
Proces – verbal
al 9edin jei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i igienizare din cadrul

CGMB din data de 18.12.2020, ora 11

Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin,
Gram Anamaria Alina, Mure§an Manuela

§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinji, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

( Ordinea de zi: Tntalnire cu reprezentan Iii Ecopolis, pe tema
colaborarii dintre C.G.M.B. si acest O.N.G.

Participa din partea Ecopolis:
- Costel Popa (pre9edinte)
- Oana Neneciu

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Buna dimineata. Ma auziti? A intrat si domnul Purcarea. Costel

Popa. Domnul Popa de la Ecopolis?

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Da. Eu sunt pre9edintele asociajiei.

r Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Acum Tmi dau seama ca am vorbit atunci cand, Tnainte sa intru Tn

administratie, vroiam sa dau Tn judecata primaria pentru poluare. Da. Ne-
am auzit cu domnul Popa de la Ecopolis cu planul integrat de calitate a
aerului.

Domnul Costel Popa – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Tmi amintesc, da. Ma bucur sa va reTntalnesc Tn aceasta postura.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am reusit sa ma infiltrez Tn interior.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Excelent
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
injeleg ca a fost o problema cu comisia de urbanism, care s-a

prelungit. De-asta nu puteam sa intram pe link pentru ca e acela9i.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da. M-am gandit ca de aceea nu intram.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
O.K. O a9teptam 9i pe Oana Neneciu.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei Ecopolis
Tntrebare tehnica. §titi cumva cum se poate da share la ceva ce am

pe computer?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Partajare. Jos. E acel dreptunghi cu o sageata Tn sus. Poate e in

engleza la dumneavoastra. Share, probabil.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Am Tnteles ca se poate face. Am Tntrebat eu Tnainte la tehnic.

Doamna Vuculescu, 9titi dumneavoastra? Cu colegii?

Doamna Asistent de comisie Vuculescu Mioara
Se poate.

(
Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asociajiei Ecopolis
Cred ca trebuie sa Tnchid si sa redeschid ca sa-mi salveze aceasta

optiune.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Share content? Poate asta aici?

Doamna Neneciu Oana – Director Executiv Asocia jia Ecopolis
Buna

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua
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Sunt cele trei puncte Ia un moment dat acolo sus sau jos, nu 9tiu
unde va apar dumneavoastra ca sunt pe landscape 9i acolo sunt mai
multe op{iuni.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Trebuie sa inchid si sa ma reconectez.

Departamentul tehnic
Buna ziua. Ma scuzati. Aveti opjiuni de dezactivare sunet, opriji

video 9i partajare.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Trebuie oprit video daci se face partajare?

Departamentul tehnic
Nu.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu. Spune despre optiuni, ca e in dreapta la opriji funcjia video e

partajare.

Departamentul tehnic
Apoi alegeji ce sa partajaji. Din powerpoint, din alte ferestre 9i se

pune efectiv fereastra pe care partajati.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
O.K. A aparut ca este Oana Neneciu acum presenter. Nu 9tiu. A9a

scria Ia mine.
(

Doamna Asistent de comisie Vuculescu Mioara
Se poate sa ne daji, va rog, adresa de email a domnului Popa?

Doamna Neneciu Oana – Director Executiv Asociatia Ecopolis
Da. Costel@ecopolis.org.ro

Doamna Asistent de comisie Vuculescu Mioara
Multumim.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
'in primul rand, vreau sa ...
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Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+iei Ecopolis
O sa pun Oana, acum cred ca pot. sa Tmi ziceji cand sa o pun.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Haideji sa Tncepem daca suntem cu tolii aici. Muljumesc mult pentru

prezen@ in 9edinta noastra, a Comisiei de Ecologie 9i vreau sa ne
prezentam un minut pujin. V-am invitat tocmai fiindca cred ca este foarte
important proiectul pe care iI aveji voi Ecopolis pe Aerlive, dar nu numai
acesta de monitorizarea calitatii aerului, ci 9i toate studiile pe care le-ati
facut Tn decursul anilor pe felul Tn care poluarea impacteaza sanatatea
publica din Bucure9ti 9i cred ca este important sa putem colabora Tn

continuare la nivel de Consiliu General dar 9i la nivel de primarie.
Acum, noi suntem noi in aceasta comisie, suntem constituiti de o

luna aproximativ, nu suntem Tn formula completa inca. Urmeaza sa ni se
alature caliva colegi, Inca trei colegi, dar deocamdata Ti prezint pe colegii
Ana Maria Gram, de la USR Plus, George Nicolaie de la PNL, Manuela
Muresan am vazut ca a intrat de la USR Plus si era si domnul Purcarea
Nu-I mai vad acum. Sorin Purcarea de la PNL. Deocamdata ace9tia sunt
membrii comisiei. Noi suntem toti online. §i colegilor de la primarie vreau
sa le multumesc, doamna asistent de comisie, doamna Mioara Vuculescu
9i nu-i vad pe colegii de la IT, dar sunt 9i ei acolo, vor asigura asistenja pe
comisie. Ei vor redacta 9i procesul verbal de comisie 9i Tn vederea
redactarii, am Tnteles ca vor Tnregistra 9edinja noastra 9i atunci
rugamintea de la ei ar fi sa va prezentati de fiecare data cand luaji
cuvantul, foarte scurt, sa 9tie apoi de pe Tnregistrarea audio cine a vorbit
fiindca nu ne cunosc inca pe toli foarte bine. Pe agenda Tntalnirii am pus
cateva puncte astazi.

A9 vrea sa ne prezentam, cum ziceam, pujin activitatea. injeleg ca
voi aji pregatit o prezentare cumva pe punctele de astazi 9i, imediat va
spun, cum ma gandisem eu sa structuram, avern a9a: deci prezentarea
aceasta pe obiectivele strategice de poluare pe aer, sa vorbim pujin,
bineTnjeles voiam sa vorbim 9i despre PICA 9i banuiesc ca acesta va fi un
subiect de discujie pe rejeaua de monitorizare gestionata de voi 9i pe cea
a Ministerului Mediului de la APM 9i rejeaua mobila, acel senzor mobil pe
care iI are Primaria 9i daca mai avem timp, partea de con9tientizare
publica 9i pe partea de studii 9i politici publice. in principiu ar trebui sa
dureze cam o ora 9edinja noastra, dar daca sunteti de acord putem sa
prelungim 9i Ia o ora §i jumatate, maxim doua ore. E toata lumea O.K. cu
propunerea? O. K.

(

(
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Pai atunci haide li sa Tncepem. Daca mai sunt colegi care vor sa ia
cuvantul Tnainte de Tncepere. O.K. Bine. Atunci Ti dau cuvantul Oanei sau
lui Costel.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia EcoPolis
Eu sunt Oana Neneciu, coordonez platforma Aerlive.ro 9i sunt

director executiv la asocia+ia Ecopolis, care este o asocia jie care de peste
10 ani se ocupa de problema poluarii aerului din Bucure9ti. Suntem primii
care am scos, de fapt 9i singurii care am lansat Tn 2011 un studiu care
leaga calitatea aerului de problemele de sanatate Tntalnite Tn Bucure9ti,
acum ne pregatim sa-I lansam pe cel de-al doilea, dupa un an de
monitorizare alternativa practic si am lasat Aerlive.ro din nevoia de
monitorizare pentru ca reteaua nationala are numai 9ase senzori Tn

Bucuresti si doi in llfov, care nici macar nu functioneaza 24 din 24 si nu
funcjioneaza pe anumiti poluanji 9i observand aceasta problema, am pus
la punct practic o rejea independenta de senzori care acum a ajuns Ia 37
in tot Bucurestiul. Ne dorim sa ne extindem Tn llfov, dar si in alte orase din
tara pentru ca problema se regase9te 9i Tn alte ora9e. $i de un an practic
monitorizam Independent calitatea aerului. Ma rog, in prezentarea pe care
o vedeti, am sintetizat foarte foarte sintetizant problemele principale, o sa
va trimitem 9i prezentarea pentru ca contine 9i ni9te link-uri la ni9te
resurse destul de importante zic eu, care va pot ajuta sa va faceti o
imagine cat mai cat mai ok despre problema 9i am listat eu aicea
problemele principale. Problemele sunt particule Tn suspensie PM10 9i
PM2,5. Aceasta este o problema majora pentru ca afecteaza foarte tare Tn
special copiii care au plamanii Tn dezvoltare pana Ia opt ani 9i aceste
particule foarte fine intra in plamani 9i copiii sunt cei mai afectati practic de
poluarea aceasta cu particule. De asemenea batranii, care oricum
dezvolta probleme legate de sistemul respirator 9i din cauza precaritalii
sistemului imunitar se Tnrautajesc 9i avem ni9te date de la Organiza+ia
Mondiala a sanata Iii care arata ca poluarea este un fenomen Tnfiorator, se
numara in fiecare an, apar statistici cu cate persoane mor din cauza
poluarii. in Romania anual, la ultimul calcul al Comisiei Europene, am
ajuns Ia 27.000 de moRi asociate cu problemele de sanatate care sunt
create 9i in Romania, potrivit Agenjiei Europene de Mediu, poluarea
aerului omoara de zece ori mai multi oameni decat accidentele rutiere
Putem sa trecem mai departe, dar eu nu te aud Costel. O.K. A9a arata
harta noastra. Sunt cateva exemple. De cand am lansat, am observat, am
observat 9i am pus in spajiul public practic problema arderilor ilegale de
de9euri, care se Tntampla in special in nopjile 9i zilele de weekend, practi(

