Raspunsul domnului Ovidiu CIUHANDU
Privesc cu respect demersurile Dumneavoastră susținute legate de problema
poluării din orașul nostru și preocuparea Dumneavoastră pentru informarea onestă,
corectă și completă a cetățenilor Timișoarei cu referire la viziunea și preocupările
legate de acest subiect ale candidaților care participă la competiția electorală din
acest an pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie.
În cele de mai jos, aveți abordarea mea cu privire la punctele aduse în
discuție de către Dumneavoastră:
Subiectul poluării din Timișoara reprezintă o problemă extrem de gravă, cu
consecințe greu de cuantificat pe termen mediu și lung asupra stării de sănătate a
locuitorilor orașului nostru. Dincolo de conotațiile conjuncturale pe care de-a
lungul timpului această problemă le-a dobândit rămâne problema reală, cu
implicații majore, pe care fiecare dintre noi, oamenii politici sau societatea civilă,
trebuie să o asumăm în complexitatea și integralitatea ei, pentru ca împreună, prin
determinare și eforturi conjugate, să putem parcurge toți pașii necesari pentru
rezolvarea ei.
Am cunoștință de această problemă în mod nemijlocit, din constatările proprii
ale unei situații reale care nu poate fi contestată și care ține de calitatea aerului
respirat de fiecare dintre noi, la care se adaugă semnalările în acest sens ale
cetățenilor care locuiesc în zone situate în proximitatea platformelor industriale ale
orașului și semnalele de alarmă ale autorităților române și europene responsabile
de respectarea normelor de mediu și care au fost în repetate rânduri pe punctul de a
declanșa procedurile de infringement pentru Timișoara pentru depășirea
concentrațiilor admise de noxe în aerul atmosferic și pentru nerespectarea limitelor
impuse de hărțile care normează poluarea fonică. Ultimele semnalări oficiale legate
de aceste aspecte au fost aduse la cunoștința autorităților locale, după cum bine
știm cu toții, în martie 2011.
Aplicarea și respectarea fără rezerve a cadrului legislativ deja existent în
România și în Uniunea Europeană poate reprezenta, fără nici o urmă de îndoială,
un prim pas însemnat către soluționarea problemei semnalate de cetățeni!
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Orice abordare strategică riguroasă a problemei legate de poluarea
industrială a Timișoarei trebuie să integreze însă în mod deplin onest și responsabil
chestiