduri si la ce folosesc ele". Au 
participat reprezentanti ai ROMSILVA, ai ICAS (Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice), ai 
MMDD, ai unor ONG-uri si ai presei. Am dezvaluit celor prezenti preocuparile noastre in a stopa 
deturnarea rolului a 20 hectare din padurea Baneasa (un ultim purificator sanitar natural al aerului 
Bucurestiului) in care un afacerist si-a propus sa faca un cvartal de vile, ca si contributia noastra 
avuta la stoparea (pe moment) a  defrisarii a 40 hectare din padurea Surlari aflata pe traseul 
autostrazii Bucuresti-Ploiesti. Toti cei prezenti au promis sa intervina prin toate mijloacele pe care le 
au la dispozitie pentru a stopa tendintele de micsorare a zonelor impadurite ale Romaniei, tara mai 
saraca in paduri decat marea majoritate a statelor UE.  
- Am constatat cu bucurie aparitia noilor plantari de puieti de platan ce s-au materializat pe 
aliniamenele bulevardului Magheru. Am apreciat si ancorarea artistica, in patru colturi cu pari grosi 
a acestor exemplare. Nu inteleg insa cum s-a putut face aceasta ancorare dichisita prin intermediul  
altor 4 tulpine, tot de platan, retezate ca betele precum stalpii din garduri!? 
 
- Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov a discutat in sedinta saptamanala si doua lucrari mai 
aparte. Astfel: 

- Ungureanu Vasile doreste obtinerea unui acord de mediu care sa-i permita astuparea a 28 
de hectare de mlastina in zona Popesti-Leordeni. Inclusiv Garda de Mediu a contestat "gaselnita" 
cu "acoperirea terenului degradat".  Cum de mai exista oameni care sa nu inteleaga ca si mlastinile 
au rolul lor in aceasta natura? Beneficiarul dorea sa construiasca acolo si o sala de sport!?  



- SC Ion Mos Capital SRL solicita un acord de mediu pentru construirea unui imobil de 
locuinte S+P+4+M in comuna Chiajna. Ilegalitatea solicitarii contestata de riverani s-a materializat si 
printr-o amenda de 500 milioane lei vechi aplicata de catre Garda de Mediu.  
 
22.11 - Comitetul Special Constituit impreuna cu Comisia de Avizare Tehnica de pe langa Agentia 
de Protectia a Mediului Bucuresti au trecut, ca in fiecare saptamana, in revista doleantele unor 
prezumtivi beneficiari. Am remarcat dintre proiecte  cererea SC ELITE CONSTRUCTION SRL care 
vrea sa construiasca in Ciolpani un obiectiv cu functiunea "birouri, comert si servicii". De fata si cu 
reprezentantul primariei Ciolpani, solutia aleasa pentru evacuarea apelor uzate ar fi ca acestea "sa 
se duca spre un catun, pe un teren". "Felicitari" proiectantului  de la SC Coloana Impex SRL, pentru 
o asemenea solutie...Un alt caz interesant a fost solicitarea unui acord de mMediu pentru 
construirea unor blocuri de 16 etaje pe 4,4 hectare in bd. Timisoara nr. 101C-101D, sectorul 6. Aici, 
desi a fost o pepiniera horticola (si deci indubitabil un spatiu urbanistic clasificat V (verde), "nu se 
mai stie clasificarea terenului". Sub paravanul acestei minciuni gogonate, arhitectul Bogdan Gavrila 
(care si-a prezentat proiectul prin intermediari) preconizeaza aici construirea a 720 de apartamente, 
negandindu-se, impotriva repectarii normelor de urbanism, nici la amenajarea de spatii verzi ori la 
plantarea de arbori. L-am cadorisit pe beneficiarul MH BUCHAREST DEVELOPMENT SRL cu 
epitetul de speculant, cerandu-i ca data viitoare sa vina cu lectia invatata. 
- La sediul Ordinului Arhitectilor din Romania s-a dezbatut problematica "Spatiul Urban Arhitectural 
- Politicul in spatiul public". Subiectul apartine proiectului SCENA PUBLICA derulat de Fundatia 
Secolul XXI, fiind sustinut de Ambasada Regatului Tarilor de Jos. Au avut loc dispute si discutii pe 
marginea aparitiei unui Cod al constructiilor initiat de Inspectoratul de Stat in Constructii, document 
generat prin ignorarea totala a parerii arhitectilor. Reprezentantul Eco-Civica a trecut in revista 
preocuparile pe care acest ONG le are pentru mentinerea naturalului in spatiul public.  
 