(

(
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am realizat ca e un fenomen atunci cand am vazut ca avem valori mult
mai mari ale poluarii noaptea 9i weekend-uri, chestie care e cumva ilogica,
traficul fiind mult mai scazut Tn weekend decat Tn zilele saptamanii 9i
atunci curnva am mers pe firul asta 9i am descoperit Tmpreuna cu presa,
care la feI a facut destul de multe investigatii Tn ultimul an, acest fenomen
al arderilor de de9euri atat Tn Bucure9ti cat 9i Tn llfov. Sunt, au fost cazuri
in care am avut depa9iri de 9ase - 9apte ori limita maxima admisa pentru
sanatatea umana

Ce ar mai fi de zis referitor la platforma noastra §i e foarte important
cred eu este ca respectam o metodologie europeana destu! de stricta
pentru ca ne-am dorit sa avem date cat mai reale §i a venit, am facut chiar
masuratori paralele cu stajiile oficiale care sunt foarte performante fata de
senzori a9tia independen{i 9i am ajuns Ia o marja de eroare de +-10%,
ceea ce spune ca datele noastre sunt cat se poate de valide 9i Ti avem
senzorii montati pe spatii, nu in spa Iii publice, montati la oameni sau la
institujii publice. Lucram cu trei universitati: Politehnica, Universitatea
Bucure9ti 9i A.S.E., care au gazduit fiecare cate un senzor, cu magazine,
cu oameni, cu persoane fizice efectiv, in parametrii a9tia pe care ii avem
noi stabiliti, la maxim 7 m de sol, acces Ia internet si la curent electric.
practic atata trebuie, noi montam §i functioneaza absolut O.K. cand sunt
in priza. Mai departe, Costel cred ca vedem 9i trebuie sa Tnchizi, a9a.

Dupa cum 9tili probabit, am reu9it sa anulam Tn instanta Planul
Integrat pentru Calitatea Aerului, care era foarte prost facut, avem 9i o
analiza, am pus acolo un link pe baza careia am dat in judecata practic
Primaria Bucure9ti anul trecut Tmpreuna cu mai multe ONG-uri.

Inijial au fost doua procese deschise, unul de Optar 9i unul de noi
Tmpreuna cu Client Earth apci instanta le-a unit Pi decizia care nu este
inca definitiva, adica nu este definitiva, a venit acum aproximativ o luna 9i
practic instanja ne da dreptate. Nu au fost Tndeplinit procesul legal pentru
adoptarea acestui plan dar mai mult decat atat planul e prost facut Tn
sensul ca nu are la baza un studiu bazat pe date relevante. Au fost
folosite date foarte vechi 9i atunci acesta trebuie refacut practic 9i asta
consideram noi ca e prioritatea numarul unu, de Tnceput un nou studiu 9i
de dezvoltat un nou plan integrat pentru calitatea aerului Tn Bucure§ti.

lar apoi al doilea, al doilea aspect e ca noi consideram ca problema
calitatii aerului, chiar daca teoretic Ministerul Mediului 9i Agen jia de
Protec+ia Mediului se ocupa de acest aspect din punct de vedere legal,
ne-a demonstrat pana acum ca nu ne putem baza neaparat pe o
comunicare coerenta si consistenta catre cetateni, aceasta retea
najionala, site-ul se nume9te calitateaer.ro 9i nu ai practic decat daca e9ti

(
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doctor in date pe calitatea aerului sa scoli de acolo un chart din care sa
vezi ce aer respiri, deci practic este un site aproximativ inutil pentru
cetateni 9i atunci noi consideram ca primaria trebuie neaparat sa intre Tn
aceasta discutie 9i fie ca T9i creeaza propria rejea de senzori, fie ca
Tmpreuna cu cele care sunt deja pe piata reu9este sa gaseasca o formula
de colaborare 9i sa 9i sa aiba aceasta retea sau s-o susjina. Am aici doua
exemple: Parif, care este din Paris 9i este o asociatie facuta din autoritali
publice 9i ONG-uri 9i toti factorii de fapt interesati care au vrut sa intre Tn
discutie si au creat aceasta retea masiva de senzori, la feI London Air au
facut cam acela9i lucru. Au ni9te siteuri, ma rog, Air Parif e acum Tn

constructie, se reface, dar pe London Air pute li sa intraji sa vedeji cat de
bine arata 9i cat de u9or comunica practic datele astea pe calitatea aerului
catre cetateni. O alta chestiune pe care o consideram importanta este sa
vedem din planul acesta care pe care I-am anulat, sa vedem care sunt
masurile care pot fi deja aplicate 9i sa le aplicam pentru ca nu are rost sa
a9teptam inca un an sau cat mai dureaza reformularea P.I.C.A. pentru a
luat ni9te masuri concrete care functioneaza 9i care pot fi puse Tn aplicare
destul de rapid. Cam astea sunt punctele noastre de vedere cumva ca
prioritali generale, apoi sunt o gramada de idei pe care le avem 9i pe care
vi le putem comunica Tn func jie de discujie.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Muljumim frumos.
Am o rugaminte. Aji atins foarte multe puncte ...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Scuze Ana. Am o rugaminte. cand ne vin adresele prin registratura

primariei, ei ne trimit un pdf fara link-uri active 9i va rugam frumos sa ne
trimiteji direct e-mail-uri noua, ca sa putem sa accesam aceste link-uri, ca
ei au format din acela antic Tn care nu te ajuta la nimic link-urite din
interiorul documentelor. Multumim.

(

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociatia EcoPolis
I-am trimis Anei prezentarea Tn pdf.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da, da, da, o sa va fac 9i eu forward la docurnent 9i chiar voiam sa

va Tntreb gi eu ca vad ca este analiza aceea pe P.I.C.A. pe baza careia aji
intentat procesul este prdrive, deci putem sa o accesam de pe acel drive,
nu? 7



Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociatia EcoPolis
Da, adica a9a cred, poli sa Tncerci 9i daca nu poli sa accesezi, pot

sa trimit tot pdf pe e-mail, analiza.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
O.K. sa aiba toti membri comisiei acces Ia ea
Bun. Haide li sa vorbim. Noi n-am vorbit, cumva n-am pus pe agenda

explicit asta, dar bineTnjeles ca putem sa vorbim de cum vom colabora
efectiv Tn cadrul comisiei 9i ce pot sa faca consilierii pentru a colabora cu
ONG-uri cum e al vostru, dar daca mergem totu9i pe probleme, cred ca
vom gasi modalitali punctuale de colaborare 9i atunci ma gandeam,
haide li sa plecam de la P.I.C.A. cumva 9i problema cu P.I.C.A. Nu 9tiu Tn
ce ma9ura 9tiu toli cei din Tntalnire, dar practic mai mult ONG-uri au dat in
judecata 9i au cerut anularea hotararii prin care s-a adoptat planul integrat
de calitatea aerului. Asta se Tntampla anul trecut. Corect? Sau acum un
an

(

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociatia Ecopolis
A9 pasa detaliile despre P.I.C.A. 9i despre proces la Costel pentru

ca s-a ocupat direct 9i eI a facut 9i analiza P.I.C.A.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
0.K
Deci, eu a9a fmi amintesc. Am primit o ptangere prealabila undeva

in toamna anului trecut de la ONG-urile care au dat in judecata acea
hotarare de consiliu. Acum ea este anulata Tn prima instan A, deci nu este
anulata definitiv 9i, pe de alta parte, motivele care au stat la baza acestui
proces 9i pe care le putem citi cu to Iii pe acel drive, banuiesc, sunt foarte
importante 9i pe ele cred ca am putea sa discutam mai degraba, in sensul
in care oricum acest consiliu T9i va propune sa refaca 9i cum sa faca un
plan integrat de calitatea aerului cu adevarat obiectiv 9i cu date. $i aici
cumva cred ca putem colabora odata ca ne puneji la dispozi jie aceste
date pe care voi consideraji ca P.I.C.A. ar fi trebuit sa iI aiba. De
asemenea, cred ca putem conta pe expertiza voastra poate pentru a ne
recomanda din punctul de vedere al Ecopolis 9i aI ONG-urilor respective
care ar fi lucrurile pe care ar trebui sa le contina. Noi fiind consilieri
generali putem de asemenea sa inijiem proiectul de hotarare adica de
exemplu refacerea P.I.C.A. pe date valabile 9i putem sa colaboram cu
primaria, cu aparatul de specialitate, cu Direcjia de Mediu, cei care

(
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ocupa, fiindca sunt mai multe departamente de fapt care elaboreaza
P.I.C.A. 9i sa ajungem Ia un proiect de hotarare care sa fie intr-adevar
obiectiv, cum spuneam. sa masoare problema 9i sa propuna masuri
concrete cu un calendar valabil si documentat. Cam asa vad eu
colaborarea Tn continuare pe P.I.C.A. cu voi, cu Ecopolis, adica daca
sunteti 9i voi de acord cu asta, nu 9tiu de exemplu daca aji putea pune la
dispozijia prirnariei datele voastre de monitorizare, care ar trebui sa fie,
din punctul meu de vedere incluse Tn orice astfel de plan.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Scuze. §tiu ca am mai intrebat pe cei de la Ecopolis despre aceste

rapoarte cu datele monitorizate Tn decursul acestui an cand aji facut
monitorizarea 9i mi s-a zis ca nu exista ni9te rapoarte 9i a9 fi necesare
adica ar trebui sa vedem in fiecare zi ce niveluri au avut poluan Iii, diferijii
poluanji ca sa putem sa utilizam datele facute de voi Tn ultimul an.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei Ecopolis
sa clarificam un pic pa9ii pentru un nou P.I.C.A. in primul rand este

nevoie de un nou studiu care sa stea la baza ulterior a realizarii planului.
Sunt doi pa9i. Studiul 9i planul. De asemenea, sa subliniem faptul ca
planul este o obligatie legala, directiva privind calitatea aerului. Bun. Legat
de actualul plan, daca doriti, pot sa deschid analiza, dar pe scurt, ma rog,
daca v-ati uitat un pic, masurile sunt extrem de pueril prezentate 9i Hra a
respecta un minim de cerin+e legate de daca sunt masurabile, daca sunt
implementate Tn timp, daca exista obliga+ii clare, ce se face intro masura.
Sunt chestiuni foarte vagi 9i aceste lucruri Tncalca cerintele legale pentru
realizarea planului. in acest moment, Hind anulat acest plan, este nevoie
in primul rand de un studiu. sa stea la baza planului. Studiul este destul ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
... proiect de hotarare pentru un nou studiu care sa demareze cat

mai repede.

