
JURNAL ECO-CIVICA 2008  
 
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 ministrului actual de resort, 
Attila Korodi, secondat de Liviu Negoita, in timp ce locul III si-l impart Andrei Chiliman si Neculai 
Ontanu .  
 
* Intr-un clasament al nesimtirii in domeniu, locul I si-l disputa primarii Vanghelie, Poteras si Inimaroiu.  
 
06.01. - BBC-ul ne cere parerea cu privire la atitudinea ministrului mediului Attila Korodi care a 
declarat ca va da in judecata UE pentru reducerea cotelor de CO2 ce revin Romaniei, gest care a avut loc 
de curand. Ne-am exprimat parerea ca demnitarul roman a facut un gest pripit care risca sa ne coste sute 
de mii de euro pe zi pentru nerespectarea deciziei "sefilor de la UE". Cazuri similare de incalcare a 
deciziilor UE au implicat tari ca Germania si Franta in alte domenii, acestea fiind nevoite sa plateasca 
sume enorme. 
 
07.01 - Ne exprimam un punct de vedere pe marginea unui articol aparut in Romania Libera, intitulat 
„Sapte restante care ingrijoreaza Bruxelles-ul”. Putem constata cum, din cele sapte restante, 4 sunt 
derivate din capitolul protectia mediului si anume: taxa auto, biodiversitatea, poluarea si agricultura. Sub 
presiunea oamenilor de afaceri, capitolul "mediu" este in cel mai fericit caz ignorat. De fapt el este 
in continuare stors si sugrumat. In afara cotei platite zilnic de romani care dispar de pe lumea asta mai 
repede decat ceilalti europeni, va plati si bugetul Romaniei pentru tergiversarea unor masuri clare in 
domeniu.  
 
- Contacaram afirmatia unui cititor al unui articol din Adevarul care afirma ca "nu s-a constatat ca 
OMG-urile (Organismele Modificate Genetic) ar face rau oamenilor". Am dat exemplul anomaliilor 
genetice care apar sub forme agravate la cea de a treia generatie de persoane iradiate...  
 
- Articolul "Bani si Parcuri" scris de Andreea Ofiteru in Adevarul are cateva greseli pe care le-am 
comunicat autoarei si anume:  
 
* Citeaza un studiu inexistent;  
 
* Nu a reprodus datele reale din OUG 114/2007 (privitor la numarul de metri patrati de spatiu verde pe 
locuitor) si nu numai. Am invitat-o sa ne consulte macar din cand in cand, mai ales ca am mai constatat 
bajbaieli si cu alte ocazii. 
 
08.01 - Tot Andreea Ofiteru semneaza un articol intitulat "Un studiu facut de americani arata ca 
temperatura atmosferica crescuta nu are legatura cu arderea hidrocarburilor". Replica noastra a pomenit 
despre pervertirea constiintelor pe bani care se petrece oriunde exista interese ce stipendiaza cauzele lor 



contra naturii. Am reamintit aici cazul autohton al studiilor de impact facute in defavoarea mediului de 
la noi. Pe bani grei si impotriva normalitatii si a bunului simt.  
 
- Postul de televiziune The Money Channel ne-a invitat in direct sa ne spunem parerea despre interviul 
dat de ministrul Attila Korodi care se referea la chemarea in judecata a UE, organism ce a redus cota de 
bioxid de carbon ce revenea tarii noastre. Au fost inserate si pareri ale unor oameni de afaceri care de 
fapt au influentat atitudinea pe care statul roman a luat-o fata de organismul european. Punctul nostru de 
vedere a fost ca domnul Korodi si Guvernul Romaniei au gresit punandu-se impotriva curentului UE 
care va executa Romania printr-o procedura de "infringement" (procedura privind constatarea incalcarii 
de catre un stat membru al UE a unei obligatii ce ii revine). In loc sa-i deplanga pe afaceristii 
care intoxica necontrolat tara (umplandu-si buzunarele prin uratirea si poluarea tarii si a reducerii 
sperantei de viata a romanilor) era mai bine daca repara din deficitul celor 5000 de km patrati de padure 
disparuti dupa '90 care ar fi neutralizat dintr-un foc surplusul de CO2 care ne impovareaza. I-am adus 
aminte domnului ministru ca suprafata impadurita a tarii este cu 5-6% mai mica decat a celorlalte tari, ca 
puterea carbunilor autohtoni (care au prin ardere cea mai mare contributie la efectul de sera si totodata 
ocupa sute de mii de hectare de teren cu haldele de steril) este de 2-3 ori mai mica decat cea a carbunilor 
din Germania sau Polonia, ca s-a batut pasul pe loc in cazul dezvoltarii energiilor alternative, ca in 
Bucuresti, in loc sa se planteze, se taie arbori si ca presiunea automobilistilor si afaceristilor striveste 
sansa normalizarii calitatii mediului. Asa cum am afirmat si la The Money Channel, am reprodus acolo 
si aici doar o spicuire dintr-un punct de vedere al unui ONG neatarnat, parere care nu a continut si 
punctul de vedere al altor reprezentanti ai societatii civile care, in marea lor majoritate, graviteaza in 
jurul unor afaceristi sau a unor politicieni.  
 
09.01 - In Gazeta Sporturilor a aparut un articol intitulat „Vile pe teava” din care aflam ca „Poligonul 
Tunari este tinta agentiilor imobiliare, terenul din padurea Baneasa urmand a fi transformat intr-un 
complex cu locuinte de lux". Cateva din datele continute in material au fost furnizate de Eco-Civica. 
 
10.01 - Cateva lucrari promovate "peste rand" la sedinta saptamanala a ARPM Bucuresti, care a avut loc 
in prezenta directoarei Mihaela Saceanu (sa fie intr-un ceas bun dat fiindca prezenta domniei sale era un 
act rarisim in 2007), pot fi evidentiate. Pe o fosta baza nautica a Snagovului se doreste a se amenaja o 
cabana de vanatoare. "Zona de padure, cu stuf si iesire la lac, aflata in aria protejata aLacului Snagov" 
nu poare fi modificata decat printr-o hotarare de guvern. Beneficiarul doreste organizarea unui grup de 
lucru. Ne-am exprimat dorinta de a participa. Directoarea Saceanu a afirmat ca prezenta Eco-Civica 
poate fi acceptata doar daca suntem invitati de catre beneficiar. I-am replicat ca avem dreptul sa 
participam la grupul de lucru ca parte interesata de conservarea naturii si ca observatori care sa vegheze 
asupra mentinerii destinatiei bazelor sportive. Totodata i-am adus aminte ca ex-directoarea Carmen 
Stuparu a fost nevoita sa plece de la APM Bucuresti exact dupa savarsirea unui abuz similar...  
 
 
- Tot fara o programare stabilita s-a rediscutat si cazul Parcului Natural Barbu Stirbei de la Buftea. Dat 
fiind ca Eco-Civica s-a opus pervertirii unei parti a acestei arii verzi in zona industriala, autoritatile 
orasului Buftea (care au acceptat inceperea fara autorizatie de construire a unor cladiri pe teritoriul 
parcului), reprezentate de viceprimarul Ion Stoica, au aparut cu un nou plan si un document prin care se 
"emite o rectificare a Planului de Urbanism General conform caruia lotul cadastral 3914/2 cu terenul de 
27,718 mp devine dintr-o zona verde o zona industriala"!!! Totodata, preopinentii bufteni prezenti 
afirma ca "au hasurat gresit pe planuri ca zona verde ceea ce era de fapt zona industriala"!!! Fostul 
arhitect-sef care s-a opus acestui masacru ecologic a fost demis de catre Primaria Buftea. Ne vom adresa 
instantei de judecata pentru acest viol al Parcului Stirbei care este monument istoric si de arhitectura si 
constituie o arie cu o biodiversitate remarcabila. 
 
11.01 - Din „Adevarul” aflam ca se va construi o noua pista de Formula 3 la Snagov pe locul fostului 
izlaz comunal. Exprimandu-ne dezacordul pentru aceasta noua blasfemie contra naturii, ne intrebam, 
retoric, daca niste cai putere ne pot hrani la fel ca si vacile... Poate doar daca suntem boi!  
 



- Articolulului "Adio fumat si la serviciu si in baruri" din Jurnalul National, i-am dedicat urmatorul 
comentariu intitulat CE DE PRETENTII PE UE: "Auzi tu, sa-i interzica UE fumatul presedintelui 
Basescu, lui Gigi Becali, Sulfinei Barbu si lui Silvian Ionescu la serviciu... Sa nu mai fumeze soferii 
RATB in exercitiul functiunii... Sa nu mai fumeze medicii si personalul medical in spitale, policlinici si 
farmacii. Sa nu se mai fumeze in minsterele Sanatatii, ale Protectiei Mediului?! Ce cred astia, ca noi 
suntem niste manechine? De ce nu ne lasa sa ramanem pe locuri fruntase la cancerele multilateral 
dezvoltate, la boli de plamani, la anemii ale copiilor?! Le e ciuda ca noi suntem cei mai afumati si 
conservati, chiar din copilarie! Le e ciuda ca noi suntem mai tineri cand murim ? Jos cu UE...”.  
 
- P.S.: Regret ca nu l-am trecut la personalitati politice formatoare, de vaza, si pe Ludovic Orban.  
 
13.01 - Remitem prin e-mail si fax un memoriu adresat primului-ministru, ministrului mediului, 
Comisariatului National al Garzii de Mediu si Agentiei Nationale de Protectie a Mediului. Textul, 
identic, se refera la cazul Parcul Barbu Stirbei din Buftea, unde 27 de hectare de zona verde, monumente 
naturale, de arhitectura si istorice au ajuns pe mana unor investitori privati care incearca sa ne convinga 
ca o parte din aceasta arie era o "zona industriala". Aici au fost incepute constructii fara autorizatie. 
Falsurile din actele ce au facut posibila o asemenea malversatiune sunt usor de dovedit. Putem 
demonstra ca aceasta samavolnicie s-a putut materializa prin conlucrarea dintre persoane suspuse din 
Primaria Buftea, Agentia de Protectie a Mediului Ilfov, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului 
Bucuresti si nu numai. Eco-Civica se va opune prin toate mijloacele emiterii unui acord de mediu din 
partea ARPM (caruia i-am atras atentia asupra unor abuzuri pe care le face si prin neacceptarea noastra 
la discutiile ce vor avea loc in cadrul grupului de lucru special alcatuit), inclusiv prin declansarea unei 
actiuni in justitie. Poate ca masurile luate de catre cei carora ne-am adresat vor stopa acest elan 
antiecologic si anticultural.  
 
15.01 - Expediem pe adresele ARPM Bucuresti, APM Ilfov si spre atentia ministrului Korodi acelasi 
text care deplange atitudinea conducerii celor doua agentii de mediu care comploteaza pentru eliberarea 
unui acord de mediu in cazul amplasarii unor vile in padurea Baneasa, pe baza unui studiu de impact al 
firmei KVB Economic, tutelata de Sulfina Barbu si Silvian Ionescu. Atragem atentia conducerii 
agentiilor de mediu mentionate ca ne vom adresa instantei in acest caz, la fel ca si in situatia parcului 
Barbu Stirbei de la Buftea.  
 
- Intr-un memoriu adresat primului-ministru ii relatam despre pericolul de anulare al OUG nr. 114/2007 
ce se pregateste la Camera Deputatilor, despre riscurile adoptarii noului Cod Silvic, pervertit in favoarea 
proiectelor imobiliare, care este in discutie la Parlament, despre disparitia terenurilor agrare de buna 
calitate din Ilfov (care si-a pierdut de altfel, in mare masura, caracteristicile si functiunile agricole), 
despre disparitia bazelor sportive din Bucuresti care se metamorfozeaza in afaceri imobiliare, despre 
malversatiunile ticluite de autoritatile locale de la Buftea si Snagov unde se modifica prin falsuri 
calitatea urbanistica a unor terenuri, precum si despre problema dezastrului sanatatii cauzat de fumat.  
 
- Alte doua scrisori le adresam autoritatilor din Buftea pe care le avertizam asupra matrapazlacurilor pe 
care le-au comis in cazul modificarii urbanistice conform careia o portiune din Parcul Stirbei din acest 
oras a ajuns "zona industriala". Toate aceste documente remise unor autoritati in ziua de 15 ianuarie au 
si rolul de procedura prealabila in declansarea unor chemari, a celor considerati de noi vinovati, in fata 
instantelor de judecata. 
 
16.01 - "Dezbaterea publica pentru problema spatiilor verzi", desfasurata in sala de consiliu a 
Ministerului Mediului in prezenta secretarului de stat Lucia Varga, a reunit circa 20 de ONG-uri din 
toata tara. A participat si domnul senator Marius Marinescu, un vajnic aparator al protectiei mediului. S-
a organizat un front comun care se va manifesta prin toate mijloacele pentru ca OUG nr. 114/2007 sa nu 
mai fie modificata sau respinsa in defavoarea sanatatii marii majoritati a populatiei si a calitatii ariilor 
verzi, asa cum s-a intamplat la Senat sub presiunea "baietilor destepti". Ne-am bucurat de 
aprecierile publice adresate ONG-ului nostru, Eco-Civica, din partea secretarului de stat Iulia Varga, a 
senatorului Marinescu si nu numai. 
 



17.01 - Spicuim din anomaliile de mediu care se doresc promovate de catre beneficiarii unor terenuri in 
cadrul sedintelor saptamanale (CAT si CSC) de la agentiile de mediu din Bucuresti:  
 
- Localitatii Voluntari nu i se mai pot prelua apele menajere care urmau sa ajunga in statia de epurare a 
Bucurestiului. Autoritatile locale au fost obligate sa-si rezolve problema prin infiintarea propriei statii de 
epurare.  
 
- Chirita Florin doreste ridicarea „catorva” (7) bloculete de P+8 in Voluntari.  
 
- SC Cubic Center Development solicita acord de mediu dupa ce construisera ilegal cladiri de birouri si 
servicii, tot in Voluntari...  
 
- Enclezian Cosmina construieste in strada Erou Iancu Nicolae pe un teren cumparat de la o unitate 
militara (cu destinatie speciala).  
 
- Primaria Voluntari isi face doua blocuri "pentru tineri" si o Catedrala! In schimb nu au fonduri pentru o 
statie de epurare a apelor menajere!  
 
- Acordului de mediu necesar pentru construirea noului Stadion National ce se va ridica pe vechiul sau 
amplasament ii erau necesare si aprobarea pentru defrisarea a circa 390 de arbori. Plantarea in 
compensatie a acestora trebuia specificata expres de catre directia de specialitate din PMB (ALPAB). 
Inertia directorului Cristea care nu a fixat locurile plantarii obligatorii a circa 1600 de arbori (conform 
HCGMB 10/2001) stopeaza eliberarea din partea ARPM a acordului de mediu. Inca o dovada de 
profesionalism ecologic a acestui "om fin"... Finul lui Murgeanu.  
 
- Ansamblul rezidential Giulesti Realy Estate care se intentioneaza a fi construit pe Calea Giulesti nr. 
337 prevede ridicarea a 6 blocuri de locuinte cu 420 apartamente pe 1,5 hectare. Vor fi amplasate si 506 
parcari la sol. Eco-Civica atrage atentia ca inghesuirea acolo a celor aproximativ 800 de locuitori (din 
garsonierele preconizate) ar necesita, daca s-ar respecta OUG 114/2007, un minimum 1,6 hectare de 
spatiu verde pentru anul 2010. In mod normal, pe acel spatiu s-ar putea construi doar doua blocuri 
pentru un total de aproape 300 de locuitori.  
 
18.01 - Intalnirea celor circa 50 de ONG-uri cu ministrul mediului, Attila Korodi, a demonstrat celor 
prezenti ca in sfarsit avem un adevarat ministru pe aceasta felie a activitatii guvernamentale. Cateva 
dintre ideile vehiculate de domnul Korodi credem noi ca au fost inspirate si de "bombardamentul" ONG-
ului nostru. Ne vom putea bucura de acum inainte de primirea unei asistente juridice a MMDD, vom 
putea asista la inceperea rezolvarii haldelor de steril depozitate aiuritor pe zeci de mii de de teren al tarii, 
vom asista la confiscarea mijloacelor de transport care transporta si depoziteaza ilegal deseuri, nu vom 
mai gasi organisme modificate genetic (OMG) in produsele din magazine. Am aflat ca Silviu Megan, 
directorul de la Biodiversitate, a fost rugat sa plece din minister (consideram si prin contributia noastra 
prin care am semnalat comportamente aiuritoare ale acestui personaj). Am remarcat nemultumiri mari 
ale multor ONG-uri in relatia cu Fondul de Mediu. Cateva ONG-uri s-au plans de comportamentul 
actualului sef al Garzii Nationale de Mediu (care ar conduce o mafie in zona Rezervatiei Biosferei Delta 
Dunarii) si de structuri din tara ale acestui organism. Toate ONG-urile (cu exceptia Eco-Civica) doreau 
bani de la minister. Reprezentantii Eco-Civica i-au indemnat pe cei prezenti sa se puna la curent 
cu legistatia si sa previna aplicarea unor proiecte cu impact asupra mediului prin participarea la CAT-
urile de pe langa agentiile de protectie a mediului. Am adus la cunostinta celor prezenti cazuri de 
incompetenta si coruptie a autoritatilor de mediu (Parcul Stirbei, Padurea Baneasa), le-am pomenit 
despre unele conflicte de interese ale unor functionari ai administratiei locale. Per total, relatia dintre 
ONG-uri MMDD pare sa se fi asezat pe pozitii mai mult decat promitatoare... 
 
19.01 - Ne raliem intentiei MMDD care, conform unui articol semnat de Anoaneta Etves in 
"Cotidianul", doreste sa interzica transportul de marfa pe soselele Romaniei. Aratam in comentariul 
nostru ca aceasta masura va renatabiliza caile ferate, va reduce mult poluarea si poate mai ales va 



menaja infrastructura soselelor noastre. Este stiut ca prin trecerea unui TIR de 10 tone se produce o 
deteriorare a carosabilului echivalenta cu trecerea a 100.000 de autovehicule.  
 
- Reamintim Cristinei Boiangiu, care a scris in Romania Libera un articol intitulat "Bordeiul amenajat ca 
parc public", ca daca Eco-Civica nu s-ar fi luptat in instanta de peste trei ani pentru salvarea acestui 
parc, cauza era pierduta!  
 
- "Distrugerea naturii nu ne apropie de Dumnezeu" este un comentariu facut de noi apropo de disputa 
existenta intre Ministerul Mediului si Mitropolia Moldovei pe tema ridicarii Schitului Toaca de pe 
Muntele Ceahlau. 
 
22.01 - Suntem citati intr-un articol intitulat „Ciopartita chiar de autoritati" din Jurnalul National. 
Pomeneam acolo ca, spre deosebire de inaintasii nostrii care au avut grija de Bucuresti prin plantarea 
padurii Baneasa, contemporanii nostri procedeaza invers. Articolul, insotit de parerea reprezentantului 
Eco-Civica, a fost reprodus si la Radio BBC.  
 
- Pe marginea unui articol din Adevarul, intitulat "Seful Garzii de Mediu Dolj construieste in parc", am 
facut un comentariu pe care l-am denumit "Miserupismul autoritatilor".  
 
- In aula Academiei Romane s-a lansat Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila in cadrul 
Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). In deschidere, presedintele Romaniei, Traian 
Basescu, a rostit o alocutiune cu prea multe referiri in afare temei. Au mai luat cuvantul Attila Korodi 
(ministrul Mediului), Mugur Isarescu (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei), Ionel Haiduc 
(presedintele Academiei Romane), Thore Hansen, reprezentant-adjunct al UNDP in Romania, Calin 
Georgescu (UNDP Romania). In partea a doua au cuvantat Dan Puric, Bogdan Hossu, fostul ministru al 
afacerilor externe, Sergiu Celac si alti reprezentanti ai unor institutii de stat sau private preocupate de 
subiect. Din partea ONG-urilor din domeniul protectiei mediului, reprezentantul Eco-Civica a precizat 
cateva idei:  
 
- Sintagma "dezvoltare durabila" ar trebui inlocuita cu aceea de "dezvoltare nedestructiva", dat fiind 
faptul ca o dezvoltare durabila poate fi si distructiva;  
 
- ONG-urile, in marea lor majoritate, sunt celule de partid, finantate direct sau indirect de formatiunile 
politice sau de interesele unor politicieni. Cele nealiniate (sub 10%), care indraznesc sa aiba opinii, sunt 
considerate de catre autoritatile de toate felurile drept un fel de "amestec in treburile interne" sau sunt 
aproape total ignorate;  
 
- Protectia mediului trebuie depolitizata;  
 
- E nevoie de o mai mare colaborare intre cercetatori, autoritatile locale si societatea civila, ca si de 
mediatizarea rezultatelor acestei interactiuni.  
 
24.01 - Procesul cu cei de la Ramnicu Valcea, care au construit ilegal un supermarket pe terenul parcului 
central al orasului, a fost amanat din nou din cauza neprezentarii partii adverse. Judecatoria Targoviste 
(unde a ajuns sa se desfasoare pricina) a decis amendarea afaceristilor valceni si acordarea unui nou 
termen de judecata pentru data de 28 februarie.  
 
- Si procesul "Parcul Bordei" a fost amanat datorita neprezentarii avocatului lui Costanda.  
 
- Primim, cu nr. 15C/80/p din 17.01.2008, o scrisoare (cu data postei din 17.01) din partea 
Secretariatului General al Guvernului Romaniei. Raspunsul paseaza "pisica moarta" a sesizarii noastre in 
ograda ministerelor sanatatii si al mediului. In memoriul nostru din 15.01.2008 atrageam atentia 
primului-ministru, cu exemplificari punctuale, asupra gravei situatii din domeniul protectiei mediului, 
realitate evidenta care are repercutari foarte serioase in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei 
tarii si, in special, a bucurestenilor. 



 
25.01 – „Adevarul” semnaleaza, intr-un articol al Liviei Cimpoieru intitulat „Guvernul aloca noi sume 
pentru spatii verzi", puncte de vedere ale ONG-urilor exprimate in intalnirile avute de curand cu 
secretarul de stat Lucia Varga si cu ministrul mediului, Attila Korodi. Astfel, se vor introduce in legea 
mediului amendamente cu privire la normele obligatorii de 26 mp spatiu verde/locuitor si se vor 
intensifica pedepsele impotriva celor care vor dori sa construiasca pe zonele verzi. De asemenea, vor fi 
eliminate orice fel de ambiguitati si exceptii cu privire la definirea spatiilor verzi.  
 
27.01 - Adresam, din partea Eco-Civica, Inspectoratului Teritorial in Constructii din Bucuresti, 
rugamintea de a participa la CAT-urile saptamanale ce se desfasoara la A(R)PM Bucuresti. Motivam 
aceasta cerere a comisiilor de mediu prin necesitatea consultarii unor specialisti ai acestui 
domeniu. Conform afirmatiilor directorulul ARPM Bucuresti, Mihaela Saceanu, invitatiile de pana acum 
adresate ITC au fost ignorate.  
 
28.01 - Primim doua citatii de la Tribunalul Bucuresti. Prima, pentru 11 februarie cand ne vom afla fata 
in fata cu Inspectoratul de Regim Silvic si Vanatoare Bucuresti caruia ii reprosam abuzuri si caruia ii 
cerem anularea unui act administrativ care permite ridicarea de constructii in padure. A doua, pentru 12 
februarie, tot la sectia IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, in proces cu CGMB, tot pe tema 
parcului Bordei. 
 
30.01 - Constatam la Predeal cum padurea de pe Valea Polistoaca (un vechi traseu de desfasurare a 
competitiilor de schi fond) a fost inlocuita, mai ales in ultima perioada, de asfalt si betoane, sub 
obladuirea actualei administratii conduse de un primar distrugator si bolnav dupa profit. Aproape nici 
una din constructiile inaltate aici ca si prin alte parti ale acestui cel mai "sus-pus" oras al tarii (situat la 
1000 de metri altitudine) nu are vreo urma de vegetatie in curtile imobilelor nou aparute. Remarcabil 
este faptul ca printre consilierii municipali predeleni se numara si Virgil Magureanu. Un alt "predelean 
pasiv" este si Petre Lificiu, fost ministru al mediului si fost pesedinte al Partidului Ecologist din 
Romania… 
 
02.02 – WWF ( World Wide Fund for Nature ) a organizat la Brasov o dezbatere ce a avut ca tema 
Legislatia Ariilor Protejate. Au participat reprezentanti ai Romsilva, ai unor ONG-uri, ai unor parcuri 
nationale. Reprezentantul Eco-Civica, Dan Trifu, a propus elaborarea unui ghid juridic care sa contina 
procedurile de urmat pentru cei care vor sa se familiarizeze cu legislatia de mediu si cu etapele 
obligatorii ce trebuie parcurse pentru materializarea unor proiecte care au sau pot avea impact asupra 
mediului. 
 
03.02 - Am printat o stire aparuta la 1 februarie pe HotNews conform careia "Nici un primar din judetul 
Valcea nu a cerut fonduri pentru spatii verzi". Este o confirmare a situatiei pe care noi am semnalat-o de 
mult. Procesul nostru pentru salvarea celor 5000 mp din parcul central din Ramnicu Valcea, transformati 
ilegal intr-un mall, vine sa contracareze atitudinea autoritatilor din acest superimbacsit judet. 
 
04.02 - Referendum la Snagov este intitulata o stire din Romania Libera conform careia localnicii zonei 
vor decide infiintarea unui circuit automobilistic de Formula 3. Comentariul nostru, intitulat "Sa 
betonam pasunile tarii", se doreste un semnal care incearca sa stopeze distrugerea padurilor, terenurilor 
arabile si a pasunilor. De fapt aici este vorba de un tun imobiliar care foloseste drept cal troian pista 
automobilistica. Pe fondul unei ignorante a bastinasilor care nu stiu ce ii asteapta din 
partea "beneficiarilor".  
 
- Ne exprimam opinia pe baza unui articol din Adevarul, intitulat "Schimbarea climatica, fabricata de 
politicieni". Consideram ca otravirea Terrei si in doze homeopatice poate destabiliza decisiv echilibrul 
vietii de pe acesta fosta „planeta albastra”. Or, ceea ce se petrece astazi cu infestarea apelor, solului, 
subsolului si a atmosferei a produs deja consecinte ireversibile pentru sanatatea vietii celor actuali si 
celor ce vor fi zamisliti de acum inainte.  
 



05.02 - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de Combatere a Infractiunilor 
Conexe Infractiunilor de Coruptie, ne remite cu numerele 177 si 178/P/2007, doua instiintari semnate de 
Procuror-sef Sectie, Doru Florin Tulus, prin care suntem anuntati ca "s-a dispus neinceperea urmaririi 
penale pentru infr. prev. si ped. de art. 248 C.p. cu referire la art. 248/1 C.p., fata de numitul Videanu 
Adriean (respectiv numita Mantale Mioara), intrucat din actele premergatoare efectuate in cauza, a 
rezultat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii obiective". Eco-
Civica facuse acum peste un an o plangere impotriva celor mentionati care inlesnisera printr-o serie de 
aprobari deturnarea destinatiei parcului Bordei.  
 
- Garda Nationala de Mediu actioneaza in urma sesizarilor noastre. Astfel, ni se comunica, cu nr. 
3597/28.01.2008, amendarea cu 40.000 RON a benzinariei situate la intersectia bd. Ferdinand cu str. 
Horei care nu avea autorizatie de mediu, "impunandu-i-se conducerii societatii masuri cu termene pentru 
protejarea arborelui". Este vorba de un stejar multisecular figurand pe lista Academiei Romane ca arbore 
protejat, sub coroana caruia a fost amplasata in mod dubios acesta statie de carburanti. O alta amenda de 
100.000 RON a fost aplicata hipermarketului Auchan care a defrisat circa 200 de arbori, neplantand in 
compensatie nici macar unul. Instiintarea primita printr-o scrisoare avand nr. 3379/27.12.2007 (cu data 
postei din 04.02.2008), mentioneaza si promisiunile francezilor "de a planta spatii verzi si o perdea de 
protectie". Tot in aceasta ultima scrisoare, GNM Bucuresti ne informeaza despre neputinta de a actiona 
in cazul parcului Prisaca Dornei (defrisat si parcelat in mod samavolnic, desi exista un proces pe rol care 
contesta legalitatea distrugerii zonei verzi), precum si despre faptul ca "referitor la constructiile initiate 
in curtea scolilor 196 si 200, va comunicam ca institutia noastra nu are competente cu privire la 
stabilirea modului in care au fost obtinute documentele de proprietate asupra terenurilor, constructiile 
aflandu-se in acest moment in stadii avansate de executie, autorizatiile de construire emise anterior 
neputand fi suspendate/anulate in vederea sistarii lucrarilor decat in conditiile legii de catre autoritatile 
emitente sau ca urmare a unei hotarari definitive a instantelor de judecata competente". 
 
06.02 - Cu nr. 4065/01.02.2008, Directia Juridica a Ministerului Sanatatii Publice ne comunica masurile 
luate impotriva flagelului fumatului, in concordanta cu cerintele UE. Este urmarea participarii Eco-
Civica la o dezbatere publica, avand ca tema fumatul, ce a avut loc de curand la acest minister.  
 
- Probabil si ca urmare a umarului pe care l-am pus printr-o sesizare adresata Ministerului Culturii si 
Primariei Sectorului 2 a inceput santierul refacerii acoperisului Garii Obor. Acesta a fost deteriorat de un 
incendiu cau zat de carciumizarea excesiva a respectivului monument istoric si de arhitectura. 
 
07.02 - La sedinta saptamanala de la Agentia Regionala de Mediu Bucuresti am remarcat din nou 
neseriozitatea unor beneficiari. Astfel SC CONECT BUSINESS PARK S.A. doreste construirea pe un 
spatiu verde (V6), situat in Str. Dimitrie Pompei nr. 10 A din sectorul 2, a 5 cladiri cu 838 locuri de 
parcare. Planurile cu cei 18.500 mp pe care se doreste inghesuirea imobilelor P+8 nu aveau trasate 
racordarea la Apa Nova si obligatoriile spatii verzi. Le-am sugerat sa revina cu lectia invatata... Firma 
SC THANMAK COMPANY doreste aprobarea unui PUZ in Gruiu. La fel ca si alti 6 solicitanti. 
Primaria din Gruiu nu considera ca trebuie sa-si trimita un reprezentant. In schimb, autoritatile locale 
aspira la un circuit de Formula 3 care va trebui pozitionat fata de locuintele de acolo, la fel de 
neconstruite ca si betonul preconizat a ocupa imasul comunal. Lucrarea a fost respinsa pana la 
prezentarea celor din primarie. Firma SC ALIA NORD SRL solicita, prin Biroul Individual de 
Arhitectura Mihnea Vasile, aprobarea de a construi pe o zona verde situata in Calea Floreasca 167 B 
(colt cu str. Tarmului). Beneficiarii nu aveau Certificat de Urbanism! Apelul nostru la constiinta 
ecologica si echilibrare cu natura a ramas, si in acest caz, o notiuni abstracte.  
 
- Fundatia Dinu Pescariu solicita un acord de mediu pentru construirea unui restaurant intr-o cladire cu 3 
etaje situata in incinta fostei baze sportive Cutezatorii. In afara de faptul ca acolo este o zona careia nu i 
se poate schimba menirea de gazda pentru practicarea sportului si a miscarii de catre bucuresteni, 
clasificarea urbanistica a terenului este aceea de spatiu verde (V). Daca si fostii sportivi de lot national s-
au pervertit contra naturii... 
 



08.02 - Primim de la Inalta Curte de Castie si Justitie o detaliere a NUP-urilor emise pentru Mioara 
Mantale si Adriean Videanu. Raspunsul detaliat, care trece in revista toata tarasenia cu proprietarii si 
terenurile ce au generat cazul parcul Bordei, mentioneaza audierea si declaratiile a doi membri Eco-
Civica. 
 
09.02 - Am avut sansa sa-l urmaresc pe Dan Puric intr-un spectacol a carui premiera a avut loc pe scena 
Teatrului National din Bucuresti. Sala ultraplina a fost martora unui show entuziasmant. Norul de praf 
dens, configurat in ambianta spectacolului precum legendarul smog al cosurilor Londrei 
industrializate, a fost in concordanta cu noxele ce alimenteaza plamanii bucurestenilor. Camasa lui Dan 
Puric, alba initial si aproape neagra la sfarsitul spectacolului, reflecta aproape fidel (cu micile parti inca 
neimbacsite) si grija autoritatilor administrativ-culturale ale Teatrului National fata de artisti si 
spectatori. 
 
14.02 - In prezenta primului-ministru, precum si a secretarului de stat Lucia Varga (MMDD), 
un membru al Eco-Civica (alaturi de alti reprezentanti ai societatii civile) a pledat pentru modificarea 
sistemului de taxare promovat de guvern in cazul autoturismelor proaspat inmatriculate. Astfel, s-a 
propus, urmand a se decide, stabilirea si perceperea taxei in functie de gradul de poluare a fiecarui 
autovehicul.  
 
- Reprezentantii Fundatiei Dinu Pescariu, chiriasi ai unor terenuri de tenis, insista in promovarea unui 
PUZ care sa le permita ridicarea unui restaurant cu accesorii pe suprafata bazei sportive. Acordul de 
mediu solicitat APM-ului Bucuresti nu a fost aprobat de catre Comisia de Avizare Tehnica a acestui for. 
Reprezentatii FDP habar nu aveau ca este interzisa modificarea destinatiei bazelor sportive si ca pe 
spatiile urbanistice clasificate "V" nu pot fi ridicate constructii... 
 
16.02 - Sesizam Garda Nationala de Mediu asupra unor ilegalitati ce se petrec pe teritoriul parcului 
Ciresarii de pe strada Copilului din zona Pietei Domenii. Aici s-au ridicat ilegal noi constructii si se taie 
copaci intr-o veselie. 
 
18.02 - Alaturi de alti reprezentanti ai societatii civile, Eco-Civica a facut lobby la Senatul Romaniei in 
favoarea initiativei senatorului Marius Marinescu care a initiat o lege ce va face intangibile in Romania, 
parcurile naturale, ariile protejate, parcurile ridicate de catre administratiile locale si terenurile bazelor 
sportive. De acum inainte orice fel de constructie ridicata pe aceste arii mentionate va constitui un delict 
penal. Eco-Civica i-a avut ca reprezentanti in acest demers si pe avocata Paula Iacob, pe profesoara Uca 
Marinescu (prima femeie din lume care a atins cei doi poli ai planetei), pe consilierul municipal Florin 
Bumbas. Din pacate bannerele pregatite de colegul Dan Trifu nu au putut fi afisate in plenul Senatului. 
Legea organica a trecut cu 77 de voturi si o abtinere din cele 78 de voturi exprimate. Este un mare 
succes al senatorului Marinescu, dar si al nostru, al reprezentantilor celor carora le pasa de calitatea 
aerului, apei, solului si subsolului Romaniei. Iata ca o actiune, daca este bine sustinuta, poate convinge, 
inclusiv in cazul forului reprezentativ suprem al tarii.  
 
