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04.01 - In incercarea de a sensibiliza si alte foruri decat cele direct responsabile 
de acceptarea si generarea unor dezechilibre ecologice si implicit ale sanatatii 
noastre, ne adresam Presedintelui Traian Basescu. Il rugam, ca prin 
sensibilizarea celor din ierarhiile subordonate sau care tin cont de opiniile 
institutiei prezidentiale, sa incerce sa rezolve doua cazuri punctuale si anume: 
* Stoparea fumatului conducatorilor vehiculelor RATB aflate pe traseu. Astfel, se 
va evita fumatul pasiv la care cateva sute de pasageri sunt supuse zilnic. 
* Cercetarea si dispunerea masurilor ce se impun in cazul defrisarii unei zone de 
padure aflate la iesirea din Predeal spre Brasov. Aici, un panou ne anunta ca se 
va ridica un hotel cu 5 etaje. Ilegalitatile ce pot fi constatate aici si de catre 
nespecialisti sunt flagrante iar terenul deja a luat-o la vale. Sesizarea a fost 
afisata pe site-ul Eco-Civica. 
06.01 - Primim din partea Secretariatului General al Guvernului Romaniei un plic 
cu stampila din 06.01.2009, continand epistola Nr.15D/13590/17.12.2008. 
"Referitor la memoriul dumneavoastra nr. 166/E/09.12.2008, va facem cunoscut 
faptul ca a fost transmis, spre competenta solutionare, Primariei Municipiului 
Bucuresti si Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, solicitand luarea 
masurilor legale ce se impun". Urmeaza ca, in termenul legal, institutiile sesizate 
sa comunice Secretariatului General al Guvernului si dumneavoastra solutia 
adoptata". Semneaza indescifrabil Directorul Directiei Relatii Publice. Este vorba 
de cazul proiectului Dambovita Center. 
07.01 - Pe HotNews gasim o stire, preluata de la FoxNews, conform careia 
"Papa Benedict al XVI-lea a avertizat ca poluarea globala ne poate distruge 
prezentul si viitorul. Suveranul Pontif a afirmat insa ca oamenii nu trebuie sa-si 
piarda speranta in lupta cu acest fenomen si a incurajat eforturile de eliberare a 
lumii de otravuri si de poluare". El ne transmite ca «desi aceste eforturi impotriva 
"fortelor ostile" ar putea lasa impresia ca nu au succes, speranta crestina ofera 
"curaj si indrumare"». Se aude, neamule? Sau, noi gasim scuza ca nu suntem 
catolici... Poate ca si  biserica ortodoxa va prelua ceva din aceasta pozitie in loc 
sa incurajeze amplasarea de noi lacasuri pe spatiul verde intre blocuri, impotriva 
opinei riveranilor si a legislatiei aflate in vigoare (a se vedea cazul din strada 
Fizicienilor nr. 9 din sectorul 3).  
09.01 - Eco-Civica a depus o "Cerere de Interventie in favoarea intimatilor" in 
procesul pe care fostul director ALPAB, Virgil Carstea l-a intentat Primarului 
Municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti care l-au 
demis de la sefia acestui for. Motivam cererea noastra prin insiruirea unei 
multitudini de prejudicii aduse de catre Virgil Carstea calitatii mediului din zona 
Bucurestiului. Printre acestea am mentionat: neurmarirea plantarilor 
compensatorii a arborilor defrisati cu acordul si semnatura sa, toaletarile 
bezmetice efectuate in perioade si proportii neadecvate care au dus la uscarea 
unui mare numar de arbori ori neintretinerea puietilor plantati care s-au uscat in 
proportie de peste 50%. Cererea de interventie a Eco-Civica a fost respinsa de 
catre completul de judecata a sectiei a VIII-a a Tribunalului Bucuresti. Motivatia 



oficiala va fi postata de Eco-Civica pe site-ul propriu, dupa primirea documentului 
respectiv. 
11.01 - Pe Realitatea TV, la ora 19.40 am putut urmari un reportaj intitulat „Jaf in 
codrul bisericii”. Autorii jafului sunt chiar niste fete bisericesti care, sub patronajul 
firmei Iliforest, par sa fi uitat de Dumnezeu. "Toaca nu se mai aude din cauza 
drujbelor", era remarca trista a autorilor materialului. Am crezut ca situatia din 
Fizicienilor nr. 9 unde un preot doreste sa-si puna o biserica pe spatiul verde 
dintre blocuri, omorand 50 de copaci, este fara precedent. Unul dintre 
protestatarii de acolo, un barbat de 42 de ani, ar fi murit. Preotul s-a grabit sa 
afirme ca vor mai urma si alti opozanti ai sai... Ce afurisiti sunt unii! 
12.01 - Primim un raspuns din partea "Directiei Insotire, Protectie, Control 
Comercial si Mediu", respectiv a "Serviciului Protectia Mediului" subordonat 
Politiei Comunitare a Sectorului 2, prin care suntem informati ca benzinaria ce 
intoxica vizibil stejarul monumental multisecular, aflata sub coroana acestuia la 
intersectia bd. Ferdinand cu str. Horei, "nu incalca normele de protectia 
mediului". Transmiteam celor din Primaria sectorului 2 ca rezervoarele situate 
prin amputarea radacinilor stajarului nu sunt dublu camasuite (riscand astfel ca 
prin eventuale fisuri sa fie afectate freaticul, solul si implicit stejarul). Le mai 
scrisesem despre cisterna cu produse petroliere care este parcata ilegal sub 
coroana arborelui ocrotit (incalcandu-se legea depozitarii substantelor 
periculoase), ca distanta fata de locuinte este mai mica de 15 metri (nesocotindu-
se normele sanitare) ca distanta fata de firele electrice este prea mica (terfelindu-
se astfel normele pompierilor) si ca autorizarea de la mediu si-a pierdut 
valabilitatea... Felicitari, domnule Director General al Politiei Comunitare, Dumitru 
Soare! 
13.01 - Impreuna cu alte zece ONG-uri, toate componente ale Pactului pentru 
Bucuresti, depunem la Registratura Primariei Capitalei un set de 18 proiecte de 
Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Fiecare consilier 
general a primit cate un plic continand cele 18 viitoare (speram noi) HCGMB-uri. 
Aceste proiecte de hotarari extrag din Pactul pentru Bucuresti acele chestiuni 
care tin de competenta juridica a CGMB. Amintim ca majoritatea consilerilor si 
Primarul General au semnat acest Pact in campania electorala din mai 2008. 
Dupa cum se mai mentioneaza in aceasta scrisoare, "reprezentantii Pactului 
considera ca aceste documente reprezinta premizele unei dezvoltari urbane 
normale a Bucurestiului". "Ne exprimam disponibilitatea la dialog cu directiile de 
resort ala PMB si cu comisiile CGMB asupra acestor proiecte de hotarari si 
asupra altor probleme ale Bucurestiului". Dovada depunerilor individuale 
adresate consilierilor generali a fost remisa si Primarului General ca si 
Presedintelui CGMB, domnul Calin Murg. 
- Televiziunea Romana ne-a intrebat cate ceva despre pozitia Eco-Civica in 
demersul de mai sus. Am reiterat flash-uri privind dezastrul ecologic al 
Bucurestiului. Materialul a aparut in principala editie de stiri a zilei. 
- Ministerul Mediului, prin adresa nr 41790/SNS/07.01.2009, semnata de 
Secretarul General Norut Stanisteanu, ne comunica: "Referitor la adresa 
dumneavoastra de e-mail transmisa Secretariatului General al Guvernului si 
directionata Ministerului Mediului, inregistrata la Biroul de Relatii cu Publicul si 



Registratura sub nr. 42761/30.12.2008, va informam conform OG nr. 27/2002 
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si 
complectata prin Legea nr. 233/2002, ca aceasta a fost redirectionata spre 
competenta analiza si verificare atat catre Garda Nationala de Mediu, cat si la 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Mentionam ca raspunsul va va fi 
comunicat de catre aceste institutii". Cata gargara si ce stil de a pasa pisica 
moarta! Un simplu telefon catre cei abilitati ar fi putut lamuri intrebarile din adresa 
noastra care se refereau la fumatul de la RATB si construirea unui hotel in 
padure, la iesirea din Predeal spre Brasov. 
14.01 - Spicuim din proiectele trecute prin fata CTUAT. Prin PUZ-ul din Calea 
Vacaresti 277 se preconizeaza si ridicarea unui nou spital cu circa 200 de paturi. 
Putem conchide ca betonarile excesive duc la imbolnaviri in exces. Prin 
aprobarea PUZ-ului din Bd. Expozitiei nr. 2 (sef proiect Constantin Enache), cele 
7 hectare ale Service Mercedes-Tiriac vor deveni patru blocuri, dintre care trei cu 
30-35 de etaje! Este de prisos sa vorbim despre insuficienta spatiilor verzi 
adiacente. Unul dintre membrii comisiei a pomenit despre "cacofonii 
volumetrice". Probabil ca acest proiect nu va trece la APM Bucuresti din cauza 
densitatii prea mari de locuitori pe un spatiu verde total deficitar. Doua incercari 
de PUZ-uri amplasate pe zona verde dintre blocuri au printre autori, pentru a nu 
stiu cata oara, Primaria Sectorului 3. Respectiva institutie emite din nou 
autorizatii de construire, de data acesta in str. Gh. Tattarescu nr. 10 si in 
Constantin Brancusi nr. 1-B. Beneficiarii-proprietari, revoltati ca li se incalca 
dreptul la proprietate, au fost trimisi la plimbare! 
15.01 - La A(R)PM Bucuresti s-a discutat despre PUZ-ul din Sfintii Apostoli nr. 22 
care presupunea ridicarea unui bloc pe un fost spatiu verde devenit parcare, in 
zona protejata. A revenit si cel care doreste un PUZ pentru a edifica un bloc pe 
un spatiu verde amenajat cu alei si banci intre blocuri, pe strada Drumul 
Murgului. Reprezentanta primariei de sector afirma ca acolo, in ciuda evidentelor 
si fotografiilor noastre, nu a fost spatiu verde amenajat. I-am cerut beneficiarului 
sa ne aduca o hartie eliberata de ADP-ul zonal, prin care sa se afirme ca acolo 
nu exista spatiu verde. Oare, domnule Negoita, nu este vorba cumva tot despre 
sectorul 3? SC Lindore Delta SRL isi propune ridicarea unui P+5 in curtea 
Institutului de Cercetari Horti-Viticole. Bineinteles ca actiunea suveica de 
dobandire a terenului nu a contat in solicitarea facuta catre ARPM Bucuresti. 
Spitalul de Psihiatrie „Dr. Constantin Gorgos”, avand adresa postala in bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 41, Sectorul 3, intentioneaza construirea unui centru de 
sanatate mintala localizat in spatele Policlinicii Titan, pe spatiu verde, pe 
proprietatea publica. Terenul nu are regimul juridic clarificat. Se aude, maestre 
Liviu Negoita? 
17.01 - Printr-un e-mail ii atragem atentia noului ministru al mediului asupra unor 
grava probleme de mediu ale Romaniei, in general si ale Bucurestiului, in 
special. Enumeram aspecte privind valorificarea haldelor de steril depuse pe mii 
de hectare de teren imobilizat in toata tara, oferim solutii care sa contribuie la 
imbunatatirea calitatii aerului din Bucuresti, evocam sprijinul pe care ONG-urile l-
ar putea da in monitorizarea taierilor ilegale ale padurilor, ne plangem de obiceiul 
de a fuma al soferilor RATB aflati in exercitiul functiunii. M-as mira ca actualul 



ministru sa dezmorteasca imobilismul ministerial al celor semnalate, mai ales in 
problema fumatului pasiv care supune zilnic sute de mii de bucuresteni la o 
„afumatura” greu de conceput in orice alta tara civilizata. Cum sa o faca, cand 
seful statului fumeaza, cand el insusi, demnitarul insarcinat tocmai cu protectia 
mediului inconjurator, fumeaza, cand Sulfina Barbu si Silvian Ionescu (fosti 
diriguitori de la mediu) sunt impatimiti ai tigaretelor si cand chiar si noul 
presedinte SUA este fumator (chiar daca tot incearca sa se lase)... 
19.01 - Colegii nostrii Dan Trifu si Andra Soare au pieptanat intre 15 si 18 
ianuarie zona Sinaia, monitorizand si inregistrand video unele prejudicii aduse 
mediului. Astfel, pe nenumarate terenuri cu arbori sau proaspat defrisate sunt 
postate anunturi de vanzare. Din discutia avuta cu primarul Vlad Oprea si cu alti 
reprezentanti ai primariei s-a desprins concluzia unor obiective comune, cum ar 
fi: respectarea legislatiei de mediu si de urbanism, amenajarea unor parcari la 
intrarile din oras si desfiintarea traficului in zona centrala; dirijarea in totalitate a 
traficului pe varianta de tranzit; interzicerea accesului auto spre cota 1400 si 
preluarea turistilor de catre transportul in comun care trebuie pus la punct, 
stoparea accesului ATV-urilor in statiune si pe partii, stabilirea unor trasee 
turistice neperturbate de surse de poluare. Eco-Civica s-a oferit sa sustina un 
seminar avand ca tematica legislatia de mediu si dezvoltarea durabila. 
20.01 - La solicitarea nu mai stiu cui, ne-am intalnit cu cei patru membri ai 
comisiei de ecologie a CGMB. Inainte de intalnirea propriu-zisa, desfasurata in 
cabinetul viceprimarului PNG Robert Ionescu, am putut asista la defilarea unei 
faune bipede supraponderale dintr-o gasca "loco" ce adresa tot soiul de 
onomatopee rastite si, chipurile, spirituale celor din jur, inclusiv acestui prozelit al 
lui Gigi Becali. I-am atras atentia sefului acestei comisii ca fumatul in incaperile 
inchise este interzis sau macar ar trebui sa fie solicitata permisiunea celorlalti. 
Dupa cateva contre am intrat pe fagasul unei viitoare colaborari dintre noi, cei 
care reprezentam acolo Pactul pentru Bucuresti si comisia respectiva. Am 
remarcat bunavointa acestor fosti semnatari ai Pactului (operatiune realizata 
inainte de a deveni consilieri) pentru sustinerea doleantelor noastre de a sprijini 
cele 18 propuneri de viitoare HCGMB-uri pe care le transmisesem, prin 
registratura, tuturor consilierilor municipali. Sa vedem ce se va intampla dupa 
parcurgerea documentatiei pe care inca nu o primisera... 
21.01 - Cotidianul Libertatea publica intr-un milion de exemplare gratuite, pe 
pagina a treia, sub semnatura Catiusei Ivanov, un articol intitulat AJUTOR! SE 
TAIE PADUREA! Sunt redate consideratii ale Eco-Civica despre acest subiect. 
22.01 - Primim intr-un plic cu data de astazi, din partea Primarului Sectorului 2, o 
scrisoare cu nr. 2980/19.01.2009, semnata de Neculai Ontanu. Din cele doua 
pagini si jumatate, reproduc cateva fraze: "Stimate Domnule Niculae Radulescu-
Dobrogea, 
Avem deosebita placere de a va prezenta salutul si aprecierile noastre in 
calitatea de autoritate a administratiei publice locale a Sectorului 2 pentru 
importanta activitate comunitara pe care o desfasurati. Suntem onorati sa folosim 
acest prilej pentru a va face cunoscut amplul program destinat crearii de 
parteneriate intre domeniile public si privat sau neguvernamental, pe care 
institutia noastra il promoveaza in ultimii ani, cunoscuta fiind importanta tot mai 



mare a implicarii societatii civile in viata comunitatii in beneficiul careia 
activeaza". Dupa ce pomeneste despre "dezvoltarea relatiilor publice dintre PS2 
si ONG-uri, despre un parteneriat dintre sectorul neguvernamental si 
administratia locala a sectorului 2, despre onoarea PS2 de a fi alaturi de noi si 
despre demararea in comun a unor proiecte", epistola se incheie cu "Decizia de 
a colabora cu institutia noastra pentru implicarea Dumneavoastra in cadrul 
proiectelor de importanta majora pentru comunitatea locala a sectorului 2 poate fi 
comunicata prin contactarea Biroului de Relatii Internationale si cu ONG...". 
- Ii transmitem un raspuns sematarului scrisorii din ziua precedenta, recte 
domnului primar Neculai Ontanu. Ii reamintim amnezicului edil cum, dupa circa 
sase luni de colaborare in cadrul proiectului intitulat "Agenda 21", derulat pe la 
mijlocul lui 2007, am fost inlaturat din ipostaza de coordonator al comisiei de 
mediu din cadrul PS2 ca urmare a unor critici aduse Politiei Comunitare, ADP-
ului si insusi domniei sale. I-am reamintit de asemenea ca cea mai mare parte a 
sesizarilor adresate PS2, in special cele referitoare la plantarea in compensatie a 
arborilor taiati abuziv, au ramas fara rezolvare. L-am intrebat cum de voi mai 
putea avea de acesta data incredere in autoritatile acestui sector care, pentru 
cele opt schite de proiecte remise si pentru documentarea facuta pe degeaba 
acum peste un an, m-au „rasplatit” cu un gest care mi-a adus prejudicii. I-am 
precizat domnului Ontanu ca, dupa scuzele de rigoare pe care mi le datoreaza 
(inclusiv pentru o incercare de mituire) si rezolvarea sesizarilor facute in numele 
Eco-Civica sau ca locuitor al sectorului 2, vom putea sa discutam despre o 
eventuala colaborare. De data aceasta cu garantii de nerepetare a situatiei 
precedente. 
- Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti  raspunde solicitarii noastre si a 
unor asociatii de proprietari din Calea Grivitei nr. 140 si nr. 144, din bd. I. Gh. 
Duca nr. 1A, nr. 3-11 (scarile A si B), precum si din Petri Poni nr. 1-3, prin care 
se solicita reconsiderarea autorizarii construirii a doua  imobile de birouri si 
locuinte S+P+4E-7E in bd. I. Gh. Duca nr. 1A si Calea Grivitei nr. 140 B. 
Beneficiarul, SC Metropolis Real Estate Developers SRL, depusese solicitarea 
de acord de mediu pentru construirea imobilelor respective pe teritoriul unei zone 
verzi de 1827 mp, cu peste 100 de arbori. Odata obtinut, acordul de mediu a fost 
valabil, conform OUG nr. 195/2005, timp de doi ani, adica pana la 05.10.2008. 
Constructia nefiind inceputa, acest act si-a pierdut valabilitatea. In acest mod a 
fost evitat procesul pe care riveranii si Eco-Civica l-au pornit impotriva APM 
Bucuresti. Deocamdata. Urmeaza miscarea beneficiarilor. 
25.01 - Eco-Civica, tot prin cei doi membri mentionati la data de 19.01, a purces 
si la o monitorizare a zonei Sibiu-Dumbrava Sibiului-Paltinis. Stive de lemne si 
terenuri defriste in tot Paltinisul, case de vacanta cu multe etaje, zeci de vile in 
zona Schitului, toate reprezinta gesturi contra naturii. Pe aria protejata a Padurii 
Dumbrava Sibiului, pe 18 hectare ale unei foste unitati militare, se doreste 
amplasrea unui Acqualand. Doar 4% din aceasta suprafata era ocupata de 
cladiri. Restul e padure! Arie protejata! Cum de s-a putut elibera acordul de 
mediu de catre ARPM Sibiu?! Vom verifica. 
27.01 - Participarea Eco-Civica la dezbaterea publica  privind proiectul 
Acqualand de la Sibiu a fost contestata de catre unele autoritati locale. Ideea "ce 



cauta un ONG din Bucuresti aici", vehiculata de autoritatile locale, denota 
dotarea vederii acestora cu ochelari de cal. Protectia mediului este o chestiune 
globala, fratilor! Incapacitatea de a decela generalizarea dezastrului ecologic 
care ne-a cuprins tocmai din cauza unor asemenea atitudini va grabi sfarsitul 
sufocant al planetei si implicit al locuitorilor din Romania, indiferent daca sunt din 
Bucuresti sau din Sibiu. 
- In urma unei solicitari din partea ministerului mediului, detaliem cele opt 
propuneri trimise acestui for la data de 18 ianuarie. Conform afirmatiei unui 
subordonat al sau, domnul ministru Nemirschi si-a manifestat interesul de a se 
intalni cu reprezentanti ai Eco-Civica. 
28.01   - Camera Deputatilor a invitat un mare numar de ONG-uri la discutii si 
consultari. Roberta Anastase, presedinta Camerei, a avut un discurs de bun simt 
si prietenos. Dezbaterile pe trei ateliere au generat propuneri efective din partea 
societatii civile. Reprezentantul Eco-Civica a luat cuvantul in cadrul sectiunii de 
mediu, prezidata de Sulfina Barbu, unde au mai fost prezenti inca cativa deputati 
(printre care Costica Canacheu si Robert Negoita). Mi-am exprimat scepticismul 
in privinta rezolvarii de catre aceasta legislatura a unor mari probleme existente 
de mult timp. Dintre acestea am mentionat: stoparea taierii padurilor, aplicarea 
OUG 114/2007 cu privire la cei 26 mp de spatiu verde ce trebuie sa existe pentru 
fiecare locuitor al urbelor tarii, materializarea unei legi privind plantarile in 
compensatie a arborilor defrisati legal si ilegal, inlaturarea abuzurilor, a coruptiei, 
ca si a conflictelor de interese din cadrul administratiilor locale si centrale in 
domeniul protectiei mediului, imbunatatirea calitatii aerului din Bucuresti, 
stoparea fumatului conducatorilor din mijloacele de transport ale RATB etc. 
Printre concluziile finale ale sectiunii respective s-au regasit doar doua dintre 
propunerile Eco-Civica. Promisiunile din incheiere ale liderei Camerei 
Deputatilor, care care si-a facut publica si adresa de e-mail, par de bun augur. 
Sa vedem... 
29.01 - Ca urmare a aparitiei unui articol in Tribuna Sibiului in care Eco-Civica 
era considerata ca intrus in cazul dezbaterii publice ce a avut loc pe tema 
strandului din Padurea Dumbrava Sibiului, obiectiv care costa 45 de milioane de 
euro si rade circa 14 hectare de arbori, remitem acestei redactii un drept la 
replica. Le explicam ca ONG-ul nostru e direct afectat de orice fel de atingere 
adusa calitatii mediului in care traiesc si sibienii si bucurestenii, ca si ceilalti 
romani sau europeni. Sau cetateni ai Terrei. Intervenim, la subiect, cu comentarii 
prin posta electronica si in cateva publicatii sibiene. 
30.01 - La intalnirea unor ONG-uri din Pactul pentru Bucuresti cu directorul 
Dedu, seful adjunct al Directiei Transporturi din Primaria Capitalei, ii expunem 
acestuia cateva propuneri de imbunatatire a situatiei, precum si de colaborare. 
Printe intrebarile lansate de noi au fost: de ce fumeaza soferii in vehiculele 
RATB, de ce se circula cu 4x4 in Bucuresti, de ce salubritatea ridica in miezul 
zilei gunoiul, ce facem cu cei care blocheaza trotuarele, daca au date privind 
corelarea traficului cu starea de sanatate a "beneficiarilor", ce sanse sunt ca 
ulitele Capitalei sa devina strazi, cand va deveni functionala banda unica a 
transportului in comun? Solutii si raspunsuri pertinente exista. Nu stim insa cand 
vor fi puse in practica. In orice caz, o atitudine de sprijin reciproc ar putea fi un 



castig atat pentru PMB, cat si pentru societatea civila reprezentata aici de 6 
ONG-uri. 
- Cotidianul “Romania Libera” ne informeaza, sub semnatura Cristinei Boiangiu, 
ca “Primaria Capitalei aproba turnuri pe banda rulanta”. Este vorba de niste 
derogari de la Planul Urbanistic General (PUG) aprobate in sedinta CGMB de 
miercuri, 28 ianuarie 2009. Promisiunile primarului general Sorin Oprescu si ale 
actualului arhitect-sef, Gheorghe Patrascu (a carui semnatura apare, nota bene, 
pe noile avize urbanistice) conform carora vor inceta aceste obiceiuri se 
dovedesc, iata, fara acoperire. Obstinatia cu care se continua aceasta practica 
de ridicare a unor cladiri foarte inalte, desi exista un risc seismic ridicat si sunt 
afectate climatul si circulatia curentilor de aer, va avea consecinte funeste 
31.01 – De putin timp la intrarile majoritatii restaurantelor si barurilor troneaza in 
mod vizibil urmatoarea atentionare: “Acest local este pentru fumatori”. Este 
solutia cea mai la indemana pe care o puteau gasi proprietarii acestora: legea ii 
obliga fie sa separe ermetic si in mod egal spatiul de fumatori de cel de 
nefumatori (ceea ce presupunea niste cheltuieli suplimentare de amenajare), fie 
sa stabileasca destinatia exclusiva a “locantelor” respective: ori pentru fumatori, 
ori pentru nefumatori. Fumatorii au avut prioritate... Nu ne mira acest lucru, cum 
nu ne mira nici portitele lasate de lege. 
01.02 - Am putut constata cum in patiseria “Georgi” din complexul Orizont (zona 
Drumul Taberei, sectorul 6), chiar in locul unde se prepara produsele, o tanara 
angajata fuma fara jena. In acest caz, nesimtirea este incurajata de lipsa oricarei 
reactii sau consecinte asupra faptuitorului. 
01-07.02 - La Azuga a fost singurul loc de pe Valea Prahovei unde s-a schiat in 
vacanta copiilor. Ploile torentiale si temperaturile de pana la 19 grade Celsius 
sunt semnale indubitabile ale schimbarilor climatice cauzate si de defrisarile 
dementiale. Or, in acest context, propunerea noului ministru al turismului de 
extindere a ariei schiabile din zona Vaii Prahovei (conform celor mentionate prin 
presa) este aproape hilara, daca nu groteasca. Nimeni in lumea civilizata nu mai 
defriseaza paduri sub altitudinea de 1800 metri la latitudinea paralelei 45. 
Oricum, partiile cu traditie de pe Valea Prahovei sunt la pamant sau pline de 
pamant in lunile ianuarie si februarie. De asemenea, se stie ca mii de hectare de 
brazi si foioase au luat calea buzunarelor "baietilor destepti", contribuind la 
dezastrul ecologic actual al tarii. Deja suntem singura tara din lume cu zone 
desertificate la nord de paralela 45. Vrem sa fim siguri ca nu vom fi detronati din 
acest clasament, doamna “sinistru” al turismului? Mai ales ca dumneavoastra 
mai detineti o performanta “ecologica”: nu ati pregetat sa radeti un spatiu verde 
cu arbori maturi, intre blocuri, in cartierul Floreasca, pentru a va construi ilegal un 
imobil. 
06.02 - Jurnalul National publica sub semnatura Monicai Andrei Capatos articolul 
"Turnuri de 34 de etaje la Dambovita Center". Sunt mentionate anormalitatile 
generate de aceasta megabetonare si punctele de vedere al unor ONG-uri 
organizatoare ale protestului impotriva acestui proiect. 
- Pe bd. Mihail Kogalniceanu nr. 25 continua sa se edifice un imobil S+P+4 
(proiectant SC Urban Line SRL) pe locul unui parculet in forma triunghiulara, o 
mica oaza verde cu cativa copaci intre zidurile a 2 cladiri. Si aceasta in pofida 



