01.07 - Trimitem Inspectoratului de Stat in Constructii 2 sesizari cu privire la
pericolul in care se afla arborele multisecular de la intersectia bd. Ferdinand cu
strada Horei 21 din sectorul 2, Bucuresti, sesizari care pot fi citite aici, impreuna
cu un set de 5 fotografii edificatoare ce pot fi vizualizate aici.
03.07 - In urma apelului transmis „Platformei pentru Bucuresti”, un for din care
Eco-Civica face parte alaturi de alte vreo 30 de ONG-uri, primesc un singur
raspuns al unui ONG-ist. Acesta poate fi citit aici.
05.07 - In ciuda reclamatiilor si sesizarilor facute catre Garda de Mediu, Primaria
Capitalei, Politia Locala a Sectorului 2, Inspectoratul de Stat in Constructii,
cladirea benzinariei s-a ridicat sub coroana arborelui ocrotit, iar radacinile
Monumentului Naturii, ciopartite, vor fi alimentate cu hidrocarburi. Ca de altfel si
coroana ce va absorbi vaporii de la pompe... Fotografiile facute ieri, 4 iulie 2012
(si care pot fi vazute aici), confirma acest lucru.
08.07 - Recapitulez: am trimis sesizari oficiale, prin e-mail si telefonice pentru
salvarea Stejarului Monument Ocrotit din str. Horei nr. 21, catre:
1. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului,
2. Primaria Capitalei - Registratura, catre Serviciul de Urbanism;
3. Primaria Capitalei - Directia pentru Protectia Mediului;
4. Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti,
5. Politia Locala a sectorului 2;
6. Inspectoratul de Stat in Constructii;
7. Europarlamentarul Daciana Sarbu;
8. PNL sectorul 2;
9. Consilierul ministrului Rovana Plumb, Lavinia Andrei;
10. Primarul sectorului 2;
11. Comisia de Ecologie a CGMB.
Nu am primit nici un raspuns. Voi insista si voi extinde aria reclamatiei.
16.07 - In urma primirii unui raspuns de complezenta din partea primarului
sectorului 2 (care poate fi citit aici), ii transmit distinsului edil o replica prin e-mail
pe tema stejarului ocrotit (textul este aici).
- Crunta dezamagire. Dupa ani de zile in care Eco-Civica s-a alaturat Primariei
Sectorului 1 in incercarea de a stopa enormitatile proiectului Dambovita Center
(mai ales din punctul de vedere al respectarii echilibrului ecologic si al sanatatii
bucurestenilor), lucrurile au fost stopate. PS1 a dat mana cu PMB, mai ales in
urma unificarii politice a sefilor acestor structuri, Chiliman si Oprescu. Si ne-au
lasat, pe noi si pe cei de la „Salvati Bucurestiul” (care ni s-au alaturat ceva mai
tarziu), cu ochii in soare. PS1 „solicita instantei sa ia act de renuntarea la
judecata formulata” (Comunicare din 4 iulie 2012). Rusine sa va fie
politicieni intersati si lipsiti de scrupule, pe socoteala noastra. Si ce daca nu
exista studiu hidrogeologic, ca traficul din zona va fi infernal, ca spatiul verde de
acolo a fost practic spulberat de betoane, asfalt sau inverziri pe terase. Si ce