23.11 - Primim, pentru propunerile facute Primariei Sectorului 3, multumiri in cadrul unei viitoare 
colaborari. Cele patru propuneri ale noastre s-au referit la biodiversitate, calitatea aerului, plantarile 
compensatorii ale defrisarilor, cat si la materializarea OUG 114/2007 care prevede cresterea 
suprafetelor verzi pentru fiecare locuitor pana la 26 mp in anul 2013. 
 
24.11 - Ne adresam Comisarului General al GNM readucandu-i aminte de unele cazuri in care, desi 
i-am sesizat pe cei din Prahova si Constanta de grave incalcari ale legislatiei de mediu, acestia nu 
au luat masuri. Totodata i-am reamintit domnului Popa, cu exemplificari punctuale, ca nici 
Bucurestiul nu sta pe roze in acest domeniu. Sau poate ca inca mai sta... 
- Ni s-a parut interesant ca ex-presedintele Ion Iliescu dadea autografe la Targul de Carte pe cartea 
lui Al Gore care vorbea despre starea ecologica a planetei si despre acest "adevar care nu mai 
poate fi ascuns"... Proaspat infiintata fundatie a Grupului de Initiativa Ecologica si Dezvoltare 
Durabila, generata de Ion Iliescu, doreste o colaborare cu Eco-Civica!?  
 
26.11 - "Cosuri inchise la vizita ministeriala" este un articol din Jurnalul National care ne povesteste 
cum a fost inaugurata cea de a 117-a statie de monitorizare a calitatii aerului de pe teritoriul 
Romaniei. Interventia noastra la articol remarca inutilitatea monitorizarii, daca aceasta nu are si 
efecte asupra stoparii noxelor. Cazul cu rubrica de "Benzen" care zace degeaba (fara a fi 
alimentata cu datele reale devastatoare asupra sanatatii umane) este un precedent si un scenariu 
comod pentru unele APM-uri...  
  
27.11 - Raspunsul 3002/05.11.2007, ricosat dintr-o sesizare facuta de noi cu peste o luna in urma, 
este o mostra a receptivitatii GNM Bucuresti. Le solicitam atunci, stoparea sau macar ameliorarea 
intensitatii zgomotului unui santier invecinat. "Prin nota de constatare incheiata la controlul efectuat 
in data de 25.10.2007 s-au impus conducerii societatii respective masuri cu termene pentru 
disconfortul reclamat de dvs". Cum de nu mi-am dat seama ... 
- Curtea Constitutionala a Romaniei, gazduita de Palatul Parlamentului, invocand Dosarul 
1177D/2007, ne da un "rendez-vous" pentru 13 decembrie la ora 9. "ORGANIZATIA 
NEGUVERNAMENTALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ECO-CIVICA, cu domiciliul... este 
chemata in calitate de autor al exceptiei in proces cu Inspectoratul de Regim Silvic si de Vanatoare 
Bucuresti pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1, lit. c) din 
OG nr. 96/1998. Eco-Civica solicita interzicerea construirii unor obiective imobiliare in padure, fara 
amendamente si exceptari de la acesta regula care va trebui sa fie respectata de toata populatia pe 
tot teritoriul tarii. 
 