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+lei Ecopolis
Exact. Acesta ar fi dupa parerea noastra primul pas in aceasta

direcjie, in directia realizarii planului.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar studiul, cei care au facut studiul Tnainte pentru actualul P.I.C.A.

pana Tl anulam de tot, au zis ca nu a avut acces la masuratori. Deci ei nu



au avut ... s-au plans 9i ei de P.I.C.A. ca nu a avut suficiente date,
suficiente masuratori §i atunci asta va Tntrebam, cei care vor face studiu,
noi putem sa decidem desigur sa facem o hotarare prin care sa se aleaga
o nrma de consultanji, nu 9tiu, desigur, cu procedura de achizitie
transparenta, sa faca studiu, dar se vor plange de acela9i lucru 9i de aia
va Tntrebam au acces la baza noastra de date la masuratorile facuta prin
aerlive sau nu sunt stocate?

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asociatiei Ecopolis
BineTnjeles ca sunt stocate. Indiscutabil. Ele sunt publice 91 oricine le

poate accesa 9i le poate folosi.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Inclusiv rapoarte? Pe date? Se pot pastra de pe site.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Inclusiv. Sigur, pentru rapoarte mai complexe 9i mai vechi trebuie sa

le cerem, dar nu e o problema adica datele exista 9i baza de date exista.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Deci dumneavoastra puteji colabora cu cei care vor face acest

studiu Tn momentul cand vor fi selectaji 9i a9a mai departe 9i sa Ie daji
baza dumneavoastra de date.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
De ce zic asta? Ca sa nu mai pierdem foarte mult timp.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da, da, da.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cu inca un an de masuratori. Poate considera speciali9tii, scuze,

imediat, domnule George Nicolaie. Deci poate reu9esc specili9tii sa
utilizeze 9i sa zica ca sunt suficiente masuratorile facute de sistemul
vostru de masurare. O.K. Gata.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Mai vreau sa mai fac eu o precizare. Scuze, scuze. Pe masuratori

ca sa injelege Ii, de cand am lansat oricum stajiile najionale din reteaua
nationala, au facut masuratori mai intensiv. Adica, acum, in momentul
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asta, cred ca sunt date chiar 9i in rejeaua nationala care pot fi utilizate pe
anul trecut, destul de O.K.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Sunt datele din rejeaua Ministerului Mediului, de pe calitate aer.

Bun
Domnul Nicolaie, scuze

Domnul Consilier Nicolaie George
Vroiam sa va Tntreb, referitor la aceste date, ca dumneavoastra aji

spus ca P.I.C. A. a prezentat date vechi, ma rog, cele care nu erau actuale
9i probabil ca se refereau la perioade, eu nu am apucat sa citesc,
recunosc, dar o sa ma uit, sunt doar curios, daca puteji sa spLIneji din ce
perioada au prezentat acele date in studiul P.I.C.A. 9i am sa va spun.
Dumneavoastra spuneaji ca aveji o marja de plus minus 10%, nu? Daca
am Tnjeles bine. Corecta ji-ma daca gre9esc.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei Ecopolis
Da. Despre ce e vorba? Ca sa va raspund. Studiul nu este chiar atat

de Mu, pe care s-a facut P.I.C.A., acest plan este dezastru. Adica nu au
avut date, dar cu ce au avut, au facut ceva. Adica au prezentat ni9te
simulari, au Tncercat sa arate care e situajia pe datele avute. intr-adevar,
datele erau Tncepand cu 2011 sau mai vechi sau 9i pana Ia data la care se
folosea. Faptul ca 9i asta era 9i o chestiune de legalitate, studiul nu era
suficient de actual la data la care s-a facut planul pentru ca trebuia sa fie
cu cel mult un an.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
2017, nu? Parca toate masuratorile sunt pe 2017 incluse Tn planul Tn

P.I.C.A. Deci e bazat pe masuratori din 2017.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei Ecopolis
Chiar mai vechi. Oi astea au fost o adaugire la momentul Tn care s-a

facut planul.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Din 2013 chiar
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Domnul Popa Costel - Pre9edintele Asocia+iei Ecopolis
Da, da, da. A fost un studiu mai vechi, reciclat un pic, updatat, cu

ni9te date un pic mai noi, ceea ce iI facea ilegal de fapt pentru a fi folosit la
plan

Domnul Consilier Nicolaie George
Acum am o intrebare. Agen jia Mediului pe Bucure9ti Tn ce masura v-

a sprijinit sau ne poate sprijini Tn realizarea acestui nou studiu 9i plan? §i
va spun de ce. Pentru ca Misterul Mediului cred ca $ili 9i dumneavoastra,
eu m-am informat de la colegii mei de acolo, are in derulare, daca nu deja,
probabil ca au avansat foarte mult, o licitatie pentru achizitionarea a 60 de
statii noi din care cred ca mai mult de 60% vor fi instalate Tn Bucuresti si
atunci ma gandeam ca ne putem folosi cumva de aceste statii care
probabil ca sunt mai performante decat cele pe care le aveti
dumneavoastra. Chiar voiam sa vedem sa gasim o varianta, o forma de
colaborare cu ei, cu cei de la Agenjia Mediului 9i Ministerul Mediului. Ma
rog, acuma cat mai putem, sa speram ca vor fi colegi, acum vorbesc din
punct de vedere politic, daca vom avea colegi numiji pe acolo, cu
siguran Ia vom reu9i sa acceleram lucrurile 9i atunci ne intereseaza sa ne
ziceji dumneavoastra varianta prin care crede li ca am putea sa colaboram
cu ei astfel incat sa avem cat mai repede acces la datele astea.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei EcoPolis
Ei nu au cum sa refuze date pentru ca sunt publice. Asta este clar 9i

aici lucrurile nu sunt o problema. Ei vor furniza aceste date. in fine, cat de
repede vor instala noii senzori, se va vedea. Oricum dureaza. Pe de alta
parte, studiul este un pas legal necesar 9i realizarea lui se poate face in
condijiile actuale de date. Nu va fi cel mai bun din lume, dar dupa parerea
mea va fi suficient de bun pentru a sta la baza unui plan 9i studiul este un
pas necesar care trebuie facut cat mai repede. Adevarata provocare, dupa
parerea mea este Ia plan. Se bazeaza pe datele din studiu, dar planul
propune masuri si acolo e mai complicat pentru ca acolo intervin directii,
intervin bugete, intervin programe ale primariei, dar ace9tia sunt cei doi
pa9i 9i la studiu, a9 zice ca nu e o mare problema de date sau Tn

colaborarea cu agentia, datele oricum sunt publice la nivelul agenjiei, se
pot lua de pe site de catre un profesionist, dar oricum ei dau datele astea,
nu cred ca e o problema.

(
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andam

A

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
$i raportarea pe P.1.C.A. se face trimestrial. Adica la fiecare trei luni

se vine in Consiliul General cu un feI de raport cum s-a progresat pe
planul integrat.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am citit ultimul raport. Nu aveau cu ce sa se laude.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Cum aji spus 9i dumneavoastra, nu sunt realist prognozate. Deci,

Tntr-adevar, trebuie refacut proiectul, cum ar veni, cu studiu, cu tot.
Atunci, ramane ca noi sa Tncercam sa punem Tn contact 91 sa ne

informam 9i noi la primarie cine are acum Tn lucru pe P.I.C.A. un nou
studiu.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am vorbit cu directorul de la Direc jia de Mediu 9i am avut o Tntalnire

special pe P.I.C.A. 9i refacerea lui 9i care sunt primii pa§i pe care ii putem
face, iar eI fmi arata o foaie de la Direcjia Juridica Tn care se spunea ca nu
e definitiva si executorie inca hotararea instantei si ca sa continuam cu
acest P.I.C.A.