daca seful de proiect, membru al CTUAT-Bucuresti, este in conflict de interese
cu functia sa de profesor la Universitatea de Arhitectura ori faptul ca si acest
proiect ne indeparteaza de tinta amenajarii celor 26 mp de spatiu verde pentru
un locuitor!? Conteaza interesul camarilei profitoare. Nu conteaza „nebunii” din
societatea civila care incearca europenizarea reala a municipalizatilor cu
forcepsul. Halal, domnilor Oprescu si Chiliman!
18.07 - Domnul Traian Basescu a fost invitat la sediul Grupului pentru Dialog
Social (GDS), moderatori fiind Magda Carneci, Sorin Ionita si Andrei Cornea. In
gradina de la Green Hours au putut intra un mare numar de parlamentari PDL
(inclusiv din Parlamentul European), suporteri listati si filtrati de cate 4-5 randuri
de paznici. De asemenea, cativa diplomati si membri ai masoneriei. Am reusit sa
intru si sa iau cuvantul ca urmare a unei invitatii si a unui e-mail trimis cu o zi
inainte. Desi invitatia fusese trimisa tuturor ONG-urilor cu care GDS se mai
consultase, niciun membru avand specific de “mediu” al Platformei pentru
Bucuresti sau al Coalitiei ONG-urilor de Mediu nu a fost prezent. I-am anuntat
pe organizatori ca ii voi pune lui TB o intrebare cu profil de mediu. Am fost primul
si ultimul dintre cei prezenti care l-a deranjat cu subiectul expus. Redau cu o
aproximatie de 95% interventia mea:
”Proiectul RMGC constituie din punctual de vedere al Eco-Civica si al altor ONGuri de mediu cea mai mare crima pusa la cale impotriva Romaniei si romanilor pe
timp de pace. Cum se poate ca dumneavoastra sa acceptati ca mortii din cimitire
sa poata fi vanduti cu 8000 lei/bucata? Cum se poate ca dumneavoastra si
Comisarul General al Garzii de Mediu, Silvian Ionescu, ajuns de curand doctor in
ingineria mediului - “el dottore” (aluzie la apelativul cu care a fost gratulat nu
demult Victor Ponta) sa deveniti propovaduitori ai veneticilor de la RMGC? Va
dati seama ca picajul in care va aflati este cauzat inclusiv de atitudinea pe care o
aveti fata de proiectul RMGC?” (Interpelarile si intreruperile unor sustinatori, din
timpul luarii mele de cuvant, mi-au scurtat interventia).
Traian Basescu mi-a replicat ca el sustine proiectul si ca mint.
I-am raspuns ca ”habar nu aveti de ceea ce se va petrece acolo”.
Se pare ca doar OTV-ul a reprodus secventa cu pricina. Deocamdata...
20.07 - Comentez chiar pe site-ul respectiv stirea potrivit careia „Ponta vrea
desecretizarea
contractului
de
la
Roşia
Montană”:
http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/32203
- Cateva ecouri, in spatiul virtual, ale interventiei mele din urma cu doua zile la
sediul GDS pe tema Rosia Montana se regasesc aici.
22.07 - Amenzile pentru cei care se deplaseaza pe partiile de schi, vara, sunt
enorme. Am trimis aceasta fotografie Comisarului General al Garzii Nationale
de Mediu. Sa vedem...
24.07 - Domnul Mihai Razvan Ungureanu ne trimite o scrisoare prin e-mail,
careia ii raspundem prompt, asa cum se poate vedea si aici.

- Trimit domnului Comisar General al Garzii Nationale de Mediu, Ovidiu

Daescu, o sesizare, insotita de o fotografie edificatoare.
25.07 - Retransmitem, de data asta pe adresa proprie de e-mail a comisarului
general Ovidiu Daescu, sesizarile cu privire la arborele ocrotit de pe str. Horei, la
imobilul ridicat ilegal pe drumul Urlatorii in Busteni si la accesul auto abuziv pe
partia Cocosul din Predeal.
- Desi avem o disputa cu cei care urmaresc distrugerea vegetatiei din Parcul
Tineretului, se pare ca acestia isi continua nestingheriti actiunile:
http://b365.realitatea.net/cel-mai-modern-parc-din-capitala-va-fi-construit-cu-4milioane-euro-vezi-cum-va-arata_181424.html
31.07 - Primim un raspuns uluitor de la Garda Nationala de Mediu (GNM) pe
tema benzinariei amplasate sub coroana unui arbore ocrotit, pe str. Horei. Aici
se poate vedea cum pentru aceasta autoritate a statutului nu conteaza protectia
unui monument al naturii…
02.08 - Continuam sa-l bombardam pe comisarul general al GNM cu problema
cascadei Urlatoarea, printr-un e-mail insotit de o fotografie elocventa.
- Astazi la APM Bucuresti am asistat la alte porcarii puse la cale de combinatiile
dintre autoritati si asa-zisii beneficiari. Primaria Capitalei a venit cu un proiect de
”modernizare flux din Piata Romana si a unui pasaj pietonal”. Astfel, traficul din
zona se va inteti. Vor fi rasi 21 de arbori incomozi. I-am persiflat atat pe cei
interesati de materializarea proiectului condus de arhitectul Beldiman, care au
promis ”ameliorarea calitatii aerului in zona” (!!??), cat si pe cei de la APM
Bucuresti, sugerandu-le in acelasi timp instalarea unor cabine de genul celor
telefonice in care sa existe butelii de oxigen care intr-adevar sa amelioreze
calitatea respiratiei pietonilor...
SC KAUFLAND ROMANIA SCS isi ridica alta afacere in bd. Pierre de Coubertin
nr 35. Pe teritoriul fostului Electroaparataj, prin aranjamentele cetateanului
Neculai Ontanu (primar la S2) care a aprobat pentru aceasta investitie in loc de
30%, doar 8% spatiu verde. Compensatiile se fac in alta parte a sectorului 2. De
parca cei din zona respira aerul de pe malul lacului Plumbuita sau din Fundeni...
Si ce daca se mai taie inca vreo 9 arbori. Ca si Eco-Civica, reprezentanta
Directiei de Mediu din PMB, Ioana Suteu, s-a opus acestui nou atentat la
calitatea aerului riveranilor. Unii dintre acestia vor avea si privilegiul de a vietui la
3-4 metri de drumul prin care mastodontul comercial german se va aproviziona.
Am atras atentia asupra marilor riscuri privind zgomotul. Ceea ce conteaza este
interesul cetateanului! Adica alde Ontanu & Co care isi vad de interesele lor...
Am facut o estimare aproximativa. Bucurestiul are vreo 100 de hiper/
supermarketuri, probabil cea mai mare densitate de asemenea afaceri pe numar
de locuitori din Europa. De ce domnilor urbanisti ai PMB? Putem face speculatii
pe acesta tema, dar mai nimerit este sa le faca chiar “ei”. Cu mult mai mare
eficienta. Cobaiul Bucuresti este ieftin si fara pretentii...