29.11 - "Baneasa, la Topor", este titlul uni articol de pe pagina 1 a Jurnalului National. Autoarea, 
Monica Andrei Capatos, citeaza in cateva randuri parerile noastre despre un studiu de impact 
elaborat de firma Sulfinei Barbu si a lui Silvian Ionescu, KVB Economic SRL. Studiul, plin de gafe, 
inexactitati si umplutura sterila, incerca sa ne demonstreze avantajele construirii (pentru mediul 
inconjurator) de vile pe 20 de hectare din padurea Baneasa. Multe dintre parerile emise de Eco-
Civica se regasesc si intr-un punct de vedere oficial emis de catre Agentia de Protectie a Mediului 
Ilfov cu privire la acest proiect. Acest din urma document va fi transmis initiatorului acestui proiect-
tun imobiliar, Sandu Cuturela care, prin parcelarea si vanzarea ilegala de loturi in padure (pe care 
este interzisa construirea de vile), a fraierit vreo 200 de investititori, unii dintre ei de notorietate. 
- CAT-ul saptamanal de la A(R)PM Bucuresti a relevat tendinta viitorilor afaceristi imobiliari de a 
desconsidera OUG nr. 114/2007 care obliga la realizarea de 26 mp de spatiu verde/locuitor pana in 
anul 2013. Cel putin 6 din cele 17 proiecte discutate astazi au fost returnate cuplurilor proiectant-
beneficiar pentru a lua in consideratie aceasta ordonanta.  Incerca-rea de a ridica constructii in 
zona Parcului National Stirbei din Buftea, declarat Monument Istoric, a fost stopata temporar de 
Comisia din care face parte si Eco-Civica. Parcul de 24 hectare, retrocedat mostenitorilor, a fost 
vandut firmei  SC BUCHAREST ARENA SA. Legalitatea construirilor unor obiective comerciale va fi 
verificata de catre membri CAT printr-o deplasare la fata locului.  
 
30.11 - Credo TV ne-a provocat la o discutie avend ca subiect centura verde a Capitalei. Suntem 
de parere ca realizarea acestui proiect este o utopie si o propaganda electorala, mai ales in 
contextul continuarii defrisarilor din Bucuresti si din padurile adiacente. Este si un pretext pentru a 
largi spatiul afacerilor imobiliare care vor rade ce a mai ramas din zona verde si de a arata naivilor 
ca aceasta centura verde va compensa distrugerile ireversibile ale calitatii naturii si vietii locuitorilor 
orasului. 
 
01.12 - Raspundem pozitiv unei adrese emise de ONG-ul "Goodartofnoon” pentru a colabora la un 
proiect intitulat Harta Verde Bucuresti. 
- Ne adresam Primariei Sectorului 2 pentru a semnala disconfortul si ilegalitatile generate 
proprietarilor din Lacul Tei nr. 69 de catre fast-foodul CARO. 
 
03.12 - Comentam pe baza unui articol din  “Cotidianul” matrapazlacurile create de ANL. Le 
pomenim autorilor ca la "Noua lista secreta a ANL" ar putea fi adaugati si contractanti ai vilelor ce 
vor fi instalate pe 12 hectare de padure rasa de la Predeal, undeva pe povarnisul muntelui din 
spatele pietii. 
- Michelle Pappalardo din Franta ne-a vorbit sub patronajul Ambasadei Frantei si UE, la Hotel 
Intercontinental, despre subiectul "Changement Climatique et Europe". In afara de o confuzie 
regretabila din care cei prezenti au dedus ca Romania este Bulgaria, am aflat cate ceva despre 
tendinta UE de a scadea consumul energetic si poluarea in viitor. Doamna Pappalardo, "Presidente 
de l'Agence de l'Environnement et la Maitrise de l'Energie (ADEME)", ne-a atentionat asupra 
masurilor obligatorii de a izola termic cladirile, de a folosi energiile regenerabile, de a limita 
generarea de CO2. La intrebarea noastra privind viitorul energiei atomice in contextul in care Franta 
se bazeaza in cea mai mare parte pe asemenea resurse ce genereaza o grava poluare pentru 
mediu, raspunsul a fost destul de ambiguu. "Se fac eforturi pentru a decontamina deseurile 
radioactive"... Am remarcat si interventia unei persoane de la Camera de Comert: "Multumim pentru 
informarea facuta". Limbajul tipic al unor anumite structuri nedezbarate de reflexe...  
 
04.12 - In urma revenirii noastre printr-un e-mail catre Comisarul General al GNM, cu privire la lipsa 
de actiune a Comisariatului GNM Prahova, sesizare in care ceream aplicarea unor sanctiuni celor 
pe care i-am fotografiat cu automobilele in Parcul Natural Bucegi (si ale caror poze le-am 
remis GNM Prahova) in zona Poaiana Tapului-Cascada Urlatoarea. Raspunsul primit e uluitor: 
"Urmare a sesizarii dumneavoastra, inregistrata la GNM, Comisariatul General 
899/1962/26.11.2007 si redirectionata, spre competenta solutionare, la GNM CJ Prahova, fiind 
inregistrata cu nr. 3571/29.112007, in care semnalati plimbarea/stationarea de ATV-uri sau 
autoturisme in interiorul Parcului Natural Bucegi, va informam ca (...) petitia d-lui Romeo Bucur, 
insotita de 2 fotografii, care nu prezinta date concludente (...)”. Este cazul ca noi sa le reamintim ca 
nu suntem si nu avem nici un fel de legatura cu Romeo Bucur! Ce usor e sa incurci borcanele. 
Intentionat, sau din incompetenta? 
- Pe B1 TV, la "Nasul"a aparut presedintele Comisiei de Urbanism din PMB care deplange aparitia 
OUG nr. 114/2007, lege "care blocheaza investitorii". Domnul Horatiu Tica, este ori pe dinafara cu 
continutul si intentiile acestui act salvator al zonelor verzi, ori este afectat in afacerile pe care le 