20.02 - Printr-o scrisoare avand nr. 02/20.02.2008, primarul Constantin Balalau din Buftea raspunde 
atentionarii noastre din 15.01.2008: "Precizam ca in cadrul sedintei Consiliului Local din 18.12.2007 nu 
a fost adoptata nici o hotarare cu privire la Parcul Stirbei, ci s-a luat in discutie adresa SC Bucharest 
Arena S.A., in urma careia s-a facut o recomandare catre institutiile competente, depinzand de acestea 
modul in care se vor pronunta in conformitate cu atributiile ce le exercita". Doamne, ce limbaj gaunos si 
fara continut! Si, mai ales, cu cate portite pentru continuarea bataii de joc pe seama viitorului unui 
monument istoric si de arhitectura! 
 
21.02 - "Topoare si mistrii in Padurea Baneasa" este titlul unui articol semnat de Monica Andrei Capatos 
in Jurnalul National. In material se dezvaluie modul de actiune al "baietilor dastepti” (in realitate niste 
borfasi de mediu), cateva nume ale unor nelegiuiti, mecanismul casapirii acestei paduri, neputinta celor 
de la Romsilva in fata instantelor de judecata. Articolul mentioneaza si punctul de vedere al unui 
reprezentant al ONG-ului Eco-Civica care a participat la investigatiile de pe teren.  
 



- Am remarcat in acelasi cotidian un articol scris de Alexandru Nastase care ne arata "Cat CO2 produce 
un om intr-un an". Cu mici eforturi, fiecare dintre noi poate contribui la temperarea emisiilor de dioxid 
de carbon, gaz care se stie ca este principalul vinovat al efectului de sera, fenomen care genereaza 
schimbarile climatice. 
 
23.02 - Garda Nationala de Mediu din Ilfov ne raspunde printr-o scrisoare avand nr. 67/23.01.2008 (si 
care a fost remisa "spre stiinta" atat MMDD, cat si Comisariatului General al GNM) despre actiunea de 
control intreprinsa pe domeniul Parcului Stirbei din Buftea. In urma controlului, acest for a confirmat 
unele ilegalitati ale noului proprietar (SC Bucharest Arena S.A.), cazand insa (cu buna stiinta sau 
feciorelnic) in capcana acceptarii unui fals grosolan facut de autoritatile locale. Conform acestei 
gaselnite o fosta zona "V" nu era de fapt zona verde, putandu-se construi pe ea. Este stiut ca domeniul 
Parcului Barbu Sirbei nu a avut nici o portiune de "zona industriala", asa cum pretind actualii proprietari 
sustinuti de reprezentantii unor interese de natura cel putin economica. Pentru ca "au fost incepute unele 
lucrari de constructie, lucrari pentru care nu s-a putut prezenta acordul de mediu, societatea a fost 
avertizata verbal". Halal, domnule comisar-sef al judetului Ilfov, Marian David!  
 
24.02 - Intr-o plimbare facuta prin Predeal, dupa participarea la Cupa Drumarilor (cel mai vechi concurs 
de amatori pentru schiorii bucuresteni si care a ajuns la editia cu numarul 55), am luat pulsul degradarii 
galopante al zonei. Astfel, partia de schi fond Valea Polistoaca a fost amputata de brazi in mare 
proportie. Aici au aparut zeci de noi vile care isi deverseaza apele menajere insalubre in paraul 
Polistoaca. Totodata , la capatul dinspre drumul care merge la cabana Susai au aparut vile ilegale in 
mijlocul padurii. Prin zona mentionata trec nenumarate ATV-uri duhnitoare si zgomotoase care siluiesc 
linistea patriarhala a naturii coplesite. Tot in Predeal, pe strada Caprioarei, se casca had o defrisare 
ilegala de vreo 12 hectare a padurii care probabil, in curand, o va lua la vale.  
 
- Raspundem domnului Mihai Voivod, student in anul III la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca. Acesta ne-a solicitat printr-un e-mail, la 20 februarie, o indrumare cu privire la inceperea unei 
activitati in domeniul protectiei mediului. I-am sugerat cateva idei si i-am propus sa colaboram. 
 
25.02 - Nemultumiti de un raspuns primit din partea Garzii de Mediu Bucuresti cu privire la acceptarea 
justificarii distrugerilor ce au loc si in aceasta perioada in parcul Prisaca Dornei din sectorul 3, aducem 
la cunostinta acestui for ca, daca nu stopeaza dezastrul zonei, ii vom da in judecata. I-am reamintit 
Comisarului General al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Popa, ca exista un proces pe rol in aceasta 
cauza si ca exista de asemenea si OUG 114/2007. Acestea sunt instrumente de neatacat prin care GNM 
trebuie sa impuna stoparea distrugerii mediului bucurestean in acest caz.  
 
- Concomitent am sesizat GNM si situatia amplasarii ilegale a unor nomazi care taie arborii din plantatia 
de pini existenta la iesirea din gara Ploiesti Vest, spre Campina. 
 
28.02 - Sedinta din aceasta saptamana de la ARPM si APM Bucuresti a fost plina de atentate la 
adresa mediului incnjurator si implicit a sanatatii noastre. Ca participanti in Comisia de Avizare Tehnica 
si Comitetul Special Constituit am incercat sa temperam unele excese. Astfel:  
 
* In Calea Floreasca 167-B, desi pe terenul ale carei imagini le-am accesat (datorita unei initiative 
demne de laudat a directoarei Mihaela Saceanu) prin intermediul hartii din satelit de pe site-ul Google 
exista vizibili nenumarati arbori si un mare spatiu verde, reprezentantii SC ALIA NORD afirma 
ca terenul este gol si ca pot fi construite aici doua imobile cu 29 etaje. Am cerut punctul de vedere al 
PMB si al ADP sector 2. In plus, vom verifica situatia de la fata locului.  
 
* SC GLOBAL FORTE SRL, prin Biroul Individual de Arhitectura Doina Emilia, doreste ridicarea pe 
8000 mp a unui complex multifunctional fara a proiecta nici un fel de spatiu verde. Argumente puerile si 
infantile ale arhitectei sus-mentionate ne-au facut sa o rugam sa revina cu lectia invatata.  
 



* In Dobroesti, SC ORECO GRUP SRL vrea sa instaleze 12 blocuri cu 2S si P+14, adica 1386 
apartamente, pe 5,3 hectare. Celor circa 5000 de oameni ce vor vietui acolo le vor reveni cam 5 mp de 
spatiu verde/locuitor!?  
 
* Magazinul Kaufland care se urmareste a se instala pe 33.000 mp pe str. Racari in locul fostei 
intreprinderi Miraj avea aprobarea sa taie 120 de arbori, dar nu stia unde sa-i planteze pe cei in 
compensatie.  
 
* Complexul rezidential din str. Theodor Pallady, ce se intinde pe 35.245 mp, preconizeaza inaltarea a 7 
turnuri P+18 care insumeaza 1260 de apartamente. Cele aproximativ 4000 de persoane vor beneficia de 
11.000 mp de saptiu verde. Adica 2,75 mp/locuitor. Deci, mai putin spatiu verde decat exista in sectorul 
6, cel mai neoxigenat din Bucuresti. Am parasit sala de sedinte cu un gust plin de noxe. Sper in ratiunea 
impunerii, din partea conducerii APM, a prevederilor stipulate in OUG 114/2007 care 
stipuleaza impunerea celor 20 mp de spatiu verde pentru anul 2010, respectiv 26 mp pentru 2013. In caz 
contrar...  
 
03.03 - La Primaria Voluntari a avut loc Dezbaterea Publica referitoare la "RAPORT DE MEDIU - PUZ 
Ansmblu de Agrement ZONA VERDE, oras Voluntari, T5, P148, judetul Ilfov". Beneficiarul este 
Asociatia ZONA VERDE. Studiul este semnat de reprezentantii KVB ECONOMIC SA. Spre deosebire 
de lucrarea precedenta, in aceasta noua varianta au disparut pretentiile de construire a unor case... Se 
doreste, asa cum se mentioneaza la P. 7, "amenajarea corespunzatoare a drumurilor existente (!?), 
realizarea a doua alei suplimentare pentru accesul pietonal in zonele cu densitate mai mica de arbori, 
montarea de stalpi pentru iluminat stradal si bancute pe marginea drumurilor amenajate, construirea unui 
sistem de colectare si evacuare a apelor compatibil cu legislatia in vigoare (!?), imprejmuirea intregii 
suprafete cu un gard de protectie (!?) si realizarea unei parcari in zona sudica a amplasamentului acolo 
unde nu exista vegetatie si amplasarea de toalete ecologice..." In afara de beneficiarul Sandu Cuturela si 
autorii studiului, nimeni dintre reprezentantii autoritatilor prezente nu a fost patruns de avantajele pe 
care padurea Baneasa si mediul inconjurator le vor dobandi in urma materializarii acestui proiect. Ce 
mai vehementi impotriva acestui proiect au fost reprezentantii Romsilva care au denuntat defisarile 
hotesti facute noaptea exact pe acest teren (indicand autorii, masina transportoare, loturile si numarul de 
arbori taiati), autoritati silvice care au deschis in instanta si un proces inca din 2006. Reprezentantii Eco-
Civica au ridiculizat unele afirmatii din proiect sau altele facute de domnul Cuturela, gen "daca nu 
protejez si nu luminez eu padurea, se taie", ori ca va planta in compensatie arborii taiati in comuna 
Petrachioaia... Beneficiarul a uitat sa pomeneasca ca ar fi trebuit sa aibe semnat un contract de paza cu 
silvicii... Insultele si mitocaniile lui Cuturela adresate silvicilor si reprezentantilor societatii civile nu pot 
fi reproduse. Trimisul Prefecturii Voluntari, Ilfov a excelat prin pasivitatea sa, exclamand in final ca "de 
abia acum au iesit la suprafata contradictiile". ARPM Bucuresti, APM Bucuresti si ANPM au fost cu 
mult mai blanzi decat se cuvenea. Dupa cum a remarcat si reprezentanta Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului, la avizierul Primariei Voluntari nu se afisasera data si ora acestei dezbateri publice... 
 
04.03 - Prin scrisoarea nr. 88379/CP/03.03.2008, Directia Generala Management Fond Funciar si 
Cinegetic din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale raspunde sesizarii noastre din 15.01 pe care o 
adresaseram primului-ministru. Raspunsul pe puncte este competent si denota impartasirea grijilor 
semnalate de noi cu privire la unele aspecte ale Codului Silvic (precum construirea unor vile si case in 
padure) sau a scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri. Pentru semnalul tras de noi privind "ridicarea 
ilegala a unei cabane de vanatoare de catre S.C. Uno International Eximp S.R.L. in Padurea Snagov, 
autoritatile au formulat o sesizare penala". 
 
05.03 - In CAT-ul de la APM Ilfov s-a discutat cererea pentru acord de mediu a proiectului "Autostrada 
de Centura a Municipiului Bucuresti". Traseul va strabate 26 de comune si va avea 100 km. Am incercat 
sa limitam distrugerile celor 37 de hectare de padure ce se intentioneaza a fi defrisate. Defrisarea cea 
mai importanta se preconizeaza a se face in Padurea Raioasa. Se stie ca aici exista o biodiversitate 
speciala care nu trebuie modificata. Eco-Civica se va bate pentru ca interventia impotriva naturii din 
cadrul acestui obiectiv necesar sa fie cat mai putin brutala. 
 



06.03 - "Fara avize - vile in locul brazilor la Predeal", este titlul unui articol scris de un membru al Eco-
Civica in Jurnalul National. E un crochiu al dezastrului ecologic zonal generat de complicitatea 
dintre "baietii destepti" si autoritatile locale. Consecintele: defrisari apocaliptice, mirosuri pestilentiale, 
zgomot de ATV-uri si drumuri degradate.  
 
- Tot la pagina 5 a Jurnalului National, in articolul "Padurea Baneasa asfaltata pas cu pas", parerea unui 
reprezentant al Eco-Civica este citata in cazul defrisarii preconizate a se realiza pe soseaua Bucuresti-
Ploiesti nr. 97-A. Interesant este ca noua crima ecologica ce va afecta o alta halca de padure preurbana, 
este justificata de afirmatia trecuta in studiul de impact facut de SC DD Design Studio SRL conform 
careia "Fondul forestier este degradat, aflandu-se in declin biologic, solicitandu-se eliminarea 
disfunctionalitatilor generate de aceasta situatie". Halal metoda si concluzie de revigorare a mediului si a 
padurii de catre asa zisi evaluatori de mediu!  
 
- Eco-Civica este invitata la "Reuniunea privind Dezbaterea Publica a documentulu-draft al Strategiei 
Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (SNDD)". "Evenimentul va avea loc marti 18 martie 
intre orele 10.00 - 13.00 in sala Ion Heliade Radulescu a Bibliotecii Academiei Romane din Calea 
Victoriei nr. 125".  
 
- Cateva dintre proiectele de PUZ prezentate de catre beneficiari Comisiei de Avizare Tehnica de la 
ARPM si APM Bucuresti merita pomenite. Astfel:  
 
* SC Tradex Industries SRL doreste sa-si ridice un hotel (!?) in zona industriala a comunei Jilava;  
 
* SC Omega Romania SRL cere construirea unui hotel la 11 metri de o benzinarie, cu drumul de 
servitute prin statia de benzina respectiva...  
 
* SC 22 Imobiliar Group SRL isi propune ca pe 5,8 hectare sa ridice 700 de apartamente. Cei circa 2200 
de locuitori vor beneficia de spatiu verde mult sub normele UE prevazute pentru anii 2010 si 2013 prin 
OUG nr. 114/2007.  
 
10.03 - "Korodi s-a intors victorios" este titlul unui articol scris de Cristina Bucureasa in Adevarul, la 
intoarcerea acestuia de la Bruxelles dupa o discutie avuta cu autoritatile europene. Comentariul 
nostru confirma valabilitatea succeselor mentionate ale actualului Ministru al Mediului in tara. 
Intrevederea pe care a avut-o cu reprezentantii de profil ai UE este o bila alba pentru actualul guvern al 
Romaniei. 
 
11.03 - "E padurea mea, fac ce vreau cu ea!". Afirmatia reprodusa intr-un articol semnat de Monica 
Andrei-Capatos in Jurnalul National denota incultura lui Gigi Becali care crede ca daca si-a cumparat 8 
hectare de padure in Baneasa nu e nevoie sa se supuna regulilor silvice si legislatiei de urbanism. In 
comentariul nostru enumeram si alti latifundiari care si-au batut joc de padurile tarii. Printre ei: Ion 
Tiriac, Dan Voiculescu, Adrian Sarbu, George Copos, Hrebenciuc, Dan Ioan Popescu, Sorin Rosca 
Stanescu si altii.  
 
- "Ce guvern asteapta Gabriel Resources?" este intrebarea din titlul articolului din Adevarul. Autoarea, 
Sabina Ion, primeste din partea unor oameni de diverse coloraturi politice raspunsuri care sunt impotriva 
cianurizarii de la Rosia Montana. Nu ne-a mirat comentariul deputatei Anca Constantinescu de la PDL 
care este de parere ca "noi credem ca investitia trebuie sa se faca". Cu asemenea "specialisti", nu e de 
mirare ca tara asta va ajunge o groapa de gunoi toxica, atat pentru cetatenii ei, cat si pentru cei ai 
bazinelor Tisei si Dunarii.  
 
- Suntem consternati de hotia si banditismul invadarii cu santiere a unor terenuri ce apartin nevazatorilor 
din Vatra Luminoasa. Intre anii 1901 si 1906, Casa Regala a Romaniei a facut cadou Asociatiei 
Nevazatorilor din Romania 26 de hectare de teren in zona ce a fost botezata Vatra 
Luminoasa. Actualmente, afaceri imobiliare veroase porcaiesc mostenirea regala cu acordul unor 
autoritati. Rusine, domnilor primari Videanu si Ontanu! Sa va fie rusine domnilor consilieri generali si 



locali (din sectorul 2)! Acest punct de vedere al Eco-Civica s-a constituit intr-un comentariu facut pe 
marginea unui articol aparut in Romania Libera.  
 
12.03 – Semnam (in zona Universitatii) un apel initiat de Partidul Ecologist din Romania care 
protesteaza impotriva construirii noii centrale nucleare de la Belene (Bulgaria). Miroase a demagogie 
ieftina. De ce acest partid, de altfel insignifiant in viata politica a tarii, nu popularizeaza riscurile enorme 
ale functionarii centralei atomice de la Cernavoda? Este singura centrala europeana (si 
mondiala?) ridicata in mijlocul unei asezari umane... 
 
13.03 - Primim, cu nr. 49223/39880/27.02.2008 din partea MMDD - Serviciul Reletii Publice, un 
raspuns avand data de pe plic 13.03.2008. Reclamam in adresa noastra comportamentul autoritatilor de 
la Buftea care au inventat o zona industriala in Parcul Barbu Stirbei din aceasta localitate. Secretarul 
General-Adjunct al Ministerului Mediului imi transmite ca "sesizarea dumneavoastra a fost transmisa 
spre compenenta analiza si solutionare la Primaria Orasului Buftea". Adica, tocmai cei pe care i-am 
reclamat unui for superior imi vor raspunde direct... Unde va este obrazul, stimati functionari bugetari 
platiti din buzunarul nostru pentru a va face datoria si nu pentru a pasa pisica moarta?  
 
- Sedintele de la ARPM si APM Bucuresti devin din ce in ce mai tensionate. Beneficiarii, reprezentati de 
arhitecti ce sustin punerea in practica a unor planuri de urbanism, vor sa construiasca pe verticala si cu 
cat mai putine spatii verzi. Nici pomeneala de respectarea OUG 114/2007. Unii nici macar nu au auzit 
de aceasta translatare obligatorie a normelor UE in materie de protectie a mediului. Astfel, SC 
NOGABELA GROUP SRL doreste ridicarea in Voluntari a 200 apartamente pe 3000 mp. Spatiul 
verde destinat caselor cu circa 600 de locuitori aste de 900 mp. Adica 1,5 mp/locuitor in loc de un 
minimum de 20-26 mp, conform OUG 114. Seful proiectului este profesorul universitar Constantin 
Enache de la Universitatea de Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti. Vinovata pentru aceasta inghesuire 
contra naturii este si Comisia de Urbanism a Municipiului Bucuresti care accepta asemenea 
monstruozitati antiecologice si antiomenesti. 
 
14.03 - Reclamam Inspectoratului din Constructii si Regiei ROMSILVA ridicarea ilegala a unor 
constructii in padurea Baneasa-Socola pe strada Jandarmeriei (intre unitatea militara si Avicola), precum 
si vilele ridicate in padure in zona Predeal intre drumul Valea Polistoaca si drumul spre Cabana Susai. In 
acest sens detinem si fotografii. 
 
15.03 - In Saptamanalul "Formula AS", la rubrica "Accente" de pe pagina 2, un reprezentant al Eco-
Civica trateaza intr-un articol rebotezat "Se alege praful de spatiile verzi" (in loc de titlul transmis: "Se 
alege praful de oxigenul romanilor") elanul distructiv asupra padurii si ariilor verzi din ultima perioada 
de timp. Se pare ca legislatia nationala si, mai ales, autoritatea UE implementata de peste un an in 
domeniu sunt terfelite mai abitir decat pana acum. Oare pentru cat timp?  
 
- Evenimentul Zilei publica un material intitulat "Role, biciclete si fluiere de dragul unui Bucuresti 
sanatos" (autor Andreea Ciuperca). Este vorba de initiativa unor tineri care imbracati in costume negre 
de arbitri protesteaza intr-un mars pe strazile Capitalei prin fluieraturi la adresa autoritatilor locale. 
Pervertirea situatiei a fost realizata de viceprimarul Murgeanu care s-a alaturat manifestantilor. 
Reamintim in comentariul nostru "performantele cuplului de inruditi nas-fin (Murgeanu-Carstea) care 
sunt autorii principali ai distugerilor autorizate ale zonelor verzi din Bucuresti. Hotul care striga 
„Hotii!”. 
 
16.03 - La solicitarea senatorului Marinescu de a participa la o adunare de salvare a parcului Bordei, un 
reprezentant al ONG-ului nostru a luat cuvantul pe o platforma improvizata in fata gardului ce incadra 
parcul aflat in litigiu. Am povestit celor prezenti ca de peste trei ani ne luptam in instante de judecata 
pentru salvarea acestui petec de verdeata al Bucurestiului. Am ridiculizat afirmatiile primarului Videanu 
cu privire la statisticile vehiculate de domnia sa despre starea zonelor verzi si a arborilor din Capitala si 
am precizat actualele cote ale poluarii cu praf ale bucurestenilor. Totodata, am reamintit implicarile Eco-
Civica in incercarile de a salva padurea Baneasa, strandul Tineretului, parcul Barbu Stirbei de la 
Buftea, un parc central din Ramnicu Valcea si nu numai. "Salvarea parcului Bordei a fost o batalie 



castigata de reprezentantii societatii civile care au fost sprijiniti in ultima perioada de initiativele 
senatorului Marinescu. Razboiul cu salvarea zonelor verzi, inca nu a fost castigat" au fost ultimele 
cuvinte ale discursului nostru. Am parasit podiumul pe care erau amplasate microfoanele dat fiind ca 
urmatorii vorbitori au inceput sa transforme actiunea ecologista intr-o manifestatie electorala a 
Partidului Conservator. Seara, jurnalele de stiri ale televiziunilor lui Dan Voiculescu nu au pomenit 
nimic despre participarea vreunui ONG la adunarea convocata pentru salvarea parcului Bordei.  
 
18.03 - In amfiteatrul Ion Heliade Radulescu al Bibliotecii Academiei Romane, un numar de ONG-uri 
au comentat si amendat proiectul "Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila". Cele circa 30 de 
pagini produse pana acum de catre un mare numar de specialisti in domeniu au constituit o mare 
dezamagire pentru majoritatea celor prezenti. Din cele 150 de ONG-uri invitate au fost prezente doar 
vreo 15... Eco-Civica a considerat ca "cea mai buna politica din domeniu este cea de a preveni dezastrele 
ecologice si nu de a le carpi dupa ce ele au avut deja loc". "O presiune permanenta asupra autoritatilor si 
mediatizarea ilegalitatilor sunt instrumente pe care din pacate societatea civila nu le foloseste suficient" 
a fost un alt indemn pe care l-am adresat celor prezenti.  
 
- In "Adevarul Verde" (din acelasi grup cu cotidianul Adevarul), sub semnatura Anoanetei Cicioiu, 
articolul "Prea mult praf in Bucuresti" reda in pagina trei parerea presedintelui ONG-ului Eco-Civica 
despre actualul dezastru ecologic al orasului. Sunt mentionate modalitatile prin care s-a ajuns la 
actualele "performante" ale celei mai prafuite capitale europene.  
 
- La Realitatea TV, dupa o dezbatere avand ca subiect "Parcul Bordei" la care a fost invitat domnul 
senator Marinescu de la Partidul Conservator (care a uitat sa pomeneasca despre procesul ONG-ului 
Eco-Civica cu imobiliarul Costanda), am asistat la o discutie despre poluarea din metropola noastra. Cea 
mai mare parte a materialului citat de Realitatea TV a fost extrasa din interviul nostru aparut in 
„Adevarul Verde” de astazi. Pe langa remarcile de bun simt ale doamnei secretar de stat Lucia Varga si 
ale unei doamne doctor care a confirmat accentuarea gravitatii starii de sanatate a bucurestenilor a 
trebuit sa ingurgitam si cateva prostioare ale unui al treilea invitat, precum si afirmatiile unei reporterite 
care a spus ca in Bucuresti mai avem 3000 de hectare de spatii verzi (in loc de 1300 hectare). Le-am 
reprosat printr-un e-mail celor de la Realitatea TV deontologia dubioasa a necitarii surselor pe care le-au 
folosit, incurajandu-i totodata sa reia dezbaterea pe acest subiect.  
 
19.03 - "Arhitectii sectoarelor, moasele unui oras infantil", articol aparut in Evenimentul Zilei sub 
semnatura lui Dolores Benezic, mentioneaza in subtitlu ca "Aspectul Capitalei se datoreaza si celor sase 
urbanisti ai primariilor care baleteaza intre interesul politicului, constiinta si presiunea privata". 
Comentariul nostru intitulat "Anarhitectii" mentioneaza ca distrugerea zonelor verzi din Bucuresti si 
vecinatati este cauzata si de catre unele prestigioase personalitati ale corpului didactic din Facultatea de 
Aritectura “ Ion Mincu” sau de catre unii arhitecti membri ai Comisiei de Urbanism a Consiliului 
General ai Municipiului Bucuresti care la capitolul deontologie au ramas repetenti. 
 
21.03 - "Adevarul Verde" publica pe doua pagini un aricol intitulat "Lipsa copacilor scurteaza viata 
bucurestenilor". Interviul realizat de Francisca M. Catana exprima punctul de vedere al presedintelui 
ONG-ului Eco-Civica. Sunt trecute in revista actualul dezastru ecologic al Bucurestiului si a unor zone 
ale tarii, vinovatii si cauzele acestei situatii, precum si solutiile de remediere.  
 
- Sesizam Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu asupra unor cazuri ce intra in competenta 
lor. Astfel, incunostiintam autoritatea statului asupra unor defrisari ce au loc actualmente in padurea 
Baneasa-Socola, despre inceperea unui santiar neautorizat in incinta strandului Tineretului, depre 
nerealizarea unor plantari in compensatie de catre IKEA si privitor la decopertarea unei zone verzi 
avand drept autor Clinica SANADOR pentru transformarea sa in parcare. 
 
22.03 - Articolului "A inceput amenajarea Parcului Bordei", scris de Cristina Boiangiu in Romania 
Libera din 19.03, ii remitem un comentariu-sugestie ce consta in aplicarea unei placi din marmura care 
sa mentioneze contributorii la salvarea acestei zone verzi a bucurestenilor. Probabil ca daca s-ar monta si 
o placa care sa aminteasca doleanta acelora care doreau pervertirea zonei (inscriptionare la fel de 



necesara pentru ca asemenea "fenomene" sa nu se mai repete), aceasta ar disparea in cateva minute de la 
inaugurare.  
 
- O stire din acelasi cotidian, intitulata "Parcul Titanii reamenajat", ne-a starnit intrebarea retorica prin 
care reaminteam "reamenajarea" parcului Prisaca Dornei. Celor interesati le pomeneam ca tratamentul 
contradictoriu aplicat celor doua parcuri a putut fi pus in practica concomitent de catre Primaria 
sectorului 3 condusa de domnul Negoita...  
 
- Gardianul, sub semnatura lui Dan Bucura, publica articolul "Padurea din Caras Severin taiata abuziv la 
ordinul unui prefect PSD". Facand referire la comoara inestimabila a patrimoniului mondial care a 
supravietuit pe teritoriul acestui judet din vremuri ancestrale, am intitulat retoric comentariul nostru: "Sa 
radem padurile virgine ale Romaniei".  
 
- O plimbare facuta per pedes (impreuna cu membri ai "Clubului Alpin Floarea de Colt"), de-a 
lungul Vaii Pasarea, de la Branesti pana la fosta crescatorie de rate de langa comuna Ganeasa, ne-a 
prilejuit cateva constatari:  
 
1. Fata de anul trecut au fost rase vreo 7-8 hectare de padure. Inclusiv exemplare arboricole care 
stabilizau panta dealului ce dadea spre apa. Suntem curiosi daca zona va deveni o afacere imobiliara...  
 
2. Cele mai multe proprietati aflate pe partea cealalta a Vaii Pasarea se intindeau pana la oglinda de apa, 
nerespectandu-se zona obligatorie de protectie prevazuta de Apele Romane.  
 
3. Tone de gunoaie erau depozitate pe malul cursului de apa, inclusiv in padure, mai ales in a doua parte 
a traseului.  
 
4. Cateva zeci de saci plini cu gunoaie asteptau sa fie ridicati, in prima parte a traseului, mai ales in zona 
Complexului Pasarea;  
 
5. Traseul era "garnisit" cu cadavre de animale. Am remarcat si starvul unui bursuc.  
 
6. Enorme cantitati de gunoaie se aflau si pe teritoriul comunei Ganeasa. Felicitari, domnule primar 
Costea! 24.03 - Ne adresam CGMB prin notificarea cu nr. 718669/21.03.2008, solicitand "reexaminarea 
HCGMB nr. 5 din 17.01.2008 si revocarea in parte cu privire la terenul in suprafata de 4624 mp care nu 
a format obiectul schimbului dintre Municipiul Bucuresti si Costanda Coastica, teren identificat in anexa 
2 la hotararea CGMB nr. 5/2008 si aflat in continuare in proprietatea domnului Costanda Costica". 
Motivatia noastra invoca "Dreptul la un mediu sanatos" prevazut de Constitutia Romaniei, precum si 
faptul ca "Acest teren a fost dobandit in scop de utilitate publica, intrand in proprietatea publica a 
statului, in virtutea dispozitiilor legale din acel moment". Eco-Civica mentioneaza in notificare si ca 
acolo exista o zona urbanistica "V" si de asemenea valabilitatea OUG nr. 114/2007 care specifica clar 
interdictia de modificare a statutului parcurilor si a zonelor verzi.  
 
- Ca raspuns la o sesizare a noastra, Inspectoratul de Stat in Constuctii ne solicita prezenta la controlul 
din padurea Baneasa unde s-au ridicat si se ridica constructii ilegale. Neavand un mijloc de deplasare 
pana acolo (soseaua Jandarmeriei), am dorit ca, echipa de inspectie sa ma intercepteze de undeva de pe 
traseul spre locul respectiv. Intelegerea initiala a fost insa contramandata din "motive ierarhice". 
Agresivitatea unui domn inspector vadit deranjat de pretentiile noastre a culminat cu afirmatia: „Atunci, 
daca nu veniti, va vom raspunde in scris" (!?). Nici nu dorim altceva decat sa isi faca datoria in meseria 
pentru care sunt platiti de noi, contribuabilii... 
 
25.03 - Insistam si in comentariul de azi pe marginea afacerii strandului Tineretului din Jurnalul 
National ("Zgarie-nori, strigator la cer") ca nu este normal sa nu se mentioneze, in acest caz, initiativa 
noastra de a-i actiona in instanta pe cei care vor sa distruga aceasta baza sportiva. 
 



- Domnul Zaharia ne povesteste la telefon, din nou, despre rusinea distrugerii parcului Prisaca Dornei si 
despre modul cum este tratat de catre autoritatile ce ar trebui sa protejeze si nu sa distruga zonele verzi 
ale Bucurestiului. I-am reamintit demersurile noastre in acest caz si lupta pe care o ducem in fata 
instantelor judecatoresti de peste trei ani.  
 
- Ne adresam Primarului General si CGMB pentru analizarea neregulilor schimburilor de terenuri 
cuprinse in Dosarul Costanda - Parcul Bordei.  
 
- Am facut apel la Agentia Nationala pentru Sport si la Directorul CNS "Lia Manoliu" pentru a remedia 
situatia care conduce la distrugerea bazei sportive Strandul Tineretului.  
 
- ROMSILVA ne anunta prin adresa nr 10926/25.03.2008 ca a transmis cazul defrisarilor ilegale, 
semnalate de noi in zonele Predeal si Snagov, autoritatilor locale. 
 
26.03 - Ne-am alaturat cauzei de aparare a unui arbore viguros aflat in curtea doamnei Luminita 
Codreanu care a fost data in judecata de domnul Cristopher Ratiu (fiul lui Ion Ratiu). Acesta doreste 
defrisarea superbului exemplar care deranjeaza, cu frunzele si cracile uscate cazute, proprietatea sa din 
vecinatate. Am acceptat ca doamna Luminita Codreanu sa ne citeze drept martori in acest proces.  
 
- Am imprimat un articol aparut pe data de 16.03.2008 in publicatia „Imobiliare”. Aici sunt citate 
parerile nostre cu privire la praful din Bucuresti, la numarul de arbori distrusi din Capitala si la presiunea 
imobiliara existenta asupra padurii Baneasa, a strandului Tineretului si a Parcului Stirbei de la Buftea. O 
stire asemanatoare a fost tiparita la aceeasi data si in "Interesul Public".  
 
- Trimitem Jurnalului National un comentariu pe marginea articolului "Autoritatile, la raport de Ziua 
Apei". Autorul, Alexandru Nastase, mentioneaza ca autoritatile au prelevat probe din apa Dambovitei. 
Titlul interventiei noastre suna "S-au prelevat probe si din caseta subterana?". Este stiut ca zoaiele 
menajere si industriale ale Capitalei se scurg neepurate printr-o caseta subterana, nesesizabila ochiului 
trecatorului. Oglinda vizibila constituie sub 5% din debitul raului Dambovita. Prin nefunctionarea statiei 
de epurare de la Glina, Bucurestiul este cel mai mare poluant al Dunarii si al Marii Negre! 
 
27.03 - Domnul Nicolae Fieroiu din satul Giulesti, comuna Fantatesti din Valcea ne scrie despre 
intentiile autoritatilor care doresc infiintarea unei statii de depozitare a deseurilor provenite de la 18 
localitati invecinate. Nu au fost consultati vecinii care au deschis un proces Primariei Fantatesti. Intre 
timp, fara obligatoriul acord de mediu, in pofida legii care ar trebui sa tina cont de o dezbatere publica, 
lucrarile de amenajare a gropii de gunoi continua. Vom sesiza si noi Garda de Mediu din Valcea. Parca 
mai stim cateva cazuri similare...  
 
- Tribunalul Dambovita, prin Presedinte Elisabeta Popescu si Judecator Elena Ivanoff, ne anunta ca 
"respinge ca neintemeiata cererea Reclamantei Eco-Civica" prin care am dorit sa nu se ridice River 
Plaza Mall pe 6000 mp de spatiu verde din Parcul Central al orasului Ramnicu Valcea. Va trebui ca Eco-
Civica sa plateasca si 3600 lei cheltuieli de judecata. Vom face recurs. 
 