Domnul Consilier Nicolaie George
Procedural nu avem noi justificare. Cred ca la asta s-a referit. Vom

cautat 9i o sa vedem care sunt variantele pentru ca 9tili bine ci la
primarie, in momentul in care n-ai definitiva, atunci nu poli sa accesezi o
alta varianta. Poate gasim o alta forma cumva.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar putem sa Tncepem sa facem un alt studiu Tntre timp, in opinia

rriea

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Dar tot cei de la primarie TI vor face, vor comanda §i a9a mai

departe, deci ...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar putem noi printr-o hotarare de consiliu general sa o com
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Chiar daca noi facem asta 9i noi putem sa facem asta relativ simplu,

sa justificam oportunitatea pe un nou studiu, care sa refaca acel plan, va
exista 9i o parte bugetara pe asta 91 in acela9i timp, ei vor implementa,
adica trebuie sa ne lamurim pujin cine va comanda studiul 9i trebuie sa ne
asiguram ca se Tntampla Tn timp util, astfel Tncat datele sa existe sau sa fie
puse la dispozitie de catre alte ONG-uri care au acces la ele fiindca au
facut asta recent, nu numai Ecopolis, poate sunt, cred ca este 9i Airly care
are date de la senzorii lor 9i sa integram toate aceste date care exista pe
pia@ 9i sunt recente, asta ar fi o data. §i Tn paralel sa lucram 9i pe planul
de masuri ce ar trebui sa conjina un nou plan de masuri 9i cum sa fie
formulate cumva obiectivele astfel incat sa fie masurabile si ce ne mai
spunea domnul Popa. Deci cam a9a vad lucrurile. Trebuie sa ne informam
9i noi putin de la primarie cine se ocupa efectiv de planul integrat de
calitate a aerului, ca sigur sunt mai multe departamente care lucreaza pe
asta 9i sa facem un plan Tmpreuna cu ei 9i Tmpreuna cu voi care ave Ii
expertiza pe zona de masurare 9i pe zona de efecte 9i cred ca 9i pe felul
in care sunt formulate politicile publice aveji expertiza 9i chiar spuneam ca
ne puteji ajuta pe zona aceasta.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei EcoPolis
Muljumesc. sa mai adaug un punct la oportunitatea de a realiza

studiul cat mai repede. Dupa parerea mea, studiul se poate face indiferent
daca P.I.C.A. este anulata sau nu in instan@, planul este anulat sau nu in
instan A, cu atat mai mult pentru ca este Tntr-o prima, decizia anulata,
pentru ca un nou plan trebuie pregatit dinainte. Nu a9teptam sa se termine
vechiul plan ca sa pregatesc un nou plan 9i, prin urmare, un studiu oricum
poate fi facut. Actualul plan expira la anul. Deci, e acela9i lucru. Plus ca
planul se poate anula prin hotarare de consiliu, adica exista variante, dar
chiar 9i a9a oportunitatea realizarii studiului este evidenta 9i nu exista o
piedica formala, a9 zice, chiar daca este valabil actualul plan.

(

Domnul Consilier Nicolaie George
E bine de 9tiut ca ne ajuta pe noi pentru a explica colegilor pentru ca

o sa avem nevoie de votul lor 9i chiar avem nevoie de o explica jie
plauzibila pentru asta.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Mi-am luat P.I.C.A. intre timp Tn fa@ 9i uita Ii, avem an de referin@

2013, adica noi in 2020 aplicam conform poluarii din 2013 cu masuri.
Avem motivatie suficienta sa facem un studiu.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia EcoPolis
Ar mai fi un argument care e destul de important, zic eu. Un studiu

ar fi benefic Tn momentul acesta tocmai pentru ca a9a cum spunea colegul
dumneavoastra se pregate9te montarea acestor senzori. Important sa
9tim ce se Tntampla, unde sunt senzorii Tn momentul de fa@, ce masoara
pentru a putea poate gandi 9i o strategie de amplasare a noilor senzori
adica cumva ...

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Exact. sa fie complementari, nu sa fie Tn acelea9i locuri.

Domnul Consilier Nicolaie George
Asta o sa putem afla cu siguranla destul de rapid.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Asta era un alt punct. Poate ar trebui sa ne vedem tot a9a Tntr-un

cadru oficial. Ti putem invita Tn cadrul comisiei pe cei care se ocupa de la
Ministerul Mediului sau de la Apele Romane de implementarea unei rejele
de senzori fiindca ei vor achizijiona 9i banuiesc ca au un plan sau
lucreaza la planul de a-i monta. Daca ne vedem cu ei 9i Tncercam sa
lucram Tmpreuna. Eventual, ma gandesc, poate 9i un grup de lucru poate
fi constituit pe zona aceasta, pe integrarea rejelelor disponibile pe
Bucure§ti, cele ale ministerului, daca va achizijiona 9i primaria, poate va
avea senzori. Deocamdata nu exista planul acesta din cate 9tiu. Sau cum
va gestiona primaria Tmpreuna cu cei de la minister ace9ti senzori 9i
integrarea celorlalji senzori de la ONG-uri sau private in rejeaua Tntreaga,
disponibile prin Bucure9ti.

(

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociatia Ecopolis
Asta cu rejelistica de senzori cred ca trebuie Tnjeleasa Tn felul

urmator: va exista aceasta rejea najionala, pe care ar trebui sa o numim
re jea primara de monitorizare a calita Iii aerului, care are senzori
ultraperformanji pe mai multe substan{e 9i monitorizare Tn doua tipuri,
adica masoara cu laser 9i gravimetric calitatea aerului ceea ce e important
sa rejinem iar senzoristica aceasta individuala pe care o putem numi rejea
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secundara de senzori, e importanta pentru ca trebuie sa avem o imagine
cat mai clara chiar la nivel de strada, de cartier, de bulevard, de parc, de
9coala, care este situa+ia pentru a putea gandi politici publice la nivelul
acesta micro 9i apoi, asta ca sa injelegeti ca totu9i exista aceasta
diferenta numai cu airlive si banuiesc ca si celelalte retele asemanatoare
individuale nu suntem cumva o chestie oficiala, respectiv monitorizarea
calitatii aerului de catre aceasta retea nationala, datele acelea se duc
catre Comisia Europeana, ar trebui sa se duca Tn timp real. in momentul
de fa@ nu se duc, suntem singura !ara din UE care nu face asta, deci
aceasta retea trebuie sa existe, trebuie sa fie functionala, trebuie sa fie cat
mai vasta 9i Tn plan secund ar trebui sa avem cat mai bine imaginea asta
la nivel de §coala, de strada, cum doriti.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
A9 sintetiza aceasta sub forma a doua directii strategice. Prima ar fi

P.I.C.A. 9i studiul 9i a doua ar fi transparen ja 9i informarea privind
calitatea aerului pe langa acjiunile care se pot face. Ceea ce va solicitam
ar fi un program de transparenta 9i informare 9i awareness, ca sa zic a9a,
con9tientizare. Legat de problema calita+ii aerului, care bineTnjeles poate fi
asumat de primarie. Asta sa zic a9a, poate sa Tnsemne sustinerea
monitorizarii, sustinerea comunicarii, panouri publice prin care aceste
informajii sa devina disponibile locuitorilor 9i pe de alta parte ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
... practic sa facem transparenta, in timp real pentru cetajenii

bucure9teni poluarea din momentul respectiv, ca ei sa devina din ce in ce
mai con9tienji de problema.(

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia jia Ecopolis
Din 2013 rejeaua nu a funcjionat aproape deloc.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cred ca e utila o campanie de con9tientizare cu privire la efectele

nocive ale poluarii asupra sanata Iii pentru ca nu con9tientizam cei care nu
avem studii medicale 9i eu abia cand am Tnceput sa citesc despre P.I.C.A.
9i poluare atunci mi-am dat seama cat de grav ... voi aji prezentat pe
prima pagina a prezentarii voastre despre bolile cauzate, efecte asupra
copiilor mai ales 9i batranilor 9i eu am aflat asta recent, de maxim un an
de zile 9i nu 9tiam numarul de decese cauzate, ce spune Organizatia
Mondiala a sanatatii 9i trebuie sa informant pe oameni pentru ca prin



P.I.C.A. probabil o sa luam 9i masuri mai pujin populare 9i daca informam
Tnainte cat de grave sunt efectele, o sa accepte mai u9oar, de exemplu
9oferii o sa accepte mai u9or pista de biciclete care le-a Tngustat drumul,
nu 9tiu, tot felul de masuri care nu sunt simpatice sau faptul ca
restricjionam traficul prin centru, care e o zona foarte poluata, 9i o
campanie de con9tientizare dusa a9a pe un termen mai lung poate sa
ajute sa locuitorii sa accepte mai u9or implementarea P.I.C.A., noului
P.I.C.A

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da. Sunt perfect de acord cu Anamaria 9i cred ca 9i noi consilierii

putem sa avem un roI activ in campania aceasta de con9tientizare pentru
ca noi suntem totu9i mai vizibili decat aIji cetajeni 9i daca repetam aceste
mesaje constant astfel Tncat oamenii sa injeleaga ce aer respiram 91 faptul
ca Tntr-adevar facem demersuri pentru a inijia proiecte, a crea transport
alternativ, ca si nu mai avem noxele de la e9apament, ca uitati,
amplasam senzori, ca punem panouri care ne arata Tn timp real care este
poluarea. Dar trebuie sa transmitem 9i noi mesajele acestea fiindca multi
dintre bucure9teni chiar se uita, poate gasim modalita li sa le transmitem
chiar 9i catre presa, astfel Tncat sa ajunga Ia cat mai multi oameni. De
asernenea, pe zona aceasta de con9tientizare, cred ca e important sa
mergem 9i catre cei mai mici 9i menjiona Oana Neneciu mai devreme ca
ar fi bine poate sa avem ni9te senzori Tn 9coli sau Tn curtile 9colilor ca
parinjii eventual sa vada Ia un panou langa 9coala care este gradul de
poluare de acolo. De asemenea sunt in zone din capitale ale altor state
europene, sunt avertizari din acestea meteorologice cred care Hi spun
cand sunt zilele in care de fapt copiii 9i batranii n-ar trebui sa iasa din casa
fiindca s-a format smog 9i Tnjeleg tot de la Ecopolis, injeleg ca se poate
prognoza dinainte, adica cu o zi doua Tnainte, pe masuratori 9i pe care va
fi starea vremii a doua zi sau peste inca doua zile, se poate 9tii daca va fi
sau nu smog 9i atunci popula+ia sa fi avertizata, cei care au probleme,
astm sau copiii sa nu iasa din casa in ziua respectiva.