desfasoara pe aceste zone verzi, arii care nu mai pot fi asfaltate sau betonate in detrimentul 
sanatatii bucurestenilor si a legislatiei europene care nu permite matrapazlacuri pe 
socoteala standardului de viata a marii majoritati a locuitorilor urbelor.  
 
06.12 - Doi membri ai Eco-Civica s-au deplasat la Tribunalul Dambovita din Targoviste. Am sperat 
ca obiectiunile noastre la raportul de expertiza, intocmite de un expert care a analizat legalitatea 
ridicarii unui supermarket de catre SC SETLER MINA SRL pe 6000 mp de spatiu verde din Parcul 
Central din Ramnicu Valcea, sa poata primi un raspuns. Bineinteles ca partea adversa a fost din 
nou absenta, tergiversand in continuare pronuntarea instantei in acest caz flagrant de distrugere 
incontestabila a unei mari arii verzi dintr-o zona si asa intens poluata.  
- La invitatia postului de televiziune Antena 2, doi membrii ai Eco-Civica au forfecat aspecte legate 
de tendintele expansioniste ale afaceristilor ce au pus ochii pe mari portiuni din padurea Baneasa si 
chiar pe Gradina Zoologica. A fost comentat, cu exemple punctuale, si raportul de mediu la Planul 
Urbanistic Zonal Ansamblu de Agrement "Zona Verde" emis de firma KVB Economic SRL (aceeasi 
care fusese contractata si de Costica Costanda pentru proiectul sau din parcul Bordei)  unde 
actionari principali sunt fostul ministru al mediului, (Sulfina Barbu si fostul Comisar General al Garzii 
Nationale de Mediu, Silvian Ionescu, document stufos in care apar inexactitati, capitole de 
umplutura sau chiar enormitati. 
 
07.12 - Pe la ora 12.30, la telefon, domnul Silvian Ionescu incearca o dezvinovatire in cazul amintit 
mai sus, dezbatut cu  o zi inainte la Antena 2, povestindu-ne ca este vorba de altceva care se 
gaseste altundeva. I-am specificat ca nu am gresit deloc si ca mai exista si alte gogomanii in acest 
raport pe care a marturisit de altfel ca nici macar nu l-a citit (!?). Mi-a propus o intalnire, luni sau 
marti, pentru a merge si a constata situatia de la fata locului. Am acceptat. 
 
08.12 - Pe data de 29 noiembrie 2007, la solicitarea postului Realitatea TV, interesat de faptul ca 
acum cativa ani am predat un curs postuniversitar unor specialisti instruiti de Catedra pentru 
Protectia Mediului din Universitatea Politehnica Bucuresti, am vorbit circa un sfert de ora pe tema 
"Bucuresteanul si apa". Astazi de dimineata am vazut secvente din acest interviu, filmat pe malul 
lacului Morii (Dambovita), inserate in emisiunea "Romania Verde", semnata Dragos Bucurenci. Mi 
s-ar fi parut normal sa primesc macar o atentionare prealabila din partea "Realitatii" sau macar o 
multumire din partea lui D.B. care produce aceasta emisiune finantata de Petrom... 
 
10.12 - Semnalam Ministerului Transporturilor aspectul jalnic al acoperisului Garii Obor care 
urateste mediul inconjurator, degradeaza valoarea acestui monument istoric si de arhitectura. Este 
urmarea unui incendiu pornit de la o crasma manelizata care nu ar trebui sa existe in incinta acestei 
cladiri superbe ridicate pe vremea lui Carol I.  
 
11.12 - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti ne invita pe 18 decembrie la 
dezbaterea publica avand tema "Cerinte de conformare la legislatia Uniunii Europene si a 
angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare in domeniul calitatatii aerului in Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov". 
 