28.03 - In fata Agentiei Nationale pentru Sport (fostul Minister al Tineretului si Sportului din str. Vasile 
Conta) a avut loc un miting organizat de Grupul pentru Dialog Social si Fundatia Eco-Civica avand ca 
scop salvarea Strandului Tineretului. Radu Filipescu, presedintele GDS, a dezvaluit celor 
prezenti mecanismul prin care "tunarii imobiliari" vor sa distruga acesta traditionala baza sportiva. Au 
mai luat cuvantul reprezentanti ai Eco-Civica si ai unor alte ONG-uri. S-a alaturat actiunii noastre si 
senatorul Marius Marinescu. La solicitarea celor prezenti, domnul Octavian Belu, seful ANS, a coborat 
din cladire si a dialogat cu cei prezenti. I-am putut remarca printre manifestanti pe Ilie Nastase, membri 
ai Federatiei de Polo, pe Andrei Chiliman (primarul sectorului 1) care a afirmat ca nu va elibera 
niciodata autorizatie de construire pe teritoriul acestei baze sportive. Am remarcat promisiunea 
domnului Belu de incepere a renovarii bazei sportive pentru ca aceasta sa functioneze normal in acest 
an, ca si incercarea de a eradica coruptia din institutia pe care o pastoreste.  
 



29.03 - Comentariul nostru la stirea "12.000 de arbori sau arbusti plantati in Sectorul 3", aparuta in 
Romania Libera, repune pe tapet problema distrugerii Parcului Prisaca Dornei (aflat tot in sectorul 3).  
 
- Adevarul publica stirea "Protest civic pentru Strandul Tineretului": "Grupul pentru Dialog Social, 
Fundatia Eco-Civica, Water Polo Romania si Ordinul Arhitectilor din Bucuresti au protestat, ieri, fata de 
inchiderea bazinelor din Strandul Tineretului". 
 
30.03 - Si Evenimentul Zilei mentioneaza despre "Mitingul pentru Strandul Tineretului". "Apelul (de 
anulare a contractelor de inchiriere semnate de CNS Lia Manoliu cu societatile Tineretului si Trigranit) 
a fost facut de Grupul pentru Dialog Social si de Fundatia Eco-Civica. Octavian Belu, presedintele ANS, 
le-a spus manifestantilor ca va incepe o ancheta administrativa in cazul secretarului general al ANS, 
Bogdan Gheorghe, acuzat de nereguli in concesionarea strandului". 
 
31.03 - Dezbaterea publica pentru proiectul "Amenajarea ansamblului de constructii multifunctionale in 
zona de nord a municipiului Bucuresti - soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 97-A, sectorul 1" ce "se dezvolta 
pe fostul amplasament al trupului de Padure Baneasa" a avut loc la ora 15.00 la sediul Green Terra din 
str. Mircea Vulcanescu nr. 69. Raportul la evaluarea de mediu alcatuit de SC DD DESIGN STUDIO 
SRL, respectiv de domnul Vintilescu Mircea (membru al Asociatiei Profesionistilor in Protectia 
Mediului), continea afirmatii precum:  
 
* "Terenul este in prezent lipsit de utilizare". Adica o padure este inutila?!  
 
* "Terenul este proprietate particulara, pe el grefandu-se trupul Padurii Baneasa-Socola". Este invers! Pe 
trupul padurii s-a grefat terenul!  
 
* "Planul are un caracter pozitiv". Asadar, raderea a 6 hectare de padure pentru amplasrea unor vile 
inseamna ceva pozitiv. Pentru mediu sau pentru…?  
 
* "Plantarea compensatorie se va face in zona Ganeasa". De ce nu la Baia Mare?  
 
* "Intreaga zona este in organizare". A se citi ca toti de pe acolo, inclusiv firma "Tiriac 2006", defriseaza 
ilegal zona impadurita...  
 
* "Proiectul va contribui la eliminarea disfunctionalitatilor generate de declinul biologic evident al 
arboretului"... In traducere, numai odata cu defrisarea padurii din vecinatatea DN1, va disparea si 
"declinul biologic al arboretului"! Nemaiexistand arbori, acestia nu mai au cum sa se degradeze, logic…  
 
*Etc, etc.  
 
Autoritatile prezente din partea Primariei Capitalei, a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de 
Vanatoare Bucuresti, a Prefecturii, a ARPM Bucuresti, a firmei Apa Nova, precum si reprezentanti ai 
societatii civile au trebuit sa suporte un ton amenintator si incriminator al avocatei Corina Buda. Acesta 
s-a erijat pe postul de conducator al dezbaterii, cu toate ca se stia ca aceasta etapa prevazuta in procedura 
de emitere a unui acord de mediu este apanajul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului 
Bucuresti. Cei prezenti i-au potolit emfaza ditirambica. Argumente privind incalcarea Codului Silvic, a 
normelor urbanistice, a legislatiei de mediu au fost trecute in revista de catre aparatorii 
mediului. Avocata Corina Buda (care ne-a adus aminte ca a fost adversara Eco-Civica atunci cand a 
aparat cauza distrugerii Parcului Bordei), in ciuda unor aberatii prevazute de acest proiect, i-a amenintat 
pe cei prezenti cu darea in judecata in cazul neemiterii acordului de mediu. Toti cei prezenti "au tremurat 
de frica". Urmatoarea "intalnire de lucru" va avea loc peste 45 de zile. 
 
01.04 - Aflam din "Gandul" ca nunta fotbalistului Cristian Chivu va avea loc la Palatul Stirbei din 
Buftea. Comentam matrapazlacurile patronilor de acolo care au ridicat constructii ilegale pe teritoriul 
zonei verzi (metamorfozata in zona industriala in urma unei escrocherii) ce include monumente istorice 
si de arhitectura. 



 
02.04 - Revista "22" publica un articol intitulat "Salvati Strandul Tineretului! Protest GDS". Autoarea, 
Ana Soviany, face un crochiu al manifestatiei ce s-a desfasurat pe 28.03 in fata Agentiei Nationale 
pentru Sport. Fata de cele pomenite de noi la data respectiva este de mentionat si concursul initiat de 
Ordinul Arhitectilor care are ca scop "selectarea unor solutii de arhitectura demonstrand posibilitatea 
recuperarii, modernizarii si dezvoltarii functiunii sportive a Complexului Strandului Tineretului". 
 
03.04 - Cateva dintre proiectele (din aceasta saptamana) supuse discutiei Comisiei de Avizare Tehnica 
de pe langa ARPM au insemnat o targuiala cu asa-zisii reprezentanti ai beneficiarilor care vor sa 
construiasca fara a respecta procentajul de spatiu verde impus de normele sanitare si ale UE. Nici 
argumentele nepriceputilor (!?) din domeniu care doresc PUZ-uri cu modificarea grotesca a inaltimilor 
unor cladiri (Sfetcu Catalin, str. Drumul Plaiul Sarului) de la P+2 la P+6 cu POT de la 20% la 70%, nici 
cele ale unor specialisti (arh. Ciser care lucreaza la Primaria Capitalei si nu ar trebui sa solicite un PUZ 
in care are rolul de sef de proiect) a caror deontologie este precara nu au putut convinge Comisia sa faca 
compromisuri.  
 
- Sesizam telefonic Politia Comunitara asupra anormalitatii zgomotului si prafului generat de un santier 
nesemnalizat din spatele imobilului din bd. Ferdinand 141. Initial am incercat un dialog cu cei 
impricinati. Insultele santieristilor ne-au silit sa facem acesta reclamatie.  
 
- Aflam din documentarea facuta de secretarul ONG-ului nostru ca "Sonae Sierra si Caelum 
Development construiesc cel mai mare mall din tara" (stire preluata din cotidianul online de stiri Wall-
Street). Se va numi "Parklake Plaza", va avea 11 hectare si va fi gata in 2011 in sectorul 3 al 
Capitalei. De unde acest spatiu? Oare cat va „ manca” investitia respectiva din parcul IOR (Titan) care 
margineste terenul cu pricina, corespunzator perimetrului bazei sportive Spartac (careia, iata, i se 
schimba destinatia…). Interesant ni se pare amanuntul ca "Sonae Sierra a intrat pe piata romaneasca prin 
preluarea Mall-ului River Plaza din Ramnicu Valcea", Reamintim ca acest supermarket a fost 
instalat ilegal pe 6000 mp de spatiu verde din parcul central al orasului, gest pentru care Eco-Civica are 
un proces pe rol cu autoritatile valcene... 
 
04.04 - Comentam pe marginea articolului "Tineti lumina aprinsa!" scris de Traian Ungureanu la 30 
martie cu ocazia "Orei Pamantului". Romanii erau atunci indemnati sa stinga cat mai mult din lumini 
intre orele 21.00 si 22.00. Gestul simbolic de economisire a energiei electrice l-a iritat pe acest jurnalist 
de exceptie care dezavueaza "ecologismul militant inaltat la cotele Cantarii Romaniei". Pentru Eco-
Civica, gestul lui TRU a constituit o mare dezamagire. Din pacate, aproape fara exceptie, suntem supusi 
unor legi ce echilibreaza binele si raul din noi.  
 
- Elena Stan scrie in Jurnalul National despre "70 de specii de pasari in calea autostrazii". Comentariul 
nostru "Lasati pasarile in pace" ofera solutii prin care cele 15 hectare (si nu 4,2 hectare cum se 
mentioneaza in articol) din Padurea Surlari (sit Natura 2000), o arie protejata inclusiv prin 
angajamentele ce rezulta in documentatia remisa UE, sa poata fi ocolita de impactul unui alt dezastru 
ecologic . 
 
05.04 - Cu acesta data a stampilei, primim un plic de la "GUVERNUL ROMANIEI, Judetul Ilfov, 
Institutia Prefectului", avand nr. BG/Nr. 4 923 - 212/ 28.03.2008, avand ca "Obiect: Memoriul nr. 15 
D/2 321/20.02.2008”. Raspunsul este adresat "spre stiinta Secretariatului General al Guvernului, 
Departamentul Relatii cu Publicul, Doamnei Director Oana Maria Istrate". Ne adresam, la 15.01, 
Guvernului Romaniei pentru a controla matrapazlacurile generate de autoritatile locale si beneficiarii 
care au ajuns in posesia Parcului Barbu Stirbei de la Buftea, Monument istoric si de arhitectura si de 
asemenea un habitat deosebit pentru fauna si flora ce nu fusesera agresate de circa 150 de ani. Am fost 
informati ca "La data de 10.03.2008, o comisie constituita din reprezentantii urmatoarelor institutii: 
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetului Ilfov, Inspectoratul de Politie Ilfov, Inspectoratul de 
Constructii Ilfov, Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Ilfov si Primaria 
Orasului Buftea s-au deplasat la Palatul Barbu Stirbei pentru a verifica cele semnalate. Reprezentantii 
comisiei au constatat urmatoarele:  



 
* Prin Avizul MCC nr. 147/E/30.05.2007 privind Studiul istoric - arhitectural si urbanistic Palatul Barbu 
Stirbei s-a modificat limita monumentului istoric, o suprafata de 20.000 mp devenind zona de protectie a 
acestuia;  
 
* Prin avizul MCC nr. 270/M/18.10.2007 privind PUZ - organizarea urbanistica a Parcului Palatului 
Stirbei s-au stabilit reglementari urbanistice pentru zona de protectie a monumentului istoric;  
 
* Aviz nr. 35/Z/15.11.2007 si completare cu Avizul nr. 35 bis/Z/19.12.2007 privind desfiintare cladiri 
anexe in zona de protectie a Palatului Stirbei;  
 
* Aviz nr. 4/Z/04.03.2008 privind amplasare constructie noua Pavilion "Regina Maria" - Sala 
multifunctionala - structura din lemn;  
 
* Aviz nr. 306/MI/18.12.2007 privind executarea lucrarilor de reparatii curente si intretinere la 
monumentul istoric Palatul Stirbei;  
 
* Aviz nr. 287/CA/16.11.2007 privind lucrarile de conservare - restaurare a componentelor artistice de 
la Palatul Stirbei.  
 
Aceste avize au fost eliberate ca urmare a prezentarii unor studii si documentatii ample prezentate de 
S.C. Bucharest Arena S.A. si analizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice.  
 
Pana in prezent au fost respectate prevederile legale in domeniul protejarii patrimoniului cultural."  
 
Semneaza, Prefect Nicolae Jecu si Nicolae Bita de la "Integrare europeana, cooperare internationala, 
dezvoltare economica si monitorizarea serviciilor publice deconcentrate"  
 
ESTE UN RASPUNS DESCALIFICANT PENTRU ACESTE AUTORITATI! Despre patrimoniul 
Natural, despre Protectia Biodiversitatii si a Habitatelor, despre inexistenta unor dezbateri publice 
obligatorii, NIMIC!  
 
Nu se aminteste si despre metamorfozarea grosolana a Regulamentului de Urbanism care terfeleste 
statutul de zona verde ("V") a Parcului Barbu Stirbei pentru a permite ridicarea unor constructii pe zone 
devenite "industriale" din grija autoritatilor locale si a patronilor carora nu le pasa decat de stoarcerea 
unor profituri. Nu s-a mentionat faptul ca nu exista acord de mediu eliberat de ARPM si nici punctul de 
vedere al APM Ilfov. Nu s-a observat ca Avizul 4/Z/04.03.2008 a fost fabricat mult dupa sesizarea 
noastra si, de aici, rezulta ilegalitatea acestui act. Nu s-a mentionat ca Garda de Mediu Ilfov a mai facut 
un control (al carui raspuns il detinem), control in care cei care au construit fara autorizatie si fara acord 
de mediu "au fost avertizati verbal". Si nu numai. Vom remite punctul de vedere al Eco-Civica unor 
autoritati si structuri din Uniunea Europeana.  
 
08.04 - Domnul ministru Attila Korodi ne intreaba la telefon daca vom lua cuvantul si vom depune si o 
declaratie scrisa privind pozitia noastra fata de taxa auto. I-am spus ca va primi prin posta electronica 
punctul nostru de vedere si ca un reprezentant al Eco-Civica va sustine verbal cele scrise in fata primului 
ministru, peste doua zile.  
 
- Transmitem organizatorilor Dezbaterii Publice depozitia noastra scrisa privind taxa auto, intitulata 
„Poluatorii trebuie sa plateasca!”  
 
- Ca urmare a unui comentariu intitulat "Lasati pasarile in pace!", transmis de noi pe marginea unui 
articol al Elenei Stan de la Jurnalul National, suntem intrebati de autoarea articolului despre pozitia 
noastra cu privire la defrisarea preconizata a unei portiuni din padurea Surlari care va fi sacrificata pe 
altarul Autostrazii Bucuresti-Ploiesti. Am reafirmat ca zonele NATURA 2000 nu pot fi exceptate de la 
tratamentul de conservare impus de legislatia internationala. De asemenea i-am transmis autoarei 



articolului variantele propuse de noi pentru a se evita decuparea in doua sectiuni a padurii (cea subterana 
sau una supraterana).Ca atare nu vom tolera (in masura in care se tine cont de un punct de vedere al 
celor din societatea civila) casapirea celor 15 hectare de padure (devenite 4,2 hectare din condeiul 
constructorilor), opunandu-ne inclusiv prin intermediul instantelor de judecata. 
 
09.04 – „Adevarul”, in articolul "PD-L chestionat despre cianuri" incearca sa obtina un raspuns privind 
pozitia acestui partid referitor la utilizarea cianurilor in minerit. Reprezentantii acestui partid s-au opus 
in Comisia de mediu a Camerei Deputatilor interzicerii cianurilor in acest domeniu. Comentariul 
nostru compara competentele domnului Radu Berceanu, doamnei Sulfina Barbu si ale doamnei deputate 
Anca Constantinescu cu cele ale presedintelui Academiei Romane, domnul Ionel Haiduc, o mare 
somitate a chimiei romanesti. Domnia sa, in urma unor studii de necontestat, in concordanta cu alte 
pareri emise de personalitati stiintifice ale domeniului si cu marea majoritate a reprezentantilor societatii 
civile, nu considera ca aceasta metoda este binefacatoare Romaniei. Din contra!  
 
- "Candidatura intr-un parc bucurestean" este o stire din "Gandul" privind lansarea domnului Vasile 
Blaga in cursa pentru primaria Bucurestiului. Manifestatia, desfasurata in parcul Titanii in prezenta 
primarului Liviu Negoita de la sectorul 3, a parut un fel de mascarada. Mai ales ca in acel moment, la 
cateva sute de metri, tot in acelasi sector pastorit de catre domnul Negoita, se continua defrisarea intr-o 
veselie a celor 7,2 hectare ale parcului Prisaca Dornei, loc de desfasurare a unei afaceri imobiliare 
ilegale, aflata pe rolul instantelor de judecata. Si ce daca... 
 
10.04 - "Auderea Publica" intitulata "Poluarea auto versus protejarea mediului" ce a avut loc in sala 
Nicolae Iorga din Camerei Deputatilor a Parlamentului Romaniei s-a desfasurat in prezenta primului-
ministru Calin Popescu Tariceanu, a ministrului Attila Korodi, a celui de la economie si finante, Varujan 
Vosganian si a unei comisii de experti conduse de academicianul Ionel Haiduc. Cele 95 de depozitii 
scrise si cele 29 de referate sustinute din partea unor vorbitori care au dorit sa se exprime in urma unei 
invitatii facute pe site-ul Ministerului Mediului au constituit materialul ce va fi prelucrat de catre 
specialistii care vor elabora concluzia definitiva a problematicii ce a starnit multe patimi in ultimele luni. 
Punctul de vedere al Fundatiei Eco-Civica, sustinut de presedintele acestui ONG, a reliefat ca 
"Principiul legislativ conform caruia POLUATORUL PLATESTE nu poate fi eludat de nimeni". Dorim 
ca printre masurile de imbunatatire a calitatii aerului din Bucuresti si nu numai sa figureze:  
 
* Interzicerea pe timpul zilei a circulatiei camioanelor si a autoturismelor 4x4;  
 
* Interzicerea circulatiei autoturismelor cu o singura persoana sau aplicarea unei taxe pentru locurile 
neocupate;  
 
* Cresterea taxei de poluare in functie de calitatea si cantitatea gazelor esapate;  
 
* Culoar unic pentru transportul in comun;  
 
* Taxe mai mari pentru cei care doresc sa parcheze in centrul orasului;  
 
* Oprirea motoarelor la stopurile ce dureaza mai mult de 30 de secunde, etc. 
 
- Domnul arhitect Viorel Hurduc nu se dezminte. Isi repartizeaza proiecte firmei sale particulare din 
ipostaza de membru al Comisiei de Urbanism a CGMB. Deontologia este o notiune abstacta pentru acest 
domn care doreste promovarea unor proiecte impotriva bucurestenilor. Eco-Civica i-a dat o replica 
substantiala in cadrul sedintei CAT de la ARPM Bucuresti...  
 
- Presedintele Traian Basescu a afirmat, miercuri 9 aprilie 2008, intr-o editie speciala a emisiunii 
"Nasul" (la postul B1 TV) ca: "Judecatorul care i-a permis lui Constanda sa construiasca este corupt" 
fiindca i-a dat voie acestuia sa construiasca netinand cont de legislatie. "Un judecator corupt, mai multi 
judecatori corupti nu au respectat acest act (Planul Urbanistic General, n.r.). Judecatorul s-a transformat 
in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si a spus «Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 



care ii reprezinta pe acesti doua milioane si jumatate de bucuresteni. Nu dau doi bani pe el! (...) Deci 
acei batrani care au acceptat schimbul cu Satul Francez au vandut pe urma domnului Costanda, iar 
domnul Costanda a cumparat pamantul stiind ce restrictii are de constructie, dar l-a cumparat stiind ca 
poate cumpara judecatorul", a declarat sigur pe sine domnul Traian Basescu. Interesant ceea ce spune 
presedintele tarii… 
 
11.04 - "Asociatia Eco-Civica sustine ca judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au incalcat legea" este 
subtitlul unui articol aparul in Cotidianul. Materialul se refera la pozitia presedintelui Basescu fata de 
cazul Parcul Bordei. Raspunsul pe care noi l-am oferit Antoanetetei Etves de la acest ziar a fost ca 
informatiile aparute reprezinta o prelucrare eronata. Citam: "Raportul de evaluare care stabilea valoarea 
terenurilor nu a fost citit de judecatori, cap-coada, doar l-au rasfoit a declarat Niculae Radulescu, 
presedintele Eco-Civica". "Potrivit acestuia, raportul de evaluare contine grave erori". Intr-o replica 
remisa redactiei Cotidianul (la rubrica Comentarii), le specific acestora ca am facut referire doar la 
"Raportul asupra Studiului de Evaluare a Mediului", document elaborat de firma KVB Economic SA (a 
Sulfinei Barbu si a lui Silvian Ionescu) care continea grave erori si nu la evaluarea si compararea 
costurilor terenurilor din Parcul Bordei cu cele din Satul Francez, asa cum insinueaza articolul mai sus 
amintit. 
 
12.04 - ONG-ul nostru a participat ca invitat la "Summitul sectorului 1" unde cateva sute de locuitori si-
au exprimat un punct de vedere asupra viitorului acestei felii de Bucuresti. Eco-Civica, care a expus si 
un banner, a fost invitata prin vicepresedintele sau, Dan Trifu, sa ia cuvantul alaturi de alti vorbitori 
precum Andrei Chiliman, Ion Caramitru, Gabriela Szabo, Elisbeta Lipa, Mona Nicolici si alte 
personalitati si oficialitati de vaza ale Capitalei. Evenimentul, fara precedent la noi, este un bun exemplu 
despre felul in care autoritatile trebuie sa asculte doleantele cetatenilor. Totul este sa se tina si cont de 
parerile exprimate.  
 
14.04 - Cu data postei de astazi, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti ne 
transmite (ca urmare a sesizarii noastre din 23.03.2008) "spre stiinta" doua scrisori prin care paseaza 
responsabilitatea privind controlul (insasi menirea acestei autoritati) pe care am solicitat sa fie efectuat la 
firma IKEA. GNM redirectionea za sesizarea noastra catre Directia ALPA Bucuresti (condusa de un 
incompetent tandem Carstea-Capanu) si spre Primaria Sectorului 1. Firma IKEA (specializata si in 
distrugerea vegetatiei forestiere) munceste in prezent la metamorfozarea intr-o parcare a spatiului verde 
aferent sediului sau. Santierul in desfasurare, care nu are autorizatie, incalca prerogativele acordului de 
mediu aprobat conditionat de Comisia de Avizare Tehnica a APM Bucuresti si emis de catre aceasta 
institutie. Ii transmitem din nou domnului Comisar General Octavian Marius Popa rugamintea de a 
interveni pentru stoparea ilegalitatii ce se continua si astazi pe soseaua Bucuresti-Ploiesti la numarul 2B.  
 
16.04 - Jurnalul National publica in paginile 1 si 5, sub semnatura Iuliei Barbu, articolul "Blocurile-turn 
ne sufoca Bucurestiul". Eco-Civica dezvaluie in acest material lupta inegala dintre spatiile verzi si 
interesele constructorilor si benefiiciarilor unor cutii betonate supraetajate ale unor monstrii inestetici. 
Sunt pomenite aici cateva cazuri care au modificat nivelul panzei freatice si care astfel a ajuns sa inunde 
si sa afecteze grav subsolurile unor cladiri invecinate. Reaminim si „moda” inghesuirii urbanistice care, 
cuplata cu cresterea numarului de autoturisme, are drept consecinta deteriorarea calitatii aerului 
bucurestenilor. 
 
17.04 - La invitatia Academiei Evanghelice din Sibiu, unde intre 16-18 aprilie s-a desfasurat Conferinta 
Sociala Internationala avand ca tema "Orasul Social - Deviza sau porunca a momentului? Sansele si 
provocarile planificarilor urbane social compatibile in Romania", un reprezentant al Eco-Civica 
a sustinut conferinta "Ecologie si Urbanism la Bucuresti. Si nu numai..." Aici, reprezentanti ai unor 
fundatii si academii evanghelice din Germania si Romania s-au alaturat unor ONG-uri germane si 
romanesti in incercarea de a prelua si folosi experienta celorlalti pe frontispiciul dezvoltarii si 
armonizarii europene a preocuparilor din domeniul social, urbanistic si ecologic. 
 
18.04 - Primim de la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA Bucuresti, Romania, Directia 
Patrimoniu - Serviciul de Intretinere, raspunsul nr 6/1/3139/2008 semnat de Directorul General 



Constantin Manea la data de 21.01.2008. Reclamasem faptul ca acoperisul Garii Obor, monument istoric 
si de arhitectura, a ars. Totodata, deplangeam vecinatatea sinistra a unor carciumi care nu ar trebui sa 
paraziteze acest monument. Daca in primul caz sesizarea noastra s-a finalizat prin refacerea 
acoperisului, in cel de al doilea, "CFR"-ul ne raspunde:"referitor la situatia creata prin desfasurarea unor 
activitati comerciale in incinta statiei de cale ferata Bucuresti Obor, se urmareste, prin inchirierea 
acestora, asigurarea unor servicii complexe pentru publicul calator, precum si cresterea veniturilor 
CNCF "CFR" SA". Nimic si despre masurile de atenuare a zgomotului si vibratiilor locomotivelor, pe 
care l-am sesizat de asemenea, ori despre manelizarea din difuzoarele care acompaniaza starea de 
euforie a unor persoane ce nu au nici un fel de legatura cu "publicul calator"...  
 
- Cu data postei din 17.04, Directia Generala de Dezvoltare Investitii si Planificare Urbana a PMB si 
Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Serviciul Evidenta Proprietatii ne comunica cu nr. 
5449/5792/11.04.2008 ca a transmis catre Directia Juridic, Contencios si Legislatie (in atentia domnului 
director executiv Adrian Iordache) "spre competenta solutionare adresele (...) prin care Fundatia Eco-
Civica solicita reexaminarea HCGMB nr. 5/17.01.2008 si revocarea in parte cu privire la terenul in 
suptafata de 4624 mp, precum si anularea documentelor referitore la acesta hotarare". Era vorba de 
incercarea noastra de salvare a ultimilor circa 5000 mp din parcul Bordei, materializata printr-o 
notificare la PMB. Procedura este obligatorie, inainte de a ne adresa instantelor de judecata. Doamne, 
cata imbarligatura birocratica! 
 
20.04 - Dupa publicarea in editiile din 17 si 19 aprilie ale „Romaniei Libere” a unor materiale intitulate 
"Elena Udrea planteaza blocuri in loc de copaci" (semnat de Tiberiu Lovin), am transmis redactiei RL 
urmatorul comentariu: "Doar o justitie corupta ar putea sa dea dreptate Elenei Udrea" (in acest caz in 
care domnia sa doreste construirea unui bloc pe un spatiu verde situat intre blocuri, undeva in Floreasca 
unde 20 de arbori infrumuseteaza peisajul si imbunatatesc calitatea aerului riveranilor). Motivele acestei 
afirmatii:  
 
1. Autorizatia de constructie eliberata de primarul Ontanu trebuia sa fie insotita obligatoriu si de un 
acord de mediu eliberat de APM Bucuresti.  
 
2. Primarul Ontanu ar fi trebuit sa stie ca OUG 114/2007 (considerat o translare a normelor UE si deci 
avand caracter obligatoriu pentru autoritatile din Romania) nu accepta schimbarea destinatiei spatiilor 
verzi, fie ca figureaza ca atare in planurile de urbanism , fie ca nu figureaza, dar sunt amenajate ca spatii 
verzi.  
 
3. Afirmatia din articol a primarului Ontanu, conform careia "terenul respectiv nu este spatiu verde in 
sensul legii", denota o incompetenta crasa in domeniu.  
 
4. Similitudinea opiniei arhitectei-sefe de la 2, Adriana Bagdasar, cu cea a primarului Ontanu dovedeste 
si gradul de pricepere a acesteia, dat fiind ca nu are habar sau nu vrea sa auda de OUG 114/2007.  
 
5. Primarul Videanu (cosemnatar al aurorizatiei de urbanism), cel mai mare distrugator de zone verzi ale 
Bucurestiului, nu poate invoca scuza ca nu stie reglementarile europene si cele emise de Guvernul 
Romaniei. Ca atare, acesta ar trebui sa-si retraga acceptul pus pe verdictul dat si de responsabilii 
Comisiei de Mediu din cadrul CGMB ori „sa-i traga pe acestia de urechi" pentru ca acest for fantoma sa-
si retraga acordul fictiv.  
 
6. Conform Conventiei de la Aarhus, parafata si de Romania prin legea 86/2001, nici un proiect care 
poate aduce prejudiciu mediului inconjurator nu poate fi pus in practica decat cu aprobarea celor care 
sunt sau pot fi afectati de acest gen de proiecte. In speta, fara acordul notarial al riveranilor, acolo nu se 
poate construi nimic!  
 
- Domnul Dragos Caragea, disperat ca pe strada Viitorului 158-A s-a aprobat un PUD ce va permite 
construirea unui imobil de 3 etaje lipit de casa in care domiciliaza, ni se adreseaza in speranta de a putea 
face ceva. I-am sugerat sa se adreseza APM Bucureti care ar fi trebuit sa elibereze un aviz sau un acord 



de mediu pentru ca acesti beneficiari sa respecte normele sanitare si urbanistice privind studiul de 
insorire, precum si regimul de inaltime al noii constructii. Constatam inca odata incorectitudinea celor 
de la sectorul 2.  
 
21.04 - La Hotelul Novotel din Bucuresti avut loc reuniunea juriului care a desemnat 
castigatorii concursului „Parcurile Viitorului”, organizat de Petrom. Printre membrii juriului au existat 
cadre didactice de la Facultatea de Horticultura, arhitecti peisagisti, studenti de sectia peisagistica, de la 
arhitectura si horticultura, delegati ai Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, ai primariilor din 
Timisoara si Ploiesti, un peisagist din Israel, reprezentanti ai Petrom City si doi membri ai Fundatiei 
Eco-Civica. Dupa peste 9 ore de dezbateri animate, membrii Eco-Civica (singurii reprezentanti ai 
societatii civile) au reusit sa indice proiectele castigatoare desemnate de catre acest juriu alcatuit din 
circa 20 de membri. Criteriul principal urmarit de noi a fost aportul oxigenarii zonei nou create, cuplat 
cu cel al umbririi si al capacitatii de retinere a prafului si a altor noxe prin intermediul arborilor ce vor fi 
plantati. Cele doua proiecte premiate cu locul 1 vor fi materializate la Timisoara pe un hectar si, 
respectiv, la Ploiesti pe 1,5 hectare.  
 
22.08 - Intr-un interviu la BBC colegul nostru, Dan Trifu, a pomenit din nou despre jaful spatiilor verzi 
din Bucuresti, despre preconizatele amplasari ale unor alte mall-uri din Capitala, despre nelegiuirile 
"baietilor destepti" care actioneaza in tandem cu autoritatile locale. 
 
23.04 - Am gasit si am printat "Comunicatemedia.ro" care mentioneaza ca Academia Evenghelica 
Transilvania Sibiu, in colaborare cu Fundatia Diaconica a EKD, Fundatia Diaconica Baden, Societatea 
Evanghelica Stuttgart si sindicatul AWO Germania, a organizat la Sibiu, in perioada 16-18 aprilie 2008, 
Conferinta Sociala Internationala "Orasul Social - Deviza sau porunca a momentului?" avand ca tema 
principala "Sansele si provocarile planificarilor urbane social compatibile in Romania". Au fost 
mentionati autorii prelegerilor sustinute de reprezentantii bisericilor din tara si strainatate, precum 
si comunicarile celor doua ONG-uri prezente (Eco-Civica si Sighisoara Durabila), respectiv autorii 
acestora, Niculae Radulescu Dobrogea si Leonie Rhode. 
 
24.04 - Primim din partea unui grup de arhitecti ai orasului Cluj-Napoca un protest intitulat „NU 
CONSTRUCTIILOR IN PARCURI! - ARBORI IN LOC DE STICLA SI BETON!". Protestul 
reaminteste ca in acest oras peste 20% din spatiile verzi au disparut dupa 1990 si ca se impune cresterea 
de la sub 7 mp de spatiu verde/locuitor (cat revine actualmente unui clujean) la cei 26 mp in 2013, asa 
cum prevede OUG 114/2007.  
 
- Incercam sa deslusim printr-o adresa inregistrata la autoritatile locale cum a fost posibil sa se obtina 
aprobarile de construire ale unei biserici pe spatiul verde dintre blocurile din strada Fizicienilor. Aici, 
toti locuitorii din zona se opun acestui nou act de diminuare a calitatii mediului din Bucuresti. 
 
25.04 - Politia Comunitara a Sectorului 2 ne comunica cu nr. 20059/809/2008 raspunsul la sesizarea 
noastra in care mentionam disconfortul creat de santierul din vecinatatea imobilului din Bd. Ferdinand 
141. Astfel, "Societatii Comerciale Maxim Construct Art SRL care executa reparatii capitale la bazinul 
de inot al bazei sportive din Ferdinand 139-141 i s-a solicitat sa ia toate masurile necesare sa nu 
prejudicieze ambientul si starea de confort a cetatenilor domiciliati in imediata vecinatate a unitatii...". 
"In caz de neconformare se vor aplica sanctiuni conform legislatiei in vigoare". De acum inainte, poate, 
dar pentru scandalul deja facut si injuriile adresate pana acum...?  
 
- Sesizam Garda Nationala de Mediu ca urmare a unei plangeri primite de Eco-Civica conform careia un 
gater (de pe strada Closca nr. 8, in proxima vecinatate a unor locuinte) a fost amplasat la Busteni, pe 
Valea Cerbului (pe malul raului), exact pe amplasamentul proprietatii private a doamnei Luminita 
Codreanu care a fost pusa in fata faptului implinit printr-o ilegalitate comisa de catre autoritatile locale.  
 
28.04 - Comentam un alt articol aparut in Romania Libera conform caruia, prin mediatizarea 
cazului, acest ziar ar fi blocat investitia Elenei Udrea din sectorul 2. Reiteram greselile facute de 
autoritati si il felicitam pe primarul Ontanu ca a stopat santierul fostei sefe a cancelariei prezidentiale 



care, pe langa alte ilegalitati comise aici, a ridicat tot ilegal un gard, imprejmuindu-si santierul blocului 
situat pe spatiul verde intre alte blocuri. Ca prin ne-simtirea beneficiarului s-au ras arborii oazei de 
acolo, inclusiv prin (ne)atitudinea aceluiasi Ontanu, asta e altceva. "Trebuia sa faca un gest electoral 
pentru 200 de voturi ale riveranilor" afirma doamna secretar executiv al PDL. Adevarul este pe la 
mijloc... 
 