(

(

Domnul Consilier Nicolaie George
Da, scuze
Cred ca apropos de asta, planul respectiv trebuie sa con jina 9i o

componenta educationala pentru ca, adica vorbesc 9i de implementarea
in 9coli. Componente pentru a-i face pe cei mici sa fie informati pe de o
parte dar 9i sa devina con9tienji de ceea ce Tnseamna calitatea aerului 9i
sa fie atenji la cum pot proteja aerul. Aici sigul foarte larga Tn

17



ceea ce prive9te educajia tor dar sunt convins ca trebuie sa Tncepem de
undeva 9i am putea sa avem un parteneriat cu siguranta cu Ministerul
Educajiei 9i cu 9colile cel putin din Bucure9ti, macar pentru Tnceput
experimental cateva dintre ele. Deci pe langa faptul ca sunt, sa zicem, sa
presupunem ca am putea instala aceste panouri de informare dar cred ca
ar trebui sa Tncepem 9i prin a-i educa pe copii.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
$i copiii apoi merg la parin li 9i e foarte eficienta calea asta. Tati, hai

sa luam bicicleta Tn dimineata asta, hai sa mai lasam masina, ca uite, la
scoala ni s-a zis ca uite o ma9ina polueaza atat.

( Domnul Consilier Nicolaie George
Da. Cei mici sunt foarte atenji. Sunt convins ca aveji copii 9i pot sa

vi spun de la ai mei ca sunt foarte atenji 9i daca reu9e9ti sa le atingi
latura sensibila, e cu siguranla un succes dupa aceea Tn toate .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
E o idee foarte buna 9i cred ca acesta poate sa fie chiar un proiect

separat, care sa vina de la Consiliu 9i apoi sa fie implementat de primarie
in 9coli fiindca 9tiu ca se mai pot face proiecte prin care sunt angajati
profesori sau exper{i care merg Tn 9coli 9i Ti Tnvata pe copii ce Tnseamna
poluarea, cum se masoara ea, la nivelul varstei lor. Noi am avut un astfel
de proiect pe zona de justitie, in mandatul trecut §i era o colaborare cu
Vedem Just, cred, care preda Tn 9coli partea aceasta de juridica pentru
copii dar ma gandesc ca pe zona de con9tientizare ar da roade un astfel
de proiect. Primaria poate include in buget bani pentru a plati personalul
respectiv. Eu am fost Tn comisia de cultura Tnainte 9i era un proiect
'Fmpreuna cu Corul Madrigal 9i aveau cursuri cu profesori Tn 400 de 9coli
din Bucure9ti 9i totul se facea cu buget de la Primaria Capitalei. Cursurile
respective erau predate astfel, deci cu siguranla exista modelul acesta de
colaborare pe zona de educa jie.

(

Dornnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+iei Ecopolis
Voiam sa amintesc apropos de efecte, nu 9tiu daca aji vazut Tn

presa, conform justijiei, in Anglia s-a declarat primul om, copil, a carui
cauza a mo4ii a fost calitatea proasta a aerului, deci pe certificatul de
deces apare aceasta mentiune. Pana acum s-a discutat foarte mult de
efectele asupra sanatalii 9i de statistici corelate. in cazul acesta e prima
oara cand se Tntampla direct. Pe de alta parte legat de modalitati de a
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susjine aceste activitali de informare, con9tientizare 9i de acjiuni, sigur se
poate face un cadru general care in cadrul Primariei sa susjina proiecte
de mediu care sa includa includa evident printre prioritati 9i calitatea
aerului. A9a cum banuiesc ca 9tili, erau acele programe de pe cultura, se
mai strecurau din cand Tn cand 9i ceva pe mediu dar nu prea mult 9i asta
este o direcjie sa zic ca modalitate de a demara un program de
constientiza re.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Un concurs de proiecte la Arcub anual, in care cei de la Arcub, prin

Direcjia de Cultura facea un call anual de proiecte 9i alocau un buget 9i
apoi pe concurs de proiecte gestionat de ei. Se alocau pe fiecare proiect
bani 9i Tntr-adevar e foarte buna ideea. Am putea sa ne gandim sa facem
un astfel de concurs de proiecte pe zona de mediu.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei EcoPolis
Este 9i o chestiune care poate sa fie sustenabila 9i multianuala, deci

poate sa fie o viziune pe termen lung.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da. E un feI de bugetare participativa, numai ca este mai bine

implementata, in sensul ca cei care implementeaza sunt 9i cei care au
propus proiectul respectiv. De obicei, la bugetarea participativa, cetajenii
sau ONG-urile propun, dar implementarea se face de catre primarie. La
proiectele acestea, e ca un feI de finanjare. ONG-ul respectivul face
proiectul sau se colaboreaza. Se face Tmpreuna cu ONG-ul sau cu
cetajeanul respectiv proiectul apoi 9i pe zona de implementare e mult mai
bine de fapt ca cei care au gandit proiectul 9i 9tiu destul de bine ce vor sa
faca 9i aduc rezultatele acolo dupa, la finalul lui.

(

F)omnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+iei EcoPolis
In plus este 9i o competi jie pe direcjiile strategice respective 9i ideea

nu e cu totul noua pentru ca se practica Tn domeniul cultural. Se mai
strecurau uneori 9i proiecte de mediu.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Aji spus ca in ultimul an a existat cumva con9tientizare cu problema

arderilor ilegale tocmai pentru ca senzorii, de fapt datele colectate de
senzori au putut sa coreleze spike-uri de poluare cu arderi Tn anumite
zone. Datele legate de acestea, cum le putem folosi? Fiindca e clar ca cea
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mai mare parte din poluarea aerului provine de la gazele de e9apament,
mai sunt CET-urile unde Tntr-adevar e un proiect mare de retehnologizare
acum la Elcen 91 mai sunt 9antierele deschise care 9i eIe polueaza, dar
problema aceasta cu arderile ilegale de catre cetajeni sau O.K. firmele
particulare, nu a fost con9tientizata pana acum. §i aici cred ca ar trebui sa
punem ni9te masuri, cu siguranta in cadrul P.I.C.A., dar pana se reface
P.I.C.A. cred ca ar trebui sa vorbim 9i sa propunem ni9te masuri imediate,
rna gandeam eventual la un task force pe zona aceasta care sa mearga
imediat Tn locurile respective 9i sa sancjioneze. Mai e 9i problema faptului
ca ele se afla Tn llfov, multe din aceste surse de poluare 9i aici ar trebui
neaparat gasita o metoda de colaborare cu cei de la llfov.

( Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociajia Ecopolis
Din ce am observat noi, sa injelegem care e situa+ia actuala, practic

acum garda de mediu 9i politia locala reactioneazi Tn urma postarilor
noastre de pe Facebook sau in urma telefoanelor date de cetateni. Deci
nu exista un sistem de alarma Tn interiorul acestor institutii astfel Tncat

macar de la stajiile alea pe care Ie au in funcjionare sa le apara
problernele astea, spike-urile astea de care vorbe9ti mai devreme, de9i
stajiile astea Tnregistreaza, ca noi le urmarim 9i pe astea. Prin urmare, un
sistem cumva de alerta e super necesar, asta nu §tiu Tn ce masura e la
primarie, cat mai degraba Ia minister dar cred ca politia locala poate fi
u9or instruita astfel Tncat Tn situa Iii din astea sa poata interveni foarte
rapid. Acuma nu 9tiu pe legislajie cum stam sau care ar putea fi masurile,
am citit tot de un ora9 din Romania care a interzis de exemplu sarbatorile
acelea cand se dau focuri, se fac focuri deschise necontrolate.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Cum e la Sfantul Dumitru.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Respectiv prin hotarari de consiliu, ora9ul respectiv a interzis aceste

focuri. Asta ar fi o masura mica 9i apoi de vazut cum poate interveni cat
mai prompt Poli+ia Locala, eventual 9i cu ni9te senzori mobili pentru ca e
important de determinat valorile astea de calitatea aerului chiar acolo la
locul respectiv sau Tmprejurimi sa vedem cum afecteaza de fapt focurile
asta 9i cam a9a vad eu 9i da, task force ar fi foarte important dar asta ar
trebui Tmpreuna cu Garda de Mediu cred sa fie 24 din 24. Din ce stiu eu,
Garda de Mediu e super subdimensionata ca sa ma exprim a9a. Nu 9tiu Tn
ce masura se pot organiza sa aiba sewiciul acesta full time 9i apoi nu rmi
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dau seama exact cum ar putea raspunde. Adica Tn afara ca vad Ia noi pe
Facebook din Tntamplare, ar trebui sa aiba ei un sistem, nu?