13.12 - In sedinta saptamanala a CAT-ului APM Bucuresti s-a solicitat de catre Primaria Sectorului 
6 un acord de mediu pentru un PUZ. Se doreste construirea unei gradinite pentu copii in cartierul 
Constantin Brancusi (Valea Oltului), unde se va ridica un mare ansamblu de locuinte al ANL. Se 
stie deja cine sunt "tinerii ANL-isi". In goana dupa capatuiala, cei de aici au uitat sa proiecteze in 
acest ansamblu si o arie ce va trebui sa gazduiasca circa 3000 de copii ai noilor favorizati ai 
soartei. Ca atare, arhitectul-sef a decis imperativ ca va schimba destinatia zonei verzi de acolo, 
pentru repararea greselii proiectantilor. Avea nevoie insa de un accept a metamorfozarii zonei 
urbanistice "V" intr-un teren construibil din partea comisiei de la APM Bucuresti. Spre cinstea lor, 
componentii comisiei, neimpresionati de aerele arhitectului-sef Ovidiu Cordoneanu, nu au permis 
incalcarea legii care nu mai accepta betonari ale zonelor verzi. I-am sugerat sa mai restranga din 
tarlalele destinate locuintelor si sa-si gaseasca acolo locul pentru functionalitatea solicitata. 
Totodata, i-am amintit edilului sectorului 6 ca in cazul unor gradinite trebuie respectat, ca si la 
scoli, un spatiu obligatoriu de 20 mp pentru fiecare copil.  
- Aflam cu stupoare ca proiectul de deteriorare a celor 24 de hectare ale zonei istorice si de 
arhitectura a Palatului Barbu Stirbei de la Buftea, prin adaugarea unor constructii improprii acestei 
zone, este semnat de profesorul doctor arhitect Florin Machedon, cadru didactic al Universitatea de 
Arhitectura „Ion Mincu”. Nu intelegem cum acest domn a acceptat ca terenul cu arbori seculari 



ramasi din Codrii Vlasiei si zona verde adiacenta clasificata ca Parc Natural sa poata fi degradate 
de doleantele hulpave ale unor beneficiari.  Daca vom permite  materializarea acestui proiect, plin 
de atentate la cultura, la bunul simt, la istoria tarii si la armonia naturala si a biodiversitatii, vom fi la 
fel de vinovati ca si rudimentarii beneficiari  carora nu le pasa decat de buzunarul propriu. Eco-
Civica se va opune prin toate mijloacele acestei noi incercari de sacrilegiu. 

17.12 - Sesizam Garda Nationala de Mediu si Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA asupra 
defrisarilor premeditate efectuate hoteste, noaptea, pe tarlaua numarul 5, parcela 148 din padurea 
Baneasa. Este o suprafata ce apartine lui Sandu Cuturela, zona fiind figurata si analizata si in 
raportul la studiul de impart intocmit de firma KVB Economic SRL apartinand Sulfinei Barbu si lui 
Silvian Ionescu. Aici, o echipa de mercenari defrisatori din Giurgiu este adusa de catre un sofer cu 
un autovehicul ale carui coordonate le-am transmis organelor abilitate in a descoperi acesta 
marsavie facuta in detrimentul naturii si a sanatatii marii majoritati a bucurestenilor. Defrisarile se 
fac exact pe locurile unde se intentioneaza a fi amplasate vilele proiectului imobiliar ZONA VERDE, 
despre care am mai pomenit. Asteptam reactia autoritatilor. Vom atentiona si mass-media. 
 