amenzilor aplicate, la sesizarea noastra, de Inspectoratul de Stat in Constructii si 
de Primaria Sectorului 1. 
09.02 - Trimitem unor membri ai Camerei Deputatilor din comisia de ecologie, 
dar si unor consilieri din cadrul comisiei de mediu din CGMB, “Normele de 
Protejare ale Spatiilor Verzi” pe care le-am remis primarului Sorin Oprescu acum 
vreo cinci luni... 
11.02 - Pe nu stiu care post de televiziune (cred ca Realitatea TV) ni se arata 
cum in Ocolul Silvic Bisericesc Ilisesti (in judetul Suceava) se desfasoara un JAF 
IN CODRII BISERICII. Cioatele rezultate din taierile ilegale erau acoperite de 
ramuri, afirma padurarul local din Marginea. Politia nu a intervenit pentru ca "s-a 
temut de afurisenie". Un alt caz de jaf de arbori, generat tot de catre fete 
bisericesti, este pe rol in disputa pe care Eco-Civica o are cu un preot care isi 
doreste o biserica intre blocuri, pe strada Fizicienilor din sectorul 3. Pai daca s-a 
putut in cazul Elenei Udrea, de ce sa nu se poata si pentru altii... 
12.02 - Primaria Sectorului 2 ne comunica sec ca "nu s-au constatat incalcari ale 
normei pentru protectia mediului" in cazul sesizat de noii si anume la intersectia 
bulevardului. Ferdinand cu strada Horei, unde o benzinarie isi bate joc de viata 
unui stejar multisecular, monument al naturii, arbore aflat pe lista de arbori 
ocrotiti ai Academiei Romane. Rusine, domnule Ontanu! Scoateti-va ochelarii de 
cal! Sau, poate ca doriti explicatii directe si nu prin intermediari comunitari... 
16.02 - Manifestatia si marsul de protest desfasurate in fata Casei Radio (la 
intersectia strazii Stirbei Voda cu Splaiul Independentei) au reunit circa 200 de 
ONG-isti care prin pancarte, lozinci si strigaturi si-au spus punctul de vedere cu 
privire la proiectul “Dambovita Center". Nu s-a putut sa nu avem de a face si cu 
provocatori care habar nu aveau de ceea ce dorim noi, "niste prosti". Printre cei 
care au vorbit despre subiect la o porta-voce au fost Mircea Toma (Agentia de 
Monitorizare a Presei), Mihaela Mihai (cunoscuta cantareata si artista), Nicusor 
Dan (Asociatia Salvati Bucurestiul), precum si un reprezentant al Eco-Civica. 
Faza finala a protestului (si a marsului desfasurat pe un traseu spre Primaria 
Capitalei) a avut loc in fata intrarii principale a cladirii gestionate de administratia 
Sorin Oprescu. Mentionam ca fundatia Primariei Bucurestiului este imersata in 
freaticul ce a fost modificat dupa construirea blocului Bancorex (ce gazduieste 
actualmente BCR-ul) de pe Calea Victoriei. Acelasi fenomen, mult amplificat se 
va petrece dupa dezlocuirea si betonarea enormului volum de apa din subsolul 
zonei Dambovita Center (avand peste 20 de metri adancime de la nivelul solului), 
volum de apa ce va fi redistribuit in subsolurile unor cladiri aflate pe o raza de 
peste un kilometru in jurul acestei megalomanice proiectari. Mentionam ca aici 
stratul de apa freatica se afla la aproximativ 3 metri de la suprafata solului. 
- Ni s-a cerut parerea telefonica in cadrul unei emisiuni in direct de la OTV 
despre "realizarile" lui Virgil Carstea, fostul director al ALPAB, care in perioada 
Basescu-Videanu a reusit deteriorarea aproape totala a echilibrului ecologic al 
Bucurestiului si al parcurilor din subordinea domniei sale. 
17.02 - Numeroase mentionari ale actiunii ONG-urilor au aparut in presa de 
astazi. In general, corect prezentate. Jurnalul National reproduce parerea 
noastra: "Acest proiect nu trebuia sa existe dat fiind faptul ca pe cele 9 hectare 
de teren a fost candva o baza sportiva, un hipodrom si terenuri de tenis, 800 de 



copaci fiind taiati peste noapte. Din acest motiv zona este clasificata urbanistic 
drept spatiu verde, mai exact V1. In orice tara civilizata, un mall nu e pus la 500 
de metri de alt mall si in nici un caz in centrul Capitalei". Unii mai fac si confuzii. 
De exemplu, Adrian Popescu de la Click care scrie ca «"autovehiculele grele vor 
distruge strazile, se va crea o mizerie de nedescris”, se plange unul dintre 
organizatorii protestului, Niculae Radulescu Dobrogea de la Asociatia Salvati 
Bucurestiul». Aceasta fabulatie contabilizata pe rabojul meu denota cel putin 
ignoranta, stimabile... 
21.02 - In dimineata zilei Balului Arhitectilor, organizat de Ordinul Arhitectilor din 
Romania la Brasov, una din lucrarile comunicate la sesiunea stiintifica a fost 
"Dezastrul ecologic si urbanistic pe Valea Prahovei". Cele peste 200 de imagini 
si comentariul au fost realizate de membri ai Eco-Civica. Am trecut in revista 
aspecte antiecologice si antiurbanistice din Sinaia, Busteni, Azuga si Predeal. 
Le-am povestit cum toate zoaiele Predealului se scurg in izvoarele Prahovei si 
ale raului Timis, cum apa curata a raului Azuga este “purificata” cu chimicale, 
cum Parcul Natural Bucegi a fost invadat de vile si ATV-uri, cum rumegusul este 
aruncat in apa. Am relatat despre alde Dan Ioan Popescu, Anghel Iordanescu, 
Adrian Sarbu, ca si despre alti “zmei” locali sau venetici care isi bat joc de arbori, 
sol, aer si natura. Semnalele primite din partea asistentei, alcatuita in mare 
majoritate din arhitecti, au fost pozitive. Am primit chiar si felicitari. Intoarcerea cu 
microbuzul din acea seara a compensat prin badarania soferului si a unor 
pasageri satisfactiile acumulate in cursul zilei. 
23.02 - "Masuri de reducere a poluarii cu pulberi" a fost tema unei dezbateri la 
care ne-a invitat Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti. Consider ca fara 
prezenta reprezentantului Eco-Civica intalnirea ar fi fost practic sterila. Le-am 
povestit celor de fata foarte multe noutati. Cum de se poate ca sa existe o atat de 
mare ignoranta in acest domeniu? Cum de nu se coreleaza calitatea mediului cu 
starea de sanatate a populatiei prin studii care sa arate clar dezastrul ecologico-
sanitar al zonei Capitalei? Cum de se permite in continuare betonarea zonelor 
verzi si contaminarea populatiei cu paraziti si virusi proveniti de la animalele fara 
stapan si de la gunoaiele omniprezente? De ce in Bucuresti mor mai multi 
oameni anual din cauza conditiilor de mediu decat in urma situatiei conflictuale 
din Irak? De ce normele UE sunt ignorate sau terfelite de autoritatile 
administratiei locale? De ce unii arhitecti fac pactul cu diavolul si contribuie la 
slutirea si prafuirea metropolei? Ce face Garda de Mediu? Au fost intrebari fara 
ecou si la care bineinteles ca nu a raspuns nimeni. Pana cand? I-am trimis 
directorului Adrian Catrina "Normele de protectie a spatiilor verzi amenajate si 
neamenajate" remise primarului Oprescu acum vreo 5 luni si postate pe site-ul 
nostru acum circa 4 luni. 
25-26.02 - Schimbarile climatice au prilejuit, in acesta ordine, un coctail si o 
conferinta la Hotelul Marriott din Bucuresti. Dupa ce am suportat elucubratiile 
amfitrionului Emil Hurezeanu care in seara premergatoare conferintei propriu-
zise a incercat sa ne convinga ca aceste modificari ale climei sunt doar teorii, am 
asistat a doua zi la perorari-gargara ale ministrului Nemirschi si ale Sulfinei 
Barbu, carora le-a placut sa-si auda vocea, mai ales prin citirea unor texte pline 
de generalitati. "Durabilitatea economica", sintagma pomenita de Sulfina Barbu, 



se pare ca va inlocui “Dezvoltarea durabila”, termen care de altfel a disparut din 
denumirea Ministerului Mediului. "Este momentul sa actionam pentru stoparea 
efectului de sera" a fost unul dintre indemnurile mobilizatoare ale ex-ministresei. 
S-a mancat bine la pranz, nu stim insa daca s-au servit "produse ecologice". In 
comisia care a abordat soarta padurilor am reconstatat ca mafia lemnului s-a 
sofisticat, iar codrii dispar in continuare. Parlamentarul Magor Imre Csibi (PNL) a 
parut ca vrea sa faca ceva in acest domeniu in care chelirea padurilor practic nu 
mai poate fi stopata. O solutie aplicata in Liberia a fost implantarea unor cip-uri 
fiecarui copac din padure. La prima vedere pare ceva hilar, insa parlamentarul 
european ne-a convins ca nu e chiar asa. In concluzie, cu ajutorul banilor UE, am 
mai bifat o actiune pe rabojul bine finantat al protectiei mediului... 
27.02 - Protestul ONG-urilor care si-au expus bannere cu mesaje impotriva 
ridicarii unor turnuri in vecinatatea Gradinii Cismigiu s-a extins si la sedinta 
CGMB din aceeasi zi. Reprezentantii unor ONG-uri printre care si Eco-Civica au 
enumerat ilegalitatile acestor noi abuzuri urbanistice. Decizia consilierilor 
municipali privind materializarea proiectului a fost amanata cu doua saptamani. 
Este o batalie castigata intr-un razboi de durata si uzura... 
02.03 - La Camera Deputatilor, in cadrul Comisiei de Administrare a Teritoriului, 
s-a rediscutat OUG 114/2007. Toti cei prezenti au avut un singur adversar: 
Ministerul Mediului. Seful de cabinet al ministrului Nemirschi, Adrian Craciun, a 
incercat sa-i convinga pe reprezentantii a 20 de ONG-uri, cinci deputati si doi 
primari (Andrei Chiliman si edilul-sef al comunei Stejarul din Tulcea) ca nu se va 
putea face nimic intru salvarea unor spatii verzi. Argumentele puerilo-infantile, 
precum acela ca nu sunt definite spatiile verzi in cadrul OUG 114/2007 si ca din 
acest motiv sunt stopate constructiile in orase, au fost demontate de catre toti cei 
de fata. In final, am reusit sa-i smulgem angajamentul ca Ministerul Mediului nu 
este impotriva OUG 114/2007, desi cu doua saptamani inainte alt reprezentant al 
acestui minister (un secretar de stat) afirmase exact contrariul. Urmeaza sa ne 
reintalnim peste o saptamana, dupa consultarile acestui habarnist cu seful sau. 
In luarea mea de cuvant i-am povestit ca ma numesc Dobrogea, ca imi pasa de 
orasul Constanta unde bunicul meu Nicolae Radulescu-Dobrogea a fost la un 
moment dat primar si ca sunt insurat cu o constanteanca. I-am reamintit ca 
orasul de unde provine atat domnia sa, cat si superiorul sau, ministrul mediului, 
este practic desertificat (inclusiv statiunea Mamaia), mentionandu-i si ca cel mai 
mare port al tarii se afla pe locul trei intr-un clasament al resedintelor de judet cu 
cele mai mici spatii verzi. Intr-un final, l-am catalogat drept gargaragiu, ca de 
altfel si pe seful sau. 
03.03 - Romania Libera si Jurnalul National au evocat intalnirea din ziua 
precedenta de la Camera Deputatilor. 
- Sesizez Inspectoratul de Stat in Constructii si Garda Nationala de Mediu asupra 
nerespectarii cotelor suprafetelor de spatii verzi aferente constructiilor din strada 
Caragiale (colt cu Batiste), din strada Vasile Lascar (colt cu Batiste), precum si in 
cazul a doua imobile situate pe strada Dima Cristescu din sectorul 3. 
04.03 - Dupa cum am constatat la sedinta saptamanala a CTUAT, preconizata 
construire a tronsonului de metrou de pe bd. Elisabeta va fi o jale pentru 
fundatiile cladirilor deja imersate in panza freatica. Cresterea cotei acesteia va 



subrezi grav toate cladirile de pe traseu. Abordarile noastre asupra acestor 
efecte nici macar nu au fost pomenite de crema arhitectilor bucuresteni! PUZ-ul 
ce se dorea aprobat pentru transfigurarea actualei structuri a Parcului Tineretului 
(inclusiv amputarea unor noi zone verzi) desconsidera situatia reala de pe teren. 
Colegul nostru Dan Trifu a incercat sa-i lumineze pe cei prezenti care iau de bun 
tot ce li se deseneaza sau li se spune... Pe bd. Regina Maria, in curtea 
domeniilor Patriarhiei, langa o biserica, se va edifica un bloc de birouri, putin 
modificat fata de ultima cerinta a beneficiarilor bisericesti. Invecinarea celor doua 
cladiri este contra naturii si a celor sfinte. Pe soseaua Bucuresti-Ploiesti, la nr. 
166, niste investitori doresc sa tranteasca un hotel, in pofida faptului ca acolo 
este padure si zona verde. Nici o obiectiune din partea comisiei de arhitectura! Ii 
asteptam la Agentia de Mediu... 
- Constructorul ansamblului de locuinte Edenia, proiect dezvoltat de Adama 
Holding Ltd si Future Group in sectorul 3 (zona strazii Codrii Neamtului), nu are 
pic de respect pentru sanatatea locuitorilor din zona: autacamioanele ies din 
incinta santierului cu rotile impregnate de noroi, acesta fiind imprastiat pe arterele 
din vecinatate si inspirat ulterior de oameni, sub forma de praf. 
05.03 - La CAT-ul de la ARPM Bucuresti, SC Matrix Development SRL 
planuieste un imobil P+6 in intrarea Frumoasei nr. 5. Acolo este zona protejata. 
Sa aduca aprobare de la Ministerul Culturii si cerificat de urbanism de la Sectorul 
1! La APM Bucuresti s-a aprobat continuarea ridicarii si consolidarii in parametri 
moderni a cladirii acoperite de actuala fatada a blocului Gambrinus. Cine a stiut 
ca, in acest moment, acolo se mai construieste? Felicitari! Pe strada Popa Nan, 
in locul unor hale care au adapostit o tipografie, SC Imomadrid doreste 
amplasrea unui P+12. Are toate aprobarile de la urbanisti, desi regimul urbanistic 
de inaltime al zonei este cu mult mai mic. Le-am cerut beneficiarilor obtinerea 
acordului riveranilor. In soseaua Fundeni 21A va aparea, langa spital, un hotel. 
Este nevoie din ce in ce mai mult de spitale, ca si de hoteluri pentru rudele 
bolnavilor... 
08.03 - In timpul unei promenade prin jurul lacului IOR (Parcul Al. I. Cuza) le-am 
reprosat unei doamne si unei fetite aruncarea pietrelor in ratele ajunse la 
marginea lacului pentru a primi bucatele de paine din partea trecatorilor. S-a 
ofuscat sotul persoanei, caruia i-am reprosat de asemenea gestul inexplicabil. M-
a apostrofat cu amenintari de genul "ce, am martori, am probe?” ca “ma da in 
judecata", folosind si alti termeni militienesco-juridici. Este o mostra a dereglarii 
psihice a unor asemenea specimene care, in mijlocul a zeci de trecatori, pot 
sustine aberatii, in ciuda evidentelor indubitabile. Bineinteles ca au urmat din 
partea acestui avorton-social si injurii si chiar o incercare de agresare fizica. Desi 
am incercat interceptarea unor politisti comunitari, am mai ratat inca odata 
intrarea in normalitate. 
09.03 - Aflam din Evenimentul Zilei, dintr-un articol semnat de Mihai Munteanu si 
intitulat SILVIAN INCASEAZA, SILVIAN INSPECTEAZA, despre noile afaceri ale 
tandemului Sulfina-Silvian care din pozitiile lor de coactionari principali ai KVB 
Economic fac afaceri de consultanta cu OMV-ul. Ipostazele lor de angajati ai 
statului in functii care au in fisa postului atributiuni in domeniul protectiei mediului 
nu contravin deontologiei lor de afaceristi ce storc vaca de muls a mediului. 



Legalitatea ori moralitatea sunt doar abstractiuni. Incompatibilitarea lor flagranta 
nu constituie o lipsa de deontologie. Nici unul din ei nu ar mai fi rezistat intr-un 
guvern sau intr-o pozitie parlamentara dintr-o alta tara cu adevarat democratica. 
Oare autoritatile statale si guvernamentale romanesti sunt corupte? Sau 
incompetente? Sau iresponsabile? Sau toate trei la un loc? Se aude, domnule 
Emil Boc? Se aude, doamna presedinta a Camerei Deputatilor, Roberta 
Anastase? Ce parere aveti, domnule presedinte Traian Basescu? Cand vom 
ecologiza si colcaiala antiecologica a “politichiei” romanesti? 
10.03 - Incepand de la ora 8.30 dimineata, "O gasca de ONG-uri nebune" 
organizate de Liana Buzea presedinta unui ONG membru al Pactului pentru 
Bucuresti si initiatoarea unei actiuni intitulata SALVATI SPATIUL VERDE (o 
reluare a aceluiasi tip de actiune generata de Eco-Civica acum cativa ani) a 
manifestat in Parcul Izvor, in vecinatatea intrarii la Camera Deputatilor. S-a dorit 
in mod special salvarea OUG 114/2007, act normativ periclitat de catre afaceristii 
imobiliari care, pentru a putea sa construiasca nestingheriti pe zone verzi, ii 
preseaza pe unii politicieni. A fost si ceva mediatizare. De la ora 11.00 actiunea 
s-a mutat in ograda Primariei Sectorului 1, unde Andrei Chiliman si alte ONG-uri, 
inclusiv de la Sighisoara si Targu Mures, au explicat reprezentantilor presei care 
sunt dedesubturile afacerilor "rechinilor imobiliari” (sintagma lansata chiar de 
Chiliman). Reprezentantii Eco-Civica au trecut in revista actualul dezastru 
ecologic al Capitalei, a situatiei spatiilor verzi, precum si consecintele acestei 
stari de fapt asupra gradului de sanatate a bucurestenilor. Din cele 5 televiziuni 
prezente, doar PRO TV a relatat ceva despre cele petrecute, mentionand si 
punctele de vedere dezamagitoare si anti-OUG 114/2007 ale ministrului 
Nemirschi si ale Sulfinei Barbu. Oare astia nu se gandesc la viitorul betonat si 
imbacsit al urmasilor lor? 
- Victor Ciutacu si Monica Andrei Capatos scriu in Jurnalul National ca "Elena 
Udrea il reactiveaza pe Virgil Carstea". Acest borfas de oxigen a fost promovat 
ca director al SC Mamaia SA. Un sut in fund (dat de Sorin Oprescu) reprezinta, 
iata, un pas inainte... 
11.03 - N-am asistat niciodata la un scandal atat de vehement in cadrul sedintei 
CTUAT. Beligerantii au fost membrii comisiei, respectiv arhitectul proiectelor care 
prevad ridicarea unui hotel mastodont in Calea Victoriei 107-110 (adica aria 
protejata a ansamblului Palatului Stirbey), dar si a unui bloc lipit de Cimitirul 
Eroilor Revolutiei din Calea Serban Voda. Sorin Gabrea, seful comisiei, a afirmat 
"ma declar absent" si a parasit sala. Tonul arogant si pretentiile absurde ale 
arhitectului rebel Vlad Arsene au dus la respingerea din partea majoritatii celor 
prezenti a proiectelor amintite. Motivatia celei de a doua respingeri a fost si lipsa 
unei aprobari din partea "Oficiului National al Cultului Eroilor", for contestat de 
catre arhitectul frustrat. Gestul arhitectului Gabrea, seful CTUAT, a fost cauzat 
de "inacceptabila lipsa de respect si de sensibilitate" a lui Vlad Arsene. Si 
arhitectul-sef Gheorghe Patrascu a fost total dezamagit de atitudinea si 
argumentatia fostului sau coleg de promotie. 
- Alaturi de un deputat liberal am identificat unele modalitati de stopare a unor 
anormalitati antiecologice ce dainuie sau scapa actualei legislatii de mediu. Daca 



aceste idei se vor materializa prin proiecte de legi si apoi prin legi votate de plen, 
perspectivele cenusii ale actualei situatii vor incepe sa se coloreze in verde pal... 
- Nenumarate articole din presa scrisa au mentionat evenimentele din ziua 
precedenta. 
12.03 - Suntem uluiti de raspunsul nr. 1024/05.03.2009 provenit de la Directia de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti 
ca urmare a unei sesizari facute de noi Presedintiei Romaniei in care reclamam 
suita de ilegalitati din cadrul proiectului Dambovita Center. Arhitectul-sef al 
Bucurestiului, Gheorghe Patrascu, incearca o janica justificare a potopului de 
ilegalitati pe care a consimtit sa le gireze prin acordul pe care l-a dat odata cu 
decizia CTUAT. Recunoaste, in acest raspuns boscoroditor, ca acolo se va 
construi pe spatiu verde si totodata ca inaltimea cladirilor depaseste de trei ori 
nivelurile urbanistice reglementate ale zonei, uita sa spuna despre modificarea 
dramatica a panzei freatice care se va revarsa in subsolurile cladirilor riverane, 
neglijeaza aparitia unui trafic de neimaginat ce va fi generat de hypermarketul de 
aici si declara ritos, in finalul epistolei, ca "se vor respecta reglementarile legale 
in vigoare". Curat murdar, coane Patrascule... 
13-22.03 - Cu ajutorul lui Dumnezeu si al unor amici am petrecut 7 zile in Austria. 
In materie de schiat intre ei si noi deosebirea este de altitudine si atitudine. Sa 
schiezi pe piste perfect amenajate pe pantele unor munti de peste 3300 metri si 
sa te poti opri pe traseu ca sa bei ori sa mananci la preturi comparabile cu cele 
din statiunea-oras situata la 1370 metri pare pentru noi romanii ceva abstract. 
Pretul transportului pe cablu este aproximativ de doua-trei ori mai mic fata de cel 
din Romania , raportat  la distanta parcursa. Ca sa nu mai pomenim despre 
inghesuiala de pe partiile de vis. Daca exista paradis, acesta nu poate sa nu aiba 
si zapada... Le-as reprosa austriecilor din zona Solden fumatul excesiv din unele 
restaurante si mizeria (murdaria si mirosul dezgustator) in care traiesc animalele 
sechestrate in grajdiuri. De acolo provin, pascand in Muntii Alpi vara, vacutele 
gen Milka... Nu mai abordez diferenta calitatii soselelor si a gradului de curatenie 
de pe traseul Romania-Ungaria-Austria. Distanta e cam cea dintre Evul Mediu si 
capitalismul dezvoltat... 
20.03 - Ni se adreseaza Primaria Sectorului 6 care ne pune la dispozitie PIDU 
sectorului 6. Citez din capitolul care ne intereseaza: "Nu sunt probleme din punct 
de vedere al protectiei mediului", desi in alta parte este remarcata "lipsa spatiilor 
verzi". Le trimit o replica celor care au fabricat acest Plan de Dezvoltare Urbana, 
mai ales ca aceasta administratie locala a afirmat ca "Sectorul 6 ocupa din punct 
de vedere al parcurilor, gradinilor si spatiilor verzi stradale, primul loc". E 
adevarat, la distanta mare, numai ca e vorba de primul loc din … coada unui 
clasament municipal, unde unui locuitor al sectorului ii revin sub 3 mp de spatiu 
verde! Daca acest clasament s-ar extinde si la situatia existenta in tara, PS6 ar 
ocupa, in sens negativ, unul din primele doua locuri in intrecerea dintre capitalele 
de judet… Aberanta este si o alta afirmatie conform careia "Sectorul 6 este 
singurul care spatiile verzi au crescut in ultimii 15 ani". I-am amintit domnului 
Poteras & Co cum pe Soseaua Crangasi, plina de noroaie, mai mult de jumatate 
din arborii plantati s-au uscat, despre mizeria din jurul A(R)PM Bucuresti, cum a 
luat prin matrapazlacuri penale 4 hectare de spatiu verde din curtea ICECHIM-



ului pentru a le transorma in blocuri, cum zona in care a locuit la un moment dat 
ex-premierul Tariceanu nu are nici un arbore prin preajma. Probabil ca nu voi 
primi nici un fel de raspuns la epistola electronica remisa ca replica 
responsabililor acestui sector aproape mizerabil. 
23.03 - In sala Brancusi a Camerei Deputatilor a avut loc o disputa intre cei care 
sustineau OUG 114 si OG 27 pe de o parte si cei care se opuneau materializarii, 
prin votul acetui for legislativ, a celor doua acte normative. Am asistat pe de o 
parte la asaltul mitocanesc al „primatului” Mazare (sustinut de circa 40 de 
"mineri" adusi cu un autobuz special), care pe un ton impertinent s-a legat de 
denumirea unor ONG-uri care doresc stoparea constructiilor betonante de pe 
spatiile verzi. I-a casunat pe ONG-ul "Bate Saua sa Priceapa Iapa" o asociatie de 
voluntari care promoveaza cu mult succes transportul pe bicicleta. Teorii conform 
carora "nu se mai poate construi un WC in curtea proprie din cauza acestor legi 
tampite" si ca "aceste legi sunt daunatoare pentru autoritatile locale"  sau "de ce 
sa tinem cont de proprietarii vecini" au fost sustinute si de primarul Pendiuc de la 
Pitesti. Ca si de primarul Falca de la Arad, un oras prin care am trecut de curand 
si m-a impresionat prin praful si culoarea nisipoasa a carosabilului. Conducerea 
sedintei a fost realizata de Sulfina Barbu care in mod flagrant i-a partinit pe 
reprezentantii primarilor carora nu le pasa decat de apararea intereselor unor 
asa-zisi beneficiari. Singurul invitat coagulat la masa conducerii ostilitatilor 
sedintei alcatuite din reprezentanti ai autoritatilor locale a fost domnul Serban 
Sturza, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania. Acesta a dat replici de 
mare bun simt primarilor prezenti ce se simteau oprimati in pastorirea propriilor 
urbe. "Discutam ca si cand n-am fi in Europa", "practici mafiote la nivel de afaceri 
imobiliare", "prejudicii aduse calitatii vietii", "ne pierdem patrimoniul" si "veti fi 
raspunzatori de ceea ce se intampla in Romania" sunt cateva idei transmise de 
Serban Sturza acestor administratori vremelnici. "Sunt surprins de atitudinea 
domnului Sturza" a afirmat Falca. "Nu primarii fac proiectele, ci sotia mea care 
este arhitect" a scapat, penibil, aceasta perla deontologul Falca! ONG-istii, 
limitati de timpul acordat de catre Sulfina Barbu, au reusit sa se exprime prin 
Nicusor Dan, Vera Marin, Niculae Radulescu-Dobrogea, Dan Trifu, Liana Buzea. 
Acesti reprezentanti ai societatii civile au  desfiintat argumentele "alesilor locali", 
argumentand cu prabusirea gradului de sanatate a orasenilor (si in special a 
bucurestenilor), reamintnd celor prezenti despre nerespectarea legilor si 
recomandarilor europene. Au fost din nou iterate de catre noi statisticile sinistre 
din clasamentele numarului de imbolnaviti din cauza calitatii mediului 
inconjurator. Ex-primarul sectorului 1, Vasile Gherasim, s-a referit la afirmatia 
mea conform careia bucurestenii traiesc cu 5 pana la 7 ani mai putin decat media 
romanilor (citat din studii ale Institutului de Sanatate Publica), spunand ca "poate 
doar cu sapte luni". E uluitor cum membrii de frunte ai politichiei romanest habar 
nu au pe ce lume traiesc! Irina Iamandescu, consilier al ministrului Culturii a 
sustinut Ordonanta 27 specificand ca, asa cum a fost de acord si presedintele 
Basescu intr-o reuniune la Cotroceni, "este inacceptabila distrugerea culturala in 
favoarea celei economice". Chestiunea a ramas in coada de peste pana la o 
noua discutie ce va avea loc peste doua saptamani... 