29.04 - Domnul Ionut Georgescu, director general la "the One TD” (o firma care organizeaza 
evenimentene de anvergura), ne invita sa participam in zilele de 10-11 iunie 2008 la FORUMUL 
INTERNATIONAL DE MEDIU care va avea drept tematica "MEDIUL intre prezent si viitor". Eco-
Civica va prezenta doua referate in cele doua zile la Crowne Plaza Hotel, perioada in care sunt invitate 
sa ia cuvantul personalitati din tara precum presedintele Traian Basescu, primul-ministru Calin Popescu-
Tariceanu, ministrul mediului Attila Korodi. Dintre speakerii Comisiei Europene ii mentionam pe 
Comisarul European de Mediu, Stavros Dimas, pe Jacqueline McGlade (Director Executiv la Agentia 
Europeana de Mediu), pe Djevdet Chakurov (Ministrul Mediului din Bulgaria) si Gabor Fodor 
(Ministrul Mediului din Ungaria. Probabil ca invitatii cei mai marcanti vor fi Al Gore (fost 
vicepresedinte al SUA) si Jeremy Rifkin (Presedinte al Foundation on Economic Trends). Conform celor 
antamate cu organizatorii, reprezentantul Eco-Civica va sustine un referat intitulat "Dezastrul ecologic 
din Bucuresti". Dupa acest speach care va fi sustinut si prin imagini, vor lua cuvantul cei doi candidati 
ramasi in turul 2 pentru Primaria Capitalei. Sa vedem daca socoteala de acasa se potriveste cu cea de la 
… Plaza.. 
 
30.04 - Il felicitam pe ministrul mediului pentru incercarea de a limita aruncarea gunoaielor de catre 
petrecaretii din ziua de 1 Mai. Ii reprosam totodata si atitudinea pasiva a acestui minister si a Garzii 
Nationale de Mediu fata de reprezentantii Corpului Voluntarilor Agentilor Ecologi care (riscandu-si de 
multe ori pielea) au semnalat si fotografiat zeci de ilegalitati ce au dat de lucru comisarilor de mediu. 
 
01.05 - Transmitem Garzii Nationale de Mediu o sesizare prin care semnalam cum doua blocuri au 
inceput sa fie construite pe spatiul verde din sectorul 2, pe strada Dima Cristescu. Nu ne mai adresam si 
primarului Ontanu, cel care a aprobat eliberarea unor autorizatii de construire ce nu aveau, aproape 
sigur, obligatoriul acord de mediu din partea APM Bucuresti...  
 
- Grupul pentru Dialog Social ne invita sediul sau din Calea Victoriei pe data de 7 mai pentru a participa 
la dezbaterea "DE CE SA VA DAM VOTUL". Primul invitat al acestui ciclu ce va avea o frecventa 
saptamanala este candidatul PSD la Primaria Capitalei, Cristian Diaconescu. 
 
02.05 - Disperarea unor institute de cercetari a ajuns la niveluri apocaliptice. Banditii imobiliari vizeaza, 
sub tentatia miloanelor de euro, terenurile acestora. Dupa escrocheriile de la Baneasa (unde livezile de 
duzi, caisi si piersici, rod al eforturilor unor cercetari exceptionale romanesti au ajuns de izbeliste), se 
pare ca pelagra nesimtirii s-a extins si la Bacau. Acolo primarul Stavarache a pus ochii pe Parcul 
Dendrologic de la Hemeiusi unde doua generatii de cercetatori au materializat si creat adevarate comori 
pentru silvicultura Moldovei. Transferarea ilegala a acestui patrimoniu apartinand Institutului de 
Cercetari si Amenajari Silvice catre Directia Silvica Bacau, unde Romeo Stavarache isi poate impune 
arajamentele imobiliare, a generat o nota de protest semnata de 2000 de petenti carora le pasa de munca 
a doua generatii de cercetatori. Pana acum, autoritatile locale de tot felul nu au raspuns, ignorand pur si 
simplu punctul de vedere al ICAS Hemeiusi. Ca urmare a solicitarii disperate a conducerii Institutului 
adresate noua (un ONG neatarnat), vom incerca mediatizarea si eventual aducere in fata instantei a 
cazului. 
 
03.05 - Ii intrebam pe cei de la BBC de ce nu incearca un comentariu referitor la abuzurile comise 
actualmente de escrocii imobiliari din Bucuresti...  
 
05.05 - Primim un semnal despre distrugerile preconizate a avea loc pe terenul Institutului de Cercetari 
si Amenajari Silvice ale filialei Hemeiusi Bacau. Acolo, primarul Bacaului, domnul Stavarache, a 
intrezarit o afacere imobiliara. Daca mafia imobiliara ar acapara si acest teren pe care doua generatii de 



cercetatori au creat soiurile de arbori adaptabile zonei Moldovei, am asista la inca o crima ecologica si la 
un gest antiintelectual. Vom incerca mediatizarea acestei noi posibile blasfemii. 
 
06.05 - Eco-Civica se prezinta astazi in fata instantei de judecata pentru a incerca salvarea unei zone 
verzi din strada Fizicienilor nr. 9. Am depus o cerere de suspendare a Certificatului de Urbanism nr. 
214/10.02.2006 si a autorizatiei de construire nr. 383/20.03.2008 emise de Primaria Sectorului 3. Aici, 
impotriva opozitiei riveranilor care au strans in acest sens cateva sute de semnaturi, se doreste pe 4000 
mp amplasarea unei biserici, intre blocuri. Vor fi astfel nimiciti nucii, artarii si teii care au si inceput sa 
fie taiati de un preot, fara a avea avizele legale necesare. Il intebam pe primarul Negoita si pe inaltii 
prelati bisericesti cum se poate ca in numele lui Dumnezeu sa faca gesturi anticrestine…  
 
- Sesizam Garda de Mediu cu privire la amplasarea permananta a unei cisterne de produse petroliere sub 
coroana stejarului multisecular protejat aflat la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Horei, in 
imediata vecinatate a benzinariei care calamiteaza, inclusiv prin nesimtirea autoritatilor, acest arbore – 
veritabil monument al naturii. 
 
07.05 - Fotografiem arborele din strada Nanu Muscel nr. 10 unde proprietara Luminita Codreanu a fost 
data in judecata de catre proprietarul-vecin de la nr. 8 (Cristopher Ratiu, fiul lui Ion Ratiu, cu domiciliul 
la Londra). Motivul principal al chemarii in judecata a doamnei Codreanu a fost disconfortul provocat 
de caderea unor frunze si cregi uscate in curtea de la nr. 8.  
 
- In cadrul dialogurilor pe care Grupul de Dialog Social le are cu viitorii candidati la Primaria Capitalei, 
reprezentantii Eco-Civica l-au supus pe Cristian Diaconescu, candidatul PSD, unui tir nemilos. Cu 
aceasta ocazie, domnul Diaconescu a aflat foarte multe noutati... 
 
08.05 - Plangerea-rugaminte adresata noua din partea domnului Constantin Ciofu intitulata "Salvati 
Padurea Galata" (de la Iasi) am remis-o la 9 mai Garzii Nationale de Mediu.  
 
- Reader's Digest ne cere parerea despre calitatea apelor imbuteliate de la noi. Raspunsurile date celor 4 
intrebari nu sunt favorabile procedurilor de obtinere a apei imbuteliate si nici efortului de reciclare al 
ambalajelor din plastic rezultate dupa imbuteliere. 
 
09.05 - Depunem din partea ONG-ului nostru, la Judecatoria Sectorului 5, o Cerere de Interventie in 
favoarea paratei Luminita Codreanu din str. Nanu Muscel nr. 10. Doamna Codreanu este parata lui 
Cristopher Ratiu de la Londra care se declara deranjat de frunzisul unui arbore ce creste in curtea 
vecina...  
 
- Ii trimitem Sorinei Negrila de la publicatia Wall-Street un comentariu pe marginea unei stiri intitulate 
"George Padure: Aproape 300 milioane euro numai din rezidential". Deplangeam fanfaronada acestui 
investitor care prin proiectul "Sigma Residence & Gardens" va construi 1500 de apartamente carora le 
vor reveni doar 14.000 mp de spatiu verde. Cum va contribui acest proiect amplasat pe malul lacului 
Plumbuita la obiectivul asumat de diriguitorii Capitalei, conform caruia fiecarui bucurestean trebuie sa-i 
revina 26 mp de spatiu verde pana in 2013, este greu de intuit... 
 
11.05 - Marsul de protest al unor ONG-uri sub genericul "DESTUL! CAPITALA NOASTRA NU E 
MOSIA VOASTRA" s-a desfasurat pe traseul Catedrala Sf. Iosif - Piata Revolutiei - Parcul Cismigiu. 
ONG-ul nostru a purtat un afis pe care era inscris "Fundatia ECO-CIVICA multumeste primarului 
Negoita pentru funeraliile celor 7,2 ha ale Parcului PRISACA DORNEI" 
 
12.05 - Jurnalul National publica articolul "Turnatorii Parcului Bordei". Este evocata povestea unui 
urmarit de securitate (actualmente membru al Eco-Civica) turnat de cativa fosti colegi de la 
ICECHIM. Dupa 30 de ani, acesta s-a reintalnit in instanta (incercand sa salveze zona verde 
mentionata) cu unul din fostii sai turnatori devenit afacerist in cazul Parcului Bordei, loc unde intentiona 
sa dea niste tunuri imobiliare.  
 



- La PRO TV, colegul nostru Dan Trifu i-a intrebat pe doi dintre candidatii la Primaria Capitalei despre 
metoda de implementare a OUG 114/2007, conform careia unui bucurestean vor trebui sa-i revina 26 mp 
de spatiu verde. Ne-am bucurat, din partea unuia dintre candidati, de aprecieri pozitive la adresa 
activitatii ONG-ului nostru. 
 
13.05 - Articolului "Ecologistii de caverna", scris de Rodica Ciobanu de la Gandul, i-am trimis un 
comentariu in care am pomenit despre cazul blasfemiei bisericesti din strada Fizicienilor. 
 
14.05 - La Curtea de Apel Ploiesti unde s-a transferat procesul nostru cu cei de la Ramnicu Valcea, in 
dosarul 8896/120/2006, ni s-a comunicat ca pronuntarea in cazul nostru cu SC SETLER MINA SRL se 
va face peste circa doua saptamani. In cazul in care vom pierde ne vom adresa instantelor UE. Partea 
adversa, reprezentata de fostul subprefect de Valcea (care a construit Mall-ul pe cei 6000 mp ai parcului 
cantral din Ramnicu Valcea), a incercat sa ne ridiculizeze prin afirmatia facuta in fata instantei conform 
careia ONG-ul nostru are sediul intr-un apartament. Mare ti-e gradina Doamne!  
 
- Doi reprezentanti ai Eco-Civica, membri ai juriului "Parcurile viitorului" au fost prezenti la Gala 
Premiantilor unde au fost acordate premiile pentru concursul amenajarii unor parcuri la Timisoara si 
Ploiesti. Festivitatea a fost organizata de Petrom la Palatul National al Copiilor din Bucuresti. 
 
15.05 - Intalnirea de la GDS cu Vasile Blaga, candidatul PD-L la Primaria Capitalei, i-a starnit pe cei 
doi membri prezenti din partea Eco-Civica care tocmai venisera de la sedinta Comisiei de Avizare 
Tehnica a APM Bucuresti, acestia lansand un tir de intrebari bazate pe informatii proaspete. Le-am 
infatisat, inclusiv prin prezentarea unor planuri si documente, domnilor Blaga si Negoita (primarul de la 
sectorul. 3), abuzuri petrecute pe raza acestui sector. Le-am pomenit de biserica din Fizicienilor, de 
acceptarea unor constructii megalomanice amplasate pe spatiile verzi, le-am reamintit de procesul pe rol 
avut de Eco-Civica in cazul parcului Prisaca Dornei, loc in care se defrisa si se construia (conform unui 
telefon primit atunci) cu documente false chiar in momentul discutiei noastre. Au baiguit (Negoita) ceva 
cu dreptul de proprietate si cu exemple de alte realizari. Afirmatia domnului Blaga - "Am experienta 
potrivita pentru a rezolva problemele bucurestenilor" - ni s-a parut aproape ridicola, mai ales ca statutul 
de cetatean al Capitalei l-a dobandit doar cu vreo luna in urma. La intrebarea despre parcarea de la Gara 
de Nord care nu va putea fi realizata decat prin raderea parcului aflat intre Gara si Ministerul 
Transporturilor, ni s-a raspuns ca nimeni nu se va atinge de vreun arbore de acolo (!?). Am mai retinut 
promisiunea "voi realiza cate zece bazine de inot in fiecare sector" si ca "Politia Comunitara este un 
avorton". Panseul domnului Negoita potrivit caruia "preferam sa ramanem singuri in aflarea adevarului" 
a sunat cel putin demagogic.  
 
- In pagina 7 a Jurnalului National suntem citati intr-o stire intitulata "Turn de 29 etaje - Un alt zgarie 
nori pe spatiul verde". Cladirea se preconizeaza a se inalta pe terenul de peste 7000 mp al unei livezi 
defrisate ilegal si pe furis incepand de acum un an de catre reprezentantii firmei SC Alia Nord SRL. 
Statutul de "spatiu verde" al zonei din Floreasca 167-B nu poate fi contestat. Si acest abuz grosolan 
tolerat de autoritati (pe care Eco-Civica spera sa-l stopeze in justitie) ne demonstreaza modul de actiune 
a acestor BORFASI IMOBILIARI.  
 
- In ultimul numar al publicatiei "Revista 22", in articolul "De ce sa va dam Bucurestiul", sunt trecute in 
revista cele doua interventii ale membrilor Eco-Civica avute la intalnirea cu reprezentantul PSD, 
Cristian Diaconescu. 
 
16.05 - La solicitarea televiziunii Antena 1 se filmeaza, iar noi comentam situatia ceva mai sus amintita, 
la fata locului, in Floreasca nr. 167-B. Pe langa o multime de arbori fructiferi proaspat defrisati am 
observat si niste escavari facute la circa 5 metri adancine, probabil pentru un studiu geologic necesar 
viitoarei huidume.  
 
17.05 - "Noaptea Muzeelor", o actiune culturala exceptionala, a fost torpilata in curtea Palatului Regal 
de nebunia decibelilor scapati de sub control. Doua surse diferite de bubuituri s-au concurat, la distante 



de cativa metri una de alta, agresand timpanele celor ce stateau la coada inainte de a intra la cura de 
culturalizare. Iata ca si cultura poate genera incultura... 
 
18.05 - In prezenta unor persoane pricepute in domeniu si a unor specialisti germani, la APM 
Bucuresti s-a intentionat "Elaborarea Programului Integrat de Gestionare a calitatii aerului din 
Bucuresti". Fata de un formular initial ce continea propuneri ale unor oameni interesati de subiect, cei 
prezenti au contribuit la perfectionarea materialului deja conceput. Importante propuneri facute de Eco-
Civica au fost introduse in forma semifinala ce va fi supusa unei Dezbateri Publice, inainte de a deveni 
un proiect legislativ. De la nemti am aflat ca marirea numarului de parcari, mai ales in zonele centrale, 
duce la intensificarea traficului si ca solutia de micsorare a noxelor rezultate din trafic este chiar 
scumpirea parcarii. Le-am cerut specialistilor germani din Berlin o copie dupa studiul privind starea de 
sanatate a berlinezilor raportata la traficul rutier si spatiile verzi de acolo. Studii similare despre 
Bucuresti zac probabil (daca exista) prin sertarele Ministerului Sanatatii. 
 
22.05 - Aflam din Evenimentul Zilei ca Razvan Murgeanu, viceprimar al Bucurestiului, aflat in 
campanie electorala pentru postul de primar al sectorului 1, a fost unul dintre consultantii lui "Puiu" 
Popoviciu, unul dintre marii imobiliari ai tarii care nutreste o apetenta deosebita pentru betonarea 
zonelor verzi.  
 
- Din Romania Libera ni se reconfirma dorinta tunarilor imobiliari care vor sa betoneze circa 8 hectare 
din Parcul IOR (Titan). Beneficiara afacerii, Compania Sonae Sierra este actualmente in proces cu Eco-
Civica dupa ce a preluat prin cumparare litigiul privind construirea mall-ului de la Ramnicu Valcea 
(River Plaza). Ne vom opune diminuarii zonei verzi a parcului si implicit a ariei oxigenante a sectorului 
3 din Bucuresti prin toate mijloacele legale pe care le avem la indemana. Ce faceti, domnule Negoita?  
 
- La invitatia Forului Academic Roman, un ONG initiat si condus de Emil Constantinescu, a avut loc in 
sala Nicolae Iorga a Parlamentul Romaniei Conferinta "BUCURESTI METROPOLA A SECOLULUI 
XXI". Colaboratori in organizarea evenimentului au fost Grupul de Initiativa Ecologica si Dezvoltare 
Durabila (GIEDD, un ONG generat de Ion Iliescu) si Solidaritatea Universitara. S-a dorit realizarea unei 
viziuni pe termen lung de dezvoltare durabila a Bucurestiului. Printre vorbitori, presedintele Academiei 
Romane, Ionel Haiduc si numeroase personalitati precum Mugur Isarescu, academicianul Tudorel 
Postolache, decanul Facultatii de Urbanism, Alexandru Sandu, Nicolae Noica, Ludovic Orban, secretari 
de stat si factori de decizie din institutiile bucurestene de specialitate. In partea a doua s-au desfasurat 
"mese rotunde", pe sectiuni. Cea de a cincea sectiune, intitulata "Bucurestiul, un oras verde, prietenos cu 
locuitorii sai", pastorita de dr. ing. Cristina Sarbu (GIEDD), l-a avut in final ca raportor pe Niculae 
Radulescu Dobrogea de la Eco-Civica. Acesta a dezvaluit celor prezenti actualul dezastru ecologic al 
Bucurestiului pentru care se fac vinovate autoritatile din Primaria generala a Capitalei, 
cele guvernamentale, cele ale sectoarelor, unii arhitecti, justitia, inertia si incapacitatea cetatenilor care 
nu-si folosesc parghiile cu care ar putea modifica situatia. Solutiile noastre, pe alocuri incomode pentru 
cei ce ar fi vaduviti de privilegiile cu care s-au obisnuit, vor fi detaliate cu alta ocazie. "Meciul" pe care 
l-am avut in plen cu reprezentantul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, directorul 
Adrian Patrascu, a demonstrat "pafarismul" marii majoritati a arhitectilor in problematica protectiei 
mediului. Multumirile domnului Emil Constantinescu, vadit descumpanit dupa dezvaluirile noastre, pot 
constitui un eventual inceput intr-o colaborare viitoare in cadrul societatii civile. 
 
23.05 - Asociatiile ARIN si Terra Ecologica ne-au invitat la masa rotunda intitulata "Despaduririle - o 
problema a intregii societati". Evenimentul, desfasurat la Casa Universitarilor, a reunit circa 15 ONG-uri 
din tara, cativa studenti la Facultatea de Geografie, precum si factori decizionali din Politie, 
Jandarmerie, Regia Nationala a Padurilor, Ministerul Mediului. Am aratat celor de fata ca toate 
despaduririle ilegale sunt datorate miliardarilor, milionarilor (in euro), oamenilor politici si unor mafii 
care ii cuprind si pe acestia. Am nominalizat si noi, ca si multi din cei de fata, si am aflat despre cateva 
cazuri de borfasi din domeniu si de verdicte in justitie date in defavoarea naturii. Promisiunea din final, 
facuta de autoritatile mentionate, a fost ca ONG-urile se vor putea baza pe colaborarea neconditionata cu 
aceste organe de control cu care vor fi antrenate actiuni in comun, pe teren.  
 



- Am sesizat Politia Comunitara a sectorului 2 si Jandarmeria Capitalei asupra taierii a doi arbori maturi 
si vigurosi care "deranjau" un perete ridicat de curand in vecinatatea acestora. Obligatia celor care 
doresc infiintarea unei clinici medicale la parterul imobilului din bd. Ferdinand 141 (si care au obtinut 
de la ALPAB eliminarea celor doua surse de depoluare) era conditionata de plantarea in compensatie a 
opt arbori tineri, "cu balot". Am dori ca amnezia actuala a celor de la clinica medicala sa poata fi tratata 
rapid (cu ajutorul oxigenului eliberat de cei opt baloti verzi si prin imboldul dat de organele pe care le-
am mentionat), pentru ca „uituceala” din cadrul viitorului asezamant medical sa nu se cronicizeze. 
 
25.05 - Eco-Civica a transmis un comunicat de presa prin care deplange asaltul mafiotilor imobiliari 
asupra unor zone verzi din unele parcuri sau de pe teritoriul unor baze sportive.  
 
- Pe lacul IOR (Titan) am vazut o ratusca care se falea cu 21 (douazeci si unu) de boboci!  
 
27.05 - Romania Libera ne citeaza in cateva randuri intr-un articol scris de Cristina Boiangiu si intitulat 
"Cinci blocuri in loc de parc pe malul Lacului Baneasa". Eco-Civica arata ca acolo, pe aleea Matelotilor 
nr. 31-43, este zona verde (V3B) destinata complexurilor si bazelor sportive si V4, adica spatii verzi 
pentru protectia cursurilor de apa. Schimbarea de incadrare a zonei efectuata de Primaria Capitalei in 
favoarea propprietarilor este ilegala. Nu se respecta nici PUG-ul, iar acolo se poate construi doar o baza 
sportiva si nu blocuri. Schimbarea destinatiei se poate face doar prin hotarare de guvern. Asta teoretic...  
 
- Intalnirea de la GDS cu Sorin Oprescu a demonstrat multe lacune ale candidatului la Primaria Generala 
in domeniul in care Eco-Civica si-a construit ceva notorietate. Confuziile acestuia privind amplasarea 
lacurilor Plumbuita si Morii, cea dintre functiunile si amplasrile statiilor de epurare si purificare ale 
orasului, impactul devastator asupra calitatii mediului al concretizarii propunerii sale de realizare a unei 
sosele suspendate prin mijlocul Bucurestiului Capitalei si multe altele ne-au relevat un candidat 
bajbaitor intru misiunea ce va sa vie...  
 
- HotNews il citeaza pe Vasile Blaga conform caruia exista in parcul Titan (IOR) 14 hectare disponibile 
pentru un parc de distractii. "Prin betonarea spatiilor verzi spre noi culmi de civilizatie si progres!". 
 
28.05 - Jurnalul National publica sub semnatura Monicai Andrei Capatos articolul "Blocuri de 17 etaje 
in Baneasa". De fapt, in Padurea Baneasa. Proiectul "Greenfield" va putea fi materializat pentru ca 
CGMB a aprobat un PUZ ce modifica regimul de inaltime de la 2 la 17 etaje. "E o blasfemie impotriva 
naturii. Nu sunt respectate legile privind urbanismul, Codul Silvic, mediul. Coruptia multilateral 
dezvoltata si-a spus cuvantul si in acest caz. Avizul Agentiei de Protectie a Mediului a fost dat fara ca 
acest proiect sa fie discutat in comisii" a fost declaratia reprezentantului ONG-ului nostru. 
 
29.05 - Sesizarea noastra adresata Garzii de Mediu (acum vreo 3 luni), prin care solicitam aplicarea unor 
masuri contraventionale impotriva celor care construiesc ilegal pe aria Strandului Tineretului, a fost 
pasata la la Primaria Sectorului 1. Astfel, raspunsul primit din partea Directiei Generale a Politiei 
Comunitare, respectiv a Biroului Inspectie Ecologica si de Mediu (nr. 2280/20.05.2008) ne intiintea za 
despe sanctionarea contraventionala, avand nr. 0000039/04.04.2008, a firmei Paco Club SRL de pe 
strada Primo Nebiolo nr. 1. Cata rapiditate!  
 
30.05 - La fel de "rapida" a fost reactia Politiei Comunitare a Consiliului Local Ploiesti care ne 
comunica intr-un plic cu data postei de astazi raspunsul nr. 2083/23.04.2008 (la peste 5 saptamani dupa 
ce a fost redactat!). La sesizarea facuta de noi, inregistrata cu nr. 03.03.2008 la GNM Ploiesti, apoi 
pasata Politiei Comunitare Ploiesti, ni se comunica: "conform competentelor legale, agentii comunitari 
au dispus masurile necesare pentru indepartarea din zona respectiva a persoanelor care si-au amenajat 
adaposturi provizorii". Noi reclamaseram, cu 88 de zile in urma, taierea unor pini ce foloseau unei satre 
de nomazi instalate langa gara Ploiesti Vest. 
 
31.05 - La o alta declinare a responsabilitatii Garzii de Mediu, de data aceasta catre Directia de Protectie 
a Mediului din Primaria Capitalei, acestia din urma se disculpa transmitandu-ne ca treaba sta in 
ograda… Garzii Nationale de Mediu Bucuresti. Asa ca firma IKEA (reclamata de noi) continua sa nu-si 



achite obligatiile prevazute prin acordul de mediu conform caruia trebuia sa amenajeze un spatiu verde 
reprezentand 30% din teritoriul sau. Ba chiar din contra, aceasta firma suedeza specializata in aparatura 
de defrisare isi betoneaza spatiul verde, amenajand ilegal o parcare. Oare in Suedia li s-ar permite o 
asemenea „armonizare” cu mediul inconjurator?  
 
02.06 - "Capitala ucide pasarile din Ilfov" este un articol scris de Andreea Ofiteru in Adevarul. Moartea 
acestora are si alte implicatii pe care le-am comentat. 
 
03.06 - La articolul din Gandul intitulat "Fumatorii inghesuiti in maximum jumatate de restaurant" 
comentam partinirea de care da dovada autorul fata de acesti viciati a caror nesimtire a devenit 
bolnavicioasa. Atat pentru ei, cat mai ales pentru ceilalti. 
 
04.06 - Sesizam Garda de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii asupra extinderii ilegale, pe 
spatiul verde, a unei constructii in Parcul Tineretului. 
 
05.06 - Sedintele saptamanale ale Comisiei de Avizare Tehnica a unor proiecte ce pot avea impact de 
mediu analizeaza multe atentate puse la cale pe socoteala mediului si a sanatatii locuitorilor din 
vecinatatea materializarii acestora. Toti beneficiarii si arhitectii promotori ai unor asemenea situatii nu 
urmaresc decat profitul. Unii, insa, sar calul! Astazi au venit sa ceara acord de mediu, cei de la 
CAELUM DEVELOPMENT SRL care doresc ridicarea unui "Centru Comercial" (Mall) si a unui 
"Ansamblu de locuinte" (doua blocuri a cate 19 etaje) pe teritoriul parcului Titan (IOR) unde fusese si o 
baza sportiva. Adresa exacta, str. Liviu Rebreanu nr. 4, sectorul 3, a fost deja inconjurata de panouri, 
fara a exista Acordul de Mediu, fara a se respecta Legea Sportului (care interzice schimbarea destinatiei 
bazelor sportive), OUG 114/2007 si fara consultarea obligatorie a riveranilor. APM Bucuresti a 
considerat ca materializarea proiectului "va avea un impact nesemnificativ asupra mediului", desi e clar 
ca acolo pe cele 8,2 hectare (clasificat drept "teren liber de constructii") va disparea spatiul verde si circa 
200 de arbori. Argumentele de impotrivire ale Eco-Civica nu au fost luate in consideratie. Printre cei 
mai vehementi sustinatori ai proiectului (cam 9 persoane prezente) a fost o reprezentanta a primariei 
sectorului 3.  
 
06.06 - M-am intretinut cu niste elevi ai Scolii nr. 64 care dereticau prin Parcul Titus Ozon aflat in 
vecinatatea Garii Obor. 
 
07.06 - Am facut adaugiri si comentarii la articolul "Retrospectiva turnurilor si parcurilor distruse pe 
mandatul lui Videanu" scris de Catiusa Ivanov din Gandul. Autoarea a omis performantele vidarii de 
verdeata realizate sub Videanu la Strandul Tineretului si la Parcul Prisaca Dornei. Si nu numai. 
 
09.06 - Remitem cateva materiale legate de starea ecologica a Bucurestiului catre Ordinul Arhitectilor 
din Romania. Este consecinta unei discutii avute cu domnul Serban Sturdza, presedintele acestui for.  
 
- Incercam sa-i convingem printr-o argumentare clara pe cei de la APM Bucuresti despre cascada 
legislativa de erori acceptate de catre aceasta autoritate subordonata MMDD. De curand, APM Bucuresti 
a emis un acord de mediu pentu cei de la SC CAELUM DEVELOPMENT SRL. Investitia acestora, 
intitulata "PARKLAKE PLAZA", se refera la un proiect ce implica construirea unui mall si a doua 
imobile pe teritoriul parcului Titan (IOR), unde existase si o baza sportiva (Spartac). Atragem atentia 
celor de la APMB ca inventarea unor termeni gen "PUD Director", termen care nu exista in 
documentatia de urbanism, nu ar trebui sa-i timoreze. Le aratam ilegalitatea de care se fac vinovati cei 
de la Primaria Sectorului 3 (referirea la un PUZ din 2002, expirat, precum si avizarea unui PUD in locul 
promovarii unui PUZ nou), le pomenim despre eludarea legii 69/2000 (legea sportului care interzice 
instrainarea si schimbarea destinatiei bazelor sportive), le amintim ca betonarea a 8,2 hectare de zona 
verde nu se poate face fara un studiu de impact si ca era obligatorie o hotarare de guvern pentru ridicarea 
unui nou mall. Solicitam APM Bucuresti sa revina asupra deciziei de eliberare a acordului de mediu in 
acest caz. 
 



10.06 - "Mediul intre prezent si viitor" a fost genericul unui simpozion organizat de un ONG care a 
incercat sa se lanseze cu aceasta ocazie. Fata de o trambitata participare la care trebuiau sa vina Al Gore, 
Stavros Dimas (comisarul european pentru mediu), ministrii de profil ai Bulgariei, Ungariei si Croatiei, 
evenimentul, aproape implodat si, in final chiar otravit, a avut totusi cateva prezente notabile. Attila 
Korodi, Jeremy Rifkin (SUA), Petre Lificiu si Sulfina Barbu (fosti ministri ai mediului), parlamentarul 
european Magor Imre Csibi (PNL), reprezentantul MMDD, Ileana Vasilescu, cativa alti ONG-isti dintre 
care cel mai cunoscut a fost Liviu Mihaiu. Afaceristi prietenosi fata de mediu au avut cateva interventii 
remarcabile, cum ar fi cea legata de panourile solare si cele foto-voltaice. Eco-Civica a sustinut la 
sectiunea Apa si Biodiversitate un referat intitulat "Apa menajera si potabila din Bucuresti".  
 
- La invitatia Academiei Evanghelice din Sibiu, colega noastra Daniela Constantin a sustinut un referat 
despre "Situatia de la Copsa Mica". 
 
11.06 - A doua zi a simpozionului "Mediul intre prezent si viitor" a fost un fiasco. Domnul Videanu si 
cei doi finalisti pentru fotoliul de primar, Sorin Oprescu si Vasile Blaga, anuntati cu surle si trambite de 
catre organizatori ca vor aparea aici, nu au venit. "Dezastrul ecologic al Bucurestiului", o comunicare 
pregatita de circa o luna ce trebuia sustinuta de reprezentantul Eco-Civica, nu a mai ajuns la cunostinta 
participantilor din cauza altor programari facute dupa interes. In schimb s-a introdus pe ordinea de zi un 
punct intitulat "Proiecte controversate” (Rosia Montana, Canalul Bastroe, centrala nucleara de la 
Belene). Ionut Georgescu, amfitrionul evenimentului, a dat cuvantul domnului Horea Avram, 
"vicepresedinte Mediu, Rosia Montana Gold Corporation". Acesta a inceput sa ne povesteasca despre 
sansele Romaniei si ale locuitorilor din zona, despre cum vor beneficia de extragerea aurului peste un 
milion de oameni, despre parfumul cianurilor etc. "In absenta unor alte opinii ale unor oficialitati care au 
refuzat sa dea replica celor de la Rosia Montana", motivatie puerila a organizatorului, Niculae 
Radulescu-Dobrogea de la Eco-Civica si-a expus, ca reprezentant al societatii civile, punctul de vedere. 
Le-am reamintit celor prezenti ca Academia Romana, guvernul roman si Uniunea Europeana au spus 
NU acestui proiect de cianurare a tarii. Le-am mentionat din nou aberatiile din asa-zisul studiu de 
impact, document trunchiat de responsabilii RMGC care au extras din context si au insailat dupa 
interesul lor o mare parte din concluzii. Le-am pomenit despre pozitia populatiei fata deacest proiect si 
despre unele cozi de topor. Le-am sugerat "canadienilor" de la RMGC sa reapara pe la noi cand 
tehnologia de extragere a aurului nu va mai folosi cianura. Bineinteles ca umplutura cu tratarea situatiei 
de la Belene sau Bastroe a fost doar o cacealma. In final, doamna Ileana Vasilescu, reprezentanta 
MMDD, le-a reprosat revoltata organizatorilor atitudinea inadmisibila prin care au abuzat de genericul 
acestui minister care isi exprimase ireversibil punctul de vedere despre RMGC. 
 
12.06 - Domnul Octavian Bellu, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, raspunde cu nr. 
663/10.2008 scrisorii noastre din 01.04.2008 in care ii aminteam ca legea mediului si legea sportului 
sunt incalcate pe teritoriul bazei sportive a Strandului Tineretului. Aflam, dupa peste doua luni, ca nu ar 
fi trebuit sa ne adresam ANS, ci Complexului Lia Manoliu, adica cuiva care este in subordinea ANS... 
Curat murdar, coane Octaviane!  
 
- Dintre proiectele discutate la CAT-ul din aceasta zi de la Agentia de Protectie a Mediului spicuim:  
 
* Solicitarea domnului Medelet Ionica de a construi locuinte pe zone de protectie ale unui lac 
bucurestean;  
 
* Un ansamblu rezidential pe Calea Dudesti 124 al firmei BOGART (cu o cladire de P+16) care nu avea 
Acord de Mediu de la ARPM si care dorea sa amenajeze sub 2 metri patrati de spatiu verde pentru un 
locuitor;  
 
* O alta solicitare a SC BOMAX IMOBILIARE SRL care intentiona construirea unui complex 
multifunctional fara a prezenta un plan al situatiei si planul amplasarii spatiilor verzi. 
 