18.12 - Participarea noastra la dezbaterea publica intitulata CERINTE DE CONFORMARE LA 
LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE SI A ANGAJAMENTELOR ASUMATE PRIN TRATATUL DE 
ADERARE organizata de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti ne-a familiarizat cu 
procedura de "INFRIGEMENT", adica "Procedura privind constatarea incalcarii de catre un stat 
membru al Uniunii Europene a unei obligatii care ii revine in domeniul calitatii aerului". Eco-Civica a 
sesizat cateva aspecte neincluse in comunicarile unor vorbitori. Am mentionat din nou, in fata unei 
asistente avizate, despre situatia benzinariei situate la intersectia strazii Horei cu bulevardul 
Ferdinand, unde sub coroana unui stejar multisecular aflat pe lista de monumente ale naturii (aflat 
in declin biologic tocmai din cauza scurgerilor de combustibil la radacinile sale) isi continua 
activitatea, savarsind multiple ilegalitati, o statie de alimentat carburanti. Un alt aspect pe care l-am 
sesizat in repetate randuri - si anume cel al datelor eronate,  incomplet afisate ori avand o inertie 
prea mare a valorilor noxelor aerului din Bucuresti - se pare ca va fi remediat. Vor fi afisate date si 
la rubrica "Benzen", rubrica ignorata sau voit nealimentata cu informatii. 
- Sesizam, incurajati si de prezenta si atitudinea participantilor la dezbaterea publica, inclusiv de 
cea a reprezentantului Comisariatului General de Mediu, Madalina Gherasim, din nou Garda 
Nationala de Mediu in cazul benzinariei pomenite mai sus. Suntem curiosi daca, dupa peste zece 
ani de incercari de salvare a stejarului monumental contemporan cu Mihai Viteazul, conceptia unor 
functionari de la Garda de Mediu s-a modificat sau "a ramas cum am vorbit"... 
 
19.12 - Probabil ca din cauza tevaturii create de cazul Cuturela, care vrea sa transforme 20 de 
hectare din padurea Baneasa in cvartale de vile, aflam ca asa zisii "proprietari", pacaliti de acest 
individ, au inceput sa-si vanda loturile. Este si o lovitura data firmei KVB Economic SRL patronata 
de Sulfina Barbu si Silvian Ionescu care, printr-un "Raport la studiul de impact", dadeau verdictul 
favorabil proiectului ZONA VERDE. Este, deocamdata, un mic succes al reprezentantilor societatii 
civile. 
 
20.12 - La intalnirea dintre ONG-urile de mediu si Comisarului General al Garzii Nationale de Mediu 
au raspuns doar vreo zece organizatii din toata tara. Este si o dovada a interesului fata de 
problematica mediului. Poate sa fie si expresia unei stari de lehamite fata de autoritati. Poate fi si o 
dovada ca sub 2% dintre ONG-urile "de mediu" mai fac cate ceva pentru cauza salvarii naturii. S-au 
facut promisiuni si incercari de coagulare a eforturilor celor prezenti. Vom incerca sa stopam, 
inaintea votului din Camera Deputatilor, initiativa distructiva a Senatului Romaniei care a votat in 
plen modificarea OUG 114/2007, permitand distrugerea spatiilor verzi prin amplasarea de 
constructii irationale si ilegale pe terenurile proprietate privata. 
- Am observat ca Jurnalul National si-a mai temperat elanul pe care il promovase in ultima 
perioada, acela de a fi un aparator al zonelor verzi. Or fi printre cei care au interese personale, dar 
impotriva mediului, si cunoscuti din jurul trusturilor de presa ale lui Dan Voiculescu? Avem semnale 
clare ca DA! 
 
22.12 - Transmitem prin e-mail Comisarului General al Garzii de Mediu o propunere privind o 
ATENTIONARE ECOLOGICA, document ce va putea fi remis de agentii ecologi voluntari unor 
persoane sau agenti economici. Astfel se vor putea preveni sau repara unele prejudicii aduse 
mediului si s-ar mai scuti din deplasarile la fata locului ale comisarilor de mediu. Se stie ca numarul 
acestora este total insuficient fata de cazuistica semnalata si, mai ales, fata de cea existenta.  



 
26.12 - Intr-o statie RATB in care oprise un autobuz din care am coborat, soferul s-a adresat 
unui tinerel ce fuma o tigara mai dichisita si statea cu picioarele pe banca din refugiu: 
 - De ce stai cu pantofii plini de noroi pe banca unde se aseaza altii cu hainele curate? 
 - Pentru ca banca e murdara si nu vreau sa ma murdaresc si eu. 
 - De ce nu stai in picioare? Iar daca altii au fost necivilizati ca tine atunci trebuie sa fii si tu la fel? 
 - Lasa-ma dom-le in pace ca am fost plecat in Franta si in Italia si acolo faceam ce vroiam si nu se 
lega nimeni de mine! 
 Autobuzul a demarat, iar tinerelul bine imbracat mi s-a adresat, vizibil ofensat: 
 - Nu-i inteleg pe astia. Am furat si am dat spargeri in strainatate, nu m-a deranjat nimeni si acuma 
vine asta sa-mi faca morala!? 
I-am pomenit cate ceva despre imaginea Romaniei in strainatate, despre educatie, curatenie si 
civilizatie. M-am urcat in autobuzul urmator in care soferul fuma... 
 