26.03 - II adresez primarului Mazare o scrisoare la adresa de e-mail postata pe 
site-ul municipiului Constanta. Adresa imi este respinsa. Folosesc filiera de e-
mail a ministrului Nemirschi (fost viceprimar sub Mazare), in speranta ca epistola 
ii va parveni fostului sau sef. Ma refer la atitudinea sa avuta cu trei zile inainte, ii 
povestesc de ce imi pasa, ca bucurestean, de cele care se petrec in zona pe 
care el o pastoreste si ii readuc aminte cateva din hibele generate sub 
administratia acestuia, in domeniul protectiei mediului. I-am amintit despre 
desertificarea orasului amputat de zone verzi, depre locul 3 din coada ocupat in 
clasamentul capitalelor de judet inverzite, despre distrugerea penala a 4 hectare 
din parcul Tabacarie, despre dezastrul zonei Faleza Nord, despre calitatea 
execrabila a apei marii si a celei din lacul Tabacarie, despre postarea Acvaland-
ului de la Mamaia in imediata vecinatate a traficului poluant dintre Mamaia si 
Navodari. N-am uitat sa-i mentionez si despre mitocaniile adresate unor 
reprezentanti ai societetii civile in luarile sale de cuvant petrecute cu trei zile in 
urma. Astepam replica... 
27.03 - Adresam prin fax presedintelui si secretarului CGMB o cerere de 
interventie pentru 3 minute in cadrul plenului sedintei CGMB din 30.03.2009 
unde, printre alte PUZ-uri, se doreste si aprobarea proiectului Dambovita Center, 
proiect antibucurestean despre care ne-am exprimat in numeroase ocazii 
parerea. Sa vedem daca vom putea vorbi... 
30.03 - Jurnalul National publica sub iscalitura Moncai Andrei Capatos articolul 
"Dambovita Center va bloca Bucurestiul". Sunt citate parerile lui Nicusor Dan de 
la ONG-ul Salvati Bucurestiul si a unui reprezentant al Eco-Civica. Reprezentantii 
societatii civile isi exprima din nou argumentele pentru care ei considera de 
neacceptat materializarea acestui plan-mamut, total inadecvat zonei. 
- Am revenit de la sedinta CGMB unde proiectul Dambovita Center a fost votat 
de catre 28 din cei 51 de consilieri prezenti. In ciuda argumentelor aduse de 
reprezentantii unor ONG-uri care au afisat si cateva bannere. Votul 
reprezentantilor PDL, sustinuti si de arhitectul-sef Gheorghe Patrascu, nu a fost 
nominal, in ciuda propunerii unui consilier PNL. Au preferat sa se ascunda in 
multimea haitei. Au uitat ca peste 80% dintre ei au semnat Pactul pentru 
Bucuresti. Si ce daca si-au incalcat cuvantul dat? Disciplina de partid monolit 
conteaza. Le-am batut obrazul. Conslierul revolutionar Dumitru Dinca m-a 
apostrofat intrebandu-ma de ce le-am aratat gestul cu degetul pe obraz care 
semnifica un "Sa va fie rusine!". A ascultat explicatia mea, de data asta in 
particular si, intelegand despre ce este vorba, a recunoscut ca "probabil ca aveti 
dreptate". Si atunci de ce ati votat astfel, contra naturii si a normalitatii, domnule 
Dinca? Ce conteaza ca bucurestenii vor muri si mai bolnavi sau mai repede cu 6-
7 ani fata de restul romanilor? Ce conteaza daca ne vom desprinde decisiv in 
clasamentul lipsei sperantei de viata a europenilor? 
- Stirea de la TVR1 de la ora 20:00 din 30 martie, conform careia protestul unor 
ONG-uri care s-au opus proiectului Dambovita Center a fost contestat de 
reprezentanti ai societatii civile, a fost impanata cu huiduielile unor revolutionari 
sositi in aceasta zi in aceeasi sala, dar in alte scopuri. S-a creat astfel impresia 
ca ONG-urile ecologiste au in sanul lor membri de o factura huliganica. I-am 



intrebat pe cei de la TVR1 daca este vorba de o manipulare sau de o lipsa de 
profesionalism a reporterei acestui post de televiziune. 
01.04 - OUG 114 si OG 27 au fost subiectele  vedeta tocate de o distinsa 
adunare petrecuta la sediul Grupului pentru Dialog Social. Au fost si doi 
parlamentari, din partea PNL si, respectiv, PSD. Primarul Chiliman si 
reprezentantii unor ONG-uri au discutat despre "periculozitatea respingerii OUG 
114/2007". Trebuie urmarit interesul public, nu cel al beneficiarului (Chiliman). S-
a discutat si despre atitudinea unor primari gen Falca (Arad), Mazare (Constanta) 
sau Pendiuc (Pitesti) carora li se parea, conform unei Dezbateri Publice ce 
avusese la Camera Deputatilor, ca doar betonarea spatiilor verzi poate duce la 
dezvoltarea oraselor pe care le pastoresc. Am conchis, din partea ONG-ului 
nostru, ca "pe spatiile verzi nu trebuie pusa mazarea..."  
02.04 - Am fost invitati la Romexpo (salile Iorga si Balcescu) unde am asistat la 
un seminar intitulat GESTIONAREA DESEURILOR SI A APELOR UZATE 
INDUSTRIALE DIN ROMANIA. S-au spus, de catre vorbitorii autohtoni, multe 
banalitati, intr-o sala improprie pentru gazduirea unui asemenea eveniment, ce 
parea sustinut de sponsori importanti. S-a amintit si despre situatia catastrofala a 
depozitarii deseurilor de la noi. De asemenea, s-a vorbit despre directiva-cadru a 
deseurilor care abroga alte directive... S-a promis de catre reprezentantul 
Ministerului Mediului ca 15% din masa deseurilor de lemn va fi reciclata (!?). Am 
aflat cate ceva si despre firme din Franta care trateaza apele. Suportarea multor 
vorbitori nepriceputi si a unor banalitati a fost compensata de calitatea mesei 
servite la pranz. Intr-o pauza, PRO TV ne-a intrebat despre un proiect care va 
mai rade o bucata din Padurea Baneasa unde vor fi puse alte blocuri. I-am numit 
pe beneficiarii respectivi borfasi si criminali de mediu. La stirile respectivului post 
a aparut doar o secventa in care deplangeam distrugerea biodiversitatii... 
04.04 - Propunerii de colaborare sosita prin intermediar si prin e-mail din partea 
doamnei deputat Sulfina Barbu, sefa comisiei de mediu din Camera Deputatilor, 
ii raspundem favorabil, dar in anumite conditii. I-am adresat in prealabil cateva 
intrebari legate de atentatele ecologice generate pe teritoriul Sectorului 3, unde a 
fost aleasa ca deputat. I-am pomenit si despre Prisaca Dornei si despre cele 
peste 70% PUZ-uri ilegale semnate de primarul Negoita. Si nu numai. I-am cerut 
sa-si dea demisia din firma KVB Economic SRL, firma care fabrica studii de 
impact, mentionandu-i conflictul de interese generat de dubla ipostaza de 
membru al Parlamentului si om de afaceri in acelasi domeniu. I-am reprosat 
atitudinea partinitoare in disputa pe care unele ONG-uri au avut-o cu 
reprezentantii administratiei locale, cu cateva zile inainte. In final i-am promis 
colaborarea, dupa rezolvarea "inadvertentelor" semnalate... 
- "Gandul" ne citeaza in articolul PADUREA BANEASA - TRANSFORMATA IN 
PARC SI PRESARATA, EVENTUAL, CU VILE. Se citeaza in articol nastrusnica 
idee a aunui consilier CGMB care pe 100 de hectare din aceasta padure, ce va 
trebui trecuta in intravilan, sa se amenajeze un parc pentru bucuresteni. "Rolul 
padurii este este de zona sanitara. A incepe sa betonezi, sa poluezi cu fum de 
mici, carnati si gaze de esapament, inseamna sa deturnezi rolul padurii de 
plaman al Capitalei. Daca proiectul va fi aprobat de CGMB, il vom ataca in 
instanta" a fost declaratia unui reprezentant al Eco-Civica. 



05.04 - In Parcul Herastrau, alaturi de alte ONG-uri, am participat la o 
manifestatie intitulata EVACUATI  DIN PROPRIUL ORAS. Titulatura i-a derutat 
pe multi dintre trecatorii care initial nu si-au dat seama ca este vorba despre 
distrugerea spatiilor verzi si, pe cale de consecinta, despre perspectiva 
„evacuarii” evocate in titlu. Pancarte, bannere, lozinci si strigaturi au dezmortit 
atmosfera unei duminici obisnuite. Eco-Civica si-a afirmat punctul de vedere 
despre deteriorarea calitatatii mediului din Bucuresti la o portavoce, prin Dan 
Trifu si Niculae Radulescu Dobrogea, dar si prin invitatii nostri, avocata Paula 
Iacob si profesoara Uca Marinescu. Desi au existat mici stangacii in organizare, 
actiunea si marsul desfasurat pe aleile parcului au reprezentat un nou succes al 
principalului organizator, Liana Buzea de la Eco-Asist, ca si al reprezentantilor 
societatii civile, in general. 
07.04 - Remitem catre presa scrisoarea primita din partea unui consilier PNL al 
sectorului 6. Acesta ne semnaleaza ca 1500 mp din Parcul Drumul Taberei vor 
deveni restaurant in urma votului dat de consilierii locali. Este o noua faradelege 
a primarului Poteras. 
09.04 - TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA - 
PROVOCARI SI CONSTRANGERI ACTUALE a fost tema unei consultari intre 
membri ai Comisiei senatoriale de administratie publica, petitii si abuzuri si 
reprezentanti ai societatii civile. In Salonul Alb, senatorii Gabriel Berca (PNL) - 
Presedinte, Dumitru Oprea (secretar), Corneliu Grosu (vicepresedinte) si Lazar 
Magureanu (membru) au fost supusi unui tir al nemultumirilor reprezentantilor 
unor ONG-uri. Prin presedintele sau, Eco-Civica a incriminat birocratia 
autoritatilor locale care se comporta de parca nu am fi deja in Europa si 
necunoasterea legislatiei europene (exemplificand cu Legea 86/2000 care a 
transpus Conventia de la Aarhus), legile care se contrazic in multe cazuri, 
precum si fumatul soferilor RATB in mijloacele de de transport pe care le conduc. 
Totodata, a vorbit despre posibilitatea usurarii cu 50% a sarcinilor unor organe 
de control prin colaborarea cu ONG-urile. S-a mai mentionat si despre 
inexistenta pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor a modului in care au 
votat parlamentarii in comisii, despre inaccesibilitatea publicului la sedintele 
Consiliului Local a Sectorului 2, despre tarifele cerute pentru copierea unor acte 
in primarii (ce ajung in unele cazuri la 11 lei/pagina), despre nesanctionarea 
absentelor la sedintele din plen etc. Concluziile senatorilor au fost ca "s-a produs 
o dezmorteala a comisiei" (Dumitru Oprea) si ca "impreuna vom avea puteri 
mari". Sa vedem...  
- Tot "Gandul" ne cere punctul de vedere cu privire la secarea lacului Circului. 
Motivatia cu seceta vehiculata de reprezentantii primariei sectorului 2 este 
infantila si denota gaunosenia acestei administratii. Remintim ca tandemul 
Ontanu-Bagdasar (fosta arhitecta-sefa) a aprobat ridicarea ilegala a mamutului 
din str. Barbu Vacarescu pe un spatiu verde. Nu  s-a facut in prealabil un studiu 
geologic si astfel izvorul care alimenta lacul unicat ce gazduia lotusi egipteni a 
fost obturat de catre incompetenta si ilegalitatile generate de cei de la Primaria 
Sectorului 2. Un alt dezastru, de data acesta ecologic, marca Ontanu. 
10.04 - World Trade Center a gazduit conferinta CAPITALA CRESTE VERDE. 
Evenimentul a fost organizat de Primaria Capitalei, in stil american, avand-ul ca 



moderator pe Andi Moisescu. Amfitrioni si vorbitori in deschidere, au fost 
Primarul General Sorin Oprescu si Green Revolution (prin Raluca Fiser 
presedinta unui ONG mai nou, dichisit si cu bani), dar si presedintele ANPM, 
Mihail Faca. Intrebarile si raspunsurile puse la finalul acestui prim segment ne-au 
prilejuit o abordarea directa. Nicusor Dan (Salvati Bucurestiul), l-a iritat rau pe 
Sorin Oprescu cu cateva intrebari legate de proiectul Dambovita Center si de 
urbanismul blagoslovit de CTUAT, unde arhitectii desemnati accepta prea usor 
extinderea betoanelor si asfaltului in detrimentul spatiilor verzi. O individa agitata 
din PMB a venit la masa noastra si ne-a amenintat, chipurile luand apararea lui 
Oprescu, conform procedurilor fostei Securitati. Am reusit sa o inregistram. Am 
contrazis afirmatia secretarului de stat Mihai Faca conform careia "mirosul de 
rafinarie nu otraveste" si i-am explicat ca exista si solutii pentru neutralizarea 
cantitatii de lindan aflata intr-un depozit ce se gaseste pe traseul autostrazii 
Transilvania in zona Turda. "54% dintre locuitori considera ca poluarea este 
problema nr. 1 a Capitalei", "Proiectele din Baneasa sper sa ramana pe masa 
lor" si anuntarea unui parc de 8 hectare in Ghencea, sunt cateva extrase din 
spusele primarului Capitalei. Segmentele al II-lea, Transport (Reducerea 
emisiilor de CO2. Fluidizarea traficului bucurestean) si al III-ea, Aer & Spatii Verzi 
(Crestere spatiu verde pe cap de locuitor)  au trecut in revista intentii laudabile 
ale PMB. N-am putut sa nu remarc, in sens negativ, raspunsul Corinei Rugina de 
la ANPM care n-a reusit nici de aceasta data sa justifice datele eronate ale 
noxelor afisate pe panourile din Bucuresti. Sectiunea a IV-a si a V-a s-au referit 
la deseuri reciclabile si la gestionarea corecta si eficienta a apei. Am aflat din nou 
ca deseurile nu se recicleaza suficient ori chiar deloc, ca  statia de epurare de la 
Glina este tot in lucru si am primit sfaturi despre eficientizarea consumului de 
apa. Am aflat si ca 68% dintre gospodariile urbane nu stiu ce sa faca cu 
deseurile. „In anii urmatori va fi mai bine”, a fost concluzia reafirmata in incheiere 
si de Sorin Oprescu. 
12.04 - Jurnalul National si Gandul mentioneaza pareri ale Eco-Civica cu privire 
la amplasarea unor noi vile la marginea Padurii Baneasa, precum si in cazul 
ridicarii a doua turnuri de 40 de etaje in Vitan-Barzesti. Sunt alte gesturi 
antiecologice nefiltrate de catre CTUAT si A(R)PM Bucresti. Daca in cazul 
CTUAT putem sa afirman ca membrii sai sunt pe dinafara subiectului, in ceea ce 
priveste A(R)PM este vorba de incompetenta, inconstienta sau coruptie. 
13.04 - Radio France International ne-a invitat, prin Cozmin Ruscior, in direct 
pentru a vorbi despre economisirea energiei, posibila odata cu izolarea termica a 
blocurilor din Bucuresti. La emisiune a participat si ex-viceprimarul capitalei, 
actualmente secretar de stat, Razvan Murgeanu. Acesta a scos perla conform 
careia "populatia va trebui sa suporte acest efort", stiindu-se ca cel putin 
jumatate din locuitorii Capitalei nu pot dispune de cateva mii de euro necesari 
operatiei. A uitat ca pe vremea cand era viceprimar propovaduia plata de catre 
stat a termoizolarilor populatiei. Domnule Murgeanu, statul poate salva mari 
cheltuieli de la buget daca  guvernantii realizeaza reduceri la facturarea 
energiei... 
17.04 - Fotografiez un 4x4 pus cu o roata pe spatiul verde al unui arbore ce 
alcatuieste un aliniament stradal riveran parcarii Primariei Capitalei (langa 



Arhivele Nationale). Proprietarul-mitocan al BMW-ului negru avand numarul de 
inmatriculare B-68-HWD ar putea fi chiar salariat al PMB. Ii trimit poza fata-spate 
prin e-mail domnului Sorin Oprescu, rugandu-l sa ia masurile ce se impun. Langa 
pneul pus pe iarba era afisat pe un cos de gunoi indemnul PASTREAZA 
CAPITALA VERDE. Cu o saptamana in urma i-am trimis si primarului Ontanu o 
poza cu alt mitocan de 4x4 care si-a plasat un Volvo alb, avand nr. B- 95-XGJ, 
cu doua roti si treisferturi din caroserie pe iarba unui parculet aflat pe bd. 
Ferdinand colt cu Avrig. Facem pariu ca nu primesc raspuns de la niciunul dintre 
"adrisanti"? 
21.04 - Sesizam Primaria Sectorului 2 despre santierul abandonat de cateva luni 
ce zace inestetic in fata imobilului din bd. Ferdinand 141. 
22.04 - Instiintam Garda de Mediu despre cazul taierii ilegale a unui arbore la 
Barlad. Scrisoarea primita din partea barladeanului P.L. il acuza pentru acest 
gest pe Constantin Constantinescu, primarul Barladului, pomenind si despre 
deversarea unor deseuri toxice despre care Garda de Mediu locala fusese 
atentionata degeaba. Mai rau decat atat, conform celor primite prin e-mail, 
martorii care au sesizat tarasenia "au fost batuti cu bestialitate". 
23.04 - Arhitecta Cerasella Craciun ne-a delectat cu conferinta "Omul si calitatea 
vietii - metabolismul urban”. Domnia sa a scris o carte care demonstreaza fara 
putinta de tagada ca orasele sunt "fiinte vii si au un metabolism al lor". Din 
pacate aceste vietati sunt imbolnavite si ucise incet, zi de zi, de catre asa-zisii 
urbanisti, impreuna cu afaceristii imobiliari. 
24.04 - Ne exprimam parerea fata de subiectul unui articol aparut in Romania 
Libera. Acesta comenta interzicerea accesului biciclistilor in Parcul IOR (Al. I. 
Cuza - Titan) din sectorul 3. Consideram ca decizia lui Negoita & Co e gresita. 
Biciclistii si pietonii se pot tolera foarte bine. In ceea ce ii priveste pe 
automobilistii care circula prin acelasi parc, autoritatile locale nu au pareri... Un 
alt comentariu il facem in Evenimentul Zilei. Acolo, Sulfina Barbu declara ca 
"Pensionarii ar putea da amenzi pentru aruncarea gunoaielor". Ce afirmatie 
ridicola,  facuta de la tribuna cocotata prea sus fata de realitatea din strada! 
27.04 - Centrul Cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii ne-a invitat la o 
teleconferina in direct cu Washingtonul. Interlocutorul nostru a fost Juliet Eilperin, 
o "jurnalista de mediu" (enviromnent reporter) care lucreaza din 2004  la 
Washington Post. La intrebarea noastra privind un sfat fata de pasivitatea unor 
autoritati, ni s-a raspuns ca rolul ONG-urilor este sa atentioneze autoritatile si 
mass-media in permanenta. Bine ca ne-a luminat...  
29.04 - Depunem plangere prealabila catre CGMB prin care contestam HCGMB 
106 din 30.03.2009 prin care acest for aproba PUZ Dambovita Center. Motivatia 
noastra este cunoscuta. 
- Spicuim din sedinta de la A(R)PM - Bucuresti: 
*Se doreste ridicarea unui hotel si a unor locuinte colective la adresa Soseaua 
Bucuresti-Ploiesti 172-174. De la P+2 la P+10. Cu aviz de la CTUAT. Apa Nova 
a mai respins odata acest proiect ce avea ca solutie vidanjarea apelor generate 
de ocupantii cladirilor. N-a tinut... Existau insa aprobari de la „silvici' pe o bucata 
mare de padure. Ce conteaza ca pasarile se vor sinucide in geamurile derutante 



cu care nu sunt obisnuite, ce conteaza ca sute de arbori vor disparea. Multumim 
Apa Nova, deocamdata... 
*Noul Centru Comercial situat pe 8321 mp din bd. Nicolae Grigorescu nr. 18-A, la 
intersectia cu Liviu Rebreanu in sectorul 3, va genera raderea a peste 20 de 
arbori. Ce le pasa arhitectilor Florin Machedon si Stefan Dumitrascu sau 
primarului Negoita de aportul zonei verzi la depoluarea aerului si privirilor 
noastre... 
*SC ERH Grup Holding planuieste in strada Calderon nr. 37 din sectorul 2 un 3S 
+P +6. Pe zona protejata. N-au aviz de la Cultura si au probleme juridice cu 
terenul... "Nici o problema, aducem avizul de la Cultura" 
*Soare Niculae prin proiectantul Arway Design SRL vrea sa ridice un spatiu 
comercial in str. Frumusani nr 8A. Pe zona verde V1. Era o pila a ANPM: "Este 
forul nostru tutelar si trebuie sa-i dam", a afirmat reprezentanta APM Bucuresti. 
Alina Ifrim de la Prefectura doreste sa vada pozitia ANPM. 
*SC Tehnogrup SRL are chef sa construiasca pe bd. Timisoara 103 D din 
sectorul 6, pe 4,5 hectare, zece blocuri P+16 cu 2120 de apartamente. Spatiul 
verde "marca Poteras" este, ati ghicit, de circa 2,5 mp/riveran. Adica de peste 
zece ori mai putin decat prevede OUG 114/2007. Eco-Civica s-a opus din nou. 
Decizia este in mainile APM Bucuresti, adica a Agentiei de Praduire a Mediului 
din Bucuresti. 
*SC Ocasion 2002 Impex SRL urmareste legalizarea unei constructii ridicate in 
2002 care nu avea autorizatie de construire. In traducere, intrarea in legalitate a 
restaurantului ridicat banditeste de catre Virgil Carstea, seful ALPAB de la acea 
vreme, pe malul lacului Cismigiu. Am trimis-o la plimbare. 
30.04 - Domnul Ulici Viorel ne aduce dovezi privind anomalii ecologice petrecute 
intr-un sat din Maramures. Am cerut cateva imagini si completari . Acolo un 
individ certat cu legea, care detine si un gater ce functioneaza ilegal, a mutat si 
albia unui parau. C-asa "a vrut muschii lui". Vom remite sesizarea si dovezile 
Garzii Nationale de Mediu. 
04.05 - Ambasada SUA, prin Centrul Cultural, ne-a invitat la o masa rotunda 
avand ca tema «Reciclarea, energia alternativa si reducerea emisiilor de gaze - 
modalitati de colaborare pentru institutiile de stat, ONG-uri si companiile "eco"». 
Invitata de onoare a fost doamna Kathleen Rogers, avocat de mediu, care de 
curand lucreaza pentru guvernul american. Am aflat printre altele ca si americanii 
stau prost cu eficienta retelelor electrice care trebuie refacute, ca Irlanda isi 
recicleaza gunoiul in China, ca peste 50% din reprezentantii guvernului provin 
din ONG-uri si ca actualul guvern este cel mai progresist din 1980 incoace. Am 
intrebat-o pe KR cine suporta refacerea si modernizarea din punct de vedere 
energetic a cladirilor in Statele Unite. Raspunsul domniei sale a fost ca oricum 
populatia plateste direct sau indirect prin autoritatile locale sau guvernamentale. 
Exista insa o retea de voluntari care merg din casa in casa si incearca sa-i 
convinga pe ceteteni despre avantajele imbunatatirii termice a cladirilor. "60% 
dintre cetateni renunta la proiectele care afecteaza mediul" (KR). M-am nimerit la 
masa alaturi de domnul Silvian Ionescu, Comisarul General al Garzii de Mediu. 
N-au iesit scantei... 



06.05 - La sedinta CTUAT s-a discutat ridicarea unui P+9 in piata Lahovari. 
Autorul proiectului, arh. Florin Machedon. Arh. Dan Marin a afirmat : "Azi se 
intampla ceva penibil. Se revine pentru a-i toca pe astia pana cedeaza. Comisia 
si-a facut datoria si s-a pronuntat impotriva. Avizul dat de la Comisia de Cultura e 
ilegal. Asteptam ancheta de la Cultura a acestui Damian". Arh. Rosu: "Unde este 
respectul fata de istorie, fata de ceea ce avem si fata de bijuteriile existente?" 
Arh. Gabrea (seful CTUAT): "Documentele sunt convingatoare". Dan Marin: "o 
separare intre urbanism si arhitectura e inacceptabila". 
 *In Aleea Teisani (tarlaua 468), pe strada Padurea Pustnicul si in Padurea 
Baneasa, firma Impact isi propune sa edifice, pe 50 de hectare, Ansamblul 
Greenfield. Pe zona V7. Fara rezolvarea situatiei juridice. Cu incalcarea Codului 
Silvic si a OUG 114/2007. Arhitectul-sef Patrascu are din nou o atitudine de 
dusman al spatiilor verzi "care stau in fata progresului". Este sustinut de Ioana 
Radulescu, fosta arhitect-sef la sectorul 1, autoarea proiectului. Doamna 
Chiliman (de la Centrul de Proiectare Urbana a PMB): "sunt acolo sute de 
parcele, nu putem prezenta aici pete albe". 
*Un beneficiar doreste realizarea un cimitir in strada Sebastian nr. 88, In mijlocul 
orasului! "E aberant!", afirma arh. Tiberiu Florescu. Cineva afirma in gluma ca 
"este o sansa pentru spatiul verde"... 
*PUD Parcul Cismigiu, Ansamblul Debarcader, proiectant BIA arhitect 
Magdalena Jora. Beneficiarul, dupa ce a fost respins la Agentia de Protectie a 
Mediului pentru ca nu avea autorizatie de construire a restaurantului ridicat inca 
din 2002, incearca sa schimbe „adrisantul". Spera ca poate va merge aici, la 
Urbanism. Afectata de peste 7 ani de catre Virgil Carstea, initiatorul acestei 
afaceri ilegale amplaste pe teren V1, in zona protejata, Gradina Cismigiu va fi 
scutita de o asemenea cosmelie care nu are nici autorizatie sanitara de 
functionare. 
 *Firma unui celebru arhitect spaniol, Ricardo Bofill, vrea sa ridice un mare 
complex  pe 12 hectare din sectorul 6. PUZ-ul aprobat si situat in strada Pomilor 
nr. 17 si strada Dudului nr. 4 ar deveni un nou centru al Bucurestiului in cartierul 
Giulesti-Sarbi. In locul respectiv ar aparea blocuri cu inaltimi de peste 100 metri, 
pe malul lacului Morii, langa insula de acolo. Proiectul este interesant. Spatiul 
verde/locuitor este identic cu cel existent in sectorul 6, adica sub 3mp/cetatean... 
07.05 - Darwin Residence SRL solicita aprobarea unui PUZ pentru a ridica 
locuinte rezidentiale pe 30.800 mp in comuna Tunari. 35 de blocuri P+4! 2964 
locuri de parcare. 11630 mp de spatiu verde. Spatiul verde/locuitor este de sub 2 
mp! Ne exprimam totalul dezacord fata de aceasta noua imbecilitate la care 
ARPM, daca accepta acest PUZ, ar putea deveni complice. Cine putea prezenta 
si sustine aceasta noua gogomanie urbanistica? Doamna Strainescu! 
*Manastirea Samurcasesti din centrul Bucurestiului, situata pe teritoriul 
Mitropoliei, tine neaparat sa cladeasca un bloc de P+4, cu spatii comerciale, 
langa biserica sa. Anomalia acestei simbioze ciudate remarcata de comisia de 
analiza a proiectelor a fost contestata mitocaneste de catre reprezentantul-
proiectant al firmei AVIZ SPRINT, un oarecare Alin. Agresivitatea si proasta 
crestere a acestuia au lasat un gust amar membrilor Comisiei Special Constituite 
pentru discutarea proiectelor ce pot avea impact asupra mediului de la ARPM. 