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da. Eu ce injeleg este ca de fapt senzorii lor le arata 9i lor cand sunt

masuratorile acestea care trec de orice limita.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociajia Ecopolis
Da, numai ca asta se Tntampla, Hind in doar 9ase stajii care nu toate

masoara pm-urile de exemplu sau anumiji poluanji. Din Tntamplare, data
trecuta, ultimul episod, ca sa va dau un exemplu, ultimul episod a fost Tn
care noi am Tnregistrat valori depa9ite de patru ori la Rudeni, care e relativ
aproape de statia de la Lacul Morii a Ministerului 9i noi ne-am uitat la
Lacul Morii si valorile erau asemanatoare, deci cumva ar fi trebuit sa stie
9i ei prin rejeaua asta a lor, dar nu cred ca au deloc nici un feI de sistem
intern de alerta.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei Ecopolis
in orice caz, au mult prea putini senzori ca sa localizeze mai u9or

unde se Tntampla ceva sau unde e ceva suspect.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu propun colegilor, Ana daca e9ti de acord 9i Manuela, sa facem o

adresa catre Ministerul Mediului, sa vedem. au un sistem de alerta?
Macar pentru aceste 6 stajii, cat au ei. cand depa9esc valorile, suni
ceva? E alertata Garda de Mediu? E conectat cumva, ceva.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
... un astfel de sistem pentru noua rejea.
Domnul Nicolaie cred ca vroia sa intervina.

Domnul Consilier Nicolaie George
Ideea referitoare la stajiile mobile mi se pare foarte utila 9i o sa va

spun 9i de ce. Pentru ca deja 9tim deja locurile din Bucure9ti 9i din llfov Tn
care ard de9euri Tn mod regulat, ca urmare a valorilor pe care le-au
Tnregistrat colegii 9i asta ar fi de folos apropos de modul Tn care putem sa
ii gasim, adica poli+ia 9i garda de mediu poate sa intervina prin amenzi
sau dosare acolo unde este cazul asupra celor care fac astfel de arderi,
intreprind astfel de acjiuni 9i 9tili bine ca, adica banuiesc ca o astfel de
sta jie mobila daca ar fi luata chiar de unitatea respectiva 9i patrulat Tn



zonele respective adica ma rog Tn arealul respectiv, ar fi de mare impact
pentru ca poti sa le prezinti probe concrete chiar de acolo, de la faIa
locului.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Putem sa facem o colaborare cu ei 9i sa le punem la dispozi jie stajia

PMB mobila, ca sa Ti ajute.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociajia Ecopolis
Exista senzorii aceia de mana, care ar putea face parte din

echipamentul tuturor poliji9tilor locali din punctul meu de vedere. Solutie
ieftina, cu care poli sa determini. lar pe laborator mobil ca a venit vorba,
aici Ia feI am avea o propunere sa avem un plan al acestui laborator
pentru ca e foarte important un laborator mobil de calibrul celui pe care iI
are PMB-ul 9i ar fi foarte interesant sa stabilim manual sau sa stabiliti, sa
existe o procedura prin care acest laborator sa mearga Tn ora9,

(

Doarnna Consilier Gram Anamaria Alina
Am injeles ca este. Am vorbit cu directorul 9i a spus ca 9i acum de

doua saptamani sta in nu 9tiu care punct, n-a vrut sa fmi dea informatii,
avern ni9te probleme aici Tn intern ca el considera ca nu poate sa ne dea
informatii si a zis ca e nota interna a lui Nicusor, care interzice sa dea
consilierilor informajii. Pana nu abroga Nicu9or, el nu da.

Domnul Consilier Nicolaie George
Nu. Nu e adevarat. Este ... A9a a fost, dar iIi spun sigur ca am avut

discu jia asta cu Nicu9or 9i a abrogat-o.
(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A abrogat-o. Trebuie doar sa ii zic domnului ca a abrogat-o.
Deci ideea e ca laboratorul mobil, eu am vrut sa merg cu el, cu

laboratorul mobil, la cateva CET-uri, cateva intersecIii a9a 9i zice dar nu
ca noi iI folosim, acum este Tn punctul x de doua saptamani 9i Tnregistram.
Pute li sa-mi daji rapoartele cu ultimele Tnregistrari? Nu pot. Da. O.K. O sa
informez ca a fost abrogata nota aia interna 9i mai revin catre directorul de
la mediu.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Ne intereseaza 9i pe noi foarte tare datele, daca le obtineji.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu 9tiu daca are chiar un plan, ca mi-a zis ca TI pun din Ioc in Ioc,

dar a9a ca este un plan 9i o sa Tntreb 9i daca e cate un plan gi sa-I facem
poate mai bine, sa-I verificam sa vedem cum este.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Sau sa-1 updatam pe cel care exista.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Poate fi 9i o oportunitate foarte buna de comunicare, din punctul

meu de vedere, adica pentru ca ma rog eu a9a gandesc cumva lucrurile
astea. Un laborator mobil chiar ar putea deveni un motor daca vreti al
comunicarii pe partea asta pentru ca poti sa faci din asta un event in sine,
de cate ori TI duci undeva sau nu 9tiu sa poli sa comunici asta cat mai O.K.
9i ar putea chiar fi integrat un panou in el, depinde cum arata 9i cum este,
un panou care sa dea datele Tn timp real. Este un proiect Tn timp,
laboratorul mobil.

(

F)omnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei Ecopolis
Imi cer scuze, doamna Ciceala, pentru ca ne apropiem de o ora, noi

am mai fi avut un subiect, nu 9tiu daca e O.K. sa-1 menjionez macar,
desigur principala sau una dintre principalele solutii la poluarea aerului
este spajiul verde, probabil ar trebui sa existe un minister in cadrul
primariei, al spajiului verde, iar pentru aceasta, noi sa zic a9a 9i aIji colegi
de caliva ani, mai de curand am ramas uimit de aceasta zona de langa
Lacul Morii, care este cea mai mare zona compacta de spajiu verde din
Bucure9ti 9i care este complet necunoscuta. Daca fmi daji voie, pot sa
dau un share cu harta acestei zone. Aici ar fi. Acesta este Lacul Morii si in
vestul Lacului Morii este o vasta zona de spa liu verde, mai mare decat
Herastraul, peste 270 de hectare, pana aici unde !in eu cursorul. Dupa eI,
este mai mult. Aceasta este masuratoarea pe Google Earth. Ar fi un nou
Herastrau, dupa parerea noastra, chiar mai mult decat un nou Herastrau,
este o oportunitate unica pentru pentru Bucure9ti daca am reu9i sa punem
cat de cat pe agenda protecjia acestei zone 9i realizarea aici a unui parc
sau chiar parc natural. Este suficient de vast astfel Tncat sa contina 9i
zonele de protec jie pentru biodiversitate 9i zona de agrement pentru
populajie sa se bucure de spajiul verde. in acest moment se arurIca
deseuri din constructii ocazional

(
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Din cate 9tiu, pe zona aceasta de de9euri, unde colegul nostru

Octavian Berceanu s-a ocupat .. .

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Exact. Am fost la fata locului de cateva ori 9i am discutat un pic ce s-

ar putea face acolo, el de cativa ani mergi acolo 9i planteazi copaci astfel
Tncat sa creasca

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Are un proiect, Padurea Bucure9ti.

(

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asociajiei Ecopolis
Din pacate, zona este pujin cunoscuta 9i importan Ia ei ca asta e

cumva nu exista con9tientizare pentru potenjialul acestui nou parc al
ora9ului. Am vazut ca exista ceva discu Iii legate de un plan de a lega
Lacul Morii de Lacul vacare9ti, ceea ce eu o amenajare urbana
extraordinara, Tnsa pe zona de protectie de spatiu verde, aici e o
provocare foarte mare 9i cu impact semnificativ.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Categoric. Cred ca merita cu siguran@ luat Tn considerare acel

teren, sa vedem daca eventual primaria are in proprietate vreo parte din
el, fiindca noi am pus in plan sa amenajam 10 paduri urbane Tn tot
Bucure9tiul 9i bineinteles nu neaparat Tntr-un singur mandat, dar sa
demaram aceste proiecte 9i va trebui sa cautam spajii pentru ele.
Deocamdata am gasit numai vreo patru spajii, deci astea este o
propunere extraordinara din punctul meu de vedere.

(

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+iei EcoPoiis
Da. Oi mai concret ar putea fi un proiect ca atare, o inijiativa ca atare

pentru ca e ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Inclusiv pe partea de protec jie, a9a cum a fost cu Lacul vacare9ti.

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asocia+iei Ecopolis
Exact. Este mai mare decat parcul Herastrau, suprafata 270 de

hectare, cu Lacul Morii ar fi peste 520 de hectare. Comparativ Herastraul
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ar 190 de hectare de spatiu verde ca suprafaji, cu tot cu lac 9i Tncetul cu
Tncetul Tncercam sa zic a9a sa punem pe agenda aceasta idee sa se
contureze ca potentiala prioritate. in acest moment derulam sa zic a9a un
proiec jeI cu ajutorul ambasadei Franjei in Bucure9ti prin care Tncercam sa
documentam un pic zona, sa cream ni9te imagini, sa popularizam faptul
ca exista acest Ioc in Bucure9ti 9i potenjialul de care se bucura, inclusiv
Tncercam identificarea proprietarilor zonei pentru a face o scurta analiza a
acestei acestui spajiu verde.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar nu erau ni9te proiecte? Dar cel pujin noi am citit. Suna foarte

frumos, facut de ni9te ONG-uri, nu mai 9tiu, acum caIiva ani, dar cred ca a
murit Tnseamna. Se referea la insula doar.(

Domnul Popa Costel – Pre9edintele Asociatiei Ecopolis
A, asta este insula. O picatura.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pai am vazut ca pe insula sector 6 vroia sa faca, nu?