07.08 - Primim un e-mail din partea “Think Outside The Box” cu un link catre un
articol foarte interesant si alarmant, totodata, semnat de Roxana Bucata:
http://totb.ro/video-aerul-care-ne-imbolnaveste-%E2%80%9Deurile%E2%80%9D-respirate-de-bucuresteni-provoaca-sute-demorti?utm_source=news-2012-0807&utm_medium=email&utm_campaign=Campanie_07.08.2012
08.08 - Dupa o serie de sesizari transmise de noi, primim niste raspunsuri
eronate din partea conducerii Garzii Nationale de Mediu si suntem nevoiti sa
replicam acestui for cu un mesaj care poate fi citit aici, urmat si de o fotografie
doveditoare.
13.08 - La intalnirea pe care am solicitat-o noului Comisar General al Garzii
Nationale de Mediu, Ovidiu Daescu, impreuna cu colegul Dan Trifu, am expus
domniei sale o parte din problemele care ne framanta si in care suntem implicati.
Ni s-a promis un sprijin neconditionat si o colaborare permanenta. Dintre
problemele de profil ale Eco-Civica, i-am pomenit despre:
- Cazul benzinariei amenajate sub coroana stejarului monument al naturii din str.
Horei nr. 21;
- Situatia Parcului Prisaca Dornei, spatiu verde jefuit penal de afaceristi imobiliari;
-Tratamentul discriminatoriu la care este supusa Eco-Civica la sedintele Comisiei
de Analiza Tehnica dela A(R)PM Bucuresti;
- Implicarea noastra in salvarea a peste 70% din arborii ce trebuiau defrisati de
pe traseul metroului din Drumul Taberei;
- Cazul fostului Electroaparataj unde urmeaza sa se ridice un hipermarket
Kaufland si un alt mall, fara a se amenaja si legalul 30% spatiu verde. Eco-Civica
a adus in fata justitiei acest abuz generat de beneficiar si acceptat prea usor de
APM Bucuresti;
- Situatia nerespectarii de catre marile lanturi de hipermarketuri a amenajarilor de
zone verzi, asa cum prevedeau proiectele initiale aprobate si de APM Bucuresti;
- Tragedia situatiei paraului Urlatoarea in urma captarii totale a apei provenite de
la Cascada Urlatoarea;
- Necorelarea sanctiunilor prevazute de Legea Mediului cu cele municipale,
specificate in HCGMB 304/31.08.2009;
- Chestiunea voluntariatului de mediu;
Sa vedem...
- Tot astazi, impreuna cu ing. zootehnist Ion Georgescu, dedicat toata viata
ameliorarii raselor de cai din Romania, am fost in audienta la domnul Lorin
Urcaciu, consilier al secretarului de stat pentru paduri din cadrul MMP. A fost
rezultatul unei discutii avute in prealabil cu unchiul meu, prof. Constantin
Ottescu, care si-a dedicat intreaga viata inclusiv cresterii cailor din Romania. Se
pare ca acesta incercare de salvare a geneticii calului romanesc si a hergheliilor
de cai din aceste pepiniere care au vechimi si de peste 200 de ani, are ceva
sanse, dat fiind ca si domnul Urcaciu este specialist in domeniu. Ar fi pacat sa
cedam asaltului strainilor interesati de calul romanesc, specie animala nobila ce
poate aduce faima si profit Romaniei. Contactele dintre partile ce par

interesate se vor inteti. Ar fi de mentionat ca hergheliile de cai sunt actualmente
in subordinea Regiei Nationale a Padurilor.
15.08 - Semnalam printr-un e-mail conducerii Garzii Nationale de Mediu ca in
zona Poiana Tapului, acum cateva zile, am observant mai multe camioane
incarcate cu busteni ce par a fi taiati ilegal, proba fiind facuta bineinteles cu
fotografii.
19.08 - Ne plangem tot Garzii Nationale de Mediu pentru defrisarile din zona
bazei sportive Vointa.