*SC Edilitar Mancini SRL SI Constantinof Marin intentioneaza sa inalte in 
Dudesti, pe str. Vasile Toneanu nr. 4-6, un imobil P+1, cu functiuni de hotel, 
birouri si locuinte. In zona protejata! 
10.05 - Alaturi de GDS, Ordinul Arhitectilor din Romania, Salvati Bucurestiul! si 
alte cateva ONG-uri am participat le un protest in fata Strandului Tineretului. Desi 
anuntat cu o saptamana inainte, personalul de paza al bazei sportive (pervertita 
la spatii comerciale si avand si perspectiva de a deveni o afacere imobiliara) nu a 
permis nici intrarea mass-media in incinta. Aceasta ar fi putut constata paragina 
locului si promisiunile gaunoase ale lui Octavian Bellu. Ar fi constatat si 
nesimtirea fata de fenomenul sportului  si miscarii ale actualului ministeriat Ridzi. 
Aici, chiriasii locului au impus preturi de acces prohibitive la terenurile de tenis 
pentru membrii Clubului Tache Caralulis care functiona in incinta de peste 40 de 
ani. Este de fapt  lupta intre cei care doresc miscare si oxigen contra celor carora 
le pasa doar de volumul buzunarelor lor. Se poate trai fara oxigenare, domnilor 
Puiu Popoviciu si Sorin Rosca Stanescu & Co? 
11.05 - Primim multumiri pentru consilierea acordata unor cetateni din sectorul 6. 
Sfaturile noastre au contribuit la reusita stoparii construirii unor parcari pe spatiul 
verde adiacent blocului din strada Garleni nr. 8. Semneaza doamna Laura 
Bogaciu. 
- Depunem la registraturile autoritatilor in cauza sesizarile facute de noi la 
Primaria Sectorului 5 si la Primaria Capitalei. Incercam astfel sa stopam 
distrugerea unui parc situat in imediata vecinatate a Ministerului de Interne. 
Spatiul verde existent urma sa fie inlocuit cu monumentul Holocaustului. Deja a 
fost indepartat de acolo gardul viu. Sesizarea primita ieri venea din partea unor 
functionari ai ministerului riveran. De ce pe un spatiu verde amenajat, domnilor 
Vanghelie si  Oprescu? 
12.05 - Cu ocazia implinirii a 20 de ani de la lansarea revistei "22", la care am 
fost si colaborator pe probleme de ecologie, a fost decernat titlul de Omul Anului 
lui Nicusor Dan, seful ONG-ului Salvati Bucurestiul. De fata au fost si Traian 
Basescu si multa protipendada politico-jurnalistica. Au participat chiar si 
intelectuali... 
- La Camera Deputatilor urma sa se mai desfasoare o runda pentru promovarea 
OUG 114/2007. Din nou neintrunirea cvorumului a fost vinovata de tergiversarea 
special planificata... 
14.05 - Spicuim din CAT-ul saptamanal al ARPM Bucuresti: 
- SC Artbau International SRL isi doreste in sectorul 4 un PUZ in Bd. Metalurgiei 
colt cu Drumul Dealul Bradului pentru un Cash & Carry. Constructia era deja 
executata! Nu avea nici certificat de urbanism, nici aprobarea celor de la 
circulatie, schimba si harta strazilor, ocupa si spatiul verde. Cine poate incerca 
promovarea unui asemenea proiect avorton? Vestita doamna Strainescu! 
- Universitatea Bioterra din Bucuresti vrea sa construiasca in strada Madrigalului 
nr. 78, intrarea Recea nr. 4-6 si intrarea Muntii Gutinului (poate Gutaiului!) 
imobile cu functiuni administrative. Pe malul lacului, in zona V4! 
- SC Edilitar Mancini SRL si Constantin Marin revin si incearca din nou sa obtina 
un acord de madiu da la APM Bucuresti pentru ridicarea unui P+11 intr-o zona 



protejata, pe strada Vasile Toneanu colt cu Dudesti, in sectorul 3. Fara aviz de la 
cultura... 
- SC Cosimtei SRL doreste Acord de Mediu pentru construirea unui imobil in 
strada Tuzla nr. 39 din sectorul 2. 131 de apartamente pe 2300 mp in 3S+P+11 
cu 30% spatiu verde (700 mp). Adica aproximativ 400 de locuitori pe 700 mp de 
zona verde. Unui locuitor ii revin sub 2 mp de spatiu verde. Adica de circa 15 ori 
mai putin decat prevede OUG114/2007. Ce faceti domnule Ontanu & Co. S-a 
auzit acolo ca am intrat in Europa? 
17.05 - SALVATI LACUL CIRCULU!I a fost o actiune desfasurata la fata locului 
de ONG-uri carora le pasa de blasfemia creata in zona. Alaturi de alti 
reprezentanti ai societatii civile, Eco-Civica si-a exprimat punctul de vedere 
privitor la aceasta crima ecologica de care se face vinovata Primaria Sectorului 
2. Apa forata din cateva puturi aflate in vecinatate este deja pompata in lacul in 
care cresteau lotusi egipteni ce erau alimentati de izvoare ancestrale, obturate 
ulterior insa de un imobil ridicat in vecinatate, pe strada Barbu Vacarescu. Ce 
folos ca nu vom mai avea flora si fauna de dinainte? Buzunarele arhitectului 
acestui mastodont si cele ale tandemului Ontanu-Bagdasar s-au gomflat... Cui ii 
mai pasa de soarta rablagitei vaci de muls denumita mediu, tovarasi 
administratori ai momentului? 
18.05 - Cateva ONG-uri au protestat in vecinatatea demolarilor executate 
concomitent cu actiunea noastra in strada Icoanei nr. 13. Zona istorica si 
monumentele de arhitectura cad in continuare rapuse de dispozitii imbecile date 
de acest Damian care are pe constiinta disparitia marii majoritati a cladirilor 
monument din ultimii 15 ani. Cu tot taraboiul iscat de noi si mediatizat destul de 
mult, se pare ca si soarta cladirii de la nr. 13 va avea acelasi destin. Aici urma a 
se ridica un hotel de P+5. Ilegal, in zona protejata. Sa vedem... 
- La orele 18.00, Institutul Cultural Roman a tratat subiectul PRIVATIZAREA 
SPATIULUI PUBLIC. S-a declansat din nou disputa intre alde Gheorghe 
Patrascu, actualul arhitect-sef al Bucurestiului si unele ONG-uri (carora li s-a 
alaturat si Ordinul Arhitectilor din Romania) pe tema spatiilor verzi si a 
constructiilor care le decimeaza. Petre Guran de la Ministerul Culturii se vaita ca 
"nu exista resurse umane" pentru stoparea degradarii spatiului cultural. Acest 
domn a cerut sprijinul societatii civile in "razboiul  pe viata si pe moarte dintre 
Minister si profitori" Arhitectul Dan Marin (OAR) a spus ca "statutul de domeniu 
public e interpretat uneori aberant". "Lor li se pare ca arborii dati cu var 
reprezinta ceva foarte frumos; poate la tara, nu in Bucuresti". Hardaie plantate, 
afaceri in spate este concluzia noastra privind gaselnita remarcata si de catre 
acest membru al Ordinului Arhirtectilor, apropo de inverzirea forcepsata a 
Capitalei cu ajutorul acestor macroghivece. Nicusor Dan a afirmat ca "statul 
pierde lupta cu privatul" si ca "spatiile verzi dintre blocuri sunt vanate de rechinii 
imobiliari". S-a pomenit si despre inactivitatea Inspectoratului de Stat in 
Constructii, unde la nivel de Bucuresti a devenit adjunct tocmai Adriana 
Bagdasar, fosta demolatoare de cladiri de patrimoniu si distrugatoare de spatii 
verzi din sectorul 2, sector unde a avut functia de arhitect-sef. L-am informat pe 
scriitorul Ion Manolescu ca ONG-urile exista si ca sunt considerate "amestec in 
treburile interne ale unor autoritati". Le-am povestit celor de fata despre 



performantele antiurbanistice ale lui Ontanu, Negoita si Poteras. Le-am reamintit 
despre legatura dintre neoxigenare si statisticile catastrofale ale sanatatii 
bucurestenilor. Deh, vorbe de discutie... 
20.05 - Eco-Civica a avut un membru in juriul Parcurile Viitorului. Vreo 35 de 
proiecte inscrise la un concurs de amenajare al unui parc din Constanta (situat 
pe 1,5 hectare in zona CET) au fost analizate pe parcursul a peste opentru ore 
de catre specialisti ai domeniului. Petrom este la al treilea an consecutiv in care 
incearca sa compenseze si prejudiciile pe care le aduce, mai mult sau mai putin 
voluntar, mediului din Romania. Printre membrii juriului, viceprimarul Constantei, 
Radu Stan. I-am impartasit acestuia parerile noastre despre performantele 
antiecologice ale primarului Mazare. Dintre acestea i-am evocat Aqua Land-ul 
amplasat in proxima vecinatate a soselei poluante, strazile desertificate, 
diminuarea spatiilor verzi, porcaria cu Parcul Tabacariei amputat de un 
supermarket, dezastrul zonei Faleza Nord etc. Gazduirea noastra, a juriului, la 
Novotel, tratatiile si tratamentul primit din partea amfitrioanei-gazda, Mona 
Nicolici au reusit sa ne faca sa ne simtim bine dupa o activitate destul de 
solicitanta. 
21.05 - CAT-ul de la ARPM a avut cateva solicitari nastrusnice. Mentionam 
dorinta SC Ambiance Resort SRL care prin proiectantul SC Rostrada SA insista 
sa ridice un hotel de P+6 la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 166. Pe spatiu 
verde (V5) si lipit de padure. Ii cerem acordul silvicilor, al celor de la circulatie si 
de la biodiversitate... SC Rupeco Entreprises SRL vrea sa ridice un ansmblu de 
locuinte rezidential in satul Petresti, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Aceasta 
presupune un ansmblu medieval pe 33 hectare cu 400 de apartamente. Miroase 
a kitsch... SC American International Contractors - Special Projects SRL 
intentioneaza sa ridice 9 corpuri de cladiri ale viitoarei ambasade a SUA pe 
soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 44. Zona patronata de Puiu Popoviciu era 
destinata locuintelor si nu ambasadelor... 
23.05 - Fotografiem ultimele imagini ale Cascadei Urlatoarea din zona Poiana 
Tapului-Busteni. Apele sale nu vor mai putea fi admirate ducandu-se la vale 
pentru ca vor fi retinute de un baraj de beton si capturate cu ajutorul unor 
conducte (total inestetice) pentru uzul imobiliarului ce s-a dezvoltat in zona. Ce 
facem cu uciderea turismului accesibil pentru pietoni din acesta zona, doamna 
„ministresa” a turismului, Elena Udrea? 
27.05 - La CTUAT am asistat la discutiile privind PUZ-ul zonei ce cuprindea 
Calea Dorobantilor 16-18, strada General Ernest Brosteanu nr. 4-8 si strada 
Eminescu nr. 27 din sectorul 1. Aici, intr-o zona protejata, arhitectul Dorin Stefan 
doreste ridicarea unui P+17. Nicusor Dan de la Salvati Bucurestiul si-a spus 
punctul de vedere ca reprezentant al locatarilor din zona care se opun ridicarii 
acestui turn de 60 de metri. O lista cu 500 de semnaturi a confirmat opozitia fata 
de acest proiect "inalt si dens" (Dan Marin). Cum sub patronajul arhitectului-sef al 
Bucurestiului, Gheorghe Patrascu, s-a neglijat din nou aspectul spatiilor verzi al 
proiectului, prin care nu se tinea cont decat de procentele de verdeata, nu si de 
aportul acesteia asupra oxigenarii riveranilor, am cerut cuvantul. Le-am povestit 
membrilor acestei comisii de urbanism si de arhitectura cate ceva despre gradul 
de oxigenare a sangelui care reflecta starea de sanatate a fiecaruia dintre noi, 



despre modificarile acestui parametru al sanatatii noastre care se datoreaza unui 
trafic intensificat, despre OUG 114/2007 care prevede (conform celor abilitati cu 
problematica sanatatii din UE) 26 metri patrati de spatiu verde pe locuitor pana in 
2013, despre intrarea noastra in UE care este tratata cu indolenta de catre unii 
arhitecti sau sefi ai administatiilor locale, despre proiecte care ucid bucurestenii 
mai repede decat ar trebui, despre statistici sinistre ale sanatatii noastre. S-a 
revoltat agresiv arhitectul-sef considerand cele spuse de mine drept "prostii". N-
am ramas dator reprosandu-i ascunderea in spatele unor cifre inventate de catre 
cei de la spatiile verzi care reprezinta si asa sub 50% din ceea ce ar trebui sa 
existe in Bucuresti si ca actuala tendinta de betonare a zonelor Capitalei, inclusiv 
prin demolarea unor cladiri monumentale, aduce metropolei un prejudiciu 
insurmontabil. Nu am putut sa nu remarc si mecanicismul gandirii unor arhitecti, 
conform carora "ONG-urile se opun dezvoltarii orasului". Penibil! 
28.05 - De sarbatoarea Inaltarii, la CAT-ul ARPM, domnul Odeh Kader doreste 
sa ridice 44 de case in satul Pasarea din Branesti pe loturi de 300 mp. Nu 
conteaza ca nu are utilitati... 
- Aflam cu stupoare ca noul director al APM Ilfov este Ninel Peia. Un speculant 
imobiliar cu vechi state in distrugerea mediului din Ilfov. Il vom ajuta sa 
paraseasca acest post de lup la stana! 
29.05 - Primesc fotografii recente din partea unei vizitatoare a Parcului Barbu 
Stirbei din Buftea. Putem admira porcariile generate de patronii cumparatori aflati 
in cardasie cu autoritatile locale, dar si nerespectarea promisiunii acestora facute 
cu ocazia prezentarii proiectului in fata comisiei de la ARPM. Vom publica 
materialul in mass-media. 
31.05 - La solicitarea unei persoane, m-am deplasat in zona locuintelor ridicate 
de ANL, undeva in zona din spatele Romexpo. Aportul noroiului (uscat si devenit 
praf apoi) adus de riveranii acestui cartier respiratiei bucurestenilor este 
semnificativ. Strazile inca neasfaltate si o groapa de gunoi situata in vecinatate 
fac un infern din viata locuitorilor acestui nou mare cvartal. Domnule Chiliman, 
poate miscati ceva pe acolo... 
02.06 - Intalnirea dintre Nicolae Nemirschi si stajfful sau cu ONG-urile de mediu, 
programata intr-o saptamana de actiuni prilejuite de Ziua Mediului ce se va 
sarbatori la 5 iunie, a avut loc in incinta Institutului Geologic din sos. Kisseleff nr. 
2. Cei din ONG-urile prezente s-au axat mai ales pe obtinerea de fonduri. Si 
Delta Dunarii a fost abordata in mod destul de platonic. Reprezentantii Eco-
Civica nu au ratat ocazia sa-i comunice ministrului mediului cateva pareri si 
reprosuri. Astfel, Dan Trifu, exemplificand cu cateva cazuri, a cerut compensarea 
padurii taiate pentru construirea soselelor de centura si a autostrazii, precum si 
respectarea regimului ariilor protejate din imprejurimile Capitalei. Tot el a acuzat 
Ministerului Mediului de tergiversarea programului CASA VERDE. Niculae 
Radulescu Dobrogea i-a imputat ministrului Nemirschi neluarea in considerare a 
propunerilor de solutionare a situatiei haldelor de steril si chimicale depuse pe mii 
de hectare ale teritoriului tarii, arii ce ar fi putut fi redate circuitului economic. De 
asemenea, i-a incriminat nefolosirea capacitatii ONG-urilor si a Agentilor Ecologi 
Voluntari, reamintindu-i ca Garda de Mediu a fost infiintata la propunerea noastra 
in anul 2000. Eco-Civica l-a avertizat pe ministru ca cianurizarea tarii prin 



intermediul firmei canadiene Rosia Montana Gold Corporation este o actiune 
impotriva Romaniei. Totodata, i-am adus la cunostinta, mentionand chiar un caz 
aparut in timpul sedintei desfasurate atunci (cand cineva sesiza taierea unor 
arbori in Parcul Giulesti), indolenta unor functionari ai Garzii de Mediu care, in loc 
sa preia sesizarile de le ceteteni la telefonul verde 0801010101, folosesc metoda 
pasarii pisicii moarte. In final, l-am informat si despre uciderea spectaculoasei 
cascade Urlatoarea a carei ape au fost captate prin intermediul unor conducte si 
betoane, iesind astfel din circuitul turistic usor accesibil din zona Busteni-Poiana 
Tapului. Intrebati de reprezentantii mass-media despre parerea avuta fata de 
aceasta intalnire, ne-am exprimat unele rezerve cauzate si de raspunsurile 
inexistente de pana acum la sesizari facute cu luni de zile in urma. Mi-as dori sa 
ma fi inselat... 
03.06 - PROIECTUL ROSIA MONTANA O CRIMA IMPOTRIVA ROMANIEI este 
titlul din "Financiarul" care reproduce o declaratie facuta de Niculae Radulescu 
Dobrogea de la Eco-Civica. In articol se mai aminteste si pozitia noastra in 
cazurile deja cunoscute ale proiectului Dambovita Center, dar si reusita 
metamorfozarii proiectului Parklake Plaza din parcul IOR (Titan). Ca urmare a 
aparitiei articolului am primit o felicitare de sustinere din partea doamnei 
Stephanie Roth, membra a unui ONG din Germania. 
- Jurnalul National mentioneaza contributia Eco-Civica la realizarea Normelor de 
Protejare a Spatiilor verzi care vor deveni Hotarare a Consiliului General a 
Municipiului Bucuresti. Din pacate, segmente importante ale propunerii noastre 
au fost eliminate. Dintre ele mentionez: neobligarea celor care deja au taiat 
arbori din Bucuresti sa planteze compensarile retroactiv ori nepedepsirea celor 
care au facut sa dispara banii incasati pentru plantarile compensatorii. Si nu 
numai... 
- Dan Trifu a aratat celor de la Realitatea TV ce se pune la cale in Parcul 
Tineretului pe cele doua hectare retrocedate de Primaria sectorului 4. Speram ca 
strigatele disperate ale riveranilor sa poata fi auzite si de autoritatile inputernicite 
in a gasi solutii de stopare a distrugerii acestei portiuni de parc intrate in posesia 
vestitei latifundiare penale Marioara Micsunescu. 
05.06 - Gala de Excelenta organizata de Ministrul Nicolae Nemirschi cu ocazia 
Zilei Mondiale a Mediului la Palatul Parlamentului a avut o ambianta cam 
decibelica. Doar jumatate din mesele aranjate in Sala Unirii au fost ocupate de 
invitati. Am putut constata ca practic nimeni de la alte partide politice in afara 
PSD-ului (reprezentat de Ion Iliescu) nu a fost de fata. S-a fumat fara jena! 
Bunele intentii ale ministrului sunt deocamdata cel putin sterile. La propriu si la 
figurat. Au fost premiate personalitati academice ale profilului si in plus cateva 
proiecte. S-a mancat bine... 
- Mentionez cu intarziere adresele Eco-Civica inregistrate la Prefectura, prin care 
ceream stoparea distrugerii celor 300 mp ai parculetului de la Brezoianu pe 
amplasamentul caruia va fi construit Monumentul Holocaustului. Consideram si 
acum, ca asa cum prevede legea mediului, "Este interzisa schimbarea destinatiei 
spatiilor verzi". 



- Printr-o sesizare adresata primarului comunei Gradistea din Ilfov solicitam 
anularea unui certificat de urbanism emis catre Ungureanu Sorina-Elena care 
dorea sa-si ridice o locuinta pe 1205 mp in SIT NATURA 2000. 
- Primim o felicitare neasteptata din partea Agentiei Nationale pentru Protectia 
Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania. O fi 
urmarea exprimarii unui punct de vedere de acum cateva zile cu privire la 
falsificarea unor bauturi si alimente, parere ce am facut-o in cadrul unei emisiuni 
de la OTV? 
- Ca urmare a unei solicitari din partea unei persoane particulare, il sesizam pe 
primarul Andrei Chiliman cu privire la anormalitati ecologice si urbanistice 
existente actualmente in cartierul  ANL din spatele Romexpo. Ii relatam despre 
accesul riveranilor obligati sa treaca pe o unica artera de circulatie (proprietate 
privata?!) si lipsita de trotuare, despre cel putin doua strazi pline de gropi, 
neasfaltate, precum si despre vecinatatea insalubra a unui loc de colectare a 
gunoiului. Il rugam sa ne transmita data rezolvarii anomaliilor fotografiate si 
semnalate. 
07.06 - La CAT-ul APM Bucuresti, Soare Nicolae solicita acord de mediu pentru 
construirea unei cafenele in strada Frumusani din sectorul 4. Pe un spatiu V1A! 
La fel ca si Calinescu Marian care doreste tot pe V1A, in sectorul 3, pe Splaiul 
Unirii, terenuri de minifotbal. Si Golden Blitz tot in zona clasificata V (verde) 
intentioneaza sa construiasca. Cei de la SC Tesko Frig Romania SRL vor 
ridicarea unui imobil, de asemenea pe V1, in sectorul 3, pe Splaiul Unirii nr. 703. 
Toti sunt niste borfasi de mediu. Exceleaza in aceasta ipostaza cei de la sectorul 
3... 
09.06 - Il sun din nou pe Comisarul-sef al Garzii de Mediu Prahova pentru a-l 
intreba care a fost rezultatul investigatiilor pe care le-am solicitat pentru zona 
Poiana Tapului. Raspunsul a fost ca nu au avut inca timp pentru deplasare... 
10.06 - Un reprezentant al Eco-Civica a fost din nou invitat la emisiunea lui Silviu 
Alupei de pe OTV. Subiectul a fost berea falsificata si E-urile toxice adaugate 
acestei ape carbogazoase colorate. 
- I-am expediat ministrului Nemirschi poze si o explicatie despre porcaria ce se 
desfasoara in proxima vecinatate a cascadei Urlatoarea. Facem pariu ca nu se 
va lua nici o masura? 
11.06 - Se solicita in CAT-ul de la ARPM, de catre SC Edilitar Mancini SRL si 
Constantin Marin, un acord de mediu pentru ridicarea unui bloc 2S+P+11 la 2 
metri de un imobil din strada Vasile Toneanu nr. 4-6, colt cu Dudesti nr. 144-146. 
Solicitarea s-a facut in urma emiterii unei hotarari a Consiliului Local al Sectorului 
3. II cerem sa construiasca doar un P+2 (conform urbanismului zonei) si sa 
obtina acordul notarial al vecinului. O alta solicitare pentru un acord de mediu 
este cea a SC Top Mission SRL. Acestia doresc ridicarea a 14 blocuri in sectorul 
2, pe soseaua Dobroiesti numerele 95-101, 101B, 107-111, 111A, 113. 
Reprezentantul Directiei de Urbanism a PMB califica cererea drept ilegala, iar 
acordul dat de Primaria Sectorului 2 ca abuziv. Se incalca Ordonantele de 
Guvern nr. 27 si 114/2007. Eco-Civica era oricum de aceeasi parere... Pe un 
poligon al armatei din soseaua Antiaeriana nr. 6 din sectorul 5 SC Isostrat 
Technology Rutary SRL planuieste un ansamblu de locuinte pe cele 16 hectare 



reprofilate. Cu blocuri P+8 si P+10. Poate ca ar fi fost loc si de un parc... Cata 
naivitate din partea noastra... 
- Un fel de tambalau cu iz ecologic a fost organizat de catre cuplul Ministerul 
Mediului-Televiziunea Romana undeva intr-o incinta si o curte a TVR. Genericul 
actiunii, MISCAREA DE RECICLARE, s-a dorit a fi o lozinca mobilizatoare a unei 
noi abordari afisate de ministrul Nemirschi. Texte puerile legate de reciclare ne-
au facut pe unii dintre noi, satui de tromboanele oficialitatilor aflate "en titre", sa 
consideram ca s-au mai cheltuit niste bani pentru inca o actiune bifata in 
calendarul curricular. Muzica bubuitoare a "Sarmalelor Reci" i-a speriat pe 
vegetarienii linistiti care s-au retras acasa, devreme. Din nou domnul Nemirschi 
s-a aratat interesat de propunerea noastra cu haldele de steril si de cazul 
cascadei Urlatoarea. Am primit chiar si o noua adresa de e-mail a unei 
colaboratoare de-a dansului care cu siguranta (!?) ii va transmite randurile 
noastre. S-a mancat, exotic si ecologico-vegetarian. S-au batut tobele la propriu 
si la figurat. S-a fumat activ si pa(r)siv... 
15.06 – Ii transmitem primarului Sorin Oprescu scrisoarea primita de la Veronica 
Iftode, o colega de la Clubul Alpin Floarea de Colt. Aceasta se plange ca nu mai 
poate ajunge la trenul personal de la ora 6.16 dimineata, cu care mergem 
sambata la munte, din cauza teritorialitatii celor cateva haite de caini aflate in 
zona strazilor cu nume de compozitori din Floreasca. Vom primi oare vreun 
raspuns si de la primarul Ontanu caruia i-am transmis si lui gandurile electronice 
ale acestei persoane disperate de avantul belicos si „decibelicos” al patrupedelor 
nocturne? 
16.06 - Ne-am plimbat vreo doua ore cu cei de la Antena 3 carora le-am povestit 
despre starea spatiilor verzi din Bucuresti, despre calitatea aerului, despre 
parcurile Capitalei. Nu stiu cand va fi difuzata emisiunea si cat anume din ceea 
ce le-am spus va aparea pe „sticla”... 
17.06 – Primim o scrisoare de multumire (prin e-mail) pentru interventia pe care 
am avut-o pentru salvarea Parcului Duca (de langa Gara de Nord, printre 
blocuri). Mesajul este insotit de fotografii edificatoare pentru frumusetea si 
vegetati deosebita a parcului respectiv, fotografii pe care le vom posta pe site-ul 
nostru.. Aflam ca inca se incearca 
18.06 - Aflam ca afaceristul imobiliar Ninel Peia, cel care a fost uns ca director 
coordonator al APM Ilfov, ar fi renuntat la cele 120 de milioane de lei (pe care 
declara ca ii castiga din ipostaza de administrator al afacerilor sale) pentru 17 
milioane cat castiga acum ca sef al Agentiei pentru Protectia Mediului din Ilfov. 
Deh, ce ti-e si cu sacrificiul unora ce se supun sarcinilor acestea de partid... 
- SC Ocasion 2002 Impex SRL insista sa-si legalizeze PUD Ansamblu 
Debarcader din Cismigiu. Respins de doua ori, dat fiind ca nu a avut autorizatie 
de construire pentru porcaria pe care a realizat-o inca din 2002 (in parteneriat cu 
Virgil Carstea care a semnat in calitate de director ALPAB), reprezentantul 
Ocasion a schimbat tactica, venind la prima ora, desi lucrarea respectiva figura la 
punctul 11 pe ordinea de zi. Reprezentantii ARPM, care stiau exact ce hram 
poarta acest caz, au decis ca "nu se modifica indicatorii urbanistici si nici 
functiunea zonei", concluzionand: "PUD-ul urmeaza a fi supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu". Cand am constatat magaria facuta de catre 



aceasta autoritate condusa de directorul Mihaela Saceanu (PDL), ai carui 
subalterni au incercat sa-i paseze pe cei prezenti din Comisia de Analiza 
Tehnica, noi, Eco-Civica, impreuna cu reprezentantul Prefecturii si cel al Directiei 
de Urbanism a Bucurestiului, am contestat blasfemia ecologica pe cale de a se 
materializa. I-am remis directoarei Saceanu punctul nostru de vedere, 
reamintindu-i ca PUD-ul nu are la dosar autorizatie de construire si nici acceptul 
urbanistilor pentru ridicarea carciumii intr-o zona istorica declarata monument de 
arhitectura, fara autorizatie de functionare de la Directia de Sanatate Publica, 
constructia fiind ridicata si pe un V1 (pe spatiul verde). Prefectura, Directia de 
Urbanism a Capitalei si Eco-Civica au mentionat in incheierea procesului verbal 
de sedinta ca nu sunt de acord cu decizia ARPM, urmand sa depuna contestatii. 
Sa fie doar o coincidenta ca atat Virgil Carstea (cosemnatar in anul 2002 al 
parteneriatului dintre ALPAB si SC Ocasion), cat si directoarea ARPM Bucuresti 
sunt membri ai aceluiasi partid ? 
- Predescu Mircea doreste un PUZ pentru locuinte in strada Schiorilor nr. 1C colt 
cu Margelelor nr. 105 A in sectorul 6. Pe spatiul verde (V6). Sa fie sanatos, dar 
noi nu putem fi de acord cu cererea sa. 
19.06 - Centrul pentru Dezvoltare Durabila, un fel de corporatie ce se doreste a fi 
buricul pamantului in domeniu (mai degraba o denumire infatuata si 
neacoperitoare prin activitatea sa de pana acum), ne-a expus intr-un seminar  ce 
trata "Productia curata si responsabilitatea sociala corporatista din sectorul 
turistic" din a sa experienta turistico-ecologica aplicata unor hoteluri. I-am intrebat 
ce parere au despre ATV-uri si le-am sugerat sa-si monteze statii de epurare 
ecologice la hotelurile pe care le consulta. Mi-au raspuns ca detesta ATV-urile in 
natura si  ca vor incerca sa convinga si sa mobilizeze autoritatilor in directia 
construirii unor statii de epurare locale.  Pana atunci izvoarele Prahovei si ale 
Timisului vor primi in continuare si zoaiele unor hoteluri "consultate"! Desi 
ameliorarea rispirii de bani aplicata hotelului Rozmarin din Predeal a fost 
rezultatul unor masuri de bun-simt, "consultantii" nu au observat cum in proxima 
vecinatate a obiectivului evidentiat ca optimizat, la iesirea din Predeal spre 
Brasov, a fost ras, pe altarul unui hotel imbecil proiectat, un teren impadurit care 
a luat-o si la vale. Binefacatorii "Roz-Marinului", mi(-)au promis ca se vor 
interesa... Poate ca acesti consultanti turistici sau dezvoltatori durabili ar trebui 
convinsi sa nu arunce doar priviri de ansamblu ... peisagistic, ci sa sesizeze si 
latura ecologica. Fumurile (mai ales la propriu) unora dintre pretiosii organizatori 
ne-au convins de multe dintre hibele actuale ale acestui Centru pentru 
Dezvoltare Durabila. Cel putin, deocamdata...Tratatia culinara a depasit 
standardele reuniunii.  
- Un reprezentant al Eco-Civica a fost alaturi de protestatarii din fata Ministerului 
Mediului care doresc salvarea Parcului Tineretului. De altfel, colegul nostru Dan 
Trifu i-a initiat pe riverani in actiunile pe care acestia le-au desfasurat. Nu am 
inteles afirmatia pe care a facut-o Nicusor Dan de la „Salvati Bucurestiul” care a 
declarat ca nici un ONG membru al Pactului pentru Bucuresti nu a participat la 
manifestarile locatarilor din zona Tineretului! 
20.06 - In fata Ministerului Mediului a avut loc un protest al riveranilor Parcului 
Tineretului. Acesti-a si-au exprimat dezacordul privind amplasarea pe 2 hectare 