13.06 - Ii remitem primarului Ontanu o scrisoare prin care ii solicitam adoptarea unor masuri impotriva 
celor care au pus la pamant ultimul arbore din curtea de la Mecanica Fina, de la inceputul soselei 



Pantelimon (langa Piata Obor). Arborele fusese salvat de interventia noastra in urma cu cativa ani, dupa 
ce vreo alte sase exemplare au cazut inutil sub drujba ucigatoare a unor nesimtitori. Solicitari 
asemanatoare, tot fara raspuns, am facut si cu privire la alte defrisari petrecute in zona si tratate cu 
miserupism de catre Politia Comunitara si Primaria Sectorului 2. 
 
15.06 - Consideram ca rezumarea la cote aproape mutilante a Pactului pentru Bucuresti, facuta in 
numele unei intelegeri mai facile a continutului sau, este riscanta si denota un aspect de superficialitate. 
Contributia Eco-Civica la acest document a fost importanta, drept urmare, ca sa dam un exemplu, 
nementionarea explicita a prevederilor OUG 114/2007 sau a Legii 86/2000 (Conventia de la Aarhus) 
dauneaza intelegerii situatiei. Transmitem prin e-mail acest lucru colegilor ONG-isti situati pe aceeasi 
baricada cu noi si, fara discutie, bine intentionati.  
 
- Remitem o scrisoare catre Attila Korodi in care pomenim despre punctul de vedere exprimat de noi ca 
reprezentanti ai societatii civile si ai Eco-Civica la 11 iunie, cu ocazia simpozionului "Mediul intre 
prezent si viitor". Tratam interventia elucubranta a celor de la Rosia Montana care doresc aurul din 
Muntii Apuseni, iar in schimb sa ne lase in tara, mostenire pentru noi si generatiile viitoare, depozite 
de milioane de metri cubi de zoaie cianurice.  
 
16.06 - Ne-am linistit. Se rezolva totul! Este si normal daca "Daciana Sarbu vrea un oras nepoluat pentru 
fiica ei" (titlul unui articol din Adevarul Verde). E oare insa suficient ca D.S. sa-si exprime acest punct 
de vedere ca deputat in Parlamentul European cand, pe de alta parte, membri ai Comisiei de Ecologie 
din Camera Deputatilor a Parlamentului Romaniei reuseau ca peste doua zile, pe 18 iunie, sa paraseasca 
sedinta pentru a nu exista cvorum, exact inaintea discutarii si aprobarii OUG114/2007? Ce conteaza ca 
reprezentantii a 30 de ONG-uri prezente la comisia amintita, in incercarea de salvare a ceea ce a mai 
ramas din spatiile verzi, vor trebui sa vina si data "aviatoare"?!  
 
- Le povestim celor de la "Kanal D" despre mostenirea ecologica ramasa de la Adriean Videanu. 
 
17.06 - Antoaneta Cicioiu il citeaza pe un deputat de origine maghiara care afirma "Vreau padurile din 
copilarie". Comentam pe marginea articolului si ii transmitem domnului deputat ca Romania nu mai are 
27% din teritoriu impadurit, ci mai putin de 24% si ca pentru aceasta situatie, in zona Harghita Covasna, 
se face vinovat si Attila Verestoy (poreclit Kerestoy, de la cherestea). 
 
18.06 - Andrei Chiliman s-a intalnit cu reprezentantii a noua ONG-uri care au semnat si generat „Pactul 
pentru Bucuresti”. S-a pus la cale de o colaborare fara frontiere... 
 
19.06 - Punctul principal al CAT-ului de la APM Bucuresti a fost din nou rediscutarea proiectului de pe 
teritoriul parcului Titan. Realitatea din teren nu a mai putut fi contestata, inclusiv de catre reprezentantul 
Primariei Sectorului 3. Flamura cu dreptul la proprietate al beneficiarului care poata sa faca ce doreste 
pe terenul sau si-a mai temperat falfaiala. Le-am replicat, printre altele, acestor mulgatori de mediu ca, 
de pilda, nimeni nu are voie sa arda anvelope pe proprietatea lui atat timp cat aerul viciat generat ii 
afecteaza pe ceilalti. Reprezentantul Prefecturii Bucuresti, cel de la Primaria Capitalei si militantii Eco-
Civica le-au cerut intrarea in legalitate celor carora nu le pasa decat de profit. Am reusit sa impunem 
beneficiarilor si proiectantilor ca preconizatele blocuri de 19 etaje sa dipara din proiect. Pana la 
lamurirea situatiei juridice a terenului fostei baze sportive Spartac si a unor precizari pe care le-am cerut 
celor de la Primaria Sectorului 3 (sector care dispune de trei mall-uri pe distanta de 1,5 km si care mai 
preconizeaza inca trei), proiectul va stagna. Oricum, societatea civila mai are cativa asi in maneca pentru 
salvarea acestor 8,2 hectare vizate de tunul imobiliar.  
 
- La Institulul Cultural Roman, sub egida Asociatiei pentru Tranzitie Urbana, a Uniunii Arhitectilor din 
Romania si a Ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, s-a vorbit despre dreptul la 
arhitectura si peisaj, despre cultura si constiinta urbana, despre relatia regula-comportament, despre 
responsabilitate politica. S-a si batut apa-n piua despre dezastrul urbanistic actual. In cuvantarea noastra, 
in numele Eco-Civica, i-am replicat unui vorbitor (domnul Vianu, consilier al presedintelui Basescu, 
care afirma ca la noi "lipseste cu desavarsire societatea civila") ca, de fapt, actiunile societatii civile nu 



sunt mediatizate. L-am contrazis cu exemplificari din activitatea fundatiei noastre si a demersului celor 
30 de ONG-uri reunite in Pactul pentru Bucuresti. Totodata, am aratat ca printre principalii vinovati ai 
dezastrului urbanistic al Capitalei se afla si notorietati in ale arhitecturii, care si-au renegat deontologia 
pe altarul hulpavitatii materiale.  
 
22.06 - Nenumarate 4x4 si ATV-uri sfideaza Parcul Natural Bucegi in zona Poiana Tapului pe drumul 
spre Urlatoarea. Bariera de delimitare a parcului era larg deschisa. Am fotografiat cateva astfel de 
autovehicule. Ma ambitionez sa i le transmit noului Comisar Sef al GNM Prahova. Poate ca asa se vor 
lua ceva masuri. Sau ni se va raspunde ca masinile din Bucuresti nu pot fi controlate de prahoveni... 
 
23.06 - Dezbaterea Publica de la APM Bucuresti, patronata de aceasta institutie si avand ca subiect 
AERUL din Bucuresti, a fost destul de animata si datorita faptului ca Eco-Civica a mai invitat cateva 
ONG-uri de profil. Reprezentantul ONG-ului biciclistilor, "Bate seaua", a incercat sa promoveze 
drepturile acestor participanti nepoluanti ai traficului bucurestean. Unele sugestii ale acestora au fost 
notate de catre cei de la APMB. Eco-Civica a reiterat ideea ca pana cand Bucurestiul nu va deveni un 
PARC, calitatea aerului, in conditiile in care pe teren se taie arbori si se betoneaza cu noi cladiri, nu va 
putea ajunge la un grad de suportabilitate pentru urbanizatii sai, supusi genocidului ecologic. Am dat din 
nou ca exemplu miserupismul Comisiei de Ecologie din Camera Deputatilor care isi aranjeaza lipsa de 
cvorum pentru a nu le diminua privilegiile afaceristilor conexati. In acest fel promulgarea legii 114/2007 
a fost din nou pasata...  
 
- Tot in aceasta zi Eco-Civica a avut termen in instanta pentru procesul din strada Fizicienilor. S-a 
dispus citarea preotului care doreste sa amplaseze o biserica pe spatiul verde, in pofida opozitiei 
riveranilor care l-au actionat in instanta.  
 
- "Nenumarati arbori s-au taiat in Parcul IOR", ne semnaleaza un locatar din bd. 1 Decembrie 1918. 
Acelasi lucru se petrece si pe Gura Ialomitei, in vecinatatea magazinului Auchan unde parcarile inving 
spatiul verde.  
 
24.06 - In pofida actiunii existente pe rol, ROSAL a venit sa taie 3 arbori pentru instalarea unui cort 
cerut de preot. A taiat doi, fara aviz, ilegal. Reprezentantul Eco-Civica, Dan Trifu s-a deplasat la 
Primaria Sectorului 3, unde a fost primit de primarul Negoita si la ADP 3 pentru a transmite acestora 
abuzul savarsit in str. Fizicienilor nr. 2.  
 
- Un instructaj realizat de o echipa din Germania, desfasurat in sala de sedinte a APM Bucuresti, a 
incercat sa-i familiarizeze pe cei prezenti (in numar foarte restrans) cu drepturile si obligativitatea 
participarii publicului la proiectele in care mediul poate fi afectat. A fost exemplificat cazul unei 
autostrazi a carei constructie a necesitat 25 de ani de discutii in prealabil.  
 
- Pe marginea unui articol din Adevarul, care afirma ca "Tibetul are cel mai mare ritm de incalzire", 
facem un comentariu intitulat "Dar Bucurestiul?". 
 
25.06 – Preotul, care in numele celor sfinte incearca sa faca acte antidumnezeiesti si antinaturale, doreste 
reinceperea lucrarilor ilegale din str. Fizicienilor. Am fost sesizati din nou de catre locatarii zonei. Ce 
fac autoritatile lui Negoita? Iau banii contribuabililor fara sa-si faca datoria!  
 
- Articolul scris de Razvan Ciobotaru in „Cotidianul” din 24 iunie 2008 citeaza un raport al Consiliului 
Europei care avertzeaza ca „deversarea de substante toxice si radioactive, exploatarea excesiva a 
resurselor si lipsa tot mai mare de oxigen au provocat un dezastru ecologic in Marea Neagra”. Dintre 
cauzele fenomenului sunt amintite cantitatile enorme de metale grele, de reziduuri de petrol, de deseuri 
netratate sau de elemente radioactive provenite de la Cernobil, toate acestea aduse de cursurile de apa 
care se varsa in mare (Dunare, Nistru, Nipru, Don, Kuban, Iujnii si Belaia). De asemenea, un impact 
negativ il au canalul Bistroe, deversarea direct in mare a apei menajere a orasului Odessa, scurgerile de 
petrol din raza Sevastopolului (cel mai mare port la Marea Neagra) si pescuitul excesiv (care, impreuna 



cu factorii poluanti, a condus la disparitia, in ultimele decenii, a 21 din cele 26 de specii de peste 
cunoscute in Marea Neagra).  
 
26.06 - 03.07 - Sansa unei excursii in Rhodos (Grecia) mi-a smuls cateva comentarii legate de ecologia 
spatiului geografic in care m-am preumblat. Iata-le:  
 
* Aruncatul tigarilor de pe vaporase in marea curata se practica si la greci, nu numai la romani;  
 
* Grija fata de spatiile verzi exista acolo, cu adevarat;  
 
* Si grecii folosesc autobuze fara aer conditionat;  
 
* Fluturii dintr-o specie denumita panaxia quadripuctaria, al caror habitat se afla intr-o vale numita cum 
altfel decat Valea Fluturilor, sunt intr-adevar protejati. De pe urma lor se obtin inteligente avantaje din 
partea turistilor;  
 
* "Paradise Beach" din localitatea Simy (sau Symi) avea in proxima vecinatate un WC gen hazna...;  
 
* Cetatea Rhodos, construita cu 1500 de ani inaintea erei noastre, canalizata si alimentata cu apa din 
acea perioada, este locuita si acum. Urbanismul de azi respecta intocmai traditia impusa acum 3500 de 
ani! 
 
02.07 - Pe site-ul Hotnews suntem informati de catre Bety Blagu ca parlamentarii au plecat in vacanta 
lasand restante peste 400 de legi, printre care si cele referitoare la OUG 114/2007 (de fapt intentia de 
respingere a acesteia, adica a prevederilor favorabile mediului din varianta initiala, emisa de Guvern) 
sau la modificarea legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. 
Indraznim sa speram ca locurile in care isi vor petrece vacantele (in tara sau in strainatate) le vor 
deschide alesilor nostri ochii asupra importantei pastrarii unui mediu inconjurator sanatos si nealterat… 
 
03.07 - In cadrul CAT-ului saptamanal al APM Bucuresti a fost prezentat un PUD din sectorul 4, 
neavizat de ARPM. Conform beneficiarului, pe strada Mocancutei se dorea ridicarea unui imobil pe un 
teren viran. Dubiul celor doua ONG-uri prezente, Eco-Civica si Alianta Civica (care ni s-a alaturat si la 
CAT in lupta noastra de salvare a zonelor verzi din Capitala), a fost confirmat de vizita facuta la fata 
locului. Pe terenul de acolo, intre blocuri, se aflau peste 20 de arbori, dintre care vreo 5 nuci. Toti 
locatarii se opun acestui nou macel. Fotografiile realizate pe teren au fost prezentate APM Bucuresti. 
 
04.07 - In numarul de azi al „Cotdianului”, Antoaneta Etves incrimineaza, cu citate comparative, faptul 
ca „Strategia antizgomot a Capitalei este plagiata dupa strategia Londrei cu privire la zgomotul 
ambiental”, insa contra a 1,5 milioane de euro platiti firmei SC Enviro Consult SRL din banii publici in 
urma castigarii de catre aceasta a licitatiei pentru „Realizarea hartii acustice si a sistemului de 
monitorizare a zgomotului pentru Municipiul Bucuresti”. 
 
06.07 - Intalnirea de protest a ONG-urilor care se opun transformarii strandului Tineretului intr-o 
afacere imobiliara s-a desfasurat la ora 12 la acesta baza sportiva. Desi se promisese de catre Octavian 
Bellu (seful ANS) deschiderea activitatii bazei in aceasta zi, lucrurile au ramas "asa cum am vorbit". 
Andrei Chiliman, Radu Filipescu, ca si reprezentantul Eco-Civica, Dan Trifu, au protestat alaturi de alti 
reprezentanti ai societatii civile in fata pasivitatii Agentiei Nationale pentru Sport care prin 
concesionarea bazei catre unii afaceristi imobiliari a deturnat destinatia si functiunea strandului si a 
terenurilor de tenis. O noua intalnire de pistonare a fost programata peste o luna. 
 
07.07 - Groapa de gunoi de pe drumul forestier Zamora (spre Busteni), care a fost teoretic inchisa, este 
alimentata, in continuare, ilegal cu gunoaie. Incercam sa vedem reactia celor de la APM Prahova... 
 
08.07 – „Doi europarlamentari romani cer interzicerea constructiilor pe spatiile verzi”, ne anunta stirile 
Hotnews. Daciana Sarbu si Magor Imre Csibi (cel care a lansat recent o dezbatere on-line pe probleme 



de mediu) solicita Comisiei Europene „sa defineasca spatiile verzi, sa interzica construirea de cladiri sau 
alte proiecte imobiliare pe spatiile declarate verzi si sa nu permita schimbarea destinatiei terenurilor deja 
amenajate ca spatii verzi”. „Portiuni din parcuri publice sau chiar parcuri intregi au fost betonate! In 
plus, s-au ridicat de multe ori constructii in vecinatatea unor blocuri fara o minima consultare a 
riveranilor, uneori direct peste spatiile de joaca pentru copii. Cel mai elocvent exemplu este cel al 
bucuresteanului, care are astazi la dispozitie in jur de 10 metri patrati de spatiu verde, fata de o suprafata 
aproape dubla pentru cetatenii din celelalte capitale europene” a precizat, conform Hotnews, Magor 
Csibi, vicepresedintele Comisiei de mediu din PE. Sa vedem daca exista vreo reactie a autoritatilor de la 
noi care altminteri, cand ne confruntam cu caldurile sufocante din timpul verii, invoca si poluarea din 
marile orase ca fiind una dintre cauzele principale ale caniculei. Ceea ce uita insa sa spuna este ca 
distrugerea spatiilor verzi protectoare primeste „unda verde” (desi „verde” suna chiar anapoda in acest 
context) tocmai de la domniile lor. 
 
09.07 - Locatarii blocului D4A din str. Fizicienilor nr. 9 ne-au anuntat ca, pe spatiul verde aferant 
blocului unde se doreste construirea unei biserici, preotul a inceput imprejmuirea locului cu un gard inalt 
de 2 metri, tip plasa de beton. Constatand ilegalitatea, comisia, reprezentantul Eco-Civica si locatarii ce 
se opuneau acestei ilegalitati au incercat sa se opuna instalarii gardului (o constructie ce nu avea de 
asemenea autorizatie). Preotul si alti 4 barbati care ridicau gardul l-au bruscat mai mult decat serios, 
fizic si verbal, pe colegul nostru, Dan Trifu. Locatarii din jur i-au luat apararea in fata unui 
prelat dezlantuit, cu un comportament inacceptabil din partea unei fete bisericesti. Interventia Politiei 
Comunitare a aplanat disputa ce va fi reglementata in urma procesului aflat pe rolul justitiei. In urma 
verificarii actelor aratate de ONG-ul nostru, reprezentantii Politiei Comunitare au dispus demolarea 
gardului pana la decizia instantei judecatoresti. Multumim calduros pentru sansa creata, domnule primar 
Liviu Negoita... 
 
10.07 - Remitem primarului Negoita sesizarea primita de locatari ai blocului B5 din str. Nerva Traian 
care si-au vazut locul de joaca din spatele blocului (situat pe strada Papazoglu) distrus in vederea 
amplasarii unui imobil de zece etaje. Si in acest caz, parerea riveranilor a fost desconsiderata. Multumim 
din nou, domnule edil Negoita!  
 
- Ne-am trezit la sediul Eco-Civica cu o persoana ce ne-a inmanat documentatia celor de la Caelum 
Development SRL care vor sa construiasca un mall si un bloc (in loc de cele doua preconizate initial) pe 
cele 8,2 hectare de spatiu verde ale fostei baze sportive Spartac, din parcul IOR. Noi primiseram prin e-
mail acest dosar care, din pacate, omitea respectarea parerii riveranilor, a OUG 114/2007 si a HG 
86/2001.  
 
- La CAT-ul saptamanal s-a insistat pe promovarea unui proiect de "Ansamblu Rezidential" ce 
presupunea ridicarea pe 20.000 mp a 16 blocuri S-P+10 avand 850 de apartamente. Amplasamentul din 
spatele Politehnicii in sectorul 6 (cel mai betonat si totodata cel mai sarac in vegetatie din Bucresti 
caruia ii revin sub 3 mp de spatiu verde/locuitor) va dispune de 400 0mp spatiu verde pentru circa 2500 
de locuitori. Adica putin peste 1,5 metri patrati de zona verde pentru fiecare nou mutat. Cum va 
putea sa-si respecte primarul Poteras angajamentul de a ajunge la cei 26 mp de spatiu verde pentru 
fiecare cetatean al sectorului 6 in anul 2013? In plus, este de remarcat faptul ca terenul vizat este in 
litigiu, iar acest proiect, amplasat si pe zona de protectie a metroului, nu se poate, deocamdata, lua in 
discutie! I-am cerut proiectantului sa vina cu lectia invatata!  
 
- Aleea Tibles din sectorul 6 (aflata in zona Caii Giulesti) a inceput sa fie decopertata cu doua saptamani 
inainte de 10 iulie 2008, data anuntata pentru inceperea lucrarilor de „reabilitare”, conform unui panou 
din vecinatate.Executantul, SC Tehnologica Radion SRL , nu pare sa se preocupe ca, in urma ploilor, 
stratul de pamant ramas la suprafata s-a transformat in noroi, iar autovehiculele carora le este inca 
permis accesul pe artera respectiva transporta pe strazile invecinate praful de pe roti, asta pentru a putea 
fi inspirat de catre locuitorii unui oras otravit deja de poluare. Ca sa nu mai vorbim ca in proximitate se 
afla si o maternitate… 
 



11.07 - La articolul Catiusei Ivanov din z iarul Gandul intitulat "Inventia primarului Negoita - parcul 
mobil", unde un parc amenajat inainte de alegeri a devenit santier de bloc, am facut un comentariu in 
care am mentionat si despre alte porcarii similare realizate de primarul sectorului 3, Liviu Negoita. 
Astfel, au fost reamintite situatiile antiurbanistice ale parcului Prisaca Dornei, bisericii din Fizicienilor si 
bazei sportive Spartac. Comentariul nostru nu a fost acceptat de catre cenzura ziarului. Rusine! 
 
12.07 - Cu nr. 48473/2008, Neculai Ontanu semneaza raspunsul la sesizare facuta de Eco-Civica care 
deplangea raderea a altor 5 arbori in cadrul unui santier antiecologic, de data aceasta pe langa biserica 
Silvestru din sectorul 2. "Urmare a controlului efectuat, societatii comerciale SC RECON & DOJE SRL 
i s-au dispus" (!?) - in loc de „i s-au impus”, printre altele, "respectarea legislatiei in vigoare privind 
obligativitatea respectarii normelor de protectie a mediului". Cum oare, fara acord de mediu, fara 
plantari compensatorii si fara consultarea riveranilor care poate nu doreau materializarea proiectului cu 
pricina? 
 
17.07 - Articolul "Semnaturile lui Bold au tepuit Capitala" ne aduce in atentie opiniile legate de 
malversatiunile urbanistice si ecologice provocate de unele santiere si cladiri-turn din Bucuresti. 
 
18.07 - Jurnalul National, prin Monica Andrei Capatos, insereaza in articolul "Regele parcurilor si 
arhitectul-sef, afara!" - de fapt un interviu cu primarul general Sorin Oprescu – si pareri al celor de la 
Eco-Civica cu privire la actuala situatie din domeniu. 
 
22.07 - Doctorandul francez Samuel Rufat, mirat de „somptuozitatea” sediului Eco-Civica pe care nu a 
reusit sa-l gaseasca, ne solicita o colaborare. 
 
24.07 - La CAT-ul saptamanal, asistam intr-o veselie la promovarea unor proiecte care, desi respecta 
pentru ansamblurile de locuinte un procentaj de spatiu verde de 30%, nu tin cont si de numarul de 
apartamente care beneficiaza sau mai bine spus preseaza pe acest spatiu. Astfel, atat pentru o vila, cat si 
pentru un bloc cu 30 de etaje, regulamentul urbanistic prevede acelasi procentaj de arie verde! Nu-i 
totuna daca avem 3 sau 300 de persoane pe aceesi suprafata de zona verde, de exemplu, fiind evident ca 
se genereaza o "mica" anomalie. Vom propune o lege prin care sa inceteze asemenea interpretari 
speculative si dezechilibrante pentru calitatea mediului. 
 
25.07 - Intrebati de Jurnalul National referitor la aparitia intempestiva a santierului celor doua blocuri de 
18 etaje din fata intrarii de la ROMEXPO, povestim despre banditismul unor greci care au venit sa ceara 
aprobare de la Agentia de Protectie a Mediului Bucuresti, dupa ce au taiat vreo 200 de arbori de pe 
teren. Articolul Monicai Andrei Capatos se intituleaza "Cadou 5000 mp din domeniul public, gratis 
pentru greci". Si aceasta noua-veche dezechilibrare ecologica a mediului Capitalei nu s-ar fi putut obtine 
daca arhitectul-sef Adrian Bold si macelarul de spatii verzi Virgil Carstea nu ar fi fost de acord cu acest 
proiect. 
 
27.07 - „SALVATI BAZA SPORTIVA SPARTAC!' a fost tema unui miting organizat de ONG-uri din 
Pactul pentru Bucuresti, manifestatie ce a avut loc la fata locului in strada Liviu Rebreanu nr. 4 din 
sectorul 3. Organizatorului principal, Alianta Civica, i s-a alaturat si Fundatia Eco-Civica, in prezenta a 
circa 150 de maifestanti ce purtau fluturasi si pancarte. Dan Trifu si Niculae Radulescu-Dobrogea de la 
Eco-Civica au pomenit in luarile lor de cuvant despre acest nou sacrilegiu ce este pus la cale de catre 
Primaria Sectorului 3, conform unei dispozitii semnate de fostul primar Adriean Videanu. Senatorul 
Marius Marinescu a pledat si dansul pentru salvarea celor 8,2 hectare de spatiu verde si stoparea jafului 
de pe zonele cu vegetatie. 
 
29.07 - "Dezastru ecologic in Delta Dunarii", o conferinta-comunicare realizata la cererea Academiei 
Evanghelice din Sibiu ce trebuia sa se desfasoare la Tulcea si in Delta Dunarii in perioada 4-6 august, a 
fost amanata pe motiv de "lipsa a sponsorizarii din partea celor din Germania". Munca asidua depusa de 
un reprezentant al Eco-Civica timp de vreo doua saptamani si finalizata pe un CD (care continea si o 
multitudine de fotografii superbe si inedite facute in Delta de doua colege de la clubul Floarea de Colt) 
s-a dovedit a fi in van. Daca si nemtii au ajuns sa fie neseriosi... 



 
30.07 - Olivia Oprisan, noul Comisar sef al Garzii de Mediu Bucuresti, imi cere, pentru a mi se 
reconfirma statutul de Agent Ecolog Voluntar, printr-o scrisoare sa ma prezint la Comisariatul 
Municipiului Bucuresti cu urmatoarele documente: cerere de inscriere; CV-ul persoanei fizice; 
prezentarea activitatii ONG-ului din care fac parte; doua recomandari din partea unui institut de 
cercetare, muzeu judetean sau din partea reprezentantilor administratiei locale, primar, viceprimar sau 
secretar, dupa caz, care sa ateste competenta solicitantului... Ii raspund doamnei O.O., trimitandu-i si un 
CV, ca este dificil sa obtii recomandari din partea unor autoritati pe care le critici ori cu care te judeci in 
instanta. Ii readuc aminte ca am avut legitimatia nr. 1 de A.E.V. emisa de Minstrul Mediului de la acea 
ora valabila pentru. Comisariatul Regional Bucuresti si am intrebat-o daca cei cu numerele 2, 3, 4 si 5, 
adica domnilor Mihai Tatulici, Dragos Bucurenci, Lucian Mandruta si Liviu Mihaiu, le-a solicitat de 
asemenea acelasi tip de recomandari. Totodata i-am readus aminte acestei persoane proaspete din acest 
domeniu ca am predat si predau cursuri postuniversitare in domeniul ecologiei si ca activitatea noastra 
poate fi urmarita si prin navigarea pe acest site. I-am trimis pentru informare o scrisoare si ministrului 
Korodi, pentru a testa si pozitia acestui for. Inteleg, dupa cum am aflat din surse directe, ca Eco-Civica a 
devenit iritanta pentru Garda de Mediu, institutie care nu-si face treaba ca lumea si pe care o bombardam 
in incercarea de a stavili dezastrul ecologic al Bucurestiului. Pot enumera in sprijinul acestei afirmatii 
zeci de cazuri. Asteptam curiosi reactia acestor autoritati. Poate ca este de mentionat ca in aceeasi zi, 31 
iulie, Comisariatul Garzii de Mediu Ilfov a acordat legitimatiile de Agent Ecolog Voluntar nr. 1 si 2 
membrilor Eco-Civica, Niculae Radulescu-Dobrogea si Dan Angelo Trifu... 
 
31.07 - Adevarul, prin Alexandru Saulea, ne citeaza intr-un articol, ca am fi facut unele afirmatii pe care 
le reda in articolul "Reclame amplasate ilegal in parcuri". Interviul telefonic dat cu o zi in urma a fost 
deformat la tipar, fapt ce l-am reprosat autorului printr-un comentariu facut in editia electronica a 
cotidianului. Cel vizat si pomenit in articol ca "spagar", Virgil Carstea, denumit si "Regele Parcurilor" 
m-a amenintat telefonic ca "imi face proces penal". Asteptam cu interes... Oricum, gestul reportericesc 
scos din context al lui Alexandru Saulea de la Adevarul se confunda cu Minciuna. 
 
01.08 - Adevarul, sub semnaturile Mirunei Olteanu si Alexandru Saulea, insereaza in materialul 
"Primaria va demola panourile ilegale" parerea directorului de la Parcuri, Virgil Carstea care, 
incriminand lipsa de fundament a afirmatiilor puse in gura mea de catre A.S., afirma ca, citez: "Eu nu 
am nici o implicare in amplasarea ilegala a panourilor publicitare de pe spatiile verzi administrate de 
Lacuri si Parcuri". Adica el nu stie ce se petrece in propria ograda! In final, autorii articolului 
demonstreaza ca V.C. nu e strain de aceste reclame-panou care nu puteau fi amplasate fara semnatura sa. 
Curat murdar, coane Virgilica... 
 
02 - 08.08 - O bucatica de vacanta petrecuta pe Valea Prahovei m-a facut sa inregistrez, inclusiv prin 
imagini, dezastrul ecologic al zonei Predeal. Cateva concluzii:  
 
- Cele 20 de hectare de padure rase "pentru ANL", gest mincinos pe care l-am mediatizat atunci, sunt 
repuse pe tapet dupa trei ani de tacere vinovata a autoritatilor. Noul traseu al soselei de acces la 
viitoarele vile ale "tinerilor predeleni" ne bucura pasii cu valatucii prafului ce s-a ales dintr-o fosta 
padure...  
 
- Alte cateva zeci de hectare de padure au disparut de pe versantul care leaga traseul dinspre Predeal spre 
Garbova. Aici, la altitudini situate intre 1000 si 1300 m vor aparea noi partii de schi. Este stiut ca nimeni 
in Europa, la latitudinea noastra, nu mai construieste partii de schi sub altitudinea de 2000 metri. Este 
stiut de asemenea ca aceste partii nu pot avea zapada daca nu au orientarea N-S. Ori toate aceste casapiri 
ale padurii preconizate a fi arii schiabile au orientarea Est-Vest!  
 
- Padurea de pe Valea Polistoaca isi traieste ultimele sezoane de supravietuire. Ultimii brazi falnici sunt 
martelati si dinspre Susai si dinspre Cioplea si dinspre partie. Zoaiele neepurate ale acestor vile, lipsa 
vegetatiei din curtile noilor chivernisiti si vecinatatea browniana permanenta a ATV-urile zgomotoase ce 
emana iz de bulevardul Magheru, vor face din acest obiectiv turistic o amintire.  
 



- Proprietarii cabanei Susai au betonat brutal unul dintre cele mai frumoase platouri de munte din zona. 
Si l-au si imprejmuit. Preturile restaurantelor aparute sunt aproape prohibitive pentru turistii bipezi. 
Izvorul de munte de acolo a fost captat in interese particulare pentru noua amenajare a PRO TV.  
 
- In padurea dinspre Predeal spre cabana "Cotul Donului" de la Timisul de Sus a aparut had un santier si 
strazi. Aici va fi amplasat un hotel de 4 etaje. Repet, in padure! Cate ilegalitati stau si la baza acestei noi 
blasfemii antiecologice!? Conteaza oare ca vestejitorul-mafiot de Vestea nu a mai fost investit ca primar 
al Predealului...?  
 
- Groapa de gunoi a orasului Busteni de pe drumul forestier Zamora, desfiintata acum vreo doi ani, si-a 
reluat ilegal activitatea. Am surprins si fotografiat un tractor al Primariei Busteni care isi deversa 
continutul insalubru al remorcii in rapa din padurea de pe drumul turistic, marcat cu cruce rosie, spre 
Busteni. Cu aruncatul gunoaielor suntem la inaltime... 
 
11.08 - Garda Nationala de Mediu Bucuresti, prin Comisarul sef Olivia Oprisan, ne raspunde printr-un 
e-mail, dupa peste doua luni te la transmiterea unei sesizari prin care reclamam extinderea abuziva a 
unei terase din Parcul Tineretului. Constatarea facuta de noi la fata locului nu s-a confirmat...! 
 
12.08 - Domnul Iulian Melian ne relateaza o cascada de ilegalitati savarsite de autoritatile sectorului 4. 
Falsuri, abuzuri, favoritisme, escrocherii, comportamente suburbane ale unor sarlatani. Am incercat sa-i 
dam cateva sfaturi. 
 
13.08 - Ne opunem alaturi de locatari ai aleii Onisifor Ghibu nr. 6, blocul O 30, casapirii unei alte zone 
verzi din secorul 3 care urma sa fie asfaltata prin taierea unor arbori si betonarea spatiului verde dintre 
blocuri. Am solicitat prezenta celor de la Antena 1 care au venit la fata locului. Asa zisii constructori 
care nu aveau documentele in regula s-au retras, deocamdata. Se aude, domnule Liviu Negoita? 
 
14.08 - Tribunalul Bucuresti, Sectia IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, ne comunica rezultatul 
actiunii noastre din Dosarul 15814/3/2008, prin care incercam, alaturi de locatarii din strada Fizicienilor 
nr. 9, sa impiedicam ridicarea unei biserici pe spatiul verde dintre blocuri. Operatiunea insemna si 
raderea a 50 de arbori si a unui loc de joaca pentru copii. Ni se transmite astfel, in numele legii, ca se 
"Respinge cererea formulata de ORGANIZATIA NEGUVERNAMENTALA PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI ECO-CIVICA, cu sediul..., si ASOCIATIA DE LOCATARI A BLOCULUI NR. D4 A, cu 
sediul in sector 3, STR. FIZICIENILOR NR. 9, in contradictoriu cu paratele PRIMARIA SECTOR 3 
BUCURESTI, cu sediul..., PAROHIA "ACOPERAMANTUL PREA SFINTEI NASCATOARE DE 
DUMNEZEU" cu sediul..., si ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR, cu sediul..., ca neintemeiata. 
Semneaza Presedinte Spataru Adriana si Grefier Popa Ioana. Cu recurs in 5 zile de la comunicare...  
 
- Eco-Civica remite Prefectului Capitalei, prin registratura acestei institutii, in numele a 11 ONG-uri 
semnatare a Pactului pentru Bucuresti, o cerere de interventie pentru anularea hotararii 89/13.09.2007, 
adica a unui PUD realizat pentru terenul fostei baze sportive Spartac situata pe strada Liviu Rebreanu nr. 
4. Ii aratam prefectului multitudinea de ilegalitati de care nu s-a tinut cont la emiterea acestui "PUD 
modificator", notiune elucubranta si inexistenta in Regulamentul de Urbanism. Numarul de inregistrare 
de la Prefectura este 25749/14.08.2008.  
 
- Povestea cu distrugatorii de zone verzi din sectorul 3 (aleea Onisifor Ghibu) se repeta in zona dintre 
alte doua blocuri aflate in vecinatatea celor din ziua precedenta. Am stat, alaturi de locatarii care ne-au 
solicitat, in fata lamei unui buldozer care a amenintat ca trece peste noi. Politia Comunitara aservita 
primarului Negoita s-a alaturat cu amenintari distrugatorilor de zone verzi. A venit, tot la solicitarea 
noastra, din nou Antena 1 si, in plus, Jandarmeria si Corpul de Inspectori al Primariei Capitalei. Au fost 
constatate mari ilegalitati ale celor de la Sectorul 3 care nu aveau documente pentru a justifica inceperea 
lucrarii. Am reusit sa-i facem sa plece cu coada intre picioare. Interesant este ca materialele filmate si 
inregistrarile facute la fata locului nu au fost date pe post. Si nici relatarea, insotita de poze, pe care am 
facut-o despre situatia de la fata locului si pe care am remis-o unui cotidian, n-a aparut. Ce pile are si 
acest domn Negoita...!  