28.12 - In superbul decor din Poiana Brasov, turistii sositi acolo pentru sarbatori au sansa miscarilor 
in aerul curat. Practicarea drumetiei si a sporturilor de iarna este o modalitate extraordinara de 
dezintoxicare si revigorare. Ce mi s-a parut straniu, urmarind stirile de la un post de televiziune, 
este moda mersului pe banda rulanta la sala de fitness. Cand ai sansa unui binecuvantat mediu 
inconjurator, sa preferi mersul per pedes intr-o sala inchisa...?! Fuduleala miscarii intre pereti 
aburnzi si in vecinatatea unor presupusi indivizi de aceeasi teapa e o senzatie pe care nu poate 
fistecine sa o aiba. Iarta-i Doamne, ca nu stiu ce fac! 
 
29.12 - Domnul primar Neculai Ontanu, intr-o scrisoare adresata unor cetateni ai sectorului 2, ne 
aminteste (cu prea multa emfaza) despre realizarile tutelate de administratia locala, finantate de 
altfel din banii nostri, ai contribuabililor. Fantanile arteziene (care au o eficienta indoielnica in 
purificarea aerului) figureaza la loc de cinste. Ce a uitat primarul, din punctul de vedere al calitatii 
aerului si al protectiei mediului, este marele deficit al sectorului, de circa 100.000 de arbori doar de 
pe aliniamentele stradale, ceea ce ar fi echivalat cu 100.000 de fantani arteziene si aspiratoare de 
praf. Tot edilul-sef a omis sa pomeneasca despre toaletarile aiuritoare ale unor arbori care au dus 
si vor duce la disparitia altor 100.000 de agenti naturali cu functiuni ecologice. Ni s-a parut cel putin 
straniu indemnul de a face parte din grupul "consilierilor obstesti", stiut fiind ca prin nenumaratele 
sugestii, sesizari si critici facute direct sau prin intermediul Eco-Civica le-am dat administratorilor 
sectorului mereu cate ceva de lucru. Asta pentru a nu mai vorbi despre nenumaratele esecuri ale 
Eco-Civica in a colabora cu Politia Comunitara, cu ADP-ul sau despre experienta nefericita avuta in 
cadrul Comisiei de Lucru pentru Mediu din cadrul "Agendei 21". Neonorarea unui angajament,  cum 
ar fi promisiunea scrisa de a planta un arbore in locul altuia ce a disparut in urma unei toaletari 
tembele undeva pe bd. Ferdinand nr. 14, reprezinta doar un exemplu... 
 
Retrospectiva evenimentelor in care s-a implicat Eco-Civica in 2007: 
* Cererea noastra oficiala adresata autoritatilor de mediu la inceputul anului 2007 prin care 
solicitam anularea aliniatului 2 din art. 71 a legii mediului s-a materializat prin aparitia OUG nr. 
114/2007 la 22 octombrie. Este si un succes al Eco-Civica. 
* Continua dezinformarea facuta de APM Bucuresti prin afisajul panourilor de la Universitate sau 
Obor care ne dezvaluie (sau ar trebui) cam cate noxe inghit bucurestenii. 
* Plantarile compensatorii obligatorii ale defrisarilor legale si ilegale de pe teritoriul Capitalei nu au 
fost realizate de primariile Bucurestiului decat intr-o proportie mai mica de 5%. 
* Sub obladuirea primarului sectorului 3 a continuat defrisarea parcului Prisaca Dornei, zona verde 
pe care vor fi amplasate ilegal vile. 
* Amplasarea vilelor unor sus-pusi ai soartei din Padurea Baneasa (Elisabeta Lipa si Nicu Vlad) a 
fost justificata, dupa 4 ani de proces, printr-o sentinta contra naturii a Tribunalului Bucuresti. 
* Reprezentanti ai ONG-ului Eco-Civica au incercat sa-si exprime crezul de protejare a mediului in 
mass-media. Au existat astfel aparitii la TVR 1, PRO TV, Antena 2, Realitatea TV, Kanal D, TV 
Credo ori pareri exprimate la BBC, Europa FM,  in Jurnalul National, Romania Libera, Libertatea, 
Gardianul, Gandul, Adevarul, Evenimentul Zilei, TABU, Cancan, Formula AS etc. 
* Am desfasurat o prolifica colaborare cu Ordinul Arhitectilor din Romania, cu Academia 
Evanghelica din Sibiu (care ne-a invitat la conferinta ecologica avand ca tema situatia de la Rosia 
Montana, ocazie cu care am avut ocazia sa ne deplasam la fata locului ca sa observam degradarea 
existenta si sa aflam despre dezastrul care se prefigureaza acolo), cu Grupul de Dialog Social, cu 
Agentiile de Protectie ale Mediului (regionala, nationala, locala si Ilfov). 