din parc a unor imobile. Decizia este ilegala din multe puncte de vedere. Exista 
acolo si documente falsificate. Se pare ca o parte din senatori, sensibilizati de 
acest nou "caz Bordei", vor initia o lege pentru a stopa elanul distrugator al 
rechinilor imobiliari. Eco-Civica a aparticipat la acest protest. Din pacate, nimeni 
din partea Ministerului Mediului nu a iesit in intampinarea protestatarilor. 
- Ne hotaram sa depunem, in cadrul Concursului pentru cele  mai bune rapoarte  
anuale, editia a 8-a, organizat de Forumul Donatorilor din Romania, Jurnalul Eco-
Civica pe anul 2008. Suntem curiosi sa vedem cum v-a fi apreciata activitatea 
noastra… 
22.06 - Primim o COMUNICARE din partea SECTIEI  a IX-a CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV SI FISCAL a Tribunalului Bucuresti, care HOTARASTE ca 
"Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantii ORGANIZATIA 
NEGUVERNAMENTALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ECO-CIVICA.... si 
ASOCIATIA DE PROPPRIETARI BL/D4A, cu sediul in strada Fizicienilor nr. 9, in 
contradictoriu cu paratii PRIMARUL SECTORULUI 3 BUCURESTI cu sediul..., 
ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR - SECTORUL MONUMENTE SI 
CONSTRUCTII BISERICESTI, cu sediul..., PAROHIA ACOPERANMANTUL 
PREA SFINTEI NASCATOARE DE DUMNEZEU, cu sediul..., OPREA 
EMANUEL EUGEN, cu domiciliul... Cu recurs in termen de 15 zile de la 
comunicare. Data stampilei postei de pe comunicare este 22.06.2009. Este greu, 
de bu8na seama. onorata instanta, sa te pronunti impotriva primarului si a unui 
preot. Dar cu oxigenul (fara de care nu puteti trai mai mult de 3 minute) si cu 
spatiul verde care ne linisteste si binedispune privirea, ce aveti onorabililor?  
23.06 - Din nou a fost amanata, la comisia de specialitate din Camera 
Deputatilor, discutarea OUG 114/2007. 
- BUCURESTIUL SI IMPREJURIMILE SALE, CUM LE PROMOVAM? a fost 
tema unor discutii lansate de Ministerul Culturii in sediul librariei Carturesti. Am 
ridicat problema parcului si Palatului Barbu Stirbei de la Buftea. Am amintit depre 
cascadele de falsuri, ilegalitati si distrugeri savarsite de autoritaile locale in acest 
domeniu domnesc care figureaza ca monument istoric, de arhitectura cat si ca 
parc natural. Le-am povestit celor de la Ministerul Culturii ca in spatele afacerii 
care prin organizarea de nunti, botezuri si chermeze se scoate un profit bun pe 
seama trecutului istoric si cultural al tarii, se afla oameni lipsiti de scrupule 
sustinuti de un senator PSD.  
- Dintr-un articol scris de Mirela Ogrutan in Monitorul de Cluj si intitulat „Parkingul 
din Manastur, contestat in continuare” aflam ca Sorin Apostu, succesorul 
domnului Emil Boc la primaria Cluj-Napoca, a incercat, pe parcursul unei intalniri, 
sa-i convinga pe mai bine de 100 de locuitori ai cartierului Manastur sa accepte 
sacrificarea spatiului verde din zona Minerva in favoarea unui parking subteran. 
Fara succes, se pare, insa aceasta abordare antiecologica a edilului-sef nu 
prevesteste nimic bun. 
24.06 - Primim un apel disperat din partea unor locatari din sectorul 3, care 
protesteaza impotriva amplsarii unei biserici pe spatiul verde dintre blocuri, pe 
strada Emil Garleanu. Autorizatia de constructie/desfiintare eliberata de Primaria 
sectorului 3 are nr. 489 si este datata 05.05.2009. Este inca o dovada a nesimtirii 
autoritatilor sectorului 3 care baga pumnul in gura "supusilor" pe care nu ii 



consulta inainte de inceperea ridicarii unor obiective ce pot afecta confortul 
riveranilor. Se incalca normele urbanistice, legea protectiei mediului care nu 
permite schimbarea destinatiei spatiilor verzi, OUG 114/2007, legea 86/2000 (cu 
privire la acordul celor din imprejurimi), legea spatiilor verzi. Aceasta autorizare 
este oricum ilegala dat fiind faptul ca nu exista nici un document de avizare a 
investitiei din partea Directiei de Urbanism a Primariei Capitalei. O alta blasfemie 
facuta de un reprezentant parat al Domnului care va rade cateva zeci de arbori in 
numele unei afaceri care chipurile apartine Arhiepiscopiei Bucurestilor, respectiv 
preotului Sandu Constantin. Desertaciune, parinte... 
25.06 - PARCURILE VIITORULUI, "un program de responsabilitate sociala al 
Petrom" si-a premiat castigatorii concursului de proiecte pentru amenajarea unui 
parc din Constanta. Sindrofia s-a desfasurat la Mamaia, intr-un amplasment 
situat in vecinatatea Hotelului Rex, sub un cort pus pe spatiul verde care avea in 
prelungire un soi de incinta in aer liber, prevazuta cu canapele, mese si paturi, 
toate in jurul unui bar, de asemenea pe un spatiu verde. Per total, circa un hectar 
de suprafata verde fusese scoasa din circuit, intr-o zona privata a Primariei. 
Alaturi, tot pe zona verde, pe iarba mai exact, era in lucru o alta cladire. Se 
incalcau flagrant legea mediului si OUG 114/2007 care nu permit deturnarea 
functiunilor de spatiu verde. Plaja era si ea garnisita cu tot soiul de constructii 
aparute precum ciupercile. Campionul anatemizarii zonei superbului Hotel Rex a 
fost aparitia unui alt hotel de dimensiuni asemanatoare cu primul, pus in imediata 
vecinatate a monumentului de arhitectura, direct pe nisipul plajei. Cele zarite 
erau direct in concordanta cu atitudinea primarului ales care, intr-o disputa avuta 
de curand cu ONG-urile la Camera Deputatilor, si-a batut joc de crezul acestora 
si de spatiile verzi administrate de camarila sa. Dupa acest preludiu constatator, 
am fost rugat, ca membru al juriului, sa postez pe o piatra un soi de mesaj ce va 
fi amplasat pe terenul noului parc care va fi construit in cartierul CET din 
Constanta. Mesajul meu scris cu rosu a fost "PACAT, AU FOST RASE 100 SI 
SE FACE DOAR UNUL...VA RAMANE VERDE DOAR MAZA REA...". Ultimul 
cuvant (ortografiat despartit in mod deliberat) a fost scris cu o vopsea maronie... 
Decizia luata de organizatori, carora le-am marturisit rezervela mele in ceea ce 
priveste atitudinea "ecologista" a primarului urbei, a fost sa ma scuteasca de 
povara inmanarii premiului pentru locul 2. Au evitat astfel un conflict ca urmare a 
unei probabile exprimari critice din partea reprezentantului Eco-Civica la adresa 
alesului local. Poate ar trebui mentionat ca autorul acestor randuri i-a avut ca 
bunici pe un fost primar de Constanta (Nicolae Radulescu-Dobrogea), respectiv 
pe Rezidentul Regal al Tinutului Marea Neagra (Nicolae Ottescu), doi importanti 
contributori interbelici ai istoriei si geografiei locului. Diplomatia Monei Nicolici, 
purtatorul de cuvinte al Petrom, a salvat festivitatea de ridicare in slavi a 
binevoitorului Mazare care, intr-un exces de marinimie, a acceptat finantarea de 
catre altii a parcului in cauza. Va intreb, stimati finantatori, chiar este nevoie de 
asemenea atitudine duplicitara cu puterea locala care considera alte idei decat 
cele proprii drept "o bagabonteala"? Ma voi gandi daca si la anul vom mai da 
curs misiunii-voluntariat de a face parte din acest juriu. "Spune-mi cu cine te 
insotesti ca sa-ti spun cine esti" spune o zicala romaneasca foarte nimerita in 
acest caz. 



- Ca urmare a protestului si sesizarii noastre trimisa ANPM, Ministerului Mediului 
si ARPM, la CAT-ul de la ARPM Bucuresti s-a repus pe tapet discutia cu 
Restaurantul Debarcader din Cismigiu. Directoarea Mihaela Saceanu a trebuit 
sa-si schimbe decizia de avizare a acestui proiect care promova un puhoi de 
ilegalitati, neavand nici macar autorizatie de construire. Argumentele Prefecturii, 
ale celor de la Directia de Urbanism a Capitalei si ale Eco-Civica au invins 
afinitatile de partid ale sus-numitei doamne directoare, colega cu imaculatul Virgil 
Carstea (partener al acestei afacerii grotesti), fost director la ALPAB. 
30.06 - Constat cu stupoare ca de pe adresa de e-mail (postata pe site-ul oficial 
al PS2) a primarului sectorului 2, Neculai Ontanu, mi se returneaza automat 
mesajele transmise. Nu mai doresc sa stabilesc contacte cu acest primar prin 
procedura audientei care ma obliga la un ritual ce se finaliza printr-un raspuns in 
care se preciza numarul audientei acordate de primar si cam atat... Ca atare, ii 
trimit prin secretarul Toma Sutru (a carui adresa exista de asemenea pe site-ul 
PS2) o enumerare a zece neplaceri (pentru inceput) generate in domeniul 
protectiei mediului de catre responsabilii bunului mers al sectorului. Printre cele 
reprosate enumar: continuarea distrugerilor unor spatii verzi inlocuite cu betoane, 
toaletarile abuzive si consecintele acestor acte, problema cresterii numarului de 
caini, precum si a agresivitatii acestora, lipsa a aproximativ 100.000 de arbori de 
pe aliniamentele stradale ale sectorului 2, neasfaltarea unor strazi care 
genereaza praf mult peste normele admisibile si poate mai ales promiscuitatea 
zonei pietei Obor care este plina de sobolani, gunoaie, escroci si chiar talhari. 
Asteptam un raspuns... 
02.07 - Constatam, cu rare exceptii, ca solicitantii de avize si acorduri de mediu 
care se perinda pe la ARPM si APM Bucuresti si-au cam invatat lectiile. Nu stim 
cum va fi materializarea proiectelor solicitate care de multe ori sunt diferite de 
cele initiale. Se perpetueaza aberanta situatie conform careia 30% din orice 
proiect trebuie sa fie destinat spatiilor verzi. Nu este acelasi lucru cand este 
vorba de o casa cu 4 ocupanti si se prevede 30% spatiu verde pentru acestia, 
comparativ cu un bloc cu 20 de etaje si 160 de apartamente pentru care se aloca 
tot 30% spatiu verde. In a doua situatie, repartizarea de spatiu verde pentru un 
locuitor este total insuficienta. Norma de 26 mp spatiu verde stipulata in OUG 
114/2007 nu va putea fi atinsa niciodata de municipalitati daca fiecare proiect 
nou va repartiza, asa cum se petrece actualmente, circa 3-4 mp de spatiu verde 
pentru un locatar. Am inaintat, in acest sens, propuneri legislative catre un 
deputat si un senator. Sunt cateva luni de atunci. Cine doreste un meci cu 
arhitectii care, de fapt, alaturi de beneficiarii (unii dintre ei rechini imobiliari) unor 
asemenea proiecte sunt cei mai mari profitori ai exploatarii urbanistice din 
Bucuresti si din Ilfov? 
03.07 - Un comentariu facut de noi pe marginea unui articol avand ca subiect 
exploatarea aurifera de la Rosia Montana din Adevarul nu a fost postat. Scriam 
acolo despre tripleta Nemirschi-Sulfina Barbu-Berceanu care sustine promovarea 
acestei crime ecologice. I-am numit pe acesti promotori au cianurizarii viitorului 
Romaniei "criminali de tara si de neam". 



04.07 - In emisiunea Reporter Special realizata de Anca Gradinaru pe Antena 3, 
reprezentantul Eco-Civica descrie, in ipostaze inregistrate la fata locului, pe larg 
situatia dramatica a spatiilor verzi si implicit a calitatii aerului din Bucuresti. 
05.07 - Participam alaturi de alte ONG-uri la un miting de protest in fata 
Catedralei Sf. Iosif din Bucuresti. Caricaturistul Mihai Stanescu ne-a daruit un 
desen (avand ca subiect blocul ridicat acolo) care a fost expus la fata locului 
alaturi de alte cateva lozinci ce tratau acelasi subiect. 
06.07 - Jurnalul National relateaza despre mitingul si continutul lozincilor noastre 
din ziua precedenta. Cateva din textele expuse alaturi de caricatura lui Mihai 
Stanescu au fost: "A DISPARUT (sub betoane) BUNUL SIMT AL(unor) 
ARHITECTI(LOR) BUCURESTENI?"; "PUNETI CRUCE BETONARII ZONELOR 
VERZI"; "CASAPIREA ZONELOR VERZI DUCE LA APARITIA 
MONSTRUOZITATILOR"; NOXE SI BETONARE sau VERDE SI OXIGENARE?";  
"SOMNUL NATIUNII NASTE MONSTRI!" 
07.07 - Remitem un Raport de activitate pe anul 2008 celor care organizeaza 
premierea ONG-urilor care au avut preocupari in domeniul protectiei mediului. 
09.07 - La sedinta ARPM Bucuresti, s-a prezentat un proiect conform caruia 
Primaria Buftea intentioneaza crearea a doua parcuri si reabilitarea a 56 de 
strazi. Este bine ca se incearca un mic gest reparatoriu dupa deturnarea functiilor 
domeniului Stirbei, care si-a metamorfozat o portiune din aria sa in zona 
industriala si care si-a transformat functiunea urbanistica "V" in teren construibil, 
precum si dupa amplasarea ilegala a magazinului Penny Market in parcul central 
al orasului. Asta nu inseamna ca ii vom lasa in pace pe cei care au generat 
aceste abuzuri... 
- In cadrul sedintei APM Bucuresti, s-au solicitat acorduri de mediu. Astfel, 
Kehaian Garbis Vincentiu isi propune sa construiasca pe bd. 1 Decembrie 1918 
nr. 18 din sectorul 3 un imobil 2S+P+8. Documentatia de urbanism este emisa 
ilegal. La fel ca 80% din PUZ-urile acestui sector cu o conducere infractionala. 
Proiectul este returnat celor care l-au conceput. SC Golden Blitz, revine cu o 
noua incercare de a-si impune construirea unui local in strada Razoare nr. 32 din 
sectorul 6. Comisia a constatat, in acest caz, FALSUL IN ACTE PUBLICE comis 
de beneficiarii care ravnesc la materializarea proiectului pe un teren V1A. Decizia 
o va lua conducerea APM Bucuresti, respectiv noul director Nedelcu (consilier 
municipal din partea PSD), caruia se pare ca nu ii prea pasa de parerea 
specialistilor acestui for desemnat de Prefectura Capitalei. Si SC Chimopar SA 
din bd. Theodor Pallady nr. 50 (sectorul 3) pretinde acord de mediu pe un PUD 
ilegal, ca si cei din sectorul 2 care solicita un PUD la fel de fraudulos in 
Dobroesti... 
-  In emisiunea Oanei Stancu si a lui Adrian Ursu de la Realitatea TV se 
vorbeste, in jurul orelor 23.50, despre 2,4 milioane de euro pe care Elena Udrea 
vrea sa-i bage in programul "Super-Schi in Carpati". Doamna aceasta, cocotata 
la a(l)titudini nepotrivite capacitatii sale de percepere si pricepere a unor 
fenomene, habar nu are pe ce lume traieste. Ati auzit de efectele schimbarilor 
climatice si despre aportul defrisarilor padurilor la acest flagel, doamna Udrea? 
Ati aflat cumva ca tarile europene nu mai defriseaza nici un arbore pentru a face 
alte partii de schi sub altitudinea de 2000 metri din cauza lipsei zapezii provocata 



de incalzirea globala, doamna continuatoare a penibilului Dan Matei Aghaton? 
Stiati ca padurile mai estompeaza cat de cat efectul de sera, doamna mini-
stresa? 
- Citim in Jurnalul National un protest al Academiei Romaniei impotriva ridicarii 
blocurilor turn din Bucuresti. 
12.07 - Adunarea organizata de Biserica Romano-Catolica in fata Catedralei Sf 
Iosif si respectiv un mars aprobat de primarie pe un traseu  pana in fata Palatului 
Victoria, au coagulat in jur de 8000 de participanti. Printre ONG-urile participante 
s-a numarat si Eco-Civica. Lozinca expusa de noi (si preluata de agentiile de 
presa) a fost: NU TULBURATI PESCUITUL CURTII de APEL PLOIESTI. Aluzia 
a fost adresata instantei ploiestene  care dintr-un condei (au intors-o ca la 
Ploiesti), au aprobat continuarea ridicarii mastodontului din vecinatatea 
Catedralei Sf. Iosif, in ciuda celor decise pana la acel moment de catre alte 
instante de judecata. 
13.07 - Am asistat prin intermediul televiziunilor la demolarea carciumii 
"Debarcader" din parcul Cismigiu. Recuperarea zonei verzi si a spatiului gradinii 
istorice clasata ca monument de arhitectura reprezinta si un succes al Eco-
Civica. Sunteti pe faza, domnule jmecheras Virgil Carstea? 
16.07 - SC International  Imobiliare SRL vrea aprobarea CAT a ARPM Bucuresti 
a unui PUZ pentru ridicarea in sectorul 4 pe 1400 mp din Calea Vacaresti 365-
347-347A, a unui imobil P+14. Se terfeleste, prin compliciatea beneficiarului si a 
arhitectei proiectante Andreea Florea, din nou proportia de spatiu verde ce revine 
unui riveran. Proiectul beneficiarilor Negri Constantin si Omar Ahli vizeaza un 
2S+P+12 in str. Tunari nr. 60A si 60B din sectorul 2. Proiectul ocupa si trotuarul! 
Sa-l refaca... SC Sapir Investitii SRL cere in str. Vasile Lascar nr 216-218-220 
din sectorul 2, prin arhitectul Mircea Enescu, un acord de mediu pentru un 
ansamblu multifunctional. Adica 3 blocuri 3S+P+26+2et tehnice, echivalentul a 
575 apartamente (cu aproximativ 1200 de locuitori) pe 3500 mp. Pe traseul unui 
sol nisipos instabil pe care curgea Bucurestioara, prin dislocarea unui mare 
volum de apa care se va strecura in subsolurile cladirilor din vecinatate... Le-am 
spus beneficiarilor din Israel ca nu au venit cu lectia invatata. Le-am transmis sa 
refaca studiul hidro-geologic. 
17-27.09 - M-a ajutat Dumnezeu si am fost plecat intr-un circuit prin Serbia, 
Muntenegru, Croatia si Slovenia. Cteva concluzii de ecolog(ist): Dunarea aste 
grav infestata de sute de mii de ambalaje din plastic. La capitolul protectia 
mediului si a peisajului suntem pe departe in urma tarilor mentionate si a 
Ungariei. Am facut la un moment dat baie pe o plaja-golf a carei portiuni de 
Adriatica era la fel de imputita ca apa din zona de la inceputul statiunii Mamaia. 
O importanta parte a populatiei zonelor istorice locuieste in cladiri vechi de peste 
500 de ani. Exista un cult al prezervarii cladirilor de patrimoniu. Am reusit 
fotografierea unor pui de vulturi (din specia Gyps fulvus)  care isi aveau cuibul pe 
insula Krk. Din specia, unica in lume, mai exista cam 20-30 de exemplare doar in 
acest loc de pe planeta. Voi incerca expunerea unor poze pe site. Parcul 
National de la Plitvice este o capodopera a naturii. Modul sau de abordare 
turistica, organizare si intretinere poate constitui un exemplu de urmat. Ar trebui 
ca doamna Udrea sa se duca sa ia notite despre cam cum se face turismul pe 



acolo. Ii atrag atentia ca daca va dori sa viziteze acest parc, va trebui sa mearga 
cateva ore pe jos...  
23.07 - Cetatenii riverani investitiei din str. Mihai Eminescu nr. 188, care au fost 
de acord cu studiul de insorire relizat de catre beneficiarii imobilului de 7 etaje ce 
urma a fi ridicat acolo, au contestat acest document. Imobilul lor (P+1) era umbrit 
de mastodontul proiectat a fi amplasat la numai 3,5 m distanta. Studiul de 
insorire al riveranilor, realizat de o societate abilitata, il contrazicea pe cel al 
beneficiarilor. Eco-Civica i-a invatat pe cei afectati pasii pe care trebuie sa-i 
urmeze pentru acest caz sa ajunga in fata instantei de judecata. 
24.07 - Printr-un raspuns intarziat cu peste o luna, Inspectoratul de Stat in 
Constructii incearca o justificare penibila a distrugerii parculetului de 3000 mp pe 
care se va situa Monumentul Holocaustului. In scrisoarea remisa catre Eco-
Civica, semnata de Adriana Bagdasar (fosta arhitect-sef  la sectorul 2, de unde i 
s-a dat un sut spre postul de inspector adjunct la ISC), nici macar nu se 
pomeneste ca pe acel teren exista un parc amenajat si astfel, conform legii 
mediului, normelor de urbanism si OUG 114/2007, se infaptuieste o infractiune 
multilateral dezvoltata. Conform obiceiurilor deprinse de acest ‚anarhitect”, cu 
asiduitate, de pe vremea cand actiona la distrugerea zonelor verzi din sectorul 
2... 
29.07 - In aceasta zi s-a semnat un protocol intre reprezentanti ai Bisericii 
Romano-Catolice (Monseniorul Robu), PRM (Codrin Stefanescu si Marius 
Marinescu), PSD (Marian Vanghelie), Presedintele Asociatiei Sfantul Iosif (Daniel 
Baciu) si vicepresedintele ONG-ului Eco-Civica (Dan Trifu). Reunirea 
semnaturilor acestor persoane a avut loc pe un document cu valabilitate pana in 
anul 2012, perioada in care aceste partide politice si institutii se obliga sa 
promoveze initiative legislative avand ca scop salvarea spatiilor verzi, a zonelor 
protejate si a monumentelor istorice. 
30.07 - Desprindem cateva dintre lucrarile perindate prin fata comisiei ARPM si 
APM Bucuresti. Astfel, Lucia Scorteanu vrea un aprobarea unui PUZ in sectorul 
2 pe strazile Giuseppe Garbaldi nr. 26C si Frederic Chopin nr. 30, pentru a ridica 
un imobil P+3, pe spatiul verde dintre blocuri. Arhitectul A. Pandele, care 
reprezinta firma Scap Arte Design SRL, a incercat in zadar timp de aproape o 
ora sa prosteasca o comisie intreaga, afirmand ca acolo nu este spatiu verde si 
ca incalcam dreptul la proprietate al beneficiarului. Surprinzator, pentru prima 
data, inclusiv Primaria Sectorului 2 s-a opus unui astfel de proiect. Amenintarea 
acestui arhitect, din final, conform careia "Cu prima ocazie va voi spune domnului 
Basescu" ne-a dumirit ca de fapt terenul apartinea Elenei Udrea! 
- Kehaian Garbis Vincentiu este decis sa obtina un PUD conform caruia sa poata 
supraetaja un imobil de P+2 la S+P+4E+5retras. Adresa este Codrii Neamtului 
nr. 3B din sectorul 3, adica pe teritoriul Parcului Prisaca Dornei unde aceasta 
constructie a fost ridicata ilegal pe un spatiu verde. Proiectantii SC Waw Concept 
SRL si SC Pompterm SRL uita ca e nevoie de un PUZ si nu de un PUD aprobat 
de PS3, neexistand nici un fel de aprobare din partea Primariei Generale a 
Municipiului Bucuresti. Ei omit de asemenea ca pentru cladirea initiala nu au avut 
autorizatie de mediu, ca incalca OUG 114/2007 si ca, oricum, acolo CUT-ul nu 
poate fi depasit decat cu un maximum de 20%. Asta pentru a nu mai spune ca 



nu au nici un centimetru patrat de spatiu verde, tot terenul fiind betonat. La fel ca 
si in cazul tuturor infractorilor care, avand complicitatea tandemului Negoita-
Dumitrascu, au distrus acest parc de circa 7 hectare din sectorul 3. 
- SC Masterange Romania SRL spera sa primeasca aprobarea pentru un PUZ la 
adresa Jandarmeriei numerele 14 sau 2. Din acte nu reiese clar. Vrea, chipurile, 
acest PUZ pentru "Repozitionarea pe teren a cladirilor de tip A si B, modificari 
interioare etc". Adica un soi de ametitura si trombonire a comisiei. In realitate 
acolo se afla complexul imobiliar „La Stejari”, ridicat ilegal de Ion Tiriac. La dosar 
nu exista punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial Silvic care i-a amendat 
pe acesti distrugatori ilegali ai celor zece hectare din Padurea Baneasa. Abuzul 
s-a petrecut in urma cu cativa ani, iar acum se intentiona intrarea retroactiva in 
legalitate. Comisia s-a lasat pacalita aproband un acord de mediu. 
31.07 - La verificarea de la fata locului a situatiei din Jandarmeriei s-a constatat 
matrapazlacul firmei SC Masterange Romania SRL. Acolo, o multime de cladiri 
erau deja ridicate in padurea Baneasa. ONG-ul nostru, Eco-Civica, va contesta 
acordul de mediu dobandit prin inselaciunea din ziua precedenta. 
- Dupa aproape 9 luni de la trimiterea scrisorii intitulate "Haldele parazite au 
invadat Romania" si a reluarii pisalogelii Eco-Civica catre Ministerul Mediului, 
dupa discutii personale pe care le-am avut in trei-patru randuri cu ministrul 
mediului Nicolae Nemirschi asupra necesitatii valorificarii enormei cantitati de 
deseuri ce zac imobilizand portiuni mari din teritoriul Romaniei, astazi am primit 
un raspuns. Cu numarul 11873/DLB/30.07.2009, secretarul de stat Doru Laurian 
Badulescu semneaza o epistola "In atentia Nicolae Radulescu Dobrogea" care, 
in rezumat, spune: "Ca urmare a scrisorii intitulate Haldele parazite... , va 
informam ca depozitele si haldele pentru care propuneti un plan de analiza si 
reabilitare - industria metalurgica, siderurgica, chimica, CET pe carbune etc - se 
afla in proprietatea unor agenti economici in a caror responsabilitate se afla 
managementul si punerea lor in siguranta, autoritatea competenta in acest 
domeniu fiind fie Ministerul Economiei ce deruleaza programe de dezvoltare si 
finantare pentru aceste activitati, fie AVAS pentru activitatile aflate in portofoliul 
sau". "Rolul autoritatilor de mediu este de reglementare a activitatii functionarii 
instalatiilor fara a se implica in deciziile de selectie a proiectelor si programelor la 
care acestea aplica, a finantatorilor prin intermediul carora agentul economic isi 
implementeaza obligatiile stabilite de mediu, a tipurilor de echipamente/instalatii 
pe care o firma le utilizeaza, in vederea respectarii principiului liberei concurente 
pe piata". ULUITOR! Haldele parazite nu sunt o chestiune a problematicii 
protectiei mediului. Fondul de Mediu nu da bani pentru rezolvarea acestui flagel! 
Du-te si plimba ursul, domnule Badulescu sau cel care ai semnat ca un papa-
lapte acest text. Nu va este rusine, domnule Nemirschi, cu asemenea pitzifelnici 
pe care ii gestionati?! Este cazul ca alde asemenea birocrati-incompetenti sau 
corupti sa fie zburati din acest minister. Directorii Silviu Megan, Nicolae Heredea 
si nu numai sunt alte cazuri care va fac de ras... 
03.08 - Raspundem intrebarilor despre spatiile verzi si poluarea aerului din 
Bucuresti reporterului Mihaela Pavnutescu de la Adevarul. 
05.08 - Constatam inca o data ca groapa de gunoi din zona Zamora-Busteni, 
desi declarata oficial de catre autoritatile locale ca inchisa, este alimentata cu 