 
- Am aflat ca, pana la urma, lucrarea respectiva a fost declansata, prin desfiintarea de portiuni de spatiu 
verde si „plantarea” de borduri… Iata si o mostra de raspuns, postata pe site-ul domnuleprimar.ro, din 
partea Primariei Sectorului 3 la plangerea unui cetatean privind distrugerea spatiilor verzi dintre blocuri 
in zona Codrii Neamtului - Leorda - Onisifor Ghibu: „Nemultumirea dvs. este perfect justificata, dar 
ganditi-va ca incercam sa-i ascultam si pe proprietarii de autovehicule care ne solicita in permanenta noi 
locuri de parcare, acestia gasindu-se in imposibilitatea gasirii unui loc de parcare in apropierea blocului 
[…] Primaria Sectorului 3 incearca sa pastreze un echilibru real intre nevoia de parcari de resedinta si 
spatiile verzi, locurile de joaca pentru copii, terenurile de sport etc.”. Cata promptitudine la solicitarile 
cetatenilor! Alte cereri asteapta ani de zile solutionarea sau pur si simplu nici nu sunt luate in seama. 
Daca „nemultumirea este justificata”, atunci de ce este ignorata? Oare cum se stabileste acest „echilibru 
real”? Este evident ca prin mareata actiune de betonare declansata in ultimii ani de edilul sectorului ( in 
conditiile unor veri in care temperaturile ating si 40 de grade) spatiul verde se restrange vazand cu ochii 
(vezi si cazurile Prisaca Dornei, parcul IOR, biserica de pe str. Fizicienilor s.a.m.d.). Diversele 
constructii au „mancat” incet-incet din vegetatie si astfel proportia acesteia a scazut pe ansamblul 
sectorului (in conditiile in care PS3 nu a amenajat nici un NOU parc, prin aceasta intelegand 
transformarea unui teren viran, construit sau betonat intr-o arie cu arbori, flori si iarba). Si apropo, 
domnule Negoita, unde sunt parcarile supraetajate cu care v-ati tot laudat? Au inceput sa dispara si cele 
existente, cum ar fi cazul celei din spatele magazinului Unirea, unde un nivel a fost cedat de primarie 
pentru deschiderea unui spatiu pentru comercializarea electronicelor…  
 
16.08 - Adresam Comisariatului General al Garzii de Mediu un semnal scris cu privire la nerespectarea 
legislatiei de mediu de catre unele supermarketuri din Bucuresti si Ilfov, invitandu-i pe reprezentantii 
GNM alaturi de noi la o actiune de verificare a acestora. Incunostintam acest for si despre incalcarile 
flagrante ale legislatiei de mediu in cadrul Ariei Protejate Snagov, unde Eco-Civica se ofera sa realizeze 
pe cheltuiala sa deplasarea la fata locului. 
 
17.08 – În rapidul 982, pe ruta Constanta - Bucuresti Nord, in afara intarzierii de rigoare, calatorii 
trebuie sa suporte si fumul de tigara al unor „bine-crescuti”. Desi chiar si pe biletele de calatorie scrie 
clar: „Fumatul interzis in tren”, controlorii CFR si chiar politistii din tren se fac ca nu-i observa pe 
„tutungii” stransi ciorchine la capetele vagoanelor. De ce oare CFR Calatori a instituit o regula pe care 
nu-si propune sa o aplice? Probabil doar pentru a face o impresie europeana… 
 
18.08 - Gandul publica, sub semnatura Catiusei Ivanov, articolul "In Bucuresti, canicula ne baga gaze 
cancerigene pe gat". O mare parte a acestui articol reproduce parerile presedintelui Eco-Civica despre 
agresivitatea sporita a vaporilor proveniti de la esapamentele autoturismelor, fenomen care se 
accentueaza odata cu cresterea temperaturii mediului ambiant. Mentionam ca Registrul Auto Roman a 
facut masuratori care confirma ca "benzenul" (denumirea generica a hidrocarburilor cancerigene 
rezultata prin arderea incompleta a combustibilului cu care functioneaza motoarele cu ardere interna) are 
in Bucuresti concentratii de la 4 la 10 ori mai mari decat normele admisibile.  
 
- ONG-ul Eco-Civica se adreseaza Tribunalului Bucuresti declarand recurs impotriva sentintei civile nr. 
2099 in Dosarul 15814/CA/2008. Este vorba despre litigiul declansat intre locatarii din str. Fizicienilor 
nr. 9 (carora ne-am alaturat) si reprezentantii unei viitoare biserici preconizata a fi construita pe spatiul 
verde, intre blocuri, fara acordul riveranilor. Mentionam multitudinea de incalcari ale legislatiei de care 
Tribunalul nu a tinut cont in aceasta prima faza a litigiului. Printre ele, decizia unilaterala a Primariei 
Sectorului 3 care a uitat sa obtina si aprobarea obligatorie a CGMB, nerespectarea OUG 114/2007, 
incalcarea Legii 544/2004 si nesocotirea altor reglementari.  
 
- Un reprezentant al Eco-Civica (Dan Trifu) a lucrat alaturi de reprezentantul Romsilva si senatorul 
Marius Marinescu (PC) la un proiect de lege privind declararea padurii Baneasa drept obiectiv de 
utilitate publica. 
 
19.08 - Primim o sesizare, insotita de fotografii, in care ni se indica un loc ilegal de deversare a unor 
vidanje si fose septice in care s-au colectat zoaiele unor posesori de vile din zona Snagov-Caldarusani. 



Paraul Vlasia este „beneficiarul” acestui aport cu miros insuportabil. Vom sesiza Apele Romane si 
mass-media.  
 
- Proiectul referitor la padurea Baneasa, conceput cu o zi inainte, a fost prezentat mass-media intr-o 
conferinta de presa. 
 
20.08 - In urma unor deplasari efectuate de noi in Aria Protejata Snagov au fost constatate o multitudine 
de ilegalitati, unele comise chiar de Primaria Snagov: constructii neautorizate (inclusiv pe domeniul 
public), pontoane amenajate in aria de prtotectie a lacului, lipsa statiilor individuale de epurare a apei 
deversate de catre riverani etc. 
 
21.08 - Eco-Civica sesizeaza Garzii Nationale de Mediu neregulile din aria lacului Snagov.  
 
- Prefectura Capitalei raspunde memoriului nostru "inregistrat sub nr. 
25597/25749/13.08.2008/15.08.2008, prin care sesizam aspecte de nelegalitate cu privire la Hotararea 
nr. 89/13.09.2007 privind aprobarea unor PUD-uri, adoptata de Consiliul Local al Sectorului 3 pentru 
PUD-ul din Liviu Rebreanu nr. 4". Prefectura ne aminteste art. 63 si 64 din legea 350/2001 si ne 
comunica despre atentionarea transmisa catre "organul de control al activitatii de amenajare a teritoriului 
si de urbanism al consiliilor judetene si locale, precum si catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru 
a efectua un control de specialitate, urmand ca masurile adoptate in executarea legii sa fie comunicate in 
termen legal, atat institutiei noastre, cat si dumneavoastra". Totodata, reprezentantul Guvernului 
Romaniei care a semnat acest raspuns, recte subprefectul Codrin Dumitru Munteanu, ne comunica ca 
"memoriul dumneavoastra a fost inaintat si Primariei Sectorului 3, pentru analizarea aspectelor sesizate 
si obtinerea unui punct de vedere in cauza". 
 
22.08 – Postul de televiziune Antena 1 i-a gazduit pe senatorul Marius Marinescu si pe colegul nostru 
Dan Trifu care au atras atentia asupra gravului dezastru ecologic al zonei padurii Baneasa. Interventia 
ex-primarului Videanu (probabil cel mai mare distrugator de mediu al Bucurestiului, inclusiv prin 
pasivitate) si meciul avut de acesta cu domnul Marinescu au avut si momente de disputa neacademice 
(pentru a fi delicat in aprecieri). Se pare ca problematica ecologiei este un fel de fantasma pentru 
autoritati. 
 
23.08 - Realitatea TV i-a invitat pe Ortansa Jude si pe Niculae Radulescu Dobrogea, intre orele 15.00 si 
15.30, la o dezbatere privind conexiunea dintre temperatura excesiv de inalta si amplificarea poluarii din 
Bucuresti. 
 
25.08 Jurnalul National, intr-un articol al Monicai Andrei Capatos intitulat „Fite de Bonton”, ne citeaza 
cu privire la efectul zgomotului asupra sanatatii bucurestenilor. 
 
27.08 - Si Adevarul ne intreaba si reproduce pareri ale unor reprezentanti ai societatii civile cu privire la 
"Circuitul de Formula 3" desfasurat in jurul Palatului Parlamentului. Ii aratam reporterului Alexandru 
Saulea multitudinea de ilegalitati comise cu aceasta ocazie. Printre ele, depasirea nivelului de zgomot, 
incalcarea dreptului de proprietate a unor riverani, lipsa unui acord de mediu emis de APM Bucuresti, 
incalcarea legii 86/2000 care prevede consultarea obligatorie a celor afectati de proiecte ce pot aduce 
prejudiciu calitatii mediului.  
 
- Prin sesizarea nr. 76/E/27.08.2008, ii mentionam Primarului General despre cateva aspecte grave cu 
care se confrunta bucurestenii. Ii incriminam astfel in mod special pe cei de la Sectorul 3 care terfelesc 
legislatia de mediu si ii cerem sa fie declarate din nou ca zone neconstruibile teritoriile unor parcuri si 
zone verzi. Ii reamintim si aiuritoarea situatie a nefunctionalitatii sau mai bine zis a lipsei unei statii de 
epurare a apei din Bucuresti.  
 
28.08 - La CAT-ul APM Bucuresti urmarim cum Grigore Anica vrea sa-si faca un ansamblu de locuinte 
cu 800 de apartamente in Pantelimon. Spatiul verde aferent celor circa 2000 de persoane este de 1600 
mp. Adica sub un metru patrat, in loc de 26 mp/locuitor. Blocurile care se umbresc unele pe altele sunt 



la 35 de metri de DN3! Solicitam beneficiarilor un studiu de insorire. Pretentia noastra cu respectarea 
OUG 114/2007, pare o himera pentru Agentiile de Protectie a Mediului din Bucuresti sau Ilfov. Nu 
putem apela la instantele de judecata in cazul fiecarei incalcari a legislatiei de catre acest for. 
Responsabilitatea unor „multumiri” ulterioare le va reveni in totalitate acestor arbitri-decidenti 
fraudulosi.  
 
- SC Tehnogroup SRL preconizeaza un ansamblu de locuinte pe bd. Timisoara nr. 103 D, in sectorul 6. 
Adica 2236 apartamente cu aproximativ 5200 de ocupanti pe 4,4 hectare din care 13.000 mp de spatiu 
verde. Insa acest spatiu verde este situat pe placile de beton ale constructiilor subterane. Statutul si 
functiunea sa de spatiu verde care trebuie sa absoarba si apele pluviale devin astfel caduce. Excesul de 
ape de ploaie se va scurge in cartierul Ferentari. Efectele asupra celor ce se vor plange de materializarea 
acestui proiect nu pot fi cuantificate. Ca atare, am cerut refacerea proiectului care, chiar si cu spatiul 
verde pus pe pamant (avand doar 2,2 mp/locuitor), va contribui la coborarea acestui sector in 
clasamentul aportului la inverzirea Capitalei. 
 
03.09 - La o masa rotunda organizata de Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor 
(MDLPL), alaturi de reprezentantii unor primarii, ai Ordinului Arhitectilor si ai inca catorva ONG-uri, 
ne-am pus de acord cu un nou cod urbanistic. 
 
04.09 - In CAT-ul programat am asistat la prezentarea proiectului de amplasare a viitoarelor 13 statii de 
metrou din Bucuresti. Vor disparea circa 600 de arbori de pe trseul Ghencea-Drumul Taberei-Academia 
Militara-Eroilor-Universitate. Din cauza unor precedente pagubitoare pentru Bucuresti, Eco-Civica a 
obtinut, pentru credibilizarea defrisatorilor, in premiera absoluta, promisiunea plantarii si intretinerii in 
prealabil a 6000 de puieti de arbori!  
 
- Poate si ca urmare a presiunilor pe care Eco-Civica le-a facut in ultimii ani, Petrom a decis desfiintarea 
unor benzinarii situate in Brezoianu, Schitu Magureanu si Damaroaia. Toate aceste benzinarii incalcau 
normele sanitare privind distanta fata de locuintele din jur, adica erau situate la mai putin de 15 metri de 
acestea. In locul lor vor aparea spatii verzi! Sa fie adevarat? 
 
07.09 - Colegul nostru Dan Trifu a fost invitat alaturi de senatorul Marius Marinescu intr-o emisiune la 
Antena 3. Interventia fostului primar Adriean Videanu a deturnat discutia despre problemele Capitalei 
care a degenerat intr-o disputa neacademica cu domnul senator. 
 
09.09 - Intrebati telefonic, in direct, de Antena 1, despre experimentul stiintific ce avea sa se petreaca a 
doua zi in Elvetia, am afirmat ca temerile unor manifestanti care protestau impotriva "experientelor 
atomice" sunt nejustificate. Am afirmat de asemenea ca noile date colectate in urma acestui eveniment 
pot fi benefice pentru cunoasterea unanitatii.  
 
- Am fost invitati in Sala Radio la parafarea si semnarea unui protocol de colaborare intre aceasta 
institutie si MDLPL. Ministrul Laszlo Borbely si Maria Toghina au rostit cuvantari despre aceasta 
colaborare. Reprezentantul Eco-Civica a pomenit despre activitatea acestui ONG si a promis contributia 
noastra la mediatizarea problematicii domeniului de care ne lovim in permanenta. Neparticiparea 
domnilor Nicolae Vacaroiu, Bogdan Olteanu si Sorin Oprescu a fost compensata de prezenta 
presedintelui Academiei Romane, domnul Ionel Haiduc.  
 
- Nu am dat curs invitatiei unor "ecologisti" care au manifestat anti Protan. Le-am transmis acestora ca 
desfiintarea acestei intreprinderi de procesare a cadavrelor animaliere va aduce prejudicii insurmontabile 
mediului si locuitorilor din sudul tarii. Solutia este rezolvarea deficientelor tehnologice ale acestei 
societati si nu satisfacerea prin ricoseu a unor mari interese imobiliare care de fapt au stat la baza acestei 
manifestari demagogice. 
 
10.09 - La Comisia de Avizare Tehnica de la APM Ilfov le-am reprosat reprezentantilor acestui for 
usurinta prea mare cu care sunt acceptate betonarile si asfaltarile zonelor ce vor deveni din aratura, 
ansambluri de locuinte inghesuite. Dupa aprececierea noastra, orasul Voluntari va avea in curand un 



nivel de inaltime al cladirilor mai mare decat Bucurestiul. Spatiile verzi de aici nu permit conditii de trai 
acceptate si recomandate de standardele Uniunii Europene. Ce conteaza ca cei tineri care vor vietui 
acolo vor avea o speranta de viata si mai mica decat cea a bucurestenilor! Ce conteaza ca autoritatile 
locale se imbuibeaza pe spinarea naivilor care cred ca scapand de Capitala o vor duce mai bine! Ce 
conteaza ca e in vigoare OUG 114/2007!  
 
- "Administratia Prezidentiala va invita sa participati la evenimentul de lansare a documentului cu 
masuri prioritare in domeniul patrimoniului national construit si natural, propuse de Comisia 
Prezidentiala pentru patrimoniul construit, siturile istorice si naturale. Evenimentul va avea loc in 
prezenta Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, marti,16 septembrie, ora 12.00, la Palatul 
Cotroceni". Documentul mai sus mentionat ne-a fost adresat prin fax si e-mail. Ma intreb cum de au 
aflat de existenta noastra? 
 
11.09 - Inspectoratul de Stat in Constructii, care a fost sesizat de Prefectura ca urmare a unei adrese 
remisa acestora din urma din partea Eco-Civica, ne transmite urmatorul raspuns: «In urma controlului 
efectuat la Primaria Sectorului 3 - Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, avand ca obiect 
respectarea prevederilor legale la aprobarea documentatiei de urbanism PUD „Centru de cartier - str. 
Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3”, avizat cu avizul de urbanism nr. D/LR/22.11.09.2007, aprobat cu 
Hotararea Consiliului Local sector 3 nr. 89/13.09.2007, s-a constatat ca aceasta documentatie incalca 
prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Municipiul Bucuresti si prevederile art. 29 
si art. 32, alin. 1 si alin. 3 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Astfel, Primarul sectorului 3 emite Certificatul de Urbanism nr. 
636/09.03.2007 pentru propunere: realizarea unui ansamblu de constructii cu functiuni complexe, 
comert, servicii, sport, - Moll - P+M+8E, birouri P+12E, in str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3. La 
regimul tehnic se mentioneaza in mod eronat documentatia de urbanism PUZ „str. Liviu Rebreanu nr. 4, 
bdul Camil Ressu, sector 3”, aprobata cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 9 
din 29.01.2002, cu termen de valabilitate de 5 ani, EXPIRATA la data emiterii acestui certificat». Din 
acest raspuns mai spicuim: «Documentatia de urbanism PUD „Centru de Cartier - str. Liviu Rebreanu 
nr. 4, sector 3” este elaborata in lipsa certificatului de urbanism, incalcandu-se prevederile art. 29 si art. 
32, alin. 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare». Alt paragraf specifica: «Prin Documentatia de urbanism PUD „Centru de 
cartier - str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3”, avizata cu avizul nr. D/LR/22/11.09.2007 si aprobata de 
HCL sector 3 cu nr. 89/13.09.2007 s-au incalcat prevederile Regulamentului local de urbanism aferent 
PUG Municipiul Bucuresti pentru zona M3, privind inaltimea maxima admisa de P+4 niveluri in PUG, 
la P+19 niveluri (in avizul de urbanism nr. D/LR/22/11.09.2007) si coeficientul de utilizare al terenului 
CUT de la 2,5 (in PUG) la 2,7 (in avizul de urbanism D/LR/22/11.09.2007)». «Fata de acestea si in 
conformitate cu prevederile art. 24, alin. 1, lit. f) din Legea 340/2004 privind institutia prefectului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 3, art. 7, art. 11, alin. 1 din Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a solicitat Prefectului Municipiului Bucuresti 
sa sesizeze instanta de contencios administrativ pentru anularea Hotararii Consliului Local al sectorului 
3 nr. 89/13.09.3008 privitoare la aprobarea documentatiei de urbanism PUD „Centru de cartier - str. 
Liviu Rebreanu nr.4, sector 3”, pozitia nr. 70 din anexa 2». Este o batalie castigata de societetea civila in 
lupta cu mafia imobiliara din Primaria sectorului 3.  
 
- Reprezentantii unor ONG-uri au participat la o intalnire cu Prefectul Capitalei. Discutiile s-au axat pe 
situatia dezastrului urbanistic si ecologic din zona Bucurestiului. Cazul bazei Spartac a fost intors pe 
toate fetele.  
 
- "Avize ilegale date pentru Baza Spartac", articol scris in Jurnalul National de Monica Andrei Capatos, 
reda opinia reprezentantului Eco-Civica, Niculae Radulescu Dobrogea, cu privire la raspunsul dat de 
Inspectoratul de Stat in Constructii: "Prefectul Capitalei stie care este situatia si trebuie sa blocheze 
distrugerea celor opt hectare de spatiu verde. Astfel, se va putea anula avizul dat de Agentia de Mediu, 
act fara de care lucrarea nu poate fi demarata. Daca se reuseste salvarea acestui parc din sectorul 3, 
exista speranta ca si alte proiecte similare nu vor mai putea fi demarate". 
 



13.09 - O plimbare facuta in jurul lacului IOR (Titan) ne-a aratat un traseu pe alocuri in faza de santier 
nesupravegiat. Prea mult pamant nematurat de pe promenada asfaltata si mai alae un miros infiorator 
provenit de la deseurile vegetale care se descomun emanand un miros pestilential, colectate de la 
suprafata lacului si depozitate ilegal pe mal. HCGMB nr. 10/2001 prevede la art. 1, lit. k) amenzi 
usturatore pentru cei care depoziteaza deseuri vegetale pe spatii verzi, iar la lit. o) amenzi mari pentru 
"Neluarea de catre administratorii legali a masurilor necesare de salubrizare si igienizare a zonelor verzi, 
parcuri, gradini, scuaruri etc." Se aude, maestre Liviu Negoita? 
 
16.09 - Invitatia de la Palatul Cotroceni primita din partea Administratiei Prezidentiale - Comisia 
prezidentiala pentru patrimoniul construit, siturile istorice si naturale din Romania ne-a prilejuit audierea 
unui raport care trage un semnal de alarma asupra pericolului care pandeste tara noastra in domeniile 
enumerate. Comisia respectiva, infiintata la initiativa presedintelui si alcatuita din 20 de personalitati 
avizate, in urma unei ilustrari a starii de fapt existente la acest moment, propune prin intermediul unui 
studiu de 50 de pagini masuri prioritare de protectie. Inainte si dupa ascultarea unora dintre cei sase 
coautori ai acestei ilustrari, presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a vorbit despre masuri 
urgente ce trebuie adoptate, despre legile care nu sunt respectate de catre administratiile locale, despre 
declinul obiectivelor cultural-istorice si defrisarea padurilor, afirmand ca a fost impresionat de 
constatarea ca nimicirea patrimoniului construit, a monumentelor istorice si a mediului inconjurator a 
fost de o mai mare anvergura in ultimii 18 ani decat distrugerile ordonate in perioada intregii dictaturi 
comuniste. Domnia sa a promis inaintarea catre Guvern si Parlament pentru legiferare a celor 12 
propuneri de masuri prioritare desprinse in urma studiului citat.  
 
- Dupa cuvantarile amintite, a urmat un cocktail de socializare a participantilor. Am fost abordat de 
domnul ministru Attila Korodi caruia i-am transmis, printre altele, felicitari pentru ceea ce face. I-am 
marturisit ca dupa parerea mea este de departe cel mai bun ministru al mediului dintre cei pe care i-a 
avut Romania. Am schimbat cateva fraze si cu cativa membri ai Comisiei prezidentiale cum ar fi 
arhitectul Serban Sturdza (Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania), geologul Cristian Lascu 
(cercetator speolog si redactor-sef la National Geografic Romania), arhitecta Maria Berza 
(vicepresedinte al Fundatiei Pro Patrimonio), profesorul doctor Hanna Derer si arhitectul Dan Marin 
(ambii de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti). Am mai discutat si cu 
reprezentanti ai unor ONG-uri de profil, precum si cu alte personalitati prezente. Concluzia finala a fost 
aceea ca evenimentul tocmai incheiat a constituit un pas important spre normalizarea interna a societatii 
romanesti si spre atingerea unor standarde de civilizatie europeana. 
 
17.09 - Astazi, la Camera Deputatilor, in Comisia de ecologie, trebuia discutata si votata OUG 
114/2007. La rugamintea domnului senator Marius Marinescu de a participa la lucrarile acestui for, m-
am prezentat la intrarea respectiva. Asteptand sa vina sa ma ia cineva de acolo (pe la ora 13.30), am 
asistat la apostrofarile care le-au fost adresate de catre "un SRI-ist, membru al Comisiei de Aparare" 
celor de la poarta de acces. Citez: "de ce ma faceti sa astept atata aici, ca doar nu sunt un borfas?". I-am 
replicat SRI-istului mustacios si plin de emfaza care m-a insultat indirect si pe mine ca treaba cu 
aprecierea lui a fost cel putin nepoliticoasa... Ce noxe avem in mediul inconjurator...  
 
- Considerem ca numirea jurnalistului Liviu Mihaiu (fost si Agent Ecolog Voluntar) in postul de 
Guvernator al Deltei nu ar fi un gest prea cumpatat al ministrului Attila Korodi. M-as bucura sa ma 
insel... 
 
18.09 - Le-am explicat timp de o ora (intre 18.30 si 19.30) telespectatorilor de la Alfa Omega TV cam 
cum stau problemele cu poluarea aerului din Bucuresti. Sau daca vreti, le-am vorbit despre dezastrul 
ecologic din zona Capitalei. 
 
19.09 - Ne exprimam solidaritatea cu ministrul Attila Korodi prin doua comentarii facute unor articole 
aparute in Jurnalul National si Adevarul. Subiectul facea trimitere la actionarea in judecata a ministrului 
mediului care a fost acuzat de Rosia Montana Gold Corporation de "abuz de putere". Vom face o cerere 
de interventie in favoarea lui A.K. in cadrul acestui proces. RMGC sufera de amnezie crasa daca a uitat 



ca marea majoritate a forurilor cetatenesti, stiintifice, guvernamentale si locale au spus un NU categoric 
acestui proiect pagubitor si ucigator pentru cetatenii actuali sau inca nezamisliti ai acestei tari.  
 
- "Parcaj subteran in fata Garii", din cotidianul Romania Libera, articol scris de Magdalena Tanasescu, 
ne prilejuieste un comentariu intitulat „O NOUA CRIMA ECOLOGICA”. Ne-am referit la disparitia 
parcului de deasupra parcarii, dat fiind faptul ca sutele de copaci ai zonei verzi si oxigenante nu pot fi 
mentinuti in viata daca la doi metri dedesubt se betoneaza pentru a face loc altor cateva sute de locuri de 
parcare destinate surselor de poluare ale aerului unei metropole deja supraimbacsite. La propriu si la 
figurat...  
 
- Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti ne remite (prin posta cu stampila de 
astazi, 19.09.2008) raspunsul cu nr. 3061/CB/11.09.2008: "Referitor la sesizarea dvs. inregistrata de 
GNM-Comisariatul General sub nr.921/RP/13.08.2008, transmis spre solutionare sub nr. 
3061/12.08.2008, 3057, 3072 din 12.08.2008 si 3158/14.08.2008, cu privire la dezafectarea spatiului 
verde si taiere de arbori existenti in perimetrul Aleea Onisifor Ghibu Bl.O29 si O30, Aleea Leorda Bl. 
N21, pentru amenajarea de parcari, va comunicam ca in urma verificarilor celor sesizate s-a constatat ca 
Primaria Sector 3 a executat prin intermediul unor societati specializate lucrarile mentionate in sesizare, 
fara avizele necesare. Pentru incalcarea prevederilor Legii 24 din 2007, art.23, lit.a, Primaria Sector 3 a 
fost sanctionata contraventional". Iscaleste Comisar Sef, Olivia Oprisan. O intrebam pe dna O.O. daca 
nu era mai normala o interventie facuta atunci cand am sunat la telefon si cand se mai puteau preveni 
unele taieri de arbori? Cu ce ne incalzeste pe noi si pe locuitorii zonei o sanctiune contraventionala care 
probabil care nici macar nu va fi platita de primaria lui Liviu Negoita? "Vibratia" gen "dorul lelii" a 
doamnei respective denota lipsa de profesionalism si neintelegere a fenomenului de protectie a mediului.  
 
20.09 - Jurnalul National ne anunta ca s-a infiintat un "Comandament pentru stoparea furturilor din 
paduri". In cadrul acestui nou for isi vor da mana autoritatile abilitate in acest sens. Comentez aceasta 
stire transmitandu-le prin intermediul ziarului ca fara contributia ONG-urilor carora le pasa de 
chestiunea respectiva, totul va fi un fel de fas...  
 
- Transmitem Primariei Sectorului 2 si Ministerului Culturii si Cultelor nedumerirea noastra privind 
amplasarea, de catva timp, in parcul Izvorul Rece a unei statui mizerabile (ca estetica si realizare) in 
locul unei fantani arteziene care mai primenea aerul la intersectia bulevardelor Carol cu Ferdinand si 
Pache Protopopescu. De remarcat ca, desi piata respectiva se numeste Pache Protopopescu, noua statuie 
il infatiseaza pe … Nicolae Balcescu. Perfect logic! Traficul din acea zona plina de praf si noxe avea 
nevoie de aportul apei pulverizate in aer, fantana fiind una dintre cele mai functionale instalatii de acest 
gen din traficul Bucurestiului. De ce, domnule Ontanu? De ce, domnule Iorgulescu? De ce, domnilor 
consilieri ai CGMB?  
 
- La capatul strazii Matasari, langa Oficiul postal, au aparut niste macroghivece de lemn cu plante 
exotice, exact pe amplasamentul aliniamentului stradal al unor arbori taiati si neinlocuiti si inclusiv pe 
cioturile ramase ale unor robinete de oxigen defrisate. Cui i-a venit aceasta idee nastrusnica, gen 
palmierii lui Mazare? La iarna mutam ghivecele de lemn undeva in cladiri ca sa nu inghete si le scoatem 
din nou la primavara? Felicitari, domnule Ontanu...  
 
23.09 - Astazi, la Camera Deputatilor, cu 172 de voturi pentru si 48 impotriva, Parcul Bordei a fost 
declarat de utilitate publica! La fanfaronada care a insotit „reusita” senatorilor Marinescu si Iliescu si-a 
adus o contributie masiva si presa. Inclusiv referitor la soarta ultimilor 5000 de metri patrati care erau 
inca ai lui Costanda si pentru care Eco-Civica are actualmente un proces pe rol. Nimeni nu mai 
pomeneste, nici macar senatorul Marius Marinescu, ca totul s-a realizat prin grefarea imaginii 
politicienilor peste munca desfasurata, prin procese de ani de zile in fata instantelor de judecata, de catre 
ONG-ul nostru. Nici o multumire (sau, de ce nu?) … injuratura! Parca nici n-am fi existat! Niste lipitori! 
Interesant este faptul ca, desi am dorit sa participam la sedinta de la Camera Deputatilor mentionata mai 
sus, acelasi senator Marinescu ("initiatorul") ne-a spus ca aceasta chestiune nu se va discuta astazi... S-a 
amanat inca o data discutarea OUG114/2007 in cadrul comisiei de specialitate a Camerei Deputatilor. 
Inca un drum inutil pana acolo...  



 
- In Calea Plevnei 11 bis, intre blocuri, se ridica un bloc pe un spatiu unde erau cativa arbori. Distantele 
fata de cladirile din jur sunt mai mici decat cei 15 metri prevazuti de normele sanitare. Panza freatica la 
care s-a ajuns este pompata impotent, undeva intr-o canalizare. Prin betonarea zonei escavate, freaticul 
dezlocuit va migra spre fundatiile cladirilor invecinate. Panoul cu lucrarea este ascuns privirii, undeva 
dupa un calcan. Mizeria camioanelor care ies cu excavatiile din santier se transforma in dare de pamant 
si noroi pe Calea Plevnei. Cine din PMB si Primaria Sectorului 1 a putut da acceptul pentru aceasta noua 
blasfemie urbanistica? Sesizam Inspectoratul de Stat in Constructii.  
 
24.09 - Ii multumim domnului primar Ontanu pentru promptitudinea raspunsului cu privire la 
amplasarea statuii lui Nicolae Balcescu in rondul parcului de la Izvorul Rece (din piata Pache 
Protopopescu). Totodata, ii reiteram parerea asupra inesteticii acestei lucrari (un fel de intruchipare a 
carpelii, saraciei si malnutritiei) care a fost avizata birocratic de catre diferite foruri, nefiind trecuta si 
printr-un filtru al oportunitatii sale in acel loc si a armoniei cu mediul. Ii sugeram domnului primar al 
sectorului 2 sa tina cont si de un eventual sondaj de opinie in randul celor care trec pe acolo...  
 
- Ii semnalam aceluiasi primar situatia unui santier abandonat care a rascolit spatiul verde din spatele 
blocului din bd. Ferdinand nr. 141-A, pe teritoriul Clubului Sportiv Scolar nr. 2. Acolo zac parasite, de-a 
valma, tevi metalice, cabluri, gramezi de pamant si alte materiale care de care mai inestetice pentru 
privirea locatarilor din imobil si a mediului inconjurator care suporta, suporta, suporta...  
 
25.09 - La sediul GDS a avut loc intalnirea unei parti dintre ONG-urile semnatare ale Pactului pentru 
Bucuresti pentru a pune la cale o strategie de evitare a ignorarii noastre de catre Sorin Oprescu si ceilalti 
consilieri ai CGMB care au semnat Pactul. Avem semnale clare ca se urzeste o eschivare a 
angajamentelor luate de alesii municipali fata de reprezentantii societatii civile reuniti in Pact. O 
delegatie numeroasa a Pactului va participa luni, 29 septembrie, la sedinta in plen a Consiliului General 
al Municipiului Bucuresti.  
 
- SC EKA DEVELOPMENT SRL solicita aprobarea Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului 
Bucuresti pentru ridicarea unui ansamblu de locuinte in sectorul 1, pe soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 67N 
si 69P. Acolo este o livada a Institutului de Cercetari Horti-Viticole. Si ce daca? Terenurile de 8860 si 
3879 mp, care nu potfi deturnate menirii lor initiale, au devenit printr-un matrapazlac deja uzitat, adica 
prin falsuri in acte publice, din zona V6 terenuri construibile, clasificate urbanistic CB1 si M3! Se 
incearca raderea a multe sute de arbori spre folosul altui tun imobiliar. Comisia de la ARPM (unde si 
Eco-Civica isi da cu parerea) i-a somat pe beneficiari sa aduca dovezi privind situatia juridica a 
terenului. Vom semnala presei aceasta noua tentativa grosolana de crima ecologica.  
 
- Semnalam Inspectoratului de Stat pentru Constructii situatia din str. Fizicienilor nr. 9, unde credem noi 
ca nu exista o autorizatie de construire eliberata pentru modificarea zonei verzi dintre blocuri. Acolo se 
intentioneaza, in pofida opozitiei riveranilor, taierea a 50 de arbori si suprimarea unui spatiu verde 
pentru a face loc unei viitoare biserici. Am relatat cazul si violenta viitorului paroh care i-a agresat pe 
cei care s-au opus amplasarii ilegale a unui gard care sa marcheze posesia ariei respective. In acest caz, 
ilegalitatile, pe care le putem dovedi, au fost comise de Primaria Sectorului 3 si favorizate de atitudinea 
manifestata de CGMB si de colegul de partid al lui Liviu Negoita, respectiv Adriean Videanu. 
 