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asociatia EcoPolis
Pe insula s-au mai Tntamplat lucruri, dar acum nu se mai Tntampla

de caliva ani nimic.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
§tiu ca are in vedere cred, Ciprian Ciucu, sa refaca cumva

urbanistic.
(

Domnul Consilier Nicolaie George
Este un proiect care are autoriza jia de construire deja 98 §tiu ca

Ciprian Ciucu, chiar am vorbit cu el pe tema asta acum 2 saptamani,
spunea ca vrea sa-i dea drumul. Sigur este un proiect pe care I-a inijiat
fosta administra jie, dar daca tot are autoriza jie de construire care a fost
eliberata fix in campania electorala, o sa mearga pe acest proiect tocmai
pentru a nu pierde ocazia de a-I demara, urmand sa se extinda cu
celelalte proiecte pe care le avea eI in vedere. Eu chiar am vazut
macheta.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei Ecopolis
Din cate 9tiu eu, proiectul se opre9te la Lacul Morii sau include 9i ...
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Domnul Consilier Nicolaie George
Nu. E doar pe insula ce am vazut eu. Atat. Lacul Morii este un alt

proiect.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Va trebui sa ne informam 9i sa avem mai multe detalii 9i sa vorbim

cu Ciprian Ciucu pe zona aceasta 98 colegii de la Sectorul 6 dar 9i cu
direcjiile de la urbanism sa vedem cum arata proiectele care sunt avizate
acolo, sa vedem Tn ce stadiu sunt, sa vedem la patrimoniu, pe drepturi de
proprietate, daca are 9i primaria terenuri 9i a9a mai departe. Adica sa
ajutam la aceasta mapare, chiar daca ideea vine din mediul civic, cred ca
o protecjie de genul acesta Ministerul Mediului de obicei o face Tmpreuna
cu administrajiile publice locale 9i atunci noi trebuie sa mapam cat mai
bine de la Tnceput care ar fi oportunitatea 9i care e situajia de fapt acolo,
legala, urbanistica 9i a9a mai departe. Dar am re{inut propunerea 9i mi se
pare chiar foarte interesanta pentru a proteja pana la urma dreptul
locuitorilor Municipiului Bucure9ti Ia aer curat, despre asta e vorba. Daca
am reu9i Ia un moment dat sa plantam arbori cat mai multi pe acele 270
de hectare indiferent de partea de recreere 9i agrement a unui nou parc,
pentru plamanii bucure9tenilor ar fi foarte importanji acei arbori plantaji pe
o suprafata atat de mare.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei EcoPolis
Sigur, noi vom evolua cu documentarea 9i am trimis 9i la Ciprian o

solicitare de Tntalnire, daca exista interes pentru o Tntalnire Tn trei sau
adica cineva dintre dumneavoastra 9i Ciprian ar fi cu atat mai bine.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Sigur. Eu sunt foarte disponibila sa ne vedem 9i daca doresc sa

participe 9i colegii, nu cred ca se va opune cineva.

Domnul Consilier Nicolaie George
Dimpotriva, cred ca o sa dam o greutate mult mai mare participand

cat mai mulji dintre noi.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Exact. Pana la urma, noi suntem comisia de mediu si recomandarile

noastre, vor trebui sa tina cont de ele, cei din aparatul administrativ.



Domnul Consilier Nicolaie George
in orice caz, Ciprian e un susjinator al acestei cauze, 9titi mai bine

decat mine, probabil, ca o sa avem un sprijin Tn el, cu siguranta o sa
gasim o varianta 9i Tntr-adevar mi se pare un proiect fabulos de-a dreptul.
Ar fi cea mai mare realizare din ultimii 30 de ani pentru Bucure9ti.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
Este uimitor. Eu am ajuns Tntamplator acolo 9i acum un an jumate 9i

nu credeam ca exista a9a ceva.

Domnul Consilier Nicolaie George
Da. Trebuie sa ne documentam pujin sa aflam ce e cu terenul asta,

sa nu ne trezim cu nu 9tiu ce proiect, ca se Tntampla, aji vazut, de atatea
ori cand apare cat un mare dezvoltator subit a9a pe cate un teren din asta
aparent abandonat. sa speram ca nu e cazul 9i aici sau macar o parte din
ea daca reu9im sa o protejam.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Facem o enclava 9i Tl Tnconjuram cu parc.

Domnul Consilier Nicolaie George
Bine 9i-a9a, de ce nu?

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
... scuze Manuela. iI putem cuMja. Gunoaiele respective emana

noxe. Pana punem cap la cap un nou proiect paralel, poate ca masura
imediata am putea sa facem o sesizare sa cure+e terenul cei de la
lglenlza re .

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Tmprejmuit 9i pazit ca altfel e inutil.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Asta cu Tmprejmuirea 9i pazirea nu cred ca putem pana nu

determinam drepturile de proprietate. Nu putem Tmprejmui proprietatea
CU Iva .

Domnul Consilier Nicolaie George
NU, dar putem obliga proprietarul sa imprejmuiasca. Asta se poate

face
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Bun. Manuela, te rog.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Eu sunt pe amandoua subiectele. Am ascultat cu mare atenjie §i nu

am intervenit ca nu aveam nimic de9tept de spus, dar mi-au venit ni9te
idei. Pe prima parte, apropo de educajie mie mi se pare important sa
colaboram 9i cu corporajiile multinajionale, cu marile lanjuri de magazine,
cu marile firme pentru ca 9tim ca in zona Pipera sau in general unde sunt
corporatiile, majoritatea vin cu ma9ina la evenimentele astea 9i sa bat pe
locurile de parcare, adica vrei sa ajungi 9ef numai ca sa pui mana pe locul
de parcare. Nu te intereseaza avantajul material, zici mama, am locul meu
de parcare Tn subsol 9i restul se Tnvart printre blocurile alea 9i T9i

parcheaza ma9ina jumatate de ora 9i eu cred ca 9i cu ei ar trebui pe
partea de educajie sa lucram Ia feI cum lucram 9i cu copiii, mai ales ca
majoritatea sunt tineri 9i pujini sunt in situatia de a fi parinji sau chiar daca
sunt parinji au copii atat de mici Tncat nu sunt la varsta Ia care sa vina
copiii sa-i Tnveje 9i toate corpora+iile astea sunt platitoare de taxe Tn

Bucure9ti. Discutia cu ei cred ca ar putea fi bine primita 9i de ei daca
mergem de la Tmpartitul ma9inilor sa vina fiecare cu ma9ina lui, vin 4 Tntr-o
ma9ina 9i chiar daca cumva ajung sa T9i rezolve transportul altfel. Deci
asta ar fi un program de educatie 9i al astora ca fac traininguri acolo
pentru dezvoltarea personala 9i altele. Pe a9a ceva nu fac sigur, ca vin din
mediul ala 9i 9tiu. Deci asta pe primul subiect.

Eu m-a9 gandi 9i Ia asta, deci eu chiar o sa ma gandesc 9i Ia un
proiect de educa+ie a corporati9tilor 9i la cei care polueaza foarte mult, de
exemplu eu am lucrat intro multinajionala care importa ulei auto 9i 9tiu ca
exista prin lege obligajia de a strange ulei uzat 9i a9a mai departe. Putem
cumva sa gandim un proiect cu ei 9i in directia asta. Eu am avut pe partea
de ecologie cu ei legat de marketing ni9te lucruri foarte draguje 9i a9
putea face 9i Tn continuare sa propun astfel de proiecte comune.

lar legat de partea a doua, de Lacul Morii, eu sunt in Comisia de
mediu din multe motive, cel mai puternic este Tnsa protectia animalelor 9i
gradina zoologica e unul din obiectivele mele. Ce se intampla acolo e
inuman 9i avem Tn fala doar doua variante: ori pur 9i simplu eliminarea ei,
trimis animalele Tn sanctuare si sa Tsi mai traiasca restul de viata fericita
ori sa facem o gradina zoologica cu e la Londra sau cum sunt in alte
ora9e cu respect fa@ de animale 9i acuma, nu 9tiu, ma gandeam ca
Gradina zoologica are acum circa 5,5 hectare ;i un leu sta in 4 metri

(
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patraji. Ma gandeam ca poate fi integrata 9i noua gradina zoologica aici 9i
daca creandu-le animalelor respective un mediu cat mai aproape ni9te
condijii cat mai aproape de mediul lor natural. Plantand copaci, tot
Tnverze9ti zona ca animalele astea n-au trait niciodata pe ciment. §i ma
gandesc 9i la varianta asta, partea de agrement sa nu fie mici 9i bere.
Bune 9i alea, nu zic, n-o sa-i spui bucure9teanului sa nu mai manance
mici 9i bere, bine, mici 9i bere am vazut 9i Tn Milano, dar ar intra foarte
bine Tn zona de agrement, asta cu gradina zoologica, ma gandesc eu.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cred ca ar ajuta sa promoveze noul parc, adica lumea ar veni mai

repede spre Lacul Morii daca ar fi 9i gradina zoologica acolo pentru ca
altfet te duci pana la Lacul Morii..(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Da. Tntr-adevar, pentru a cre9te o padure sau 9i un copac, e nevoie

de timp. Arborii nu cresc atat de repede.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
La amandoua ideile eu a9 putea lucra. M-a9 putea implica 9i pe

noua Gradina zoologica, altfel singura varianta e pur 9i simplu sa o
Tnchidem.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O parte dintre animale nu pot sa fie lasate libere? Adica eu a9a vad

sa fie cat mai natural. sa nu mai fie ecologica. sa le creezi un spajiu atat
de mare. Ma refer la partea de animale care nu sunt agresive cu omul, nu
sunt periculoase.