* Am realizat doua expozitii fotografice gazduite de UNESCO si de Ordinul Arhitectilor, fiecare cu 
peste 100 de imagini reunite sub genericul "Protectia Mediului si a Peisajului”. 
* Au continuat procesele in instanta avute pentru salvarea unor zone verzi (aflate sub presiunea 
afaceristilor imobiliari) de la Ramnicu-Valcea sau din Bucuresti. Mentionam cazurile "parcului 
Bordei", cel al "strandului Tineretului", al "parcului Prisaca Dornei", al "padurii Baneasa". 
* Am reusit, prin interventii facute la Guvern si Ministerul Mediului, sa stopam defrsarea a 40 de 
hectare ale padurii Surlari aflate pe traseul autostrazii Bucuresti-Ploiesti, propunand proiectantilor 
variante mai putin costisitoare si fara impact negativ asupra mediului. 
* Am ajutat-o sa demisioneze pe doamna Carmen Stuparu, fosta directoare a APM Bucuresti. 
Domnia sa a fost, asa cum am afirmat-o in cateva randuri, sefa "Agentiei de Praduire a Mediului 
Bucuresti" si complice cu echipa Costanda-Bordei si cu cei care au lotizat 20 de hectare ale padurii 
Baneasa, in vederea ridicarii unui cartier de vile. 
* Am dat publicitatii cazul autorilor unor studii de impact care, sub tutela Sulfinei Barbu si a lui 
Silvian Ionescu (fost ministru al Mediului, respectiv Comisar General al Garzii de Mediu), precum si 
a fostului presedinte al ANPM, Ioan Gherhes, ne relatau prin firma KVB Economic SRL (unde cei 
mentionati sunt actionari majoritari) cat de avantajoasa este pentru mediu construirea unor cladiri in 
padurea Banesa sau a unor blocuri pe malul lacului Bordei. 
* Am pornit o actiune de stopare a distrugerii si a carciumizarii Parcului Natural Stirbei din Buftea, 
monument istoric si de arhitectura. 
* Am constatat cu amaraciune ca printre promotorii distrugerii zonelor verzi ale Bucurestiului se 
numara prestigiosi arhitecti, unii dintre ei cadre didactice ale Universitatii de Arhitectura si Urbanism 
"Ion Mincu”. 
* Am avut interventii, pentru cauza mediului, in situatii observate la Sinaia, Busteni, Poiana Tapului, 
Predeal, Rosia Montana, Ramnicu Valcea, Ploiesti, Buftea, Constanta. In multe dintre aceste cazuri 
nu am primit raspunsuri la subiect si nu s-au luat masuri adecvate din partea Garzii Nationale de 
Mediu sau a autoritatilor locale. 
* Reprezentanti ai Eco-Civica, pe langa rolul de membrii permanenti ai diverselor comisii de avizare 
din cadrul unor Agentii de Protectie a Mediului, au facut parte si din comisia de evaluare a 
proiectelor de amenajare a anumitor parcuri. Lucrarea a fost finantata de Petrom. 
* Intr-un clasament al dezamagirilor constatate de Eco-Civica in 2007 i-as clasa pe podium pe 
Adriean Videanu & Co (locul I), Sufina Barbu & Silvian Ionescu (locul II), primarii Negoita si Ontanu 
(la egalitate pe locul III). 
 * In alt clasament al realizarilor din domeniul mediului, laurii ar reveni lui Andrei Chiliman (locul I), 
Negoita (locul II) si Ontanu (locul III). 
* Intr-un clasament al nesimtirii in domeniu, locul I si-l disputa primarii Vanghelie, Poteras si 
Inimaroiu.  
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