gunoaie. Astfel, in rapa muntelui care se invecineaza cu drumul forestier de la 
Poiana Tapului, spre Busteni, se poate admira o mizerie de nedescris. Am mai 
trimis fotografii de la fata locului catre autoritatile abilitate in a stopa fenomenul. 
Degeaba. Vom reveni, stimati alesi locali... 
06.08 - Se pare ca actualul director al APM Bucuresti a luat-o razna. Pentru el 
respectarea legii se subordoneaza intereselor partidului care l-a desemnat 
consilier municipal al CGMB din partea PSD. Il vom ajuta sa-si dea seama ca e 
nevoie si de competenta, nu numai de respectarea liniei trasate. 
07.08 - Trimtem unui cotidian sesizari venite pe adresa noastra. Subiectele sunt 
distrugerea unei portiuni de spatiu verde din zona Pietei Alba Iulia si o poluare 
fonica generata de camioane de mare tonaj, in zona Straulesti, langa 
restaurantul Doi Cocosi. 
08.08 - Deputatul Alina Gorghiu ne invita pe 15 august la o cursa pe biciclete. Ii 
raspundem ca ideea este buna, dar ca pentru mediu trebuie facut ceva mai mult. 
II sugeram sa se inspire de pe www.eco-civica.ro , solicitandu-i totodata sprijinul 
pentru viitor. 
11.08 - Doamna Melnic Victoria ne anunta ca in Piata Hurmuzachi (fosta Muncii) 
s-au ridicat doua blocuri pe spatiul verde al unui parc. Este adevarat ca abuzul 
respectiv s-a petrecut cu mai mult de doi ani in urma. I-am raspuns ca Eco-Civica 
nu poate porni o actiune in instanta impotriva acestei noi (de fapt mai vechi) 
samavolnicii generate cei din Primaria Sectorului 3, dar ca vom fi alaturi de 
dansa daca se incumeta la un asemenea gest. Oricum si acest gest antiecologic 
al tandemului Negoita-Dumitrascu va fi pomenit de noi cu fiecare ocazie ce ni se 
va ivi... 
12.08 - Ioana Sutu, in numele unor asociatii de proprietari din zona Parcului Emil 
Garleanu, ne cere sfatul privind stoparea amplasarii unei biserici pe aria acestui 
parc amenajat si cochet. Ii  trecem in revista toate etapele pe care trebuie sa le 
parcurga in meciul cu autoritatile sectorului 3 care inca odata isi bate joc de 
spatiile verzi si arborii din sector, fara a tine cont si de parerea riveranilor. 
13.08 - La CAT-ul ARPM Bucuresti, Udrea Elena Gabriela (alias actualul ministru 
al turismului) solicita prin proiectantul Aviz Sprint autorizarea ridicarii unor imobile 
pe strada Neajlovului nr. 87-91 si 93-95 in sectorul 1. Pe 6000 mp de spatiu 
verde clasificat urbanistic ca V4 si V5. Unde exista un sit arheologic (cimitir). Pe 
malul lacului Grivita, adica pe o zona construibila care nu respecta fasia de 30 de 
metri impusa de Apele Romane.. Se incalca PUZ-ul strazii Neajlovului, dorindu-
se modificarea unui PUZ neaprobat! L-am invitat pe "jmecherasul Alin", cel care 
a pledat si sustinut aceasta lucrare, sa intre in legalitate. 
14.08 - Ioana Sutu ne tine la curent cu organizarea mitingului din 16 august prin 
intermediul adresei de blog www.salvatiparculemilgarleanu.blogspot.com . Aici 
gasim POVESTEA PARCULUI CONCESIONAT BISERICII si semnaturile celor 
din cartierul Vitanul Nou care se opun constructiei lacasului pe spatiul verde. Tot 
aici, ONG-ului Eco-Civica i se aduc multumiri pentru sprijinul dat riveranilor 
parcului. Ni s-a parut formidabila mobilizarea reusita de cativa tineri care i-au luat 
de guler pe cei din Primaria Sectorului 3. Jos palaria! 
15.08 - Domnul Radu Mititean de la Clubul de Cicloturism din Cluj ii transmite 
(asa cum am facut-o si noi) urmatoarele Lianei Buzea de la Eco-Asist: "nu mai 



prezentati chestiunea in mod ridicol si nu mai scrieti ca ati descoperit o groapa 
de gunoi istorica pe munte". Se facea referire la angrenarea unor voluntari care 
"ecologizau" o rapa de langa Cota 1500. Domnul R.M. a atras atentia si asupra 
folosirii neadecvate a termenului de ecologizare in loc de salubrizare.     
16.08 - Ii solicitam deputatului Sulfina Barbu un punct de vedere asupra adresei 
pe care am primit-o din partea secretarului de stat Doru Laurian Badulescu din 
Ministerul Mediului care ne transmitea ca scrisoarea noastra cu titlul „HALDELE 
PARAZITE AU INVADAT ROMANIA” va trebui adresata Ministerului Economiei 
si nu celui al Protectiei Mediului. 
17.08 - Ioana Sutu ne transmite rezultatul actiunii organizate cu o zi inainte 
pentru salvarea parcului Emil Garleanu. Bineinteles ca reprezentanii infractori ai 
Primariei Sectorului 3 nu au fost prezenti. A fost conceputa actiunea de chemare 
in instanta a celor care au emis autorizatii pentru construirea pe spatiul verde din 
PS3 si PMB. In documentele adresate tribunalelor sectorului 3 si celui municipal 
a fost mentionata lipsa unui acord de mediu si omiterea de catre autoritati a 
etapei de dezbatere publica prevazuta in Legea 86/2000. 
18.08 - Sedinta APM Bucuresti, translatata in ziua de marti in locul zilei de joi prin 
vointa unilaterala a directorului Nedelcu, a avut doar 4 membri prezenti din 
Comisia de Avizare Tehnica. Se poate conchide ca normalitatea poate fi 
demolata de "impetuozitatea" unora...   
20.08 - CAT-ul (CSC-ul) de la ARPM Bucuresti a avut parte de cereri stranii de 
PUZ. Cei de la SC Dual Construct Invest SRL care doreau ridicarea unui hotel pe 
Calea Grivitei 82-98 din sectorul 1 nu aveau obligatoriul Certificat de Urbanism 
eliberat de PMB (poate din cauza ca hotelul este amplasat in zona istorica?), iar 
arhitectul Razvan Iliescu (SC Urbanefect SRL), solicitant al PUZ-ului Teisani 
246-248, avea aceeasi hiba. Interesant este ca in cel de al doilea caz, existau 
acte de proprietate ale beneficiarului pe doar 2000 din cei 4000 mp solicitati. 
"Deja mi se pare dubios" a fost reactia arhitectului pomenit la respingerea 
solicitarii sale! 
21.08 Canalul TV Money Chanel a gazduit intre orele 20.00-21.00, in direct, o 
emisiune avand ca tema situatia padurilor din Romania. Directorul General al 
ROMSILVA, Florian Munteanu si N. Radulescu-Dobrogea de la Eco-Civica, au 
incercat gasirea unor solutii pentru stoparea fenomenului generalizat al 
deteriorarii acestor surse de oxigen si depoluare. S-ar parea ca mai exista 
sperante... 
22.08 - Trimitem Evenimentului Zilei, un comentariu pe marginea unui articol, 
semnat de Ionut Stanescu, intitulat "20 de milioane de euro pompati in PDL". Ne 
exprimam inca o data dezaprobarea privind efectuarea cheltuielilor preconizate 
in proiectul ariilor schiabile din Romania.  
- Observand taierea unor arbori din spatele blocului unde domiciliez, solicit celor 
care efectuau acesta operatiune intr-o zi de sambata, avizul de defrisare. 
Documentul avand CRM 73907/03.06.2008 si nr. 2381/26.06.2008, expirat, 
permitea taierea a 4 plopi uscati si toaletarea altor doi arbori. Doar un plop era 
uscat in proportie de 50%, iar unul dintre ceilalti fusese deja "toaletat" de la 
radacina. Voi anunta abuzul si vom cere pedepsirea celor care nu-si fac datoria, 
solicitand PS2 si indicarea locului plantarilor compensatorii. 



23.08 - Remitem prin e-mail catre ARPM Bucuresti solicitarea anularii acordului 
de mediu emis in favoarea celor care au obtinut acest document in mod 
fraudulos si ilegal prin intermediul unor acte false si mincinoase. Este vorba de 
PUZ-ul aprobat in beneficiul firmei SC Masterange Romania SRL.care a construit 
ilegal pe 10 hectare in Padurea Baneasa, pe strada Jandarmeriei nr. 14 (sau 
2...). 
24.08 - Ma adresez viceprimarului Nicoleta Candea si secretarului primariei 
sectorului 2, Toma Sutru, semnalandu-le abuzul taierii si toaletarii unor arbori de 
pe teritoriul strandului Obor, din spatele imobilului din bd. Ferdinand 141. 
Operatiunea s-a produs sambata, 22 august 2009. 
 - "Autostrada Bucuresti-Brasov, mutata pentru blocurile ministrului - Cimitirul 
Damaroaia, expropiat pentru Udrea", sunt titrarile aparute in Jurnalul National 
intr-un articol semnat de Iulia Barbu. Printr-un PUZ prezentat la ARPM Bucuresti 
in 13.08.2009 se solicita ridicarea unor blocuri pe o zona verde, incalcandu-se 
normele de urbanism, legea mediului, OUG 114/2004, legea 86/2000. ARPM 
Bucuresti a aprobat sub semnatura directoarei Mihaela Saceanu doleanta 
abuziva a colegei de partid. Eco-Civica si-a exprimat si atunci punctul de vedere. 
O face si acum. In cazul nerevenirii asupra deciziei pe care o consideram o alta 
terfelire a legislatiei romanesti, vom da in judecata acest for. 
25.08 - Doamna Sulfina Barbu (careia m-am adresat in pofida unor rezerve pe 
care le am fata de deontologia sa) mi-a raspuns epistolei in care ii ceream 
parerea despre raspunsul primit din partea secretarului de stat din ministerul 
mediului, Doru Laurian Badulescu. Subiectul era "Haldele parazite care au 
invadat Romania". In rezumat, doamna deputat imi raspunde ca: "Ministerului 
Mediului ii revine responsabilitatea legala sa verifice lucrarile de refacere, a 
termenelor inscrise in actele de reglementare...", deci, in concluzie, prin pasarea 
pisicii din curtea MM catre Ministerul Economiei se comite o greseala. Ni se 
confirma astfel parerea si anume incompetenta de care a dat dovada acest 
demnitar care ia banii statului aproape degeaba. Ca de altfel si alti functionari din 
acest minister sau aflati in cadrul agentiilor de mediu din zona Bucurestiului. N-
am spus „agentiile de protectie a mediului” data fiind evidenta ca mai potrivit ar fi 
termenul de agentii de „praduire” a mediului. 
26.08 - Semnalez telefonic Primariei Busteni si celor de la Garda de Mediu 
Prahova, de la fata loculului, respectiv de la capatul strazii Urlatoarea din Poiana 
Tapului, noile constructii ridicate in proximitatea padurii Parcului Natural Bucegi, 
chiar lipite de marcajul patratului rosu care delimiteaza aceasta arie protejata. 
Totodata, reamintesc autoritatilor si porcaria captarii apei si distrugerii zonei 
turistice a cascadei Urlatoarea, ca si invadarea albiei raului Urlatoarea de catre 
tot soiul de amenajari care nu respecta legislatia impusa de Apele Romane. 
29.08 – „Consilierii generali vor sa controleze defrisarile din Capitala” este titlul 
unui articol aparut in Jurnalul National, unde autoarea Monica Andrei Capatos ne 
dezvaluie ca "un actor, un economist, un inginer, un jurist si un avocat, membri ai 
Comisiei de Ecologie din CGMB vor sa aprobe defrisarile din Capitala”. In 
material se mentioneaza elaborarea de catre Eco-Civica, JN si PMB a unui 
proiect de HCGMB care sa apere ce a mai ramas din zonele verzi". Se spera ca 
acest proiect sa poata fi legiferat prin votul CGMB. 



- Domnul Florian Ionita ne semnaleaza din nou nereguli grave petrecute in 
padurea Baneasa. Sesizam Garda de Mediu careia ii transmitem cele incriminate 
de domnia sa. 
- Colegul nostru Dan Trifu ia atitudine la stirile de la Realitatea TV, relatand 
despre pagubele generate parcului Izvor ca urmare a proastei organizari a 
concertului Madonnei. Asa cum oricine poate constata la fata locului, zona 
respectiva s-a transformat intr-un maidan in care iarba se mai regaseste doar pe 
alocuri. 
- Uniunea Practicienilor de Protectia Mediului din Romania (!?) imi solicita 
solidarizarea cu dansii intr-o actiune intreprinsa in justitie impotriva Ministerului 
Mediului. Prin actiune UPPMR doreste "eliminarea domeniilor de acreditare 
pentru expertii de mediu" si limitarea accesului in Romania a expertilor straini la 
conceperea unor studii de impact. Le transmit acestora parerea noastra despre 
cei care de dragul banilor scriu exact ce vor clientii lor in aceste studii de impact 
si ca imi asum responsabilitatea celor afirmate furnizandu-le si cateva exemple 
ale unor "deontologi" ai domeniului. Ca atare, le-am transmis ca nu pot fi solidar 
cu actiunea acestora... 
30.08 - Timp de 30 de minute, in direct la Realitatea TV (intre 18.45 si 19.15), N. 
Radulescu-Dobrogea a trecut in revista cateva aspecte legate de calitatea 
aerului si situatia zonelor verzi din Bucuresti. 
- Le transmit sufletistilor aparatori ai parcului Emil Garleanu incurajari si noi 
sfaturi in actiunea lor de a salva acest spatiu verde. 
31.08 - In preambului punctului 21 al ordinii de zi a sedintei CGMB (inceputa la 
ora 13.00), punct la care era programata votarea ca hotarare a CGMB a unui 
proiect intitulat „Norme de protejare a spatiilor verzi in Bucuresti”, am fost invitat 
ca reprezentant al Eco-Civica si coautor al acestui document sa vorbesc timp de 
3 minute. Am insistat asupra faptului ca reprezentantii societatii civile sunt total 
de acord cu cei din Directia de Protectie a Mediului din PMB care au finisat 
propunerile facute de noi (din noiembrie 2008). Primarul Sorin Oprescu a cerut 
sprijinul consilierilor generali pentru ca aceasta propunere sa fie legiferata, 
mentionand ca este pentru prima data cand ONG-urile sunt de acord cu o 
directie din Primaria Capitalei. In ciuda unor mici animozitati dintre reprezentantul 
Eco-Civica si cativa consilieri generali, votul prin care s-a aprobat noul HCGMB a 
avut doar doi oponenti. Un succes remarcabil! 
02.09 - Ma trezesc cu un plic in cutia postala pe care scrie Jandarmeria Romana 
- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Data stampilei este 
02.09.2009. Inauntru, un "Proces verbal incheiat astazi 31.08.2009" prin care 
agentul constatator, plutonierul Hodea Dumitru, imi aduce la cunostinta ca 
"susnumitul a organizat si desfasurat o actiune publica nedeclarata in fata 
Primariei Generale a Municipiului Bucuresti intre orele 12.00-13.00 la care au 
participat aproximativ 100-150 de persoane. Totodata, a participat la adunarea 
publica nedeclarata refuzand sa paraseasca locul de desfasurare la solicitarea 
reprezentantilor Jandarmeriei romane". "Fapta savarsita este stabilita de art. 26, 
lit. a) din Legea 60/91 Rep si sanctionata de art 26 alin 2 din Legea 60/91 Rep". 
Ultima fraza e repetata, dupa care sta scris: "Stabilesc AMENDA, in suma de 
1000+500, respectiv unamiecincisute lei". La rubrica "Alte mentiuni" se arata ca 



"exista inregistrare video". "Contravenientul nu este de fata si nu poate sa 
semneze procesul verbal fapt atestat de martorul asistent". "Contravenientul 
poate face plangere impotriva procesului verbal in termen de 15 zile de la 
inmanarea sau comunicarea procesului verbal. Aceasta se depune la 
Judecatoria Sectorului 5". Poate ca e cazul sa reamintesc ca la 31 august mi se 
aprobasera 3 minute pentru a sustine in fata CGMB (inainte de votarea acestei 
noi hotarari) ceea ce atunci era un proiect de HCGMB referitor la Normele privind 
protejarea spatiilor verzi din Bucuresti (al carui autor eram), proiect inmanat inca 
din luna noiembrie 2008 Primarului General Sorin Oprescu.  
03.09 - Primim cu nr. SM/23.018/P/02.09.2009 din partea Cabinet Prefect un 
raspuns la contestarea de catre noi din 31.07.2009 a PUZ-ului din bd. Poligrafiei. 
Raspunsul paseaza catre altii rezolvarea ilegalitatilor acestui nou proiect, in loc 
ca respectiva institutie sa intervina direct in stoparea acestui nou abuz urbanistic 
semnalat de Eco-Civica. 
04.09 - In urma unei invitatii facute de Adevarul, participam la o masa rotunda in 
care, alaturi de alte cateva ONG-uri si membri ai redactiei acestui cotidian, 
intoarcem pe toate partile solutionarea flagelului PET-urilor. Decidem in 
unanimitate ca este necesara reciclarea acestor ambalaje de plastic prin 
stimularea colectarii acestora.  
- Participam la conferinta de presa initiata de Asociatia Familiilor Catolice 
"Vladimir Ghika" care a avut ca subiect blocul supradimensionat ridicat in mod 
dubios in imediata vecinatate a Catedralei Sfantul Iosif. Readucem aminte celor 
prezenti ca acest hidos imobil s-a ridicat pe aria unui parc, ca nu exista nici un fel 
de spatiu verde adiacent iar aportul sutelor de autovehicule garate acolo va 
constitui un supliciu pentru trafic si pentru respiratia riveranilor. 
06.09 - Inca o pepiniera de brazi a fost rasa pe altarul afacerilor imobiliare. Pe 
drumul spre Cascada Urlatorii (strada Urlatoarea) din Poiana Tapului (traseu cu 
punct albastru), exact la intrarea in Parcul Natural Bucegi, de data asta pe partea 
stanga a iesirii spre padure, a inceput santierul noilor vile ale unor chivernisiti ai 
soartei. Semnalam acest nou abuz Garzii de Mediu din Prahova. Si ce daca... 
07.09 - Depun o cerere la registratura CGMB in care cer sa mi se elibereze o 
copie dupa Procesul Verbal al sedintei din 31.08, document pe care doresc sa il 
atasez contestatiei ce o voi face la Judecatoria Sectorului 5. Solicit in mod 
special pasajul in care am luat cuvantul in fata plenului CGMB. 
- Ca raspuns la apelul lui Marius Tuca din Jurnalul National, intitulat MISCAREA 
DE REZISTENTA, la comentariul nr. 26 facut de reprezentantul Eco-Civica, 
amintesc si despre demagogia acestei chemari. Ii reamintesc initiatorului Miscarii 
faptul ca nu am vazut in paginile ziarului atitudini impotriva defrisarilor efectuate 
de Dan Voiculescu, Ion Tiriac, Elisabeta Lipa, Nicu Vlad sau impotriva arhitectilor 
care prin acceptarea amputarii zonelor verzi au contribuit la dezastrul ecologic al 
Capitalei, ori impotriva APM si ARPM Bucuresti, coautori printr-o permisivitate 
antiecologica la actuala stare de sanatate a bucurestenilor. 
- Semnalez ANPM multiple ilegalitati realizate de APM Bucuresti si ARPM 
Bucuresti care intr-o veselie considera ca mai toate proiectele perindate prin fata 
comisiilor de avizare tehnica "nu produc impact semnificativ asupra mediului". 
09.09 - Participam la un miting autorizat al catorva ONG-uri in fata Primariei 



Capitalei. Eco-Asist ne-a imbracat in tricouri negre care semnificau doliul in 
amintirea spatiilor verzi disparute in Bucuresti. Rezultatul a fost smulgerea 
promisiunii primarului general Sorin Oprescu de a nu se mai organiza chermeze 
cu rezultate gen Madonna in Parcul Izvor. 
10.09 - „Pot schimbarile climatice sa produca schimbari politice fundamentale?” a 
fost tema unei mese rotunde initiata de Institutul Ovidiu Sincai si Fundatia 
Friedrich Ebert. Printre participanti, reprezentanti ai Ministerului Mediului, 
Daciana Sarbu (parlamentar european) si multe alte persoane necunoscute dat 
fiind si faptul ca nu a existat un program reactualizat fata de invitatia initiala. In 
luarea noastra de cuvant am reiterat constatarea conform careia fiecare 
schimbare politica contribuie la deteriorarea starii mediului contribuind la 
amplificarea schimbarilor climatice. Am exemplificat prin distrugerile aduse 
mediului si consecintele acestor fapte provocate de primarii Videanu, Negoita, 
Poteras. Nu am uitat sa-i acuz si pe arhitectii complici la distrugerile zonelor verzi 
din Capitala. Am pomenit despre aberantul program „Schi in Carpati”, proiect 
care va duce la defrisari masive ce nu se justifica, am deplans cu exemplificari 
punctuale casapirea mediului natural de pe Valea Prahovei, desertificarea 
Constantei lui Mazare, dar si ignorarea de catre Ministerul Mediului a propunerii 
de valorificare a haldelor de steril ce impanzesc tara. Nu am putut sa nu 
reamintesc celor prezenti despre raspunsul descalificant primit de Eco-Civica in 
aceasta ultima problema dat de secretarul de stat Doru Laurian Badulescu. 
11.09 - Aflam de la colegul nostru de baricada Nicusor Dan, cu surprindere 
placuta, ca Prefectul Capitalei a atacat in contencios administrativ cateva PUD-
uri din Bucuresti. Printre acestea, PUD-ul Piata Obor, PUD-urile din Icoanei 2-8 
(vizavi de Scoala Centrala) si 11-13 (unde s-a demolat si se doreste ridicarea 
unui hotel cu mult peste inaltimea zonei), PUD-ul din str. Caminului 24B, precum 
si cel din Dionisie Lupu 39-41. Este si rezultatul unor semnalari facute de Eco-
Civica. 
13.09 - Marturisim celor de la Pro TV, in emisiunea de stiri, ca incendiul cauzat 
de aprinderea unui depozit de anvelope din Pipera a pricinuit o poluare a aerului 
echivalenta cu cea produsa in 3-4 ani de toate autoturismele din tara. 
15.09 - Ramanem realmente uluiti cand primim prin fax cu nr. 
81679/DF/15.09.2009, avand antetul “Guvernul Romaniei - Ministerul Mediului - 
Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale”, o invitatie 
pentru a participa, intre 21-23 octombrie 2009, la un Program Phare care 
cuprinde "Asistenta Tehnica pentru pregatirea unei strategii si a unui plan de 
actiune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric". Capul de lista a celor 27 de 
invitati (direct interesati de subiect sau posesori ai haldelor de steril abandonate 
pe teritoriul tarii) este Eco-Civica. Probabil ca este rezultatul "tocaturilor" pe care 
le adresez de ani de zile acestui minister si in mod special ministeriatului 
Nemirschi. 
- Ne adresam Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului intreband daca 
decizia depolitizarii directorilor de scoala nu se aplica si agentiilor de protectie a 
mediului, recte APM Bucuresti, unde seful acestui for care poate influenta 
calitatea mediului din Capitala detine totodata si functia de Consilier General al 
Municipiului Bucuresti din partea PSD. Poate ca nu am fi zgandarit "situatia" 



daca acest domn Costel Nedelcu nu ar fi luat cateva decizii anti-ecologice si 
ilegale de la inaltimea scaunului sau vremelnic ce nu ar trebui sa aibe culoare 
politica. 
18.09 - Ne intalnim si discutam cu sefa Clubului Trabantistelor domiciliata in Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 18A. Acolo se pare ca peste 4 hectare de zona verde 
impreuna cu cateva sute de arbori vor deveni un mare spatiu comercial. I-am dat 
cateva sfaturi privind strategia prin care cetatenii si asociatiile de proprietari din 
zona pot sa se opuna acestui nou abuz dospit in laboratoarele ucigase de oxigen 
ale Primariei Sectorului 3. 
19.09 - Sesizam Primaria Sectorului 2 o interventie pentru anihilarea efectelor 
celor sase haite de caini care isi disputa teritorialitatea, mai ales noaptea, in jurul 
imobilului din Bd. Ferdinand nr. 141. Nimanui de aici, inclusiv opulentei Poitiei 
Comunitare a sectorului 2, extinsa pe un enorm sediu proaspat amenajat si 
avand in dotare vreo 20 de autovehicule, nu-i pasa de tulburarea linistii publice a 
sectorului. Totodata, semnalez consecintele vizibile si deranjante a lipsei unui 
WC public, precum si a cosurilor de gunoi de la iesirea din Gara Obor. 
20.09 - Participam, alaturi de Primaria Secorului 2, la un miting de protest, 
undeva pe teritoriul a 4 hectare din Parcul Plumbuita unde, conform autoritatilor, 
terenul a fost retrocedat ilegal unor particulari. Primarul Neculai Ontanu a facut in 
fata celor circa 100-150 de oameni prezenti o istorie a deciziei contra naturii a 
unui tribunal. Am fost de acord cu aceasta manifestatie ce a starnit si interesul 
mass-media. Nu ne-am putut abtine insa sa nu afisam pe minilozinci A4, 
"realizarilii" distructive ale aceleiasi primarii, care intr-o veselie a permis 
nenumarate abuzuri si ilegalitati prin autorizarea unor constructii pe spatii verzi 
dintre blocuri sau pe ariile unor parcuri din sectorul 2. 
21.09 - In urma unei invitatii facute acum cateva zile din partea Administratiei 
Prezidentiale participam la Palatul Cotroceni la materializarea finala a Raportului 
Comisiei Prezidentiale pentu Patrimoniul Construit, Siturile Istorice si Naturale. 
Presedintele Romaniei, Traian Basescu a elogiat "efortul extraordinar al 
Comisiei" si activitatea voluntara de peste un an a componentilor acestei comisii 
din care au facut parte membri de prim rang ai domeniilor pomenite. Presedintele 
Basescu le-a cerut premierului Emil Boc si presedintelui Camerei Deputatilor, 
Roberta Anastase, dar si ministrului culturii Toader Paleologu, intreprinderea de 
demersuri neintarziate prin care "masurile Raportului sa fie preluate de legislativ 
si legiferate". "Acest raport tehnic si stiintific poate ajuta la protejarea si 
cunoasterea in tara si peste hotare a valorilor romanesti" a afirmat Presedintele 
Romaniei. Dintre membrii comisiei, care au reamintit celor prezenti situatia 
dezastruasa a patrimoniului istoric si natural, ii amintim pe arhitectul Serban 
Sturza (presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania), profesorul doctor Dan 
Mohanu (seful Catedrei de Restaurare a Universitatii Nationale de Arte 
Bucuresti), pictorul Paul Gherasim, geologul Cristian Lascu (National 
Geographic), precum si academicieni, profesori universitari, cercetatori ai 
domeniului si arhitecti. 
22.09 - SC Power SRL doreste aviz de mediu pentru Clubul Piranha din Splaiul 
Independentei nr. 313-A. Membrii Comisiei de Avizare Tehnica de pe langa 
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului au constatat ilegalitatea extinderii, 