27.09 - Sesizam din nou Primariei Sectorului 2 cazul distrugerii lente si iremediabile a unui stejar aflat la 
intersectia bd. Ferdinand cu strada Horei. Aici, sub coroana acestui arbore monumental, contemporan cu 
Mihai Viteazul, s-a amplasat o benzinarie si stationeaza o cisterna cu combustibil care bombardeaza in 
permanenta cu vapori toxici inca maiestuosul urmas al Codrilor Vlasiei, aflat pe lista de protectie a 
Academiei Romane. Acoperirea cu hartoage (buletine de analiza dubioase) a benzinarului trebuie 
cercetata de autoritatile care altminteri par neputincioase in fata smecheriilor patronului acestei statii de 
carburanti care a fost prins cu matrapazlacuri si de catre pompieri si de catre cei de la protectia 
consumatorului. Sunt cel putin 6 (sase) ilegalitati avandu-l drept autor pe proprietarul cosmeliei 
agresoare a mediului inconjurator...  
 



- Primim un "Apel al asociatiilor de proprietari din Aleea Straduintei nr. 2, bl. O4, Aleea Ciceu nr. 9, bl. 
E12, Aleea Ciceu nr. 7, bl. E13 catre societatea civila din Bucuresti si din tara". Este vorba incercarea de 
stopare a unui alt tun imobiliar avand ca autor pe SC EASTERN KRONSTADT SRL care vrea sa ridice 
un "complex rezidential" (bloc cu zece etaje) pe spatiul verde (loc de joaca pentru copii) dintr-o zona de 
agrement aferenta blocurilor mai sus-mentionate. Toate avizele primite din partea unor autoritati nu pot 
fi valabile atata timp cat riveranii nu sunt de acord cu aceasta noua amputare a surselor de oxigen si 
spatiu verde. Conventia de la Aarhus, ratificata de Romania prin legea 86/2000, interzice fara echivoc 
asemenea metamorfozari. Nici OUG 114/2007 nu permite deturnarea destinatiei spatiilor verzi care 
figureaza ca atare in Regulamentul de Urbanism sau nu sunt mentionate in acest act normativ, dar exista 
in realitate. Eco-Civica ii va ajuta pe reprezentantii locatarilor in actiunea de stopare a acestui nou abuz 
urbanistic, de data aceasta generat de combinatia dintre edilii sectorului 4 si alde CGMB-ul lui Videanu. 
 
28.09 - Solicitam Primariei Capitalei sa ne lamureasca cum a putut sa aprobe construirea unei plombe de 
beton sinistre (service auto) alipite de o cladire monumentala si la trei metri de un alt imobil superb, 
undeva pe strada Ritmului nr. 8 bis (desi pe gard era scris nr. 20). In acest sens, conform dreptului la 
informare prevazut de legea 544/2001, am solicitat documentatia care a stat la baza acestei agresari 
estetice si malversatiuni urbanistice. Suntem curiosi daca vom primi vreun raspuns, desi "cererea de 
informatii publice" a fost facuta conform dichisului electronic realizat de Centrul de calcul al CGMB, 
unde ne-am asumat si plata copierii acestei documentatii.  
 
- Am trimis ieri Jurnalului National, referitor la declaratia ministrului mediului, Attila Korodi, din editia 
din 26 septembrie conform careia ariile protejate din Romania vor avea din 2009 si in fapt acest statut, 
un comentariu intitulat: "Ce bine ar fi daca Bucurestiul ar deveni arie protejata!". 
 
30.09 - Am fost solicitati, alaturi de alte 5 ONG-uri componente ale Pactului pentru Bucuresti, sa ne 
sustinem in fata unor studenti ai facultatilor de Arhitectura si Design preocuparile noastre din domeniul 
urbanismului. Am facut-o, cred eu, cu succes, inclusiv prin prezentarea unui CD ce derula imagini si 
comentarii. La dezbaterea respectiva au participat cadre ale Universitatii de Arhitectura Ion Mincu. 
Organizatorul principal al mesei rotunde a fost profesorul Hanna Derer de la institutia de invatamant 
citata.  
 
- In aceeasi seara am avut pe rand (este vorba reprezentantii ONG-urilor amintite, la care s-a adaugat si 
Mircea Toma) cate o intalnire de peste o ora cu arhitectul-sef al Capitalei, Gheorghe Patrascu, respectiv 
cu primarul general Sorin Oprescu. Am fost asigurati de sprijinul acestora in solicitarea noastra de a face 
parte din Comisia de Urbanism a Capitalei, alaturi de cei 7 (sapte) arhitecti si urbanisti stabiliti de catre 
CGMB. 
 
02.10 - La sedinta Comisiei de Avizare Tehnica de la A(R)PM Bucuresti, diversi beneficiari sustinuti de 
arhitecti carora nu le pasa si de aspectul ecologic al unor proiecte, doresc sa stoarca cat se poate de mult 
de la mediul in care traim cu totii. Astfel:  
 
- SIMEX SA isi propune sa construiasca o piata agroalimentara pe str. Rotunda nr. 4A, cu parcare pe 
dale ecologice si cu doar 7% spatiu verde.  
 
- Doamna Miorita Videanu vrea ca pe teritoriul fabricii de marmura a familiei sale, TITAN MAR (Calea 
13 Septembrie 162-164), unde valatucii de praf proveniti de la prelucrarea marmurei si zgomotul 
adiacent au facut un cosmar din viata riveranilor (si unde nu exista un acord de mediu pentru aceste 
operatii poluatoare) sa desfiinteze constructiile existente si sa purifice solul infestat cu sulfati. Se 
profileaza o afacere imobiliara.  
 
- Ion Maticiuc solicita, in str. Gheorghe Ranetti, o betonare de peste 80% pe un "teren viran" care ar fi 
trebuit sa fie spatiu verde.  
 



- SC NAVIGATOR GROUP SRL urmareste sa ridice un ansamblu de locuinte in Prelungirea Ghencea 
nr. 364, sector 6, lipit de cimitir. 5 blocuri P+14! Conform Certificatului de Urbanism este permis un 
maximum de P+3!  
 
- Poate ca cel mai interesant fapt de mentionat a fost acela ca la sfarsitul sedintei CAT-Bucuresti erau 
prezenti doar 2 (doi) membri ai comisiei si ca semnaturile colectate erau acordate in bloc, pentru toate 
lucrarile discutate si nu separat (cum ar fi normal) pentru fiecare proiect. Dat fiind ca nu am fost de 
acord cu materializarea a doua proiecte din ultimile cinci, nu am semnat procesul verbal din final. Ce 
legitimitate mai poate avea o asemenea avizare tehnica semnata de 5% din cei care ar trebui sa fie 
prezenti? 
 
03.10 - Depunem la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia VIII-a, Contencios Administrativ si Fiscal, o 
Cerere de Interventie Accesorie in interesul paratilor 1. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, 2. 
Attila Korodi, Ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile si 3. Silviu Stoica, secretar de stat al MMDD. 
Acestia au fost chemati in fata instantei de judecata de catre Rosia Montana Gold Corporation, firma 
canadiana care incearca sa obtina aurul nostru aflat intr-un zacamant din Muntii Apuseni, fapt ce va 
blagoslovi tara noastra cu zeci de milioane de zoaie cianurice "protejate" de un baraj de beton, 
neacoperit. Si nu numai...  
 
- Doamna Sulfina Barbu ne transmite prin intermediari o invitatie la "o dezbatere privind programul de 
guvernare al PD-L, componenta Mediu. Suntem "emotionati" de increderea acordata, insa nu vom onora 
acest eveniment din 9 octombrie, programat la Rin Grand Hotel din Vitan-Barzesti. Eco-Civica nu are 
culoare politica si isi rezerva dreptul de a critica sau a aprecia oricand aspecte legate de specificul 
preocuparilor noastre. Prin rasfoirea „Viziunii PDL” si a „Programului de Guvernare" n-am putut sa nu 
remarc printre obiectivele sale "cresterea calitatii vietii si protejarea mediului", "diminuarea riscului la 
dezastre naturale", adica un fel de gargara, ori nementionarea cooptarii la acesta misiune dificila a 
reprezentantilor unor ONG-uri si a celor din societatea civila carora le pasa de ceea ce respiram, ce bem, 
ce mancam si pe unde salasuim.  
 
04.10 - Sesizarea facuta catre Primaria Capitalei la 28.09, pe un formular tip aflat pe pagina web a 
acestei institutii, a ajuns la doamna Gladiola Ticleanu. Solicitam din partea Eco-Civica, conform Legii 
544/2001 care prevede liberul acces la informatiile de interes public, autorizarile care au facut posibile 
ridicarea unui monstru de beton (o spalatorie auto), lipit de o cladire monumentala si la cativa metri de 
alta, in strada Ritmului nr 8B. Raspunsul preopinentei mai sus pomenite a fost ca trebuie sa ma adresez 
altcuiva din Primaria Capitalei! Ne intrebam cum de o asemenea persoana, platita din banii 
contribuabililior, isi poate bate joc de sesizarile noastre, punandu-ne pe drumuri, in loc sa repartizeze 
cererea catre resortul potrivit din aceeasi cladire a Primariei Bucurestiului... 
 
06.10 - In articolul DINAMOVIADA IMOBILIARA scris de Iulia Barbu in Jurnalul National, dupa ce 
sunt enumerate performantele presedintelui clubului FC Dinamo, Cristi Borcea, care "si-a innobilat cu 
constructii noi zonele verzi ale Strandului Moghioros", ne exprimam punctul de vedere cu privire la alta 
malversatiune preconizata pe teritoriul Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa. 
Aici, pe locul unei livezi existente, s-a obtinut prin matrapazlacuri transformarea zonei verzi in zona 
construibila. La data cumpararii terenului de catre firma SC EKA DEVELOPMENT SRL, in februarie 
2008, clasificarea urbanistica a terenului era V1. Dintr-un condei, s-a reusit metamorfozarea zonei verzi 
in M3 (zona construibila). In mod normal falsul in acte publice se pedepseste cu puscaria. Directorul de 
investitii al EKA a declarat telefonic ca "nu are date despre terenul pe care se va ridica proiectul". 
 
08.10 - In procesul dintre reprezentanti ai Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si un grup de 
reprezentanti (ONG-uri) ale societatii civile, aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti, a fost discutata si 
cererea de interventie depusa de Eco-Civica in favoarea ministrului Attila Korodi, care a fost acuzat de 
atitudine dictatoriala in momentul in care s-a opus firmei Rosia Montana Gold Corporation (celebra 
firma ce dorea materializarea unui proiect de extragere a aurului din Apuseni). Peroratia avocatei 
Diculescu-Sova (care anul trecut a primit premiul pentru cea mai buna avocata in cadrul competitiei 
televizate "Zece pentru Romania"), aparatorul RMGC, a fost penibila. A sustinut ca Eco-Civica nu are 



dreptul sa intervina in acest caz data fiind "lipsa de interes a partii". Domnia sa habar nu avea ca legea 
mediului, Constitutia si Conventia de la Aarhus (materializata in legea 86/2000) prevad acest drept. 
Diculescu-Sova a pomenit si despre "interesul ocult al Eco-Civica", despre "constrangerile constiintei 
noastre", despre "interesul altora" etc. Cum se poate transforma, intr-adevar, constiinta unora pentru un 
pumn de gologani...  
 
- Dan Trifu, colegul nostru, s-a deplasat, la cererea locatarilor din str. Luncsoara nr. 10 sa incerce sa mai 
stopeze din abuzurile mafiotilor din firma SC APOLODOR care au taiat fara forme legale cateva zeci de 
arbori, pentru a-si face loc santierului unui viitor bloc. Infractorii de la APOLODOR nu aveau aviz de 
defrisare, ci doar un inventar al arborilor din zona! Au fost solicitati sa vina acolo cei de la Inspectia 
Capitalei si Politia. Vinovatii au fugit de la fata locului! Garda de Mediu si Inspectia PMB s-au deplasat 
la sediul APOLODOR pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. Amenzile nu vor inlocui duzii, 
artarii, nucii si teii. Desi autorizatia de construire fusese anulata in instanta, acesti infractori si-au 
continuat faradelegea. Eco-Civica a depus un nou memoriu, privind acest caz, la Primaria Capitalei. 
 
09.10 - Nu mai putin de 6 (sase) solicitari ale unor beneficiari-proiectanti ai sedintei CAT din aceasta zi 
presupuneau amplasarea de ansambluri de locuinte in livezi pline cu pomi fructiferi, nescoase din 
circuitul agricol sau in zone ale padurii Baneasa. Fara documentatia legala, pe spatiul verde. Precedentul 
construirii cvartalului de locuinte LA STEJARI, ridicat de firma "Tiriac 2006" in Padurea Baneasa pe 
langa strada Jandarmeriei, declanseaza aceste consecinte. Reamintim ca acest borfas de padure nu a 
catadicsit sa treaca pentru obtinerea unui acord de mediu pe la Agentia Regionala pentru Protectia 
Mediului Bucuresti. Sa-i mentionam pe "beneficiarii" solicitarilor contra naturii: TOMESCU DANA 
RODICA cu PUZ-uri modificatoare in Jandarmeriei nr. 3D, in str. Stefan Holban nr. 36 si Stefan Holban 
nr. 33-35 (in Padurea Baneasa si pe teritoriul Statiunii Pomicole Baneasa). DANETI LUMINITA si 
CATANICIU TEODORA care prin alt PUZ vor sa rada 38.000 mp de padure pe soseua Bucuresti-
Ploiesti nr. 89 si str. Holban nr. 8. NICOLAESCU MARIA si CATANICIU NICOLAE, pe Bucuresti-
Ploiesti nr. 99G (in mijlocul padurii). Toti acesti beneficiari i-au avut ca proiectanti pe cei de la SC 
ARHIVENT PROIECT SRL. Le-am solicitat acestor noi talhari de mediu prezentarea unor documentatii 
valabile sau nemasluite... 
 
10.10 - In incercarea de a salva 4 hectare de spatiu verde ai curtii Instititutului de Cercetari Chimice 
(ICECHIM) care prin escrocherii ale celor de la Primaria Sectorului 6 au intrat in posesia fratelui 
fostului sot al Mihaelei Radulescu, am fotografiat de pe tereasa Institutului curtea ce urmeaza a deveni 
din spatiu verde o alta afacere imobiliara. Interesant este faptul ca cel improprietarit cu cele 4 hectare 
ultracentrale din Bucuresti a primit terenul in compensatie pentru o suprafata echivalenta care i se 
cuvenea in comuna Domnesti... 
 
13.10 - Jurnalul National descrie la rubrica "Special", in partea a doua a articolului "Sa adoptam 
impreuna un Parc" (subintitulata "Lege pentru salvarea Spatiilor Verzi"), contributia ONG-ului Eco-
Civica la materializarea acestui document ce speram noi ca va deveni lege municipala. Proiectul va fi 
dezbatut public si apoi va fi supus aprobarii CGMB pentru a deveni Hotarare a Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti. Primarul Sorin Oprescu i-a declarat in ziar Monicai Andrei Capatos: "Normele 
propuse sunt la o prima citire foarte utile si pot imbunatati cu siguranta modul in care autoritatea 
vegheaza la respectarea bunului public. Am trimis materialul propus de dumneavoastra catre specialisti, 
pentru o analiza temeinica. Astept si punctul lor de vedere". Articolul citeaza in continuare si unele 
dintre cele mai importante puncte ale proiectului.  
 
15.10 Le readuc aminte celor de la Primarie si ADP-ului sectorului 2 ca a sosit perioada in care ar trebui 
plantati in compensatie 8 arbori pentru cei doi plopi taiati in vara aceasta in spatele imobilului din bd. 
Ferdinand 141-A. Avem si angajamentul scris al directorului ADP 2, domnul Lemnaru... 
 
16.10 Cateva solicitari „fenomenale" au fost puse pe tapet si la CAT-ul de azi:  
 
- SC PANHOL DEVELOPMENTS SRL doreste aprobarea unui PUZ in Pantelimon cu imobile de P+9 
in loc de un maxim permisibil de P+2. Pana si Consiliul Judetean a spus NU!  



 
- Marii investitori, fratii Negoita, vor sa ridice alte trei blocuri langa PROTAN!  
 
- SC AMERO PIPERA solicita edificarea unui ansamblu rezidential cu 15 etaje in Pipera-Tunari. Se stie 
ca acolo sunt permise doar P+2 . In aceasta porcarie si-a bagat coada si un angajat al primariei din 
Voluntari.  
 
- Si Rosca Razvan vrea P+12, tot in Voluntari.  
 
- NICOLAESCU MARIA, TOMESCU DANA RODICA si CATANICIU NICOLAE, niste afaceristi 
imobiliari deja versati, intentioneaza sa construiasca blocuri in Padurea Baneasa, pe soseaua Bucuresti-
Ploiesti nr. 99-A. Lucrarea era trecuta ca fiind aprobata de catre ARPM Bucuresti! In mod fraudulos! 
CAT-ul a cerut revenirea preopinentilor reprezentati de SC ARHIVENT PROIECT SRL, respectiv de 
proiectanta Magda Trif, care s-a dat disparuta...  
 
- SC INTERALFA SRL (adica reprezentantii AUCHAN din sectorul 3) urmaresc realizarea unei statii 
de epurare. Le-am readus aminte ca nu au compensat cu 2000 de arbori taierile ilegale ale celor 200 
aflati initial pe terenul acestui mall. Au promis... 
 
17.10 - MAGNATII ROMANI DOBOARA PADUREA BANEASA este un articol aparut in Cotidianul. 
Sunt reluate multe dintre zbaterile noastre in acest domeniu. Este fotografiat din elicopter ansamblul LA 
STEJARI, construit ilegal acolo de catre firma TIRIAC 2006. Si ce daca el si altii ca el au platit cate o 
amenda... 
 
18.10 - TURNURILE LUI BOLD AVIZATE DE OPRESCU, articol din Adevarul, a pricinuit si un 
comentariu din partea noastra. Printre altele, am reiterat ca dezvoltarea spatiala a Bucuestiului sa se faca 
in afara Bucurestiului monumental si nu pe zonele verzi atat de deficitare ale Capitalei. Decizia ridicarii 
unor imobile de peste 30 de etaje este la mana unor arhitecti care din pacate, in cea mai mare parte, nu 
au nimic in comun cu aspectul ecologic al problemei.  
 
- Trimitem o adresa catre Comisarul General al Garzii Nationale de Mediu in care ii reprosam 
pasivitatea fata de ONG-urile de mediu. 
 
20.10 - Eco-Civica transmite un comunicat de presa prin care il sprijina pe senatorul Marius Marinescu 
de la PC in incercarea acestuia de a trece prin Senat o lege care sa prevada demolarea imobilului 
denumit Cathedral Plaza ridicat banditeste langa Catedrala Sfantul Iosif.  
 
- Sesizam Garda de Mediu pentru a constata anomaliile generate de cei care au preluat baza sportiva a 
Strandului Drumul Taberei (Moghioros). Le solicitam precizarea masurile intreprinse impotriva acestor 
nelegiuiti care au taiat nenumarati arbori si au ridicat constructii pe zona verde.  
 
- Primim un raspuns din partea GNM Comisariatul Bucuresti prin care ni se transmite ca pe malul 
lacului IOR nu exista resturi vegetale depozitate haotic. Fotografiile realizate de noi denota contrariul... 
 
21.10 - Declaratia noastra de sustinere a senatorului Marius Marinescu in initiativa sa de a se demola 
cele 18 etaje ale imobilului Cathedral Plaza si de a se reconstrui parcul distrus de pe acest amplasament 
este mentionata si de Jurnalul National in articolul PARC IN LOC DE CATHEDRAL PLAZA, precum 
si la Radio Romania Actualitati si la Antena 1.  
 
- "Zeci de mii de hectare de terenuri poluate", articol aparut in Adevarul, ne prilejuieste un comentariu in 
care amintim despre sute de mii de hectare care zac sub povara unor gramezi de steril, provenit de la 
turnatorii, centrale termice si nu numai, care ar fi putut sa fie valorificate daca inertia MMDD din 
vremea Sulfinei Barbu, prelungita prea mult si in acest mandat, nu ar fi ajuns la cote inimaginabile. 
 



22.10 - "In contextul unei bune colaborari intre GNM si dumneavoastra, asteptam cu interes propuneri 
cu privire la imbunatatirea acestei colaborari si stabilirea unei intalniri, ala inceputul saptamanii 
viitoare", este raspunsul remis prin e-mail de catre "persoana de contact" Ana-Maria Tanasa. Fixam 
acesata intalnire pentru marti, 28 octombrie, ora 10.  
 
- Judecatorul procesului in care ne-am implicat impotriva RMGC a respins cererea noastra de 
interventie, pe motiv ca nu am depus niste acte (statutul fundatiei) la timp. Totusi, este binecunoscut 
faptul ca si in calitate de persoana particulara am dreptul la actiune in justitie. Consideram aceasta 
decizie un ABUZ! 
 
23.10 - "Retrocedare sub acoperire: bloc in Padurea Baneasa" este un articol scris de Iulia Barbu in 
Jurnalul National. Ancheta jurnalistica a autoarei probeaza un inalt profesionalism si dezvaluie 
increngatura actiunilor "baietilor destepti" din mafia imobiliara care, prin falsuri in acte, avize 
frauduloase, persoane manjite si translatari de proprietate, reusesc sa obtina construirea unui bloc, 
"monstru de otel si beton", in padure.  
 
- Comentam articolul 'Padurile Europei la raport", aparut in Adevarul. Precizam ca nu mai avem 26% 
teritoriu impadurit, ci doar 23% si incercam sa mai corectam unele dintre afirmatiile pomenite acolo.  
 
- Asociatia Municipiilor din Romania ne-a sustinut treaza atentia cu problematica europeana a 
dezvoltarii durabile. Tema s-a intitulat "Actiuni ale autoritatilor locale pentru reducerea efectelor 
schimbarilor climatice si adaptarea la acestea". Printre participanti, reprezentanti ai unor orase din 
Spania, Danemarca, Germania, Finlanda, Marea Britanie, Belgia. Poate ca acesta noua "actiune" va 
depasi faza de bifare a unei noi manifestari din domeniu. 
 
24.10 - In aceeasi nota deontologica din domeniu si Monica Andrei Capatos ne povesteste tot in Jurnalul 
National despre "Parcul lui Poponet - Afacere de 9 milioane de euro". In acest caz este vorba de peste 
6000 mp aflati langa Gara de Nord, unde terenul obtinut prin acte false a fost supus clasicei operatiuni 
"suveica" pentru pierderea urmei escrocilor. Interventia violenta si suburbana a celor prinsi cu ocaua 
mica s-a materializat in comentarii grotesti la adresa aparatorilor zonelor verzi si a autoarei articolului 
respectiv. Aici se propune ridicarea a doua blocuri P+5 fara a exista acord de mediu ori 
consultarea riveranilor care doresc, ca urmare a declansarii unei campanii a Jurnalului 
National, adoptarea acestui parc.  
 
- Garda de Mediu a luat masuri destul de sterile in cazul semnalat de noi cu privire la problemele 
strandului din Drumul Taberei. Amenda aplicata nu reinvie copacii defrisati. Nu s-au dispus plantarile 
compensatorii, obligatorii...  
 
27.10 - Marsul Pietonilor s-a desfasurat, din motive obiective, fara participarea Eco-Civica. Semnalul 
dat de participanti autoritatilor a fost ca si inexistent, desi populatia Capitalei este preponderent 
pietonala. Agresivitatea automobilistilor care blocheaza trotuarele si pistele pentru biciclete, periclitand 
si sanatatea noastra prin expunerea bucurestenilor, uneori, la mersul pe carosabil si la indesirea mersului 
la medic, trebuie sa inceteze. Cand il vom vedea pe medicul Sorin Oprescu, ajuns primarul Capitalei, ca 
se va deplasa catre serviciu pe bicicleta fara a mai pufai din tigara? Nu-i asa ca numai atunci vom putea 
spune ca lucrurile au sanse sa intre pe un fagas apropiat de normalitate?  
 
- Adresa nr. 8749/27.10.2008, primita din partea Inspectoratului de Stat in Constructii, respectiv 
Inspectoratul Teritorial in Constructii Bucuresti Ilfov, ne comunica eliberarea de catre Primaria 
Sectorului 3 a autorizatiei de construire nr. 383/20.03.2008 pentru un teren de 1450 metri patrati aflat pe 
spatiul verde intre blocuri, pe strada Fizicienilor. Ni se comunica faptul ca pe terenul pomenit "nu este 
interzisa amplasrea locaselor de cult". Ceea ce omite Directorul General Mihaela Teodoru este faptul ca 
acolo exista 50 de arbori a caror aprobare de defrisare nu a fost obtinuta, ca riveranii au strans multe sute 
de semnaturi in defavoarea amplasarii unei biserici pe spatiul verde adiacent blocurilor in care locuiesc 
si ca legea 86/2000, adica transpunerea Conventiei de la Aarhus, nu poate fi ignorata dupa ce Romania 
si-a pus apostila pe acest document. Este cazul ca acest for sa ia cunostinta si de OUG 114/2007, unde se 



specifica clar si nepervertirea la alte destinatii a spatiilor verzi (amenajate sau neamenajate) dintre 
blocuri. 
 
28.10 - La cererea noastra, ne-am intalnit cu Comisarul General al Garzii Nationale de Mediu impreuna 
cu staff-ul sau si am incercat sa facem un plan de actiune privind colaborarea dintre noi. Printre 
propunerile avansate a fost si acordarea unui grad mai mare de autonomie pentru Agentii Ecologi 
Voluntari care, prin avertizari scrise avand o formula tiparita simpla, ar putea preveni circa 50% din 
deplasarile putinilor comisari ai Garzii de Mediu. Ar creste astfel eficienta acestui corp de controlsupra 
solicitat si totodata aportul unor reprezentanti ai societatii civile la cauza protejarii ambientului.  
 
- Conferinta de presa sustinuta de catre reprezentanti ai Pactului pentru Bucuresti, undeva intr-o incapere 
a GDS, a relevat pafarismul presei privitor la aspectele derivate din importanta si modul de alcatuire a 
Comisiei de Urbanism a CGMB. Noua componenta a acestui for va functiona in urma aprobarii din ziua 
urmatoare de catre Primarul General a noilor sai membri. Punctul nostru de vedere cu privire la 
deontologia si conflictul de interese al fostilor membri a rasunat raspicat. Sa vedem si cu ce rezultat... 
 
29.10 - Se pare ca am reusit ca o parte dintre arhitectii incriminati de noi ca lipsiti de deontologie sa nu 
mai fie in continuare membri ai acestui for (recte Comisia de Urbanism a CGMB) care prin activitatea 
sa a pocit urbanismul Capitalei, inclusiv prin initierea edificarii unor cladiri pe zonele verzi ale 
Bucurestiului. Vom continua sa monitorizam miscarile celor ramasi, dar si comportamentele noilor 
veniti. 
 
30.10 - In cadrul CAT s-a incercat de catre niste beneficiari care au declansat scandalul Protan sa se 
obtina un PUZ care sa permita ridicarea altor constructii in vecinatatea respectivei societati. Solicitantii 
au fost reprogramati... 
 
03.11 - A continuat in instanta procesul dintre Eco-Civica alaturi de Asociatiile de Proprietari din 
Fizicienilor (sectorul 3), in contradictoriu cu reprezentantii unei biserici care, invocand abuziv numele 
lui Dumnezeu si impotriva dorintei oamenilor, vor sa rada 50 de arbori de pe spatiul verde dintre 
blocuri. Instanta a dispus un nou termen, pe data de 15.12.2008. Motivu? Lipsa de procedura din cauza 
necitarii celor de la ADP sectorul 3.  
 
- Un reprezentant al Eco-Civica s-a deplasat la Primaria Sectorului 4 pentru a cere detalii despre 
autorizatiile de construire eliberate pe Aleea Terasei din Berceni. Si aici, aceste autorizatii au fost 
eliberate pe spatiul verde aferent blocurilor si fara acordul riveranilor. De asemenea in discutia purtata 
cu arhitectul-sef al sectorului 4, s-a evocat si constructia ilegala ridicata pe o zona urbanistica clasificata 
drept V1, in strada Pajistei nr. 30. 
 
06.11 - CAT-ul saptamanal ne "bucura" ochii si urechile cu pretentiile unor capi ai Institulului de 
Arhitectura (profesorii Sandu si Enache) care doresc prin proiectul semnat sa ridice imobile P+8 langa 
padure, in comuna Mogosoaia (str. Drumul Morii), satisfacand doleantele hulpave si antiecologice ale 
firmei SC ARBORE INTERNATIONAL SRL. Cele 3000 de apartamente ala ansamblului de locuinte 
nu vor respecta normele europene care prevad un minimum de 26 metri patrati spatiu verde/locuitor. 
Daca si in camp se pot "obtine" doar 10 metri patrati spatiu verde/locuitor, inseamna ca la capitolul 
artimetica din proiectarea urbanistica somitatile noastre din domeniu mai au de invatat... I-am mentionat, 
in sedinta publica de la Agentia Regionala de Protectie a Mediului, doamnei Strainescu (proiectanta 
scoasa la inaintare de catre acesti corifei ai „anarhitectilor” din Romania) ca, citez, "Mi-e scarba!".  
 
- Popescu Viorel intentioneaza ridicarea unor blocuri la o distanta de 200-800 metri fata de Protan! L-am 
rugat sa revina dupa efectuarea unor sudii de evaluare si a unui studiu de impact.  
 
07.11 - ZIUA ZONELOR URBANE desfasurata la ARPM Bucuresti i-a avut ca amfitrioni pe 
reprezentantii unor scoli din Bucuresti care au preocupari in domeniul protectiei mediului. Incercarile 
unor copii sprijiniti de profesori inimosi ne dau sperante pentru un viitor ce pare actualmente mai mult 
decat imbacsit. O concluzie desprinsa in urma afirmatiei unei eleve de la Scoala Sfintii Voievozi, 



conform careia in Sectorul 1 sunt cele mai putine divorturi din Bucuresti, ar fi ca zonele inverzite si 
oxigenate (se stie ca acest sector este pe locul 1 ca proportie de spatiu verde/locuitor in Capitala) 
contribuie la stabilizarea relatiilor familiale. 
 
10.11 - Un membru al Eco-Civica a fost invitat la OTV unde s-a discutat mult despre calitatea apei 
potabile din Bucuresti, apa ce in multe cazuri are parametrii unei ape menajere. Cei prezenti, experti in 
domeniul determinarii calitatii apelor, au disecat si analizat cu o aparatura de ultima generatie si cateva 
sorturi de apa imbuteliata. Rezultatul a fost dezastruos! Se impune folosirea unor filtre care insa au un 
pret destul de piperat pentru buzunarul romanilor. 
 
11.11 - Intalnirea programata in mod explicit dintre Eco-Civica si Comisarul General al Garzii Nationale 
de Mediu, domnul Gheorghe Constantin Rusu, nu s-a putut desfasura din motive de sedinta la Guvern. 
Incercarea unui jurist din aceasta institutie de a face ceva legat de propunerea noastra privind 
ATENTIONAREA ECOLOGICA (ce ar fi putut remisa din partea Agentilor Voluntari de Mediu catre 
persoane care ar incalca legislatia de mediu) a ramas un fel de himera. Pentu unii sunt mai importante 
alegerile decat protejarea mediului si a sanatatii oamenilor. Mai incercam... 
 
12.11 - Participam ca observatori pentru prima oara la sedinta Comisiei de Urbanism a CGMB. 
Complexele de superioritate ale unor membri ai acestei comisii fata de problematica de mediu (care este 
tratata precum ceva antiarhitectural) demonstreaza nepriceperea fenomenului ce a dus la desertificarea 
orasului si la contributia metropolei noastre la fenomenul schimbarilor climatice. Parerea noastra, 
solicitata de cei de la PRO TV, cu privire la aceasta sedinta a fost sintetizata in ceea ce a fost dat pe post 
si anume, ca "arhitectii habar nu au despre existenta OUG 114/2007". 
 
14.11 - Un grup de lucru constituit pentru materializarea unui studiu de impact solicitat de membrii CAT 
din cadrul ARPM s-a reunit pentru a discuta situatia PUZ-ului de pe soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 99G. 
Aici, niste escroci imobiliari au translatat o proprietate care obtinuse toate avizele in alta parte, respectiv 
in padurea Baneasa. Desi porcaria a fost demonstrata si a fost redata in Jurnalul National de catre Iulia 
Barbu, in cadrul CAT s-a discutat doar efectul asupra mediului pe care il vor avea cele 315 apartamente 
amplasate in blocuri de P+4. Reprezentantul Romsilva a atras atentia ca scoaterea din circuitul forestier 
a terenului din padure se poate face doar in cazuri de interes national. Referirea la precedentul cu 
constructia facuta de "Tiriac 2006" a fost si va deveni un leit-motiv pentru acceptarea doborarii padurii 
Baneasa. S-a aratat si ca PUG-ul Bucurestiului interzice construirea de locuinte acolo. Primaria 
Sectorului 1 isi declina orice fel de responsabilitate. Certificatul de urbanism expira peste o saptamana. 
Eco-Civica nu este si nu poate fi de acord cu ridicarea de constructii in padurea Baneasa! 
 
15.11 - Ii raspundem Silviei Bucur care ne transmite invitatia de a participa la concursul Milioane de 
Oameni, Milioane de Copaci. Ii explicam ca noi incercam sa prevenim taierea arborilor opunandu-ne 
deciziei autoritatilor sau unor proiecte care in mod mascat ne demonstreaza avantajele defrisarilor. De 
asemenea i-am povestit reprezentantei Fundatiei PRAIS despre urmarirea plantarilor compensatorii a 
celor care au distrus vegetatia si totodata i-am enumerat si cazuri care, adunate, au dus la salvarea a 
multor mii de arbori. Prevenirea e mai eficienta decat peticirea!  
 
- Ii raspundem lui Alexandru Stan de la ASE care ne-a solicitat modul de rezolvare a unor proiecte. I-am 
explicat ca proiectul nostru permanent si nefinantat de nimeni este salvarea vegetatiei de la disparitie si 
ameliorarea conditiilor de mediu. I-am dat cateva exemple de reusite si alte cateva de rateuri ale unor 
actiuni intreprinse de-a lungul anilor de Eco-Civica. 
 