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Sunt ele Tn pericol daca le la9i liber. De asta renun Iam la paunii din

Ci9migiu, care din 250 au ajuns Ia 50 acum 9i se a9teapta sa moara 9i
a9tia. Mor caliva pe an, ca documentez acuma situa jia pasarilor din
Ci9migiu 9i Herastrau.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Cred ca mai putem sa vorbim despre ideea aceasta.
Voiam, daca nu mai sunt alte intervenjii, sa concluzionam pujin pe

zona aceasta de Tntalnire de astazi. Eu mi-am notat 9apte puncte
deocamdata pe care ar trebui sa facem follow-up 98 sa facem cateva
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acjiuni. Deci primul punct ar fi acesta de studiu pe care sa se bazeze
refacerea P.I.C.A. Aici ar trebui noi, consilierii, sa ne organizam 9i sa
facem follow-up, eventual sa propunem un proiect de hotarare Tn acest
sens

Dupa aceea, pe integrarea rejelelor de aer 9i pe dezvoltarea noii
retele de la Ministerul Mediului sa ne informam 9i sa facem un update, pe
cum am putea sa procedam Tn viitor, eventual sa organizam Tntalniri de
lucru pe zona aceasta cu Ministerul Mediului 9i cu cei de la Primarie,
Directia de Mediu care au 9i ei laboratorul acela mobil. Planul pentru
laboratorul mobil ar intra tot aici fiindca 9i laboratorul acela e parte din
reteaua de monitorizare a calitatii aerului

Apoi normal trebuie sa vedem P.I.C.A., cum se va reface 9i ce e
necesar pentru ea. Aici, la feI, daca putem colabora Tn viitor cu voi ca sa
Tntelegm mai bine 9i sa vedem cum putem propune o colaborare pe asta
Tntre Ecopolis, alte ONG-uri care se ocupa de problema mediului 9i a
calitalii aerului 9i Primaria Municipiului Bucure9ti. O colaborare pe termen
mai lung, a9 zice, 9i apoi pe partea de transparenji, informare,
awareness, con9tientizare, panouri publice, mi-am notat eu, cu date
disponibile Tn timp real.

sa vedem apoi cum punem ni9te task-url 9i acjiuni pentru comisia
de mediu aici 9i am putea sa facem acea con9tientizare in 9coli, cursuri,
ideea lui George Nicolaie, un proiect separat ar putea sa fie acesta, la feI
ideea concursului de proiecte de la Directia de Mediu, care sa fie
disponibile pentru propunerea de catre ONG-uri sau cetajeni cu buget
anual, sa vedem cum putem instrumentaliza asta, ramane iara9i la
cornlsle

Pe partea de arderi ilegale de de9euri ilegale, aici Ia feI in cadrul
acelui grup de lucru pe care am putea sa-1 Tnfiinlam, sa avem o solu jie, cu
poli jia locala, cu Garda de Mediu, cu senzori mobili, sa vedem cum putem
acjiona in timp real, noi sau ministerul sau Garda de Mediu 9i cum poate
ajuta primaria. Aici comisia cred ca ar avea mai degraba Tn rolul de a
inijia tot demersul acesta 9i apoi de a face followup, sa vedem cum se
duce mai departe un proiect de felul acesta.

$i mi-am mai notat acest nou proiect cu un nou parc, o noua padure
urbana,un parc natural care poate ar fi posibila zona aceasta de la Lacul
Morii – Ciurel. Aici ar trebui, cum spuneaji 9i voi sa ne vedem prima data
cu Ciprian Ciucu 9i colegii de la sectorul 6, avem 9i noi doi colegi care
sunt viceprimari acolo, in cadrul comisiei de mediu 9i discutam punctual,
in timp mai mapam 9i noi Tmpreuna cu cei de la Primaria Municipiului
Bucure9ti sau oricum punem o Tntrebare, fa

(

(

3em o sesiLare sa aflam pujin
/1

(

b
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care sunt drepturile de proprietate 9i planurile urbanistice de acolo. Cam
atat aveam eu. va rog sa completaji 9i voi daca am uitat ceva.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asocia+iei Ecopolis
E foarte bine sintetizat.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu mi-am mai notat sa ne interesam pentru laboratorul mobil sa

vedem daca exista un plan 9i daca nu exista sa cerem sa se faca.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
$i bineTnjeles gradina zoologica sa gasirn o solu jie pentru ea 9i

poate va putea fi integrata Tn acest nou proiect.(

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Eu am scris 9i Tn chat. V-a9 ruga mult, daca pute li sa ne trimiteji 9i

noua prezentarile, domnul Popa 9i doamna Neneciu pentru ca sunt foarte
importante 9i ne-ar ajuta mult. Ana, daca e9ti a9a de dragula, ca ai luat cel
mai bine noti+e dintre noi, poate ne trimiji aceasta minuta scrisa tuturor ca
sa 9tim data viitoare cand ne Tntalnim de unde pornim.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Minuta o s-o Tntocmeasca domnul Emanuet Danca, care este

asistent Tn cadrul comisiei Tmpreuna cu doamna Vuculescu pentru ca s-a
Tnregistrat toata 9edinja. Au preferat s-o Tnregistreze ca sa poata sa fie cat
mai completa minuta. gi bineTnjeles, adaug 9i eu daca nu apare cumva
vreun punct.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu notasem 9i sa verificam competenjele polijiei locale, daca poate

sa faca parte dintr-un task force pentru identificarea de arderi de de9euri
ilegale, asta mai notasem.

Am o rugaminte pentru Oana 9i Costel, daca puteti, pentru ca la noi,
la Direc jia Juridic, tot a9a, nu ne sunt foarte buni prieteni, sa recunoa9tem,
daca puteji sa ne daji sau Ana, ziceai ca ai tu acjiunea 9i hotararea
judecatoreasca de anulare a P.I.C.A. Puteji sa ne trimiteti, va rugam, ca
vroiam sa vedem motivarile instantei.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociatiei EcopoJ
MoMrea nu s-a dat.

/1
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Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Lista motivajilor CuRii Europene de Justi jie cand ne-a condamnat

final pe infringement pe calitatea aerului, unde apare 9i un punct la
P.I.C.A. De fapt sunt mai multe. $i de acolo se pot lua.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu am citit-o pe aceea. Ma gandeam ca poate Tn plus fala de ce a

spus Curtea de Justitie a Uniunii Europene, ma gandearn ca poate mai
sunt si alte motivari.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Daca se redacteaza hotararea, rugamintea ar fi sa ne-o trimiteji 9i

noua.

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei Ecopolis
Bine, a fost anulat pe legea 52, pe legea transparenjei. S-a

respectat procedura, ca sa fie clar.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Atunci cererea voastra de chemare Tn judecata pentru ca ne-ar

interesa sa ne spuneji motivarea voastra, daca e doar pe legea 52 ...

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei Ecopolis
Colegii de la Optar au avut pe 52, dupa care s-au unit cazurile.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pe fond m-ar interesa. Motivarea voastra pe fond.

(

Domnul Popa Costel – Presedintele Asociajiei Ecopolis
Sigur. Pot sa trimit. Sigur.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumim.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Bun. Cred ca ne putem opri aici.
Multumesc foarte mult ca aji acceptat invitatia noastra 9i ca aji venit

sa ne puneji la dispozijie expertiza voastra 9i datele voastre. Vom incerca
sa Tncepem de la 9edinta aceasta o colaborare buna Tmpreuna cu voi 9i cu
alte ONG-uri 9i cu primaria generala astfel Tncat poate sa fim noi un liant,
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cornisia de mediu 9i consilierii din comisia de mediu Tntre primarie, APM,
Garda de Mediu, ONG-uri 9i sa obtinem rezultate. Cred ca asta ne
intereseaza pe toli, sa amelioram calitatea aerului. Asta ar fi obiectivul
principal.

Doamna Oana Neneciu – Director Executiv Asocia+ia Ecopolis
Mi se pare, scuze, mi se pare ideea foarte buna de lucru Ana 9i

daca reu9i li sa ii puneji pe toli la o masa ar fi super O.K.
Muljumim 9i noi.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Bun. Am notat recomandarea.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Mul+umim mult pentru inijiativa 9i pentru prezentare 9i colaborare.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Muljumesc 9i sper sa ne revedem curand, sa devina obi9nuinta de a

discuta asemenea subiecte 9i sa vedem 9i progresele care se fac, ca
uneori bunele intenjii raman cumva suspendate ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Eventual lunar sau o data la doua lunt.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
A;a zic 9i eu. Macar o data pe luna daca ne vedem. A9a ne dam

seama 9i de progresele pe care le facem.
Muljumesc foarte mult.

(

Domnul Consilier Nicolaie George
va muljumim 9i noi. Muljumim foarte mult.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc 98 eu foarte mult 9i DATJ, doamna Vuculescu 9i ne

auzim. va transmit tot ce am eu prezentarile. Deocamdata. §i minuta,
atunci cand va fi disponibila.

Domnul Consilier Nicolaie George
O secunda. sa ne gandim pana data viitoare sa abordam 9i

subiectul cu registrul spajiilor verzi. E foarte importanta asta. sa nu uitam.
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Eu am vorbit cu Nicu9or despre eI 9i vreau sa ne referim 9i Ia el. Oricum
are legatura cu tot ce-am discutat pana acum 9i-a9a ca .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Perfect. Am notat. O sa apara 9i Tn minuta asta, ca subiect pentru

urmatoarea 9edin@ a comisiei.
O zi buna tuturor! Week-end bun!

$edinja comisiei de ecologie, protec jia mediului 9i igienizare s-a
Tncheiat Ia ora 12,37.

(

Pre9edinte,
Ciceala Ana Maria

Secretar
NII orge
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