incepute deja (!?) pe zona verde a unui camin studentesc. Peste 90% din zona 
verde adiacenta caminelor studentesti din Regie a disparut, inclusiv din cauza 
porcariilor facute de catre Primaria Sectorului 6. Nu exista nici macar un titlu de 
proprietate al beneficiarului cu nume de peste ucigator. Acest sector 6 este pe de 
parte cel mai betonat din tot orasul, avand doar a zecea parte din suprafata de 
spatiu verde (adica aproximativ 2,5 mp/locuitor) necesara mentinerii in limitele 
recomandate de UE pentru sanatatea riveranilor. 
24.09 - In cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul Agentiei pentru 
Monitorizarea Presei din Calea Plevnei au fot trecute in revista ilegalitatile ce ar 
urma sa fie promovate daca CGMB va vota cele 31 de PUZ-uri aflate pe ordinea 
de zi a sedintei acestul for legislativ municipal programata in ziua urmatoare. 
Este o ultima zbatere a rechinilor imobiliari inainte de aparitia legii 27/2009, lege 
care limiteaza drastic abuzurile urbanistice. Eco-Civica a abordat aspecte de 
mediu din cadrul acestor PUZ-uri. 
25.09 - Am asistat la o iesire brutala a Jandarmeriei Romane care a interzis 
scrierea cu creta, pe trotuarul din fata PMB, a unor texte gen “STOPATI MAFIA 
IMOBILIARA!’ sau “JOS MAFIA DIN CGMB!”. Sase dintre ONG-isti au fost 
imbranciti in dube si amendati. Totodata, reprezentantilor societatii civile li s-a 
interzis intrarea in sala de consiliu. In plus, desi depusese o cerere prin care sa i 
se permita luarea de cuvant in plenul CGMB, lui Alexandru Binescu nu i s-a 
permis sa vorbeasca decat la sfarsitul sedintei. A.B. dorea sa preintampine 
votarea celor 31 de PUZ-uri de care am vorbit cu o zi inainte. In urma protestului 
verbal a acestui inimos coleg din “Pactul pentru Bucuresti”, paznicii CGMB-ului l-
au imbrancit brutal si l-au izgonit din sala de sedinte. Momentul a fost preluat si 
redat pe post la stirile de seara de catre televiziunile aflate in sala. Alexandru 
Binescu a mai primit inca o amenda si de la acesti reprezentanti ai dusmanilor 
declarati ai societatii civile. Norocul Pactului pentru Bucuresti a fost ca 
reprezentantii PNL si PSD au iesit din sala inaintea votului acestor PUZ-uri. 
Astfel, din lipsa de cvorum, acest ultim atentat imobiliar a fost ratat. Pentru 
moment. 
26.09 - Ii raspundem Loredanei Savin si ii dam sfaturi pentru a actiona impotriva 
distrugerii unei zone verzi aflate undeva pe bulevardul Unirii. 
27.09 - Doi reprezentanti ai Eco-Civica au participat la mitingul organizat de 
locuitori ai blocurilor din bd. Nicolae Grigorescu nr. 18A. Organizarea lor, bine 
dirijata de catre "sefa trabantistelor", s-a bucurat de un real succes. Cei prezenti 
au remarcat, inclusiv in fata reprezentantilor mass-media, aportul Eco-Civica. 
Aparitia arhitectului-sef al Sectorului 3, Stefan Dumitrascu, i-a intaratat si mai 
mult pe cei prezenti, in ciuda  asigurarilor sale linistitoare. Cum mai poate fi 
credibil un asemenea individ care alaturi de primarul Negoita a generat peste 
70% din PUZ-urile sectorului, incalcand (conform ISC Bucuresti si Directiei de 
Urbanism a PMB)  numeroase reglementari in vigoare si amputand zeci de 
hectare de zone verzi. Marturie a ilegalitatilor comise stau distrugerile pricinuite 
cu acordul acestor edili care pot fi "admirate" in ceea ce a fost odata parcul 
Prisaca Dornei, in zona supermarketului Auchan, in str. Fizicienilor nr. 9 sau cele 
preconizate in parcul Emil Garleanu si nu numai. Am plecat de acolo, eu cu 
rucsacul meu pe umeri spre autobuzul 101, iar Dumitrascu cu un autoturism de 



teren 4x4 valorand probabil cel putin 50.000 euro... 
28.09 - Sub semnatura Iuliei Barbu, Jurnalul National, precum si multe alte 
cotidiene, prezinta aspecte de la adunarea locuitorilor din bd. Nicolae Grigorescu 
din ziua precedenta. 
29.09 - La conferinta de presa sustinuta de membri ai Pactului pentru Bucuresti, 
avand ca tematica cele 54 de PUZ-uri ce urmau a fi aprobate a doaa zi in cadrul 
sedintei CGMB, au participat doar vreo 7 reprezentanti ai mass-media. La 
aceeasi ora, primarul Sorin Oprescu convocase si el presa pentru o plimbare prin 
doua spitale bucurestene. Nu stim daca a fost o coincidenta... Oricum, le-am 
povestit celor prezenti dedesubturile strecurarii acestor PUZ-uri, in mare 
majoritate ilegale din punct de vedere urbanistic, al protectiei mediului si al 
conservarii zonelor istorice. Mai devreme, la APM Bucuresti, cineva a incercat, in 
afara ordinei de zi, sa strecoare PUZ Meteorologiei nr. 30 din zona Jandarmeriei. 
Acest PUZ era si a doua zi pe lista de votat a celor 54 de tunuri imobiliare 
preconizate a trece in ultima zi inainte de aparitia legii 27/2009, lege ce limiteaza 
drastic expansiunea imobiliara pe zonele protejate de lege. 
30. 09 - Am participat la CORTEGIUL FUNERAR prilejuit de "disparitia 
Bucurestiului care a trait intre 1459 si 2009", eveniment de la care, prin 
amabilitatea domnului Radu Olteanu, redam cateva poze avand ca sursa site-ul 
http://art-historia.blogspot.com: Poza1, Poza2, Poza3, Poza4. A fost o 
manifestatie ce dorea sa atraga atentia asupra pericolului votarii de catre CGMB 
a celor 54 de PUZ-uri despre care am amintit. Am purtat crucea din fata sicriului 
dus de cortegiul ONG-istilor imbracati in negru. Am fost bumbaciti de catre fortele 
de ordine ale PMB si Jandarmeriei care ne-au impins spre carosabil in zona 
trotuarului Primariei Capitalei. Sicriul negru a fost distrus de catre "fortele de 
ordine". Nu si crezul nostru. Si nici coroana de flori din plastic. Incercand sa intru 
in sala unde se tinea sedinta CGMB, am fost refuzat de catre paznicii-brute care 
nu au acceptat decat 5 reprezentanti ai ONG-urilor. Mai trebuie sa reamintim ca 
accesul la sedintele CGMB este permis publicului? 
- Depun o plangere impotriva celor care nu mi-au permis intrarea in PMB pentru 
a participa la sedinta CGMB, sedinta care trebuie sa fie accesibila publicului si 
cetatenilor Capitalei. I-am si fotografiat pe vajnicii aparatori ai ordinii din Primaria 
Capitalei. Il rog pe domnul Sorin Oprescu sa ia masurile ce se impun in cazul 
acestui abuz. 
01.10 - Adevarul  publica in articolul "Spionii de Mediu, tot mai numerosi" pareri 
ale Agentului Ecolog Voluntar Niculae Radulescu Dobrogea (care detine 
legitimatiile cu nr. 1 pe Bucuresti si Ilfov)  despre ipostaza acestui gen de 
voluntariat. Din interviul respectiv au fost decupate parerile cu privire la 
competenta sefei Garzii de Mediu Bucuresti, Olivia Oprisan, o doamna  care mai 
are multe de invatat pentru a ajunge si priceputa in acest domeniu. 
02.10 - Ne spunem parerea la RFI despre numirea la Ministerul Mediului a 
doamnei Udrea Elena. "O palarie prea mare" a fost esenta interviului... 
- In paginile cotidianului Adevarul, sub titlul «Turnu Severin: Se pun bordurile în 
„Parcul cu platani”», autorul Catalin Caruntu relateaza ca „Proiectul in valoare de 
300.000 lei, prin care Primaria Severin isi propune sa transforme zona fostei 
autogari intr-un parc modern, a ajuns in stadiul de amenajare”. Felicitari edililor 
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acestui oras, care, iata, actioneaza si in interesul sanatatii propriilor cetateni, 
spre deosebire de alti primari, binecunoscuti noua. 
05-07.10 - Cateva concluzii dupa o minvacanta petrecuta in zona Predealului: 
- Functiunea de statiune de odihna se degradeaza galopant. In continuare apele 
menajere se scurg neepurate direct in izvoarele Prahovei si ale Timisului. 
- O mare parte din noile constructii care betoneaza ceea ce a fost nu demult o 
zona impadurita sunt de vanzare. 
- Extinderea ATV-urilor si a autoturismelor 4x4 se face inclusiv pe partia de schi. 
Am fotografiat chiar si un camion pe "Cocosul". Un panou amplasat chiar la 
intrarea pe aceasta partie specifica expres interzicerea accesului vehiculelor pe 
aceste zone. 
- Zona fostei cabane Susai, intrata sub stapanirea lui Adrian Sarbu, boss-ul Pro 
TV-ului, nu mai poate fi accesata decat trecand prin hotelul respectiv sau sarind 
un gard. Izvorului natural de acolo i s-a modificat traseul, acesta fiind folosit 
exclusiv la alimentarea unui lac artificial (insalubru), care se invecineaza cu o 
scena plantata pe un teren care pana nu de mult arata superb. Noile constructii 
imprejmuite arata spectaculos. De ele se pot bucura doar beneficiarii unor relatii 
cu a(l)titudinea de 1350 metri a platoului. Gardul de lemn al proprietatii ne da 
senzatia de lagar de concentrare. 
- Sute de busteni putrezesc de-a lungul traseelor turistice marcate inclusiv in 
vecinatatea cabanei Poiana Secuilor. 
- Vecinatatile cabanei Trei Brazi sunt pline de gunoaie. 
- Cabana Garbova era inchisa in timpul saptamanii. 
- Hotelul Doru (trei stele) din str. Libertatii nr. 27-A isi deverseaza zoaiele apelor 
menajere intr-o balta care agreseaza privirea si mirosul gazduitilor, trecatorilor si 
a vecinilor. 
08.10 - Doamna Emilia Gheata, care sta de straja la pastrarea Parcului Duca, ne 
comunica amplasrea unor panouri pe terenul zonei pe care noi am crezut ca am 
salvat-o. Indivizii doreau ridicarea unor blocuri acolo, in ciuda inexistentei unor 
autorizatii. Am invatat-o cum sa procedeze pentru a stopa din nou elanul 
rechinilor imobiliari. 
10.10 - Teritoriul de la iesirea din Predeal spre Brasov, unde se dorea a fi 
amplasat un hotel pe locul unei paduri de 5 hectare rase pe altarul acestei noi 
blasfemii antinatura, a ajuns un fel de zona selenara. Terenul imprejmuit si 
actualmente amputat de panoul cu desenul acestei cladirii de P+5, desi betonat, 
a luat-o la vale, "protestand" astfel impotriva deciziei imbecile a autoritatilor 
locale, a santieristilor si a beneficiarilor proiectului. Ne vom adresa autoritatilor de 
tot felul si vom incerca sa aflam raspunsuri cu privire la reabilitarea zonei si 
pedepsirea criminalilor de mediu. 
13.10 - Am asistat la APM Bucuresti la cel mai dezgustator spectacol petrecut in 
cadrul unui CAT. Impotriva opiniei reprezentantilor Prefecturii, ai PMB si ai Eco-
Civica, care au semnalat multiple ilegalitati ale unor proiecte ce solicitau aviz de 
mediu, directorul Costel Nedelcu (consilier CGMB din partea PSD) a raspuns 
cerintelor primarului Ontanu, reprezentat de Elena Iancu din cadrul Serviciului de 
Urbanism al sectorului 2. Practic, toate proiectele solicitate de catre sectorul 2 au 
primit aviz de mediu din partea APM, dupa ce directorul Nedelcu a afirmat 



raspicat ca el va semna avizarea acestora, indiferent de opinia celorlalti. In 
plangerea pe care am facut-o catre autoritati vom detalia cazurile. Poate ca este 
interesant de pomenit ca singurul proiect respins in aceasta zi de catre cei de la 
APM Bucuresti a fost amplasarea unei terase intre blocuri in sectorul 6. Acolo 
exista alta culoare politica... 
14.10 - Am participat la o conferinta de presa organizata de Directia pentru 
Protectia Mediului din PMB. Tema a fost "Calitatea mediului in Bucuresti si opinia 
cetatenilor". Un sondaj IRSOP realizat pe aceasta tema confirma multe dintre 
concluziile ONG-ului nostru. Datele privind procentajul de zone verzi din 
Capitala, strecurat pe langa acest sondaj celor din mass-media, sunt insa 
departe de adevar. Cu aceasta ocazie i-am adresat directorului Nedelcu 
multumiri pentru politica antibucuresteana pe care o duce din ipostaza de 
director al APM Bucuresti. Le-am povestit celor prezenti abuzurile ale carui autor 
a fost in ziua precedenta. Directorul APM si-a manifestat "surprinderea" fata de 
atitudinea mea. 
16.10 - Un articol din BBC NEWS, aparut pe 15.10.2009, intitulat GREEN 
SPACES 'IMPROVE HEALTH', ne povesteste despre efectul binefacator al 
vecinatatii ariilor verzi asupra sanatatii oamenilor. Articolul integral poate fi citit 
aici. 
17.10 - In cadrul unei emisiuni de stiinta de la OTV, doi membri ai Eco-Civica s-
au alaturat unui alt invitat (doctor in medicina), specializat si in domeniul aditivilor 
continuti de prafurile alimentare. Moderatorul Silviu Alupei a continuat astfel 
preocuparile sale de investigator pe un taram in care se face pionierat la 
televiziune. 
18.10 - Sesizam Senatul, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, precum si 
alte foruri asupra abuzurilor savarsite de catre directorul APM Bucuresti. Redam 
sesizarea aici. 
19.10 - La hotelul CARO din Bucuresti, la initiativa Centrului de Resurse Juridice, 
a ONG-ului Terra Mileniul III si a Justice and Environment (o retea europeana de 
profil), s-a desfasurat conferinta avand ca tema Evaluarea Asupra Mediului (EIM) 
si Evaluarea Strategica de Mediu (EIM), dar si cresterea rolului societatii civile in 
procesul de integrare a Romaniei. Prezentandu-ma ca participant in cadrul 
sedintelor saptamanale ale Comisiilor de Avizare Tehnica de pe langa APM, am 
exemplificat cu cateva abuzuri ale administratiei locale si centrale care au 
atributii in acest domeniu. Am amintit si despre grave erori judiciare ale unor 
tribunale sau avocati, exemplificand cazul avocatei Sova (locul 1 in “Zece pentru 
Romania”) care a sustinut ca ONG-ul Eco-Civica nu poate avea calitate 
procesuala in cererea de interventie pe care a facut-o in favoarea lui Attila Korodi 
in procesul pe care fostul ministru al mediului l-a avut cu cei de la Rosia Montana 
Gold Corporation. O reprezentanta a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului 
a contestat pozitia ONG-ului Eco-Civica in cadrul sedintelor la care membri ai 
Eco-Civica participa in permanenta, de 3-4 ori pe saptamana, sustinand ca acolo 
avem doar calitatea de observatori, nefiind nominalizati prin ordin de prefect. 
Dupa replica mea, a urmat o prelegere a doamnei Charlote de Waal, secretarul 
Conventiei de la Aarhus, care a reiterat celor prezenti “dreptul de participare la 
deciziile de mediu a ONG-urilor si a tuturor persoanelor interesate de aceste 
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aspecte”. Poate ca a retinut treaba asta si reprezentanta pufaitoare a ANPM. 
20.10 - La CAT-ul APM Bucuresti, SC Vinobag SRL vrea sa ridice un bloc 25 
+P+17 in strada Libertatii nr. 5 din sectorul 5. Cladirea are CUT 100%. PUZ-ul 
facut de prof. arh. Gh. Enache nu are spatii verzi. Proiectantul doreste spatiu 
verde la etajul 15! SC Matrix Development SRL doreste 2S+P+6 in Intrarea 
Frumoasa nr. 5. Intr-o zona protejata. Avea si aprobare de la Cultura, semnata 
de demisul Stefan Damian... 
22.10 - La ARPM_Bucuresti, SC Natura Construct SRL si Asociatii doreste hale 
P+3 si patru blocuri P+14 in satul Afumati (tarlaua 111, parcela 425). Pe locul a 
20 de hectare de padure disparuta. Cine o fi taiat-o? PUD in Parcul Tineretului 
pe strada Secerei 126. Trei planse succesiva cronologic demonstraza falsurile in 
acte ale beneficiarilor Mihai Alen Florin Proca, Berna Theodor, Conu Silviu Jean. 
Metamorfozarea penala (modificarea planselor originale) s-a facut de la V1 
(spatiu verde neconstruibil) la L1A care permitea un eventual P+2 si apoi, printr-o 
alta falsificare din pix, la M2, adica la acceptarea unor constructii de P+14. 
Plansele erau cu stampile "spre neschimbare"! Le-am sugerat celor doua 
arhitecte simpatice de la SC Cuantum Design SRL sa revina cu o aprobare din 
partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 
- Iulia Barbu de la Jurnalul National scrie in articolul "Cladire istorica zdrobita de 
un bloc de noua etaje" despre porcaria autoritatilor sectorului 2 care isi bat joc de 
cladirea de patrimoniu din str. Maria Rosetti nr. 38. Aici se preconizeaza ridicarea 
unui hotel de P+9. Cultura si-a dat avizul prin Eugen Plesca, desi ministrul 
Paleologu interzisese acest gest, in urma unui scandal mediatizat acum vreo 
doua luni. Eco-Civica face o declaratie privind acest nou abuz al urbanistilor din 
sectorul pastorit de Neculai Ontanu. 
23.10 - La prima ora ne-am prezentat la Garda Financiara ca urmare a unei 
instiintari transmise de acest for cu vreo doua zile inainte. Raportul contabil, 
conform caruia am rulat 1300 lei in ultimii doi ani de activitate, cred ca a fost in 
regula. Asa reiese din procesul verbal incheiat dupa o ora si ceva de discutii 
contabile. Ni s-a comunicat ca a fost o actiune decisa de superiori. Departe de 
noi gandul ca ar putea fi o legatura cu amendarea de catre Jandarmerie a doi 
membri ai Eco-Civica cu cate 1500 de lei. De 17 ani, ONG-ul nostru nu a fost 
controlat, decat prin bilantul contabil anual pe care il depuneam la Circa 
Financiara. Multumim din inima partidului... 
- Hotelul Radisson SAS a gazduit, prin initiativa UE, a Asociatiei Green 
Revolution si a celor de la Climate Action, conferinta „Drumul spre Copenhaga”. 
S-a mai bifat o actiune de mediu. Ni s-a reamintit despre efectele dramatice 
generate de schimbarile climatice. Am aflat iarasi despre incercarea de reducere 
a vinovatului principal, legendarul CO2. Ni s-a repetat ca Norvegia si Japonia au 
ridicat stacheta la reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Ne-am informat 
despre noile tendinte de stocare in subteran a gazului cu efect de sera. Le-am 
comunicat unor vorbitori inexactitatea unor informatii strecurate la gramada si 
cateva pareri, cum ar fi: 
- nu doar 7700 hectare de padure au disparut in ultimii 20 de ani, ci de vreo 50 
de ori mai mult; 
- carbunele ar putea fi exploatat si in mina, prin ardere in situ, existand tehnologii 



in acest sens; 
- acuzele aduse unor ONG-uri care militeaza pentru stoparea radicala a emisiilor 
de CO2 sunt o exagerare. Altfel, s-a mancat destul de bine... 
24.10 - I-am adresat unei domnisoare care a aruncat un ambalaj pe jos, 
intrebarea: 
„- La fel arunci hartiile si acasa? 
- Da, la fel. 
- Inseamna ca acasa la dumneata e un fel de cocina.” 
A urmat un ras cristalin amplificat si de cel al celor doua colege ale sale. 
Dezarmanta reactie... 
26 - 27.10 - Seminarul "Diseminarea informatiilor cu privire la Strategia Nationala 
si Planul de Actiune pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric" organizat in 
cadrul unui proiect Phare a avut in desfasurator si o incercare de "Asistenta 
tehnica pentru pregatirea unei strategii si a unui plan de actiune pentru 
reabilitarea siturilor poluate istoric". Am sa explic pe scurt de ce am numit drept 
incercare o parte din aceasta reuniune tematica, starnita de Eco-Civica (credem 
noi) de peste un an. Am sa incep cu una din perlele emise de catre unul din 
conferentiari: "un sit este contaminat doar cand este analizat". Insa nu se poate 
face orice fel de analiza, ci numai una care sa respecte procedura elaborata 
acum 20 de ani de catre statul canadian Ontario. Aceasta procedura a fost 
preluata si de Marea Britanie si apoi de statele UE si costa sute de mii de euro. 
Primariile noastre, pe raza carora se afla zone (situri) contaminate, nu sunt 
capabile de asemenea eforturi. Deci, practic toate haldele cu steril sau produsi 
rezultati din diverse industrii poluante ale perioadei comuniste nu pot fi analizate 
decat in circa 70-80 de ani de acum inainte. Asta daca vom primi bani de la UE. 
Si desi multi dintre noi stim ca zgura de furnal, cea din CET-uri, ar putea fi 
folosita ca material de constructie, asa cum procedeaza toate tarile cu autoritati 
responsbile, noi vom astepta, timp de aproape un secol, analizarea "Ontario" a 
celor peste 1700 de situri contaminate de pe teritoriul tarii. Intre timp, freaticul va 
fi si mai conaminat, solul si produsele adiacente generate vor fi si mai agresoare 
pentru mediu, iar sanatatea populatiei se va „cocota” si mai sus in statisticile 
dezastrului international. Lectiile predate de catre asa-zisii specialisti in 
temporizarea eliberarii a zeci de mii de hectare din teritoriul national sunt o rusine 
pentru Ministerul Mediului care si-a disipat aceasta strategie prin randurile 
reprezentantilor APM-urilor din tara. Redau si alte perle ale purtatorilor de 
cuvinte, de prea multe ori fara noima: "Natura stie cel mai bine ce sa faca" [In 
cate zeci, sute sau mii de ani?]; "Se va proceda la demolarea cladirilor ridicate pe 
siturile contaminate" [Atunci de ce se dau in continuare Acorduri de Mediu pentru 
a se construi pe situri contaminate?]; "Nu se poate face un inventar al terenurilor 
contaminate, ci se poate face doar o lista" [Dar in situatia certitudinilor relevate 
de Institutul de Sanatate Publica?]; "Trebuie sa se procedeze la o analiza cost-
beneficiu" [Este o rusine sa poti cuantifica beneficiul in cumpana cu sanatatea 
oamenilor, unii deja omorati de asemenea contaminari.]. Cred ca merita sa 
popularizez in mass-media o asemenea abordare rusinoasa a Ministerului 
Mediului. 
28.10 - Ca urmare a unei invitatii primite din partea Fundatiei Soros, am mers la 



Palatul Elisabeta pentru o intalnire care a avut ca tema situatia de la Rosia 
Montana. In cuvantarile rostite, domnii Ionel Haiduc (presedintele Academiei 
Romane), precum si ceilalti doi vorbitori au reiterat crima ce se preconizeaza a 
se infaptui de catre Rosia Montana Gold Corporation in aceasta zona a Muntilor 
Apuseni. Principesa Margareta a Romaniei si Principele Radu s-au constituit in 
gazde perfecte. Am remarcat deschiderea catre aspecte ale protectiei 
patrimoniului cultural si natural a Principesei Margareta care a sesizat boicotarea 
acestei reuniuni de catre marile trusturi de media. Se stie ca toate televiziunile si 
cotidienele centrale primesc importante sume de bani de la RMGC care isi 
promoveaza reclame desantzat de mincinoase, in ciuda hotararilor judecatoresti 
pronuntate pe aceasta tema. Si asta in ciuda parerii forurilor stiintifice si ale 
societatii civile care s-au pronuntat in proportie de peste 90% in defavoarea 
proiectului de extragere a aurului din Romania in schimbul cianurizarii tarii. 
31.10 - Pactul pentru Bucuresti a avut un fel de reuniune-reunire intr-o cladire de 
patrimoniu situata in Calea Rahovei nr 185A (in spatele Pietei de Flori de pe bd. 
George Cosbuc), unde a functionat pe vremuri bursa de marfuri. Atmosfera 
tinereasca a acestei mostre de 100% a societatii civile a fost impanata cu jocuri 
tematice specifice celor 5 grupari de ONG-uri profilate pe diferite specializari si 
preocupari: protectia mediului, urbanism, conservarea cladirilor etc. S-a 
prezentat si o sceneta care a refacut, cu accentele satirice de rigoare, o sedinta 
a Consiliului General a Municipiului Bucuresti. Cei circa 300 de participanti au 
avut o seara destinsa intr-o atmosfera fara fumuri, la propriu si la figurat. Jos 
palaria pentru Loredan Bruma Stasisin, "vinovatul" principal pentru aceasta 
reusita. 
01.11 - Doi reprezentanti ai Eco-Civica, Dan Trifu si N.R. Dobrogea, precum si 
Gabriel Paun de la ONG-ul Agentgreen, si-au spus, timp de aproape o ora (intre 
19.00 si 20.00 la OTV), pasurile legate de activitatea lor de membri ai societatii 
civile, in lupta cu imobilismul, inconstienta sau interesele autoritatilor locale din 
Bucuresti si din Romania. Credeti ca mai este impresionat cineva de calitatea 
aerului din Bucuresti, de vinovatii pentru aceasta stare de fapt, de 
monstruozitatile unor arhitecti care contribuie la starea deplorabila a sanatatii 
cetatenilor metropolei noastre? A fost abordata si foarte importanta problema a 
organismelor modificate genetic. A contat, domnule Silviu Alupei? 
02.11 - Sporovaim in fata celor de la Pro TV despre vinovatii unor taieri de arbori 
si toaletari care se fac in Pipera. Cui ii mai pasa? 
- "S-a construit un bloc in parcul Tineretului" este un articol al Monicai Andrei 
Capatos din Jurnalul National. Primaria sectorului 4 a facut o plangere penala 
impotriva acestui abuz comis de Pro Com Funky SRL. Ne exprimam punctul de 
vedere cu privire la legislatia terfelita in acest caz si afirmam ca, la fel ca in multe 
alte cazuri similare, detinatorul terenului confunda dreptul de proprietate cu 
dreptul de folosinta a terenului. 
03.11 - Spicuim din CAT-urile de la APM Bucuresti. Toti vor acord de mediu 
pentru a ridica cladiri pe zone agricole, avand langa ele un maximum de 20% 
spatiu verde. Se vor hrani generatiile viitoare din produse agricole cultivate pe 
betoane sau pe asfalt? Aprobarile agentiilor pentru protectia mediului privind 
deturnarea destinatiei terenurilor agricole incep sa devina acte impotriva 



intereselor Romaniei. Se aude domnule director Nedelcu (bolnav de catva 
timp...) ca SC Impact Developer & Contractor SA vrea sa ridice blocuri pe terenul 
fostului CAP Otopeni, lasand mai putin decat  minimum de spatiu verde prevazut 
de normele urbanistice? 
- Radio Cluj ne cere, in direct, punctul de vedere cu privire la proiectul Rosia 
Montana Gold Corporation. Explicam timp de zece minute de ce consideram noi 
ca acolo se pune de o crima impotriva Romaniei, a poporului roman si a unei 
mari parti din Europa. 
05.11 - Ne prezentam in fata instantei la Judecatoria Sectorului 5 pentru a 
contesta amenda de 1500 de lei primita pe 31 august din partea Jandarmeriei 
Romane. La acea data am fost invitat de CGMB pentru  a sustine un proiect de 
hotarare intitulat „Norme privind protejarea spatiilor verzi din Bucuresti”, 
propunere care din acel moment a devenit HCGMB nr. 304/2009. In ciuda 
evidentelor de necontestat ale abuzului acestui for care trebuiau sa duca la 
anularea procesului verbal, am avut onoarea de a constata ca la dosar a fost 
depusa o intampinare semnata de Generalul Sef de Brigada Grigore Pop, din 
partea Jandarmeriei Romane, act ce insista ca instanta sa respinga plangerea 
formulata de reprezentantul Eco-Civica. In document am fost acuzat de 
"organizarea si desfasurarea unei adunari publice nedeclarate la care au 
participat 150 de persoane" etc. Voi demonta cu martori, la 10 decembrie, 
elucubratiile si falsurile din aceasta incercare militieneasco-securistica a 
Jandarmeriei Romane care a confundat (deliberat?) prezenta unor reprezentanti 
ai ONG-urilor cu o actiune de protest a Partidului Romania Mare desfasurata  in 
aceeasi zi si la aceeasi ora in fata Primariei Capitalei. 
6-8.11 - La Brasov a avut loc Forumul ONG-urilor de mediu. Din motive tehnice 
Eco-Civica nu a participat. Am aderat insa imediat dupa comunicatul final la 
acest for, din care mai facuseram parte pana acum vreo 8 ani, cand se cam 
autodizolvase. 
08.11 - Ne povestim, intrebati de cei de la Pro TV, pasul privind defrisarile 
criminale de pe teritoriul Pepinierei Toboc. Acolo niste "Jmecheri" imobiliari vor 
sa ridice un ansamblu de locuinte. Cu toate aprobarile primite de la CGMB, 
CTUAT si „Agenturile de Praduire ale Mediului”. 
12.11 - Alianta Profesionistilor pentru Progres, un gen de coagulare al unor 
personalitati care ar trebui sa aiba mult bun-simt in abordarea problematicii 
mediului inconjurator, a organizat o intalnire in aula Academiei Romane. 
Dezbaterea tematica a fost "Dezvoltarea social-responsabila", insa invitarea lui 
Mircea Geoana a fost, pentru ONG-istul nepervertit din mine, un gest de 
politizare incalificabil al acestui nucleu al societatii civile. Nu ti se pare domnule 
Calin Georgescu ca ai cam dat cu oistea-n gard? Ar fi fost amuzant sa aflu 
parerea lui Dan Puric, membru al acestui nou ONG. 
13.11 - Ii sfatuim si ii ajutam pe cativa barladeni sa-si rezolve niste probleme de 
mediu intr-un meci mai vechi pe care il au cu autoritatile locale. 
17.11 - „Politici anticoruptie in sistemul de justitie” a fost titlul unei dezbateri intre 
corifeii acestui sistem. Au fost prezentate zeci de cazuri ale coruptiei si nesimtirii 
unor magistrati. Mi-am dat seama, ca participant la evenimentul gazduit de 
hotelul Howard Johnson (Dorobanti), ca aceeasi mocirla ca in justitie exista si in 