18.11 – „Educatie ecologica”, titlul unei suite de prelegeri avand drept organizatori MMDD din 
Romania si Ministerul Federal al Mediului din Germania, a avut ca auditori cateva zeci de profesori ai 
unor scoli bucurestene. A conferentiat Hilla Metzner din Berlin, o specialista in bransa care are o 
experienta de 30 de ani pe aceasta problematica. "Educatia pentru dezvoltarea durabila, mai mult decat 
educatia ecologica" a fost una din temele puse pe tapet. S-a perorat pe tema sintagmei "dezvoltare 
durabila". Noi am considerat ca dezvoltarea durabila poate fi si distructiva, asa ca termenul corect care 



ar trebui utilizat la noi, dar si la germani (care nu beneficiaza de englezescul „sustainability”), ar trebui 
sa fie DEZVOLTARE NEDISTRUCTIVA. 
 
19.11 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul CGMB si-a desfasurat 
sedinta saptamanala. Printre proiectele aduse in discutie a fost "CENTRU DE SANATATE", amplast pe 
teritoriul verde al zonei Vacaresti, avand un CUT 6 in pofida regulamentului de urbanism care accepta 
doar 1,2 pe viitoarea (netrasata inca) strada Seica nr. 7-9-11-13. 12 etaje puse aiurea, pe o harta inca 
nedefinita, de catre un arhitect total pafarist. Nu se stie proprietarul terenului, nu exista date despre 
parcelare! Sa revina, a fost decizia CTUAT.  
 
- Un PUZ din strada Moroeni (langa Complexul Europa) presupune constructia unor spatii comerciale 
pe 8000 mp peste ceva care este construit ilegal! S-a impus refacerea proiectului, ceea ce inseamna ca 
mai intai sa se ceara demolarea si abia apoi construirea zonei comerciale cu spatii de birouri.  
 
- PUZ-ul din soseaua Iancului 90, sectorul 2, preconizeaza construirea pe 2,2 hectare ale fostei fabrici 
Zefirul a unor blocuri de 41 si 53 m. Se stie de pe acum ca jumatate din fundatie va fi imersata in apa. 
Nu s-a luat in consideratie pericolul inundarii riveranilor, precum si gradul de contaminare a solului si a 
panzei freatice care se va amesteca cu reziduurile chimice ale unor depozite istorice. Spatiile verzi care 
erau prevazute pe 22% din teren, in loc de un obligatoriu 30% impus de regulamentul de urbanism, erau 
amplasate si pe zone avand dedesubt beton. Adica cu functiune ineficienta atat pentru apele pluviale, cat 
si pentru purificarea aerului de catre arborii care ar trebui sa aiba o talie normala si, deci, loc suficient in 
adancime pentru radacinile lor. Au existat rezerve ale unor arhitecti privind CUT-ul care s-a dorit redus 
de la 3,3 la 2,5. Arhitectul Dan Marin (OAR) a fost de parere ca proiectul nu trebuie materializat in 
forma expusa. Seful Comisiei, arhitectul Gabrea, a cerut avizarea proiectului...!?  
 
- O zona proiectata acum trei ani sa devina piata agroalimentara a fost reprogramata la functiuni de 
imobile cu inaltimi de peste 90 m prin intrarea in posesia firmei SC WESTERN OUTDOOR SRL. 
Astfel, in soseaua Chitilei colt cu bulevardul Laminorului vor aparea locuinte avand CUT 6 si POT 65-
75%. Cifrele sunt mult peste acceptul urbanistic al zonei. AVIZAT!  
 
- 700 de hectare ale PUZ Zona Nord, lipit de padurea Baneasa, anulat de instanta acum cativa ani, daca 
va fi acceptat va distruge aceasta venerabila si frumoasa padure! Mai ales ca solutiile de circulatie ale 
unor arhitecti (Gabrea) implica taierea unei artere de circulatie, necesare celor circa 100.000 de locuitori 
ai zonei, prin padure...  
 
20.11 - Comisia special constituita pe langa ARPM si CAT-ul APM Bucuresti au avut cateva capete de 
afis. Astfel:  
 
- Waldman Dominic doreste S+P+5 in Corbeanca. Acolo se pare ca fusese aprobat si un P+11! Cei de la 
sectorul 1 nu sunt de acord sa se construiasca mai mult de P+2. Interesant este ca am aflat despre 
blocarea PUG-ului Corbeanca pentru ca niste baieti destepti au schimbat destinatia padurii Tamasi pe 
care au trasat-o cu linii galbene alternate de verzi, adica au modificat-o din condei din zona verde in 
zona construibila. Noul arhitect-sef de la Ilfov, Vlad Carnaghi, a observat porcaria pervertirii celor 30 de 
hectare de padure si a blocat PUG-ul. Parca nu iti vine sa crezi ca mai exista si asemenea oameni. 
Felicitari domnule meserias care faci cinste breslei arhitectilor!  
 
- Postelnicu Tiberiu Bica revine in incercarea cu PUZ-ul respins pana acum, intentionand sa transforme 
6,4 hectare din mijlocul padurii Baneasa in ansamblu de locuinte. Precedentul cu malversatiunea facuta 
de Tiriac prin cvartalul "La Stejari" a devenit model de inspiratie. Vor P+4 si P+5 cu POT 50%, la 
liziera padurii. Comisia a cerut in unanimitate STUDIU DE IMPACT. Proiectantul SC DD DESIGN 
STUDIO SRL, reprezentat de catre o tanara arhitecta, s-a inhamat pentru a nu stiu cata oara la 
promovarea de proiecte contra naturii. Pacat ca alaturi de alti specialisti ai domeniului, nevarstnica 
arhitecta se ghideaza doar dupa "ochiul dracului", cu ochelari de cal, care nu mai lasa loc respectului fata 
de natura si de frumos.  
 



- Colegul nostru Dan Trifu, chemat de catre locatarii din Fizicienilor 9 din mijlocul sedintei CAT, a 
reusit sa stopeze o noua blasfemie a preotului care, la adresa mai sus amintita, dorea sa-si faca de cap. 
Acesta a ridicat din nou gardul ce ar fi imprejmuit locasul viitoarei sale biserici pe care o vede pusa in 
locul a 50 de arbori, pe spatiul verde dintre blocuri, in pofida opozitiei riveranilor. Gardul a fost dat jos 
si prin interventia Politiei careia i s-au aratat acte conform carora cazul se afla pe rol in fata instantelor 
judecatoriei sectorului 2.  
 
- Evenimentul Zilei si Libertatea ne-au pus intrebari legate de calitatea aerului si spatiile verzi din 
Capitala. 
 
23.11 - La cererea unor reprezentanti ai societatii civie care considera o monstruozitate materializarea 
proiectului referitor la amplasamentul actual al Casei Radio, in zona Plevnei-Stirbei Voda-Splaiul 
Independentei, am exprimat punctul de vedere al Eco-Civica cu privire la impactul sau ecologic pe care 
aceasta fantasmagorie megalomanica o va avea asupra zonei si a Capitalei. Argumentatia noastra va sta 
la baza pozitiei comune, in aceasta problema, a ONG-urilor din Pactul pentru Bucuresti. Iat-o:  
 
- Se afecteaza grav structura ancestrala a panzei freatice si asa siluita de betonarile cuvei inferioare a 
Dambovitei si ale galeriilor metroului.  
 
- Studiul hidro-geologic al zonei nu exista sau este incorect din moment ce nu se mentioneaza nimic 
despre schimbarea structurii apelor freatice.  
 
- Circulatia din zona este deja aproape de colaps. Inca circa 10.000 de autovehicule in plus ar fi un 
dezastru.  
 
- Noxele autoturismelor nu vor mai putea fi anihilate de betoanele zonei care va ajunge o alta insula de 
caldura intr-o Capitala cu clima desertificata.  
 
- Pentru infiintarea unui nou mall este obligatorie o Hotarare de Guvern.  
 
- La prapadul ecologic si praful generat si de lipsa vegetatiei defrisate (circa 800 de arbori ce trebuiau 
compensati conform HCGMB 10/2000 cu cel putin 3200 de puieti) se adauga hidrocarburile cancerigene 
ale surplusului de noxe, enorme cantitati de NOx, CO2, praf si CO. Mai pe romaneste, scurtarea vietii 
bucurestenilor se va accentua.  
 
- Nu s-a facut un obligatoriu studiu de impact ce trebuia realizat inaintea emiterii unui acord de mediu.  
 
- Daca s-a emis un Acord de Mediu, aceasta operatie s-a facut in fata unui CAT al APM Bucuresti caruia 
i s-au ascuns datele reale din proiect.  
 
- Nu a existat o consultare a publicului, etapa obligatorie ce trebuia realizata prin Agentia de Protectie a 
Mediului, daca se dorea respectarea legii 86/2000, adica a Conventiei de la Aarhus, parafata si semnata 
de Romania, lege ce guverneaza si este obligatoriu aplicata in UE. 
 
24.11 - Cu numerele 150 si 151/E/20.11.2008, depunem la registratura Primariei sectorului 4 doua 
sesizari prin care cerem anularea unor autorizatii de construire eliberate in zona Aleea Terasei unde se 
afla un spatiu verde situat intre blocuri si, respectiv, pe strada Pajistei nr. 30 unde un imobil a inceput sa 
fie ridicat intr-o zona avand clasificarea urbanistica de V1. "In caz contrar, Eco-Civica isi rezerva 
dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti". 
 
26.11 - Am putut urmari la reunirea CTUAT dezbaterei pe tema unor PUZ-uri. Astfel, cel de pe Buzesti-
Calea Grivitei-strada Polizu, reprezinta un "PUZ modificator", care "a corectat traseul de tramvai", 
dorind amplasarea unui "imobil de 25 de etaje cu o configuratie spatial volumetrica" (de parca ar putea fi 
altfel...). Acolo figureaza, intr-o zona protejata, fatada monumentala a unui fost cinematograf, cladirile 
din jur fiind mult mai mici. "Este din alt film" (arh. Dan Marin de la O.A.R.). Spatiul verde proiectat e 



de 20% in loc de un obligatoriu 30%! "Nu e turn, e o verticala notabila"(!?). Seful comisiei, arh. Gabrea, 
cere efectuarea unui studiu de impact. Un alt PUZ de pe Gutemberg 5-7 vrea P+8+2 retrase, adica de 
fapt P+10. Sa proiectezi acolo doua subsoluri fara sa te gandesti ca apa e la 3,5 metri de la suprafata 
solului si deja toate cladirile din zona sunt pline de igrasie, e o dovada de bajbaiala.  
 
- La GDS s-a discutat pe tema "Viitorului bazelor sportive". Acestea au devenit o mare tentatie pentru 
investitorii imobiliari. Andrei Chiliman a precizat ca "nu exista un registru al acestora", Octavian Belu a 
propus reinfintarea Ministerului Sporturilor, iar candidatul la Senat, Cristian Topescu, a promis 
implicarea sa in acest domeniu, inclusiv prin reintroducerea sportului ca disciplina zilnica, de cel putin o 
ora, in programul de invatamant. 
 
27.11 - Directia Generala De Politie Comunitara a Consiliului Local din Sectorul 1 ne raspunde dupa o 
luna si jumatate la o sesizare pe care o adresaseram Primariei sectorului 1, comunicandu-ne ca 
"administratorul santierului din Calea Plevnei nr. 11 bis a fost sanctionat contraventional conform 
legislatiei". Raspunsul primit din partea Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru acelasi caz, 
pomenea de legalitatea lucrarilor de la fata locului...!?  
 
- La Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti, in sedinta din aceasta saptamana, Gheorghe 
Stelian, prin proiectantul SC LORA CONSTRUCT SRL, solicita un P+10 in Drumul Murgului nr. 40-A. 
Intre blocuri, pe 6230 mp, in sectorul 3, pe spatiul verde. Agentia de Mediu a constatat si ne-a aratat si 
fotografii de la fata locului din care reiese clar ca acolo exista un spatiu verde amenajat cu banci, alei si 
un loc de joaca pentru. copii. Ii solicitam beneficiarului sa aduca si punctul de vedere al Primariei 
Sectorului 3. In schimb, Barba Vasile pretinde un PUZ pentru locuinte in aleea Teisani nr. 214-216 din 
sectorul 1. Adica lipit de padure, fara avizul silvicilor! Pe barba cui? Sa fie sanatos si el si cel de 
dinainte. Credem ca acest gen de solicitanti si proiectanti, inainte de a pretinde ceva, ar trebui sa mai 
puna mana si pe legislatia de profil!  
 
- Printre Acordurile de Mediu solicitate APM Bucuresti, mentionam cererea facuta de NGY 
PROPERTIES INVESTMENTS SRL care doreste ridicarea unui ansamblu de cladiri pe 15.000 mp in 
Dimitrie Pompei nr. 5-7 din sectorul 2. 4 subsoluri , parter si 9 etaje cu doar 20% spatiu verde si cu 
fundatia in apa! SC CEFIN REAL ESTATE BV SRL intentioneaza sa ridice in Barbu Vacarescu 164-
E din sectorul 2, pe 19.800 mp, trei imobile, dintre care unul de P+5 (pentru comert), altul de P+27 
(hotel) si al treilea de P+35 (birouri). Organizarea de santier a fost solicitata a se face pe un teren 
invecinat, inchiriat. Inca cel putin 1000 de autoturisme vor contribui la "fluidizarea traficului din zona". 
Cerem ca beneficiarul sa ne aduca acordul notarial al riveranilor si executarea unui studiu hidro-
geologic. Totodata le aducem aminte acestora ca dotarile pompierilor din Bucuresti pot deservi doar 
cladiri de maximum 15 etaje. 
 
03.12 - Spicuim faze din CTUAT-ul de la Primaria Capitalei. Vor sa ridice un P+14 in Parcul 
Tineretului. Este ilegal (Iulia Dinu, Dan Marin, Eugen Ionescu). De ce nu se face un studiu de impact? 
Zona Parcului Tineretului trebuie legata de zona parcului Vacaresti (lucru bun). Pasaj suprateran sau 
subteran, pentru fluidizarea traficului deja dificil? "Proiectele de inginerie trebuie sa fie 
convingatoare" (Gabrea)."E nevoie de un Acord de Mediu" (Iulia Dinu). PUZ-ul din Bd. Timisoara nr. 
14 (sector 6) este proiectat de firma SC BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM. Se doreste ca 
zona din perimetrul bd. Timisoara - Valea Cascadelor - traseul liniei CF Craiova - bd. Iuliu Maniu - 
Soseaua Panduri sa fie reamenajata. Vor fi aici 4 constructii mari de 30 etaje, dintre care una de „doar 69 
de metri”. "Inaltimile elibereaza solul pentru spatiile verzi" (Constantin Enache). "Se avizeaza cu 
felicitari" (Gabrea). Din comisie a facut parte si arhitectul Bogoescu. Nimic despre numarul de metri 
patrati de spatiu verde ce revine celor care vor locui acolo... Un alt PUZ, plasat in Bucurestii Noi, 
numerele 23 si 45, pe teritoriul fabricii MARMORA, solicita pe 1,5 hectare 3 blocuri P+15, unul P+14 si 
doua P+11. O densitate mult prea mare. Proiect al arhitectului Machedon. Va trebui sa revina. PUZ 
Calea Victoriei 107-109 avea ca obiectiv ridicarea unui imobil de 49 de metri lipit de Palatul Stirbei 
(Muzeul Ceramicii). In zona protejata de Categoria A. Cu spatii verzi insuficiente. Cu parcari 
insuficiente. Intr-o circulatie deja infernala. Cineva spunea ca "ar trebui renuntat la masini!". Sa revina 
cu POT si CUT mai acceptabile (Gabrea). PUZ-ul din Soseaula Bucuresti-Ploiesti nr. 166 (sector 1) 



preconiza un hotel de 11 etaje pe zona verde si in padure. In ciuda unor oponenti, s-a concluzionat: 
"Bun, multumim" (Gabrea)!? Una din concluziile de observator ar fi ca arhitectilor nu le pasa decat 
arareori de presiunea cladirilor asupra altor parametri de mediu. Corelarea intre traficul marit, stresul 
amplificat, noxele in crestere si gradul de sanatate al populatiei din ce in ce mai hartuite pare a fi, pentru 
unii dintre ei, ceva abstract... 
 
04.12 - Dintre proiectele perindate astazi prin fata comisiilor de avizare pe la ARPM si APM Bucuresti, 
am remarcat in trei cazuri continuarea inghesuirii blocurilor inalte in Voluntari unde Mihai Lascutiu 
doreste S+P+5, SC IANCU NICOLAE DEVELOPMENT SRL vrea P+10, iar SC BRECCIA LEADER 
REAL ESTATE SRL, prin arh. Luminita Machedon, urmareste sa edifice pe 4,2 hectare 12 blocuri de 
P+11(circa 550 apartamente). 
 
05.12 Comentam articolul "Anexa de sticla la Palatul Stirbei" scris de Raluca Petrescu in Evenimentul 
Zilei. Reiteram ideea inghesuirii peste masura a traficului din zona, lipsa spatiului verde si a locurilor de 
parcare, precum si aportul suplimentar al noxelor emise de esapamentele automobilelor aferente celor 
circa 15 etaje preconizate.  
 
- Stdiul de impact realizat pentru PUZ-ul din Bucuresti-Ploiesti nr. 166 G este aproape perfect. Doar 
cateva exagerari in favoarea beneficiarilor. Porcaria este ca pe amplasamentul actual s-au transferat 
aprobarile obtinute in alta parte in urma unui fals grosolan in acte. Pasivitatea autoritatilor si in acest 
caz, semnalat de altfel si in Jurnalul National printr-un articol scris de Iulia Barbu, este de neacceptat. 
Vom incerca sa atentionam, cu ajutorul mass-media, DNA-ul.  
 
- In HotNews anonima "Anna" face un comentariu la articolul "Edilii capitalei au aprobat un turn de 110 
metri intr-o zona in care inaltimea permisa este de 20 metri". Argumentele ei, valabile, reproduc aproape 
in totalitate parerea Eco-Civica, aflata pe site-ul propriu, despre situatiile de acest gen, in speta, in 
cazul proiectului Dambovita Center. Ii mutumim pentru "citarea din clasici". Ii reprosam doar ca nu a 
mentionat si sursa inspiratiei sale... 
 
08.12 - Domnul Nistor Zaharia din Aleea Ilioara ne remite un raspuns primit la o sesizare facuta pe tema 
parcului Prisaca Dornei. Inspectoratul de Stat in Constructii ii comunica "Aceasta zona nu a fost 
considerata niciodata zona verde - parc, fapt pentru care nu era necesara intocmirea unei documentatii de 
urbanism pentru schimbarea destinatiei". Se poarta ochelarii de cal si la ISC!!! Felcitari doamna director 
general Mihaela Teodoru. Ati calcat vreodata pe acolo sa mai vedeti inca urmele de alei asfaltate, arbori 
plantati, bancile si alte amenajari facute de riverani impreuna cu ADP-ul de sector cu mult inaintea erei 
Negoita-Dumitrascu? Ati aplicat vreodata, in activitatea ISC, si prevederi ale legii mediului sau ati citit-
o macar? Sunteti la curent cu legislatia europeana din domeniu sau continuati sa "gatiti doar dupa 
retetele traditionale"?  
 
- Mi-a parut rau de accidentul lui Cornel Nistorescu. Se stie ca acesta a accidentat doua persoane care 
circulau normal pe o moticicleta. Daca acest conducator auto n-ar fi facut greseala si imprudenta sa 
intoarca peste portiunea de spatiu verde delimitata de o bordura pe mijlocul bulevardului Lascar 
Catargiu, cei doi spitalizati ar fi fost acum sanatosi. Putem conchide ca tupeul mastodontilor 4x4 in 
Capitala dauneaza bucurestenilor, mediului si sanatatii. Cu un autoturism normal (care n-ar fi putut urca 
pe bordura escaladata de brutala masina), tuturor celor implicati in nefericitul eveniment le-ar fi fost mai 
bine...  
 
- Scrisoarea depusa la r egistratura Primariei Capitalei adresata Primarului General cu privire la opinia 
unor ONG-uri referitoare la proiectul DAMBOVITA CENTER a primit numarul 790580. In acelasi 
timp, am expediat-o prin e-mail si Presedintelui Romaniei Traian Basescu, Primului-ministru, 
Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile.  
 
09.12 - Trecand pe la serviciul de urbanism al Primariei Capitalei pentru a afla programul CTUAT de a 
doua zi, intr-unul din birourile aflate la etajul I din strada Academiei, am fost amenintat (in fata unor 
martori cunoscuti) de catre un salariat care participa la sedintele saptamanale ale CTUAT la modul "Sa 



ma potolesc ca deranjez prea multa lume!" L-am intrebat daca cumva mi-a adresat o 
amenintare, replicandu-i totodata preopinentului care are leafa din taxele pe care le platim noi toti, ca o 
eventuala suprimare a mea va face ca multi altii sa-mi preia locul si ca eu cred in cauza salvarii si 
ameliorarii mediului imbacsit de betoanele hatotice ce au impanzit Capitala. Si de asemenea 
specimene...  
 
- La Scola Centrala, Eco-Civica s-a alaturat cauzei elevilor care se opun ridicarii in proxima vecinatate a 
unui imobil de 3S+P+12 etaje. Interviul dat de noi televiziunii Antena 1 in care pomeneam despre 
incalcarile legislative ale materializarii acestui proiect nu a intrat pe post. S-a amintit doar despre 
renovarea acestui edificiu cu valoare deosebita, proiectat de celebrul arhitect Ion Mincu. Cele cateva 
sute de elevi prezenti in sala si reprezentantii societatii civile par sa fi fost niste abstractiuni. Rusinica, 
Anteno!  
 
10.12 - In cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a CGMB s-au 
analizat cateva proiecte controversate. Mentionam: pe bd. Timisoara nr. 50 din sectorul 6, pe 20.000 mp 
al unei foste zone industriale (M2), va aparea "o padure de blocuri gen piscuri de munte care se vor 
asemui cu virfurile muntilor patriei" (citat din expunerea unui arhitect francez, coautor al lucrarii). 
Blocurile vor avea pana la 35 de etaje. Mentionam pareri ale unor arhitecti din comisie "este prea dens 
construit" (Dan Marin), "un oras dezlanat nu e un oras ecologic" (Constantin Enache), "zone industriale 
supuse convertirii", "rezerva la calitatea locuirii" si "PUZ-ul de sector e in neclaritate cu noua 
ordonanta" (Gabrea). Referirea era la ordonanta recenta prin care trebuie respectat 30% spatii verzi 
pentru orice proiect. Nimic despre OUG 114/2007 si despre aportul riveranilor la cresterea circulatiei si 
"oxigenarea" zonei. Pe 16.000 mp, adica pe o portiune a fostului INCERC din Sos. Pantelimon nr. 266 
vor rasari 5 blocuri, trei de P+11, unul de P+13 si un P+2. "Nu-ti iau aerul" este de parere profesorul 
Enache, membru al CTUAT si sef al acestui proiect. Nimic despre cat spatiu verde revine unui locuitor 
sau despre numarul de apartamente. . .Pe 4130 mp situati pe strada Alexandru Borneanu din sectorul 6, 
langa Splaiul Independentei, in zona podului Grozavesti se preconizeaza un 4S+P+23 "imobil care va 
marca intersectia". Se doreste parcare pe zona verde si se ignora in mod inconstient deplasarea apei 
freatice dezlocuite prin cei circa 15 metri de sapaturi intr-o zona unde apa este la aproximativ 4 metri de 
la nivelul solului, in vecinatatea metroului si a albiei Dambovitei. Cladirea a fost botezata de C. Enache 
drept "popandau", fiind considerata prea inalta si prea subtire. Se continua diminuarea coeficientului de 
spatiu verde ce revine unui locuitor din acest cel mai neoxigenat sector al Capitalei  
 
11.12 - La ARPM-Bucuresti, domnul Medelet Ionica doreste sa i se aprobe 7 PUZ-uri prin care sa se 
introduca in intravilan cam 100 de hectare din aria protejata aflata in zona satului Lipia din comuna 
Gruiu, judetul Ilfov. Beneficiarul intentioneaza sa ridice aici ansambluri de locuinte. Acest dosar nu 
trebuia primit de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti. Ne-ar fi scutit, pe noi, cei 
din Comisia de Avizare, de agresivitatea diletantului interlocutor care a afirmat, printre altele, ca "ne 
opunem dezvoltarii"... 
 
12.12 - Trimitem mass-mediei un comunicat cu privire la pozitia unor reprezentanti ai societatii civile 
(peste 20 de ONG-uri) fata de proiectul "Dambovita Center". Site-ul www.eco-civica.ro gazduieste 
argumentarea impotrivirii noastre fata de megalomania gaunoasa a proiectului semnat de arh. Constantin 
Enache. 
 
15.12 - In urma unor discutii avute cu reprezentanti ai Scolii Centrale, le-am sugerat acestora pasii pe 
care trebuie sa ii urmeze in incercarea de a reusi stoparea ridicarii unui P+12 ce ar urma sa apara pe 
locul fostului restaurant Moldova, amplasat in prezent peste drum. Este de mentionat ca urbanismul nu 
permite constructii mai mari de P+2 in zona istorica in care se afla si monumente de arhitectura. 
Reaminim ca Scoala Centrala, fosta "Domnita Ileana", l-a avut ca arhitect pe reputatul Ion Mincu. 
 
17.12 - In CTUAT se solicita modificarea unui PUZ in Regina Maria nr. 13. Proiectantul "Aviz Sprint", 
din partea beneficiarului care este manastirea, doreste construirea unor birouri intr-un P+4+5r. Langa o 
biserica. Acolo CUT-ul e 3, insa se pretinde 4,2. Terenul apartine manastirii. "Specula imobiliara" 
(Enache), "trebuie sa aparam biserica de biserica" (tot Enache). Cei prezenti solicita scaderea cu un nivel 



a constructiei. Decizia se amana pana dupa refacerea proiectului. Dorobanti 27-29 si 31-33 si-a 
modificat PUZ-ul printr-o "maniera speculativa" (Dan Marin). Aici, intr-o zona protejata, se va elimina 
o portiune dintr-o hala monumentala si vor aparea un hotel cu 35 de camere, o sala de expozitie si 
locuinte (Proiect C. Enache). Si 300 noi locuri de parcare. Ne intrebam unde vor mai avea loc aceste 
generatoare de noxe in traficul si asa sufoca(n)t al zonei? Se rediscuta proiectul din strada Seica nr 7-9-
11-13 din sectorul 4 unde, in mod grosolan, printr-un PUG, a fost schmbata o incadrare 
urbanistica "V1A". "Se incearca o restituire a spatiului V1A disparut" (C.Enache, consultant al 
proiectului). Dan Marin afirma: "Un PUZ de parcela a stabilit viata celorlalti" si "Acest Bucuresti este 
construit in mod nenorocit". Din cauza "zapacelii urbanistice de pe parcelele izolate", proiect(ant)ul va 
trebui sa revina. PUZ-ul ZONA NORD de pe 700 de ha din sectorul 1, proiectat de LORA 
CONSTRUCT, s-a dimensionat doar la aproximativ 35.000 de locuitori. Acolo s-a facut "o dezvoltare 
spontana", ceea ce noi am numi-o construire haotica. Nu exista acord de mediu, studiu de impact, 
motivandu-se (cu o voce multidecibelica) de catre arhitectul-sef al sectorului ca "aici exista o finantare 
de la Banca Mondiala (!?). "Se profileaza o noua Pipera" (arhitect Bogoescu), "zona a fost introdusa cu 
toptanul in intravilan" (C. Enache). "Primaria Sectorului 1 si PMB nu au bani pentru expropierea 
necesara trasarii strazilor". Se preconizeaza montarea conductelor de scurgere a apelor menajere prin 
Padurea Baneasa! Sa revina cu completarile cerute! In Soseaua Nordului nr. 114-140 din sectorul 1, cele 
20,9 ha ale Satului Francez, redobandite de Costanda, vor deveni locuinte de lux. Blocurile terasate vor 
avea de la P+5 la P+7. Va trebui intai sa se demoleze tot ce exista acolo, adica Satul Francez. 
Bineinteles ca si aici se incalca OUG 114/2007... 
 
18.12 - Spicuim din sedinta de la ARPM: SC ROMTEL DISTRIBUTION solicita, pana la data sedintei, 
locuinte colective, comert si servicii intr-un P+20. Acum vrea un hotel. Si ceva apartamente. Si 4 
subsoluri. Si doar 20% spatiu verde la adresa din bd. Octavian Goga, intr-o inghesuiala speculativa si 
nesanatoasa caracteristica proiectelor arhitectei Cristina Gociman. Voluntariul va depasi clar recordul 
negativ de sub 3 mp de spatiu verde ce revin unui locuitor din sectorul 6. Iar in statisticile nesanatatii 
populatiei va urca pe cele mai inalte culmi... SC BEL ROM NOUA SRL cere un PUZ pentru un centru 
comercial in sos. Colentina la intersectia cu sos Andronache nr. 461, pe 12,5 hectare. Aici a fost fabrica 
de tevi sudate. Proiectant URBIS '90. Sef de proiect profesorul arhitect Constantin Enache. Inca 4000 
(patru mii) de locuri de parcare in zona Complexului Europa. Cu un aport sulimentar de inca 20.000 de 
autoturisme la traficul infernal existent deja acolo. Si cu doar 20% spatiu verde.Cat despre OUG 114... 
SC CAELUM DEVELOPMENT SRL din Liviu Rebreanu nr. 4, sectorul 3 si-a refacut proiectul initial 
ce impilca ridicarea unui supermarket si a doua turnuri cu apartamente amplasate pe fosta baza Sportiva 
Spartac. Cele 8 terenuri de tenis, patinoarul, pista de bowling, terenul de fotbal si cel de baschet incluse 
in noul proiect, alturi de o zona comerciala, ne-au aratat ca presiunile reprezentantilor societatii civile 
pentru respectarea de catre beneficiari si autoritati a rigorilor legii pot avea si rezultate. Astfel, Eco-
Civica a mai marcat un punct in lupta cu distrugatorii de mediu aciuati in cadrul Primariei Sectorului 3. 
Meciul nostru permanent de ecologizare disputat cu autoritatile din toate sectoarele este insa in curs de 
desfasurare... Complexul Multifunctional SC DAMBOVITA CENTER SRL si-a expus PUZ-ul de pe 
cele 9,6 ha aflate in perimetrul Plevnei-Stirbei Voda-Splaiul Independetnei-Constantin Noica. Aici se 
preconizeaza a se construi probabil, cea mai mare zona betonata a Capitalei dupa Casa Poporului. Le-am 
expus proiectantilor si beneficiarilor punctul de vedere al societatii civile (reunite in Pactul pentru 
Bucuresti) care s-a concretizat intr-un protest oficial dat publicitatii si care va fi sustinut de noi si printr-
o actiune juridica in instanta. Ghiciti cine este seful de proiect desfasurat pe ter iul unei foste baze 
sportive, pe o mare portiune de zona clasificata urbanistic drept "V1A", pe un teren unde se vor sapa 20 
de metri pentru o fundatie cu 5 subsoluri si unde apa e la trei metri de la nivelul solului, intr-o zona unde 
circulatiei rutiere supraaglomerate i se vor adauga 10.000 de automobile perindate zilnic pe acolo, 
practic fara spatii verzi la sol? E nevoie acolo in zona centrala de trei monstri (este drept, avand o 
oarecare estetica) avand pana la 37 de etaje si de inca un supermarket, domnule profesor doctor 
Constantin Enache?  

itor

 
21.12 - Agresivitatea ATV-urilor din zona Predeal te face sa te gandesti cu nostalgie la linistea si 
oxigenarea de dinaintea lui '89. Mirosul si zgomotul acestor partzaitoare, conduse de oameni care au 
uitat ca mai exista si mersul pe jos, au facut din Valea Polistoaca o mizerie. Uneori atmosfera de pe bd. 
Magheru din Bucuresti paleste in fata nesimtirii concentrate de impertinenta banului. 



 
22.12 - Am fotografiat din nou defrisarea padurii de la iesirea din Predeal spre Brasov, unde pe partea 
stanga se ridica un hotel de 5 etaje. Intrebandu-l pe postasul din zona despre intreruperea lucrarii la faza 
de asta-vara, acesta mi-a raspuns ca "a inceput sa alunece terenul si ca beneficiarii vor face un studiu ca 
sa vada daca mai pot continua lucrarea sau sa o abandoneze". Ce fel de oameni sunt acestia? Voi adresa 
o scrisoare autoritatilor pentru a afla pozitia lor oficiala fata de carnagiu initiat tot de acest macelar de 
paduri, ex-primarul Vestea. Afisele cu candidatura acestuia pentru Senat inca mai falfaiau pe stalpii 
predelenilor. Ma mir ca nu a reusit sa intre in acest for legislativ al oamenilor neprihaniti...  
 
- In primul sau numar, VOCEA VALAHIEI, un saptamanal dedicat Ilfovului, ne citeaza in cateva 
randuri in legatura cu o defrisare facuta in zona Branesti, cu mizeria de pe Valea Pasarea si despre un 
protest facut de ONG-ul nostru. 
 
26.12 - Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primaria Sectorului 3 ne remite un raspuns 
conform caruia exista un proces pe rol intre Eco-Civica si cei care doresc ridicarea unei biserici pe 
spatiul verde dintre blocuri, in str. Fizicienilor nr. 9. Asta o stiam. Cei de PS3 se lauda ca vor pune in 
aplicare sentinta civila definitiva si irevocabila pronuntata de instanta. Reproducem incheierea scrisorii 
nr. 67396 din 13.12.2008 (data Registraturii): Certificatul de urbanism nr. 170/22.01.2008 in valabilitate 
la data emiterii A.C. Nr. 383/20.03.2008 a fost premergator C.U. 214/10.02.2006 (!!!??). Cu privire la 
OUG 114/17.10.2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului, 
actul normativ nu are caracter retroactiv. Adica nu era valabil in anul 2008!? Cel care semneaza epistola, 
directorul Cristian Badea, este cu siguranta confuz ca sa nu spun total habarnist... 
 
28.12 - Un reprezentant al Eco-Civica a fost invitat la OTV intr-o emisiune avand ca tema calitatea 
apei asa zis potabile din Bucuresti dar si calitatea unor ape imbuteliate. Ne-am pronuntat, impreuna cu 
Silviu Alupei, realizatorul emisiunii, cu privire la alimentarea si evacuarea apelor din Capitala si am 
sugerat autoritatilor solutii de temporizare a dezastrului ecologic din acest domeniu.  
 
30.12 - Se vehiculeaza revenirea in fruntea Garzii de Mediu a lui Silvian Ionescu. N-a fost rau in acesta 
ipostaza. Oricum mai bun decat cei de dupa el. Poate ca va continua unele lucruri bune incepute sub 
conducerea sa. Inclusiv colaborarea cu ONG-urile si Agentii Ecologi Voluntari.  
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