Raspunsul doamnei Maria Eugenia BARNA
Poluarea mediului constituie una din problemele majore ale societații zilelor noastre.
Este lesne de înțeles că atât evoluția cât si involuția unei societați, transformă mediul, și pe
noi toți, in victime colaterale.
De ce? Pentru că , in cazul concret al Continental AP autoritațile acceptă compromisul
existenței locurilor de muncă cu prețul calitații aerului pe care îl respirăm, nefiind suficient
de categorice în aplicarea principiului instituit de OECD și de Directiva2004/35/CE,
conform cărora –POLUATORUL PLATEȘTE!- acest principiu constituind una din regulile
de baza ale confortului ambiental.
Este, prin urmare, datoria fiecaruia dintre noi, să devenim cât mai activi în susținerea
tuturor demersurilor si acțiunilor întreprinse pentru îmbunatăţirea calitații aerului pe care îl
respirăm, contribuind, de fapt, prin atitudinea noastra proactivă la îmbunatațirea calității
vieții.
Locuiesc în apropiere de firma Continental AP , astfel că mă confrunt şi eu cu
problema poluării de către această firmă. Sunt la fel de nemulţumită ca şi dumneavoastră de
această situţie şi în cei patru ani în care am fost deputat al Colegiului IV Timişoara m-am
implicat în mod activ în combaterea fenomenului poluării. Astfel, am avut o legătură
permanentă cu societatea civilă implicată în acest demers comun( GIPRO ) şi ne-am consultat
cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse. În acest scop am realizat următoarele
demersuri :
-

5 interpelari parlamentare adresate Ministrului Mediului, prin care am sprijinit în
mod direct demersurile iniţiate de reprezentanţii societăţii civile din colegiul pe
care îl reprezent

-

participarea la 2 dezbateri publice

-

participarea la emisiuni de televiziune unde am dezbătut subiectul poluării

-

iniţierea unei ample activităţi de documentare pentru a putea identifica cele mai bune
practici pe care alte state cu un nivel superior de civilizaţie le-au adoptat pentru
gestionarea problemei generată de emisiile industriale în mediul urban

-

păstrarea permanentă a legăturii cu cetăţenii

-

activitate de documentare parlamentară necesară elaborării unui proiect de act
normativ care să reglementeze poluarea olfactivă , realizată prin traducerea
legislaţiei de mediu şi a notelor de fundamentare adoptate în următoarele state:
Austria, Germania, Danemarca, Japonia şi Coreea de Sud

-

am demarat o Campanie de conştientizare a timişorenilor cu privire la acest aspect,
prin realizarea unei pagini www.voluntarpentru timisoara.ro şi un sondaj de opinie

În urma solicitărilor adresate Guvernului precum şi a intervenţiei la Preşedenţia
României , unde am depus personal Tabelul cu peste 2200 de semnături adunate de societatea
civilă, am determinat autorităţile abilitate să verifice modul în care funcţionează firma
poluatoare.

Totodată am obţinut şi o modificare legislativă, în sensul că , Guvernul a inclus in
actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu o
perogativă care îi da posibilitatea acestei autorităţi de mediu de a retrage autorizaţia de
mediu unităţilor care produc disconfort populaţiei (art. 14 alin 2 B litera m – …garda de
mediu poate …dispune, in conditiile prevazute de lege încetarea activităţii unităţilor sau
instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort
populaţiei.
Practic, pentru prima dată , urmare a interpelărilor repetate în Parlamentul României
Guvernul încredinţează autorităţii de mediu prerogativa de a acţiona în situaţiile în care
cetăţenii reclamă starea de disconfort .
Urmare a insistenţei demersurilor parlamentare, la începutul anului 2010 Garda
Naţională de Mediu s-a opus eliberării autorizaţiei de mediu firmei Continental AP Srl până
când acest operator economic nu va dispune montarea unui sistem de filtrare capabil sa
reţina noxele emanate în atmoseră în procesul de producţie al anvelopelor.
Pentru rezolvare problemelor generate de poluarea mediului de către firma
Continental AP, consider necesar că trebuie să acţionăm în comun pentru realizarea
următoarelor obiective :
1. Identificarea cetățenilor și a mediilor asociative din Colegiul IV care doresc să se
implice activ in rezolvarea problemei de mediu cu care ne confruntăm
2. Stabilirea unui parteneriat de colaborare cu societatea civilă care îsi desfașoară
activitatea in cadrul Colegiului IV pentru a putea implementa împreună un plan de
acțiune pentru rezolvarea problemelor de mediu
3. Formularea si susținerea publică a unei propuneri de modificare a proiectului PUG
Timișoara care, probabil va fi supus consultării publice incepând cu anul viitor, in
sensul instituirii unui spațiu tampon între zona rezidențiala și zona industriala
precum și stabilirea unei distanțe minime ce ar trebui să existe între cele doua zone
astfel încât fenomenul emisiilor de noxe in zonele rezidențiale să fie
diminuat/eliminat
4. Formularea și susținerea unei propuneri de modificare a Legii Urbanismului prin
instituirea unui spațiu tampon și a unei distanțe minime ce ar trebui să existe între
zona industraiala și zona rezidențiala
5. Formularea și susținerea unei propuneri de modificare a Legii de protecție a
mediului prin reglementarea stării de disconfort ambiental
6. Formularea și susținerea unui proiect de lege care sa reglementeze poluarea
olfactivă
Am convingerea că tot disconfortul produs de către firma Continental AP se
datorează ignoranţei şi pasivităţii autorităţilor locale, care nu au avut în vedere proiectarea
dezvoltării industriale pe termen lung precum şi efectele nocive asupra populaţiei.

In scopul identificării problemelor cetațenilor , dar și pentru informarea permanentă a
acestora , despre stadiul obiectivelor mele intenționez organizarea de dezbateri publice
pornind de la aceste obiective, mă voi centra pe discuții cât mai ample cu cetățenii, voi
organiza seminarii , având ca teme principale aceste obiective, și nu in cele din urmă voi
organiza conferințe de presă și dezbateri televizate la care ar putea lua parte si reprezentanți ai
autoritaților locale precum şi organizaţii neguvernamentale.
Îmi exprim disponibilitatea de a colabora în continuare cu dumneavoastră , atât în
plan legislativ cât şi prin acţiuni concrete de protest pentru ca să determinăm instituţiile
competente să intervină eficient în eliminarea poluării şi a disconfortului produs populaţiei.