domeniul protectiei mediului. Daca nu chiar mai imbacsita... 
- Aflam de la CAT-ul APM Bucuresti despre iminenta ridicare a unui hiperrmarket 
pe teritoriul fostului CHIMOPAR (platforma chimica Dudesti) din bd. Theodor 
Pallady. Ce conteaza ca le-am atras atentia ca solul e imbacsit cu o poluare 
istorica care va afecta sanatatea vanzatorilor si a cumparatorilor afacerii? Ce 
conteaza ca vor fi sacrificati alti 67 de arbori? Ce conteaza ca "decopertarea 
obligatorie a solului" a fost realizata doar din condei? S-a dat aprobare! Fara 
hotararea de guvern obligatorie si in ciuda faptului ca in sectorul „negoitean” mai 
exista inca cel putin 5 asemenea mastodonti. 
- Tot in aceeasi sedinta, Nistor Andrei Lucian (un beneficiar) vrea sa ridice in 
Viitorului 111-113 din sectorul 2 un imobil de S+P+6, desi urbanismul zonei 
accepta doar un P+2. Deci ilegal, fara acordul notarial al vecinilor. Le povestim 
celor de fata ca modificarea CUT prin PUD este o infractiune! Si ce daca.... 
- Avem si o surpriza placuta. APM Bucuresti respinge incercarea de obtinere a 
unor acorduri de mediu pentru cei care si-au ridicat ilegal carciumi in Parcul 
Herastrau. Situatia acestor abuzuri este perpetuata de foarte multi ani. Realitatea 
era prea cusuta cu ata alba pentru a se da patalama de la APM cand nici unul 
dintre "baietii destepti" nu avea autorizatie de construire valabila...  
19.11 - „Terasele din Herastrau modernizate” este titlul unui articol din Jurnalul 
National semnat de Monica Andrei Capatos. In material se povesteste situatia 
mafiotilor din Parcul Herastrau care, pe cheltuiala lor, vor trebui sa refaca terenul 
ocupat abuziv si sa-l reamenajeze ca spatiu verde. Este inserat aici si punctul de 
vedere al ONG-ului Eco-Civica. 
- In cadrul Comisiei de Avizare Tehnica a ARPM Bucuresti se rediscuta cazul din 
str. Secerei 126 care terfeleste PUZ-ul Tineretului. Reprezentantii Eco-Civica 
demonstreaza falsul in acte promovat de firma Tineretului Parc, fals prin care 
zona verde se metamorfozeaza din V1 in L1a si apoi in M2. Adica o zona verde 
devine prin misculatii penale, din neconstruibila, un teren care permite mai intai 
un P+2, ca apoi autoritatile  sa accepte, pe 2033 mp ai parcului, ridicarea unui 
bloc de 3S+P+14!? Sa mai punem 60 de apartamente si 100 de autoturisme pe o 
alta zona verde a sectorului 4! Inca o caramida adaugata sacrofagului spatiilor 
verzi din Parcul Tineretului. Sa fie o coincidenta ca numele arhitectului-sef al 
sectorului „piedon-al” se numeste Caramida? Interesant de amintit este si 
atitudinea celor doua tinere arhitecte ale firmei SC Cuantum Design SRL care nu 
concep ca interesul ONG-ului Eco-Civica este exclusiv acela de protejare a 
spatiilor verzi si implicit de stopare a prabusirii starii de sanatate al 
bucurestenilor. 
21.11 - Dintr-un motiv personal m-am deplasat la Constanta. Am putut viziona si 
fotografia gradul de distrugere a zonei Faleza Nord. Scarile de acces la plaja, 
prabusite, erau o mostra a dezastrului ecologic mazarinean. 
23.11 - Radio France International ne-a intrebat in direct, din studioul sau, de la 
13.30 la 14.00,  despre calitatea aerului si situatia spatiilor verzi din Bucuresti 
- Ii remitem lui Valentin Moraru de la Saptamana Financiara un clasament al 
oribilitatilor construite in Bucuresti, dupa anul 1990. Clasamentul era ierarhizat 
luandu-se in consideratie doar sediile de afaceri sau cu profil financiar. Se pare 
ca pe locul I ar fi fost votata o cladire din strada Maria Rosetti care striveste casa 



si statuia marelui Ion Luca Caragiale. 
24.11 - CAT-ul de la APM Bucuresti trece in revista alte incercari de fraudare a 
mediului din partea  unor beneficiari. Mentina insa una. 
- SC Geo Exim SRL vrea sa construiasca in strada Sergent Nitu Vasile nr. 9, pe 
4000 mp, un restaurant cu 100 de locuri si solicita acord de mediu. Cine credeti 
ca solicita acest lucru? Ati ghicit, nonagenara afacerista Marioara Micsunescu! 
Fara PUZ, fara PUD, fara aprobare de la Comisia de circulatie, fara 
documentatie de urbanism. De ce sa nu incerce si fara cele 60 de locuri de 
parcare care reprezinta necesarul pentru prezumtiva constructie? 
25.11 - Participam la un miting in fata Ministerului Culturii. Membri ai Pactului 
pentru Bucuresti isi exprima dezacordul fata de ridicarea unui mastodont care va 
umili superbul Palat Stirbei de pe Calea Victoriei. Jandarmeria le da cate un 
avertisment tuturor participantilor la acest protest pasnic. 
26.11 - "Planul de actiune pentru biodiversitate si realizarea mecanismului de 
informare clearing house" a fost subiectul unui  workshop de consultanta gazduit 
de Universitatea Ecologica din Bucuresti. Undeva prin Grozavesti, in aula 
centrala. Domnul Zbigniew Bochniarz din SUA ne-a vorbit, pe un ton prea 
didactic, despre ce trebuie sa facem pentru conservarea biodiversitatii. In luarea 
sa de cuvant  reprezentantul Eco-Civica a evocat eforturile aproape zadarnice 
ale societatii civile care este ignorata de catre politicienii efemeri carora le pasa 
de umplerea buzunarelor lor „ceva” mai mult decat despre ceva abstract (pentru 
ei) si anume despre biodiversitate. I-am povestit ca Romania, inclusiv din cauza 
extinderii peste zonele in care ar trebui sa aiba grija de biodiversitate, este 
considerata cea mai corupta tara din Europa. Raspunsul americanului a fost ca 
"ONG-urile au puterea". Nu e hazliu? 
- Primim telefoane de la tot soiul de persoane care cred ca pe noi ne plateste 
cineva pentru a face ordine in domeniul protectiei mediului. Cand le povestim ca 
suntem voluntari, ii apuca rasul si ne trantesc telefonul in nas. "De ce nu-i 
convocati pe cei de la Garda de Mediu si pe cei de la Primaria Sectorului 4, care 
sunt in subordinea voastra pentru cazul petrecut. (…), ca doar va platim din banii 
nostri", a sunat o intrebare stranie primita din partea unui locatar al sectorului 4... 
- Domnisoara Catana de la Adevarul ne intreaba, una, alta... 
- Primim, prin adresa nr. 2/374/CCg/26.11.2009, niste raspunsuri penibile din 
partea ANPM, la o sesizare facuta in 23.10.2009. Se incearca justificarea unor 
abuzuri flagrante generate de APM Bucuresti pe care le-am semnalat autoritatilor 
guvernamentale si locale. Nu-i intereseaza ca se construieste pe spatii verzi, ca 
se atenteaza la istoria si cultura Capitalei, ca nu exista documentatia necesara, 
ca ilegalitatile cerute de unii beneficiari atenteaza si la sanatatea bucurestenilor. 
Halal profesionalism, domnule vicepresedinte al Agentiei Nationale de Protectie 
a Mediului, Ciprian Constantin Ghioc! 
- CNADNR supune dezbaterii la ARPM Bucuresti un PUZ conform caruia se va 
moderniza si largi la 4 benzi de circulatie centura Capitalei, in partea de sud, 
intre A2 (km.23+600) si A1 (km.55). Proiectantul, SC Search Corporation SRL, 
nu avea aviz de la urbanism, nu avea acordul celor 9 comune prin care trece si 
nu avea obligatoria evaluare de impact necesara unui proiect de asemenea 
anvergura! 



28.11 - Dupa o tura pe dealul (muntele) Plesuva din zona Comarnic, grupul 
nostru s-a intors la Bucuresti cu personalul 3006 (ora 16.30 de la Posada). I-am 
atras atentia unui individ care a dat cu o sticla de peronul unei gari, ca ar fi putut 
pune sticla in cosul de gunoi din tren. M-a luat de revere si m-a smucit. N-am 
ripostat si am fost salvat de interventia colegielor mele de drumetie. Sesizand 
incidentul celor 3 controlori, acestia s-au sfatuit intre ei, afirmand ca "are 
legitimatie". O mostra a educatiei, mitocaniei, nesimtirii, murdariei, coruptiei si 
ineficientei semenilor nostrii. Sa traiasca domnul ministru al transporturilor, Radu 
Berceanu! 
01.12 - Am observat o colonie de cateva sute de cormorani negrii pe coroanele 
arborilor din insula Lacului Herastrau. I-am fotografiat si am impartasit si altor 
plimbareti bucuria privirlor mele. 
02.12 - La solicitarea lui Liviu Mihaiu de la Academia Catavencu, i-am furnizat 
informatii despre situatia calitatii aerului si a spatiilor verzi din Bucuresti. Le 
inserez si aici. 
03.12 - In urma solicitarii scrise depuse de Eco-Civica la secretariatul ARPM 
Bucuresti, s-a rediscutat si redisputat proiectul din str. Secerei nr. 126. Eco-
Civica pe de o parte si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, pe de alta 
parte s-au certat vehement. Ca de obicei, ARPM cedeaza in fata "investitorilor 
imobiliari de succes". Acestia vor sa puna un 3S+P+14 pe zona verde a Parcului 
Tineretului. Prin matrapazlacuri penale. Domnilor Theodor Berna & Co., nu va 
vom lasa sa va bateti joc de oxigenul bucurestenilor! Doamna directoare Mihaela 
Saceanu, ar fi cazul sa va faceti datoria pentru care sunteti platita si nu sa 
praduiti calitatea vietii bucurestenilor nepervertiti la aranjamente vecine cu 
penalul! Vom incerca si mediatizarea acestei noi potlogarii. 
04.12 - "100.000 de euro pe zi pentru poluare", este titlul unui articol semnat 
Monica Andrei Capatos din Jurnalul National. Este "sansa" nefericita a Romaniei 
care ignora avertismentele UE cu privire la calitatea aerului din orase. In acest 
sens, Eco-Civica a semnalat in nenumarate randuri dramatismul starii de 
sanatate al populatiei sale, in special din zonele urbane. Curtea Europeana de 
Justitie va aplica, se pare de la 1 ianuarie 2010, procedura de infringement 
Romaniei, pana la remedierea situatiei, adica pana la refacerea  parametrilor de 
calitate a aerului si in mod special a micsorarii cantitatii de PM10 (praf cu 
particule de 10 microni) care nu trebuie sa mai depaseasca o anumita cantitate 
pe metru cub de aer in 24 de ore. Este o dovada a rezultatelor si a 
pre(a)ocuparilor celor din Ministerul Mediului care sunt total "aerieni" si in acest 
domeniu. Vinovate de aceasta situatie, asa cu am declarat si in acest articol, 
sunt in primul rand autoritatile locale, ajutate in mod decisiv si diabolic de tagma 
unor arhitecti lipsiti de scrupule. Daca s-ar aplica zicala "dupa fapta si rasplata", 
banii platiti de Romania catre UE ar trebui recuperati de la profitorii situatiei si nu 
de la toti cetatenii, care au ajuns "si frustrati si cu banii luati". 
07.12 - "Municipiul Bucuresti si gradinile sale disparute - evolutie versus 
involutie", a fost tema Mesei Rotunde organizate cu prilejul vernisajului expozitiei 
"Gradini pierdute". Sub patronajul Uniunii Arhitectilor din Romania, a publicatiei 
Observatorul Urban, a Sectiei de Amenajare si Planificare a Peisajului din cadrul 
Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” si, in 



mod special, prin grija doamnei conferentiar dr. arhitect Cerasella Craciun 
(autoarea proiectului cultural "Gradini pierdute"), s-a discutat despre actuala 
stare de fapt din domeniul zonelor verzi ramase in Capitala. Au fost prezenti 
reputati urbanisti ai Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, 
reprezentanti ai directiilor de protectia mediului (Monica Nazare), ai celei de 
turism si ai celei de urbanism din cadrul Primariei Capitalei, specialisti 
recunoscuti in domeniu din cadrul Facultatii de Geografie a Universitatii din 
Bucuresti, cum ar fi conf. dr. geograf Cristian Ioja, precum si domnul Adrian 
Majuru, coordonatorul Muzeului de Arta Populara „Dr. Nicolae Minovici”. Au mai 
fost prezenti si studenti, cativa jurnalisti, dar si multe alte persoane interesate de 
subiectul acestei drame bucurestene, printre care si un reprezentant al ONG-ului 
Eco-Civica. Chiar de la inceput, Niculae Radulescu-Dobrogea a facut un crochiu 
al dezastrului ecologic care afecteaza Bucurestiul, amintind despre riscul 
Romaniei de a fi supusa de catre UE unei proceduri de infringement din cauza 
nerespectarii normelor de calitate a aerului, fapt ce se traduce prin aplicarea unei 
amenzi de circa 100.000 euro/zi pana la remedierea situatiei calitatii aerului. Am 
reamintit, cu exemplificari, celor prezenti despre legatura directa intre starea de 
sanatate a populatiei si proportia zonelor verzi din ariile urbanizate. Printre 
principalii vinovati ai actualului dezastru ecologic si de sanatate al bucurestenilor 
i-am numit pe arhitectii carora nu le pasa decat de inavutire si nu si de 
recomandarile UE care specifica un minim necesar de 26 mp de spatiu verde 
pentru un locuitor, asa cum prevede de fapt si OUG nr. 114/2007. Am mentionat 
si aportul sinistru la aceasta stare de nesanatate a bucurestenilor a tandemurilor 
primar-arhitect-sef din cadrul fiecarui sector. Nu am putut sa nu "evidentiez" 
performantele cuplurilor Negoita-Dumitrascu (S3), Ontanu-Bagdasar (S2), 
Poteras-Cordoneanu (S6) care au devalizat ilegal si penal Capitala de o multime 
de zone verzi. Intre timp, unii dintre calaii de oxigen ai bucurestenilor au fost 
demisi si apoi promovati la Inspectoratul de Stat in Constructii (Bagdasar si 
Cordoneanu), unde isi fac de cap in continuare, conform principiului un sut in 
fund este un pas inainte. Aceasta incercare de coagulare a unor specialisti 
carora le pasa de soarta aspectului peisagistic al Capitalei si implicit de calitatea 
vietii metropolei noastra, are mici sanse de modificare a actualei hulpavitati 
materiale. Speranta moare ultima! 
08.12 - In  CAT-ul de la APM Bucuresti s-a discutat despre agresivitatea 
decibelilor. Supermarketul Carrefour din Colentina, care se aprovizioneaza 
noaptea cu TIR-uri de 20 tone, deranjeaza riveranii. Un restaurant aflat in 
Uverturii nr. 106 din sectorul 6 isi desfasoara activitatea adiacenta alimentatiei 
publice la 5 metri de ferestrele unor vecini (familia Silaghi). S-au preconizat 
masuri de stopare a unei stari conflictuale generate de impertinenta celor cu 
bani. 
- SC Rodrag Trade Co' SRL, printr-un reprezentant scandalagiu, incearca printr-o 
revenire sa ne convinga ca in soseaua Nordului nr. 1, pe teritoriul Parcului 
Herastrau, este neaparat necesara "consolidarea subsolului" imobilului care a 
gazduit administrarea unui circuit ilegal de carting. Beneficiarii contesta 
respingerea  din partea Comisiei de Avizare Tehnica a unui acord de mediu, 
document care nu putea fi emis, dat fiind ca pe suprafata Parcului Herastrau, 



clasificat urbanistic drept zona verde, nu se poate construi. De fapt, aceasta 
noua smecherie, de asa-zisa refacere a unei constructii ridicate inainte de 1947, 
pregateste, prin invaluire, terenul prelungirii activitatilor comerciale ilegale 
desfasurate in acest loc. Se pare ca aici, pe un teren inchiriat de la Scoala 
Sportiva nr. 2 (care nu mai exista) si-a bagat coada unul dintre fii lui Adrian 
Nastase care doreste acolo o activitate de tip yachting club. Tupeu de oameni 
fara de lege, deocamdata anihilat... 
09.12 - "Aprobari ilegale pentru un bloc de 14 etaje in Tineretului", este titlul unui 
articol aparut in Jurnalul National. Autoarea, Monica Andrei Capatos citeaza 
punctul de vedere al reprezentantului Eco-Civica cu privire la acest nou caz de 
siluire a zonelor verzi. Acest nou gest antisocial a fost generat atat de 
matrapazlacurile unor functionari din Primaria Capitalei si CGMB, cat si de 
impasivitatea celor de la ARPM Bucuresti care tolereaza falsurile evidente din 
actele publice. Articolul in care s-a cerut si parerea celor de la  Eco-Civica a 
readus pe tapet si situatia dezastruasa a calitatii aerului din Bucuresti, cauzata 
de diminuarea tragica a suprafetelor generatoare de oxigen, zone care au si rolul 
de absorbant-diluant al noxelor din aer. 
10.12 - In procesul de contestare al unei amenzi de 1500 lei pe care mi-a aplicat-
o Jandarmeria Romana, a fost citat martorul Nicusor Dan de la „Salvati 
Bucurestiul”. Consider ca instanta de judecata s-a lamurit cu privire la acuzatia 
aberanto-fantasmagorica a jandarmilor care "m-au fotografiat", au inventat 
bazaconii  scrise si mi-au depus si o poza la dosar. Astfel, s-a confirmat si prin 
spusele martorului ca nu fac parte din partidul care a organizat o manifestatie in 
fata Primariei Capitalei in data de 31 august 2009,  adica chiar in ziua in care am 
sustinut in fata CGMB o disertatie de 3 minute pe subiectul unor norme de 
protejare a spatiilor verzi din Bucuresti. Totodata i-am aratat judecatoarei ca 
poza pusa la dosar de catre "detectivul" jandarmilor nu este a mea si am 
reamintit instantei o multitudine de hibe procedurale ale vajnicelor organe 
jandarmeresti. Printre acestea, nesemnarea procesului verbal de catre un 
martor, aducerea la cunostinta a "faptei comise" prin posta, neprecizarea 
apartenentei mele la un ONG de mediu, neidentificarea mea prin solicitarea unui 
document oficial etc. Mi-am incheiat pledoaria solicitand anularea amenzii de 
1500 de lei, afirmand totodata ca ar fi trebuit sa dau in judecata si sa cer 
despagubiri acestei institutii cu comportament grotesc. Mi-am afirmat sila pe care 
mi-a produs-o acest gest, probabil comandat de catre cineva din consilierii 
CGMB, ca urmare a criticilor facute in acea zi de 31 august 2009 in sala de 
sedinta a Primariei Capitalei la adresa cuplului Videanu-Carstea, tandem coautor 
al devalizarii excesive a spatiilor verzi din Capitala. Astept pronuntarea anularii 
procesului verbal. Reamintesc faptul ca toti ceilalti ONG-isti aflati in ipostaze 
asemanatoare, au castigat in disputa cu Jandarmeria. Vreau sa le multumesc lui 
Nicusor Dan si lui Alexandru Binescu, martorii mei ONG-isti, pentru cele cateva 
ore pierdute prin tribunal. 
- Colegul nostru Dan Trifu a pus din nou umarul la salvarea spatiului verde din 
strada Emil Garleanu din sectorul 3. Locatarii de acolo se opun in instanta 
ridicarii unei biserici in aria parcului Emil Garleanu. Se pare ca si in disputa din 
strada Fizicienilor nr. 9 (sectorul 3) riveranii sprijiniti de Eco-Civica au avut castig 



de cauza pentru o situatie similara. In cazul  Fizicienilor (unde la un moment dat 
preotul paroh l-a luat la bataie pe reprezentantul Eco-Civica), procesul este pe rol 
de circa doi ani, iar sentinta procesului care a avut un ultim termen pe 10 
decembrie  2009 la Curtea de Apel, se va pronunta in curand. 
11.12 - La cativa metri de intrarea in Primaria sectorului 3 am fotografiat trecerea 
riscanta, pe carosabil, a unei doamne ce se sprijinea intr-un cadru. Trotuarul era 
blocat total de autoturismul Opel de culoare rosie avand numarul de 
inmatriculare B-52-DEL. Ce (nu) face, chiar sub nasul dumneavoastra, politia de 
proximitate a sectorului 3, domnule primar Negoita? 
15.12 - CAT la APM Bucuresti. Din nou SC Rodrag Trade Co SRL, cu sediul in 
Soseaua Nordului nr. 1, apare prin nepotul lui Miron Constantinescu (fost 
important demnitar comunist), care este in cardasie cu fiul lui Adrian Nastase, sa 
ceara "consolidarea subsolului fostului Yacht Club Roman", distrus tot de ei prin 
pista de karting ilegal amplasata acolo. Le-am  demascat miselia invaluitoare, 
acoperita cu un angajament scris (nul ca valoare juridica), declaratie in care 
Constantinescu Horia Miron afirma ca nu va desfasura acolo nici un altfel de 
activitate decat cea prevazuta de statutul zonei verzi a Parcului Herastrau. S-a 
putut observa disperarea angajatilor de la APM Bucuresti care le vor elibera o 
autorizatie cu indeplinirea unor anumite conditii. Exista riscul foarte grav al unui 
precedent periculos pentru aceasta zona. Vom urmari metamorfozarea spatiului 
administrat de urmasii beizadelelor comuniste care nu s-au saturat de privilegii. 
- Tot un acord de mediu dorea si SC Bleu Ciel SRL care ar fi vrut, pe un teritoriu 
de 52.000 mp din Parcul Tineretului in perimetrul dintre str. Pridvorului nr. 24 si 
str. Secerei nr. 53-57, sa edifice un „aqua land”. Pe spatiu verde. Pe 85% din 
acesta suprafata care ar permite, conform Regulamentului de Urbanism, doar 
amenajari de sport si agrement pe un POT de doar 15%. Nu tu studiu de impact, 
nu tu consultarea obligatorie a riveranilor. Legea mediului, legea 86/2000, OUG 
114/2007, Regulamentul de Urbanism, toate sunt ceva facultativ pentru cele 
doua arhitecte sustinatoare ale unui proiect (semnat de arh. Liviu Zagan) care le-
a depasit cu mult capacitatea de percepere a fenomenului. Interesant este ca  in 
cei doar 15% spatiu verde ramas era pusa si suprafata cu apa a parcului 
acvatic!? Doar parcarea ar fi ocupat 15% din acest teren... E o chestiune de 
PUD(OARE)? Ce vremuri, monser! 
17.12 - La ARPM Bucuresti, pe aleea Sergent Major Popescu Victor nr. 5 din 
sectorul 4 pe spatiul verde dintre blocuri, se preconizeaza un P+2. Pe un teren 
concesionat in proportie de 50%! Mare e gradina ta, Doamne! 
- Alta solicitare "perla" este cea din str. Zaganului din sectorul 1. Aici se doreste 
aprobare pentru un "duplex" de P+8, pe circa 5000 mp, deja ridicat! La spatiul 
verde existent a fost introdus si un luciu de apa... Inspectoratul de Stat in 
Constructii l-a amendat pentru ilegalitatea savarsita pe beneficiarul Chirescu Ion. 
Dupa 5 ani, potlogaria se prescrie... Orasul faradelegilor si banditismelor 
multilateral construite... 
19.12 - Agasat de porcaria anuntului facut de Adrian Videanu prin care dadea 
unda verde proiectului Rosia Montana, am trimis o scrisoare cam agresiva pe 
adresa Guvernului Romaniei (al carei continut poate fi citit aici). Probabil si ca 
urmare a acestei epistole am fost invitat la Jurnalul TVR1 unde am vorbit in 

http://eco-civica.ro/Adresa catre Guvernul Romaniei.pdf


prezenta moderatorului si impreuna cu o jurnalista de la Evenimentul Zilei despre 
Rosia Montana. A intervenit si domnul ministru Videanu care intr-o vesela 
postura amatoristica nu a facut fata celor din studioul TVR. La intrebarea mea 
legata de respectarea sentintelor definitive si irevocabile emise de tribunalele din 
Romania, Adrian Videanu a raspuns ca „acestea vor fi respectate”!? Ne intrebam 
cum, din moment ce toate hotararile instantelor au fost impotriva proiectului 
RMGC, care in schimbul aurului ne cadorisea tara cu cianura! Puteti urmari 
video-particparea Eco-Civica aici (http://tvr.ro/articol.php?id=74262&c=58). 
20.12 - Destul de multe ecouri si comentarii in urma aparitiei de ieri la TVR1 a 
reprezentantului E-C. Inclusiv din partea celor de pe site-ul Conservarea 
Biodiversitatii. 
21.12 - Primim din partea domnului Ion Longin Popescu de la "Formula AS" un 
extras din volumul „Aurul si argintul Rosiei Montane”. Analizele realizate de catre 
Aurel Santimbreanu, fostul inginer sef al exploatarii de stat RosiaMin in 1974, ne 
dezvaluie motivul secretizarii contractului dintre RMGC si statul roman. In 
realitate, valoarea minereului "aurifer" care este si gazda altor numeroase metale 
rare, cum ar fi germaniul, vanadiul, titanul, nichelul, cromul, cobaltul, galiul, 
arsenicul, bismutul, ridica de sute de ori estimarile vehiculate la vedere facute, 
gangstereste, doar pentru aur si argint. Si astfel se demonstreaza ca alde 
Videanu & Co vor sa vanda tara pe nimic! Publicam aici analizele privind 
minereul de la Rosia Montana. Am difuzat acest material celor de la Conservarea 
Biodiversitatii, precum si altor zeci de persoane interesate de subiect. 
25.12 - Ne alaturam semnaturilor celor care se adreseaza Parlamentului 
European si cer stoparea materializarii proiectului RMGC care ar putea produce 
un adevarat genocid la Rosia Montana si in arealul din jurul acesteia. 
Retransmitem acest apel si altor persoane sau institutii care pot formula un punct 
de vedere. Actualmente numarul celor nominalizati in cuprinsul acestui apel 
trimis UE se apropie de 1000. Petitia on-line poate fi vizualizata si semnata si aici 
(http://patrimoine.europe.over-
blog.org/pages/Situation_de_Rosia_Montana_Tara_Motilor_en_Roumanie-
1416380.html). 
28.12 - Comentam pe unde apucam articolele si stirile "de mediu". Cred ca meri-
ta reprodusa legatura de cauzalitate demonstrata de catre savanti si anume 
aceea dintre excesul de bioxid de carbon (fac o paranteza: „bioxid’ si nu „dioxid” 
pentru ca se spune bivalent, bicefal, bidimensional, bilateral, bicarbonat, bisulfit, 
bigam, bifocal, biciclist etc., „bi” insemnand „dublu” in limba romana), inclusiv in 
cazul celui dizolvat in apa oceanelor (generator al efectului de sera) si pierderea 
orientarii balenelor si delfinilor care esueaza pe diverse plaje, teoria initiala fiind 
ca se sinucid. 
30.12 - Ne adresam domnului Laszlo Borbely, ministru al mediului si padurilor, in 
chestiunea Rosia Montana. Scrisoarea, care poate fi cititia aici, a fost transmisa 
si altor factori interesati si nu numai... 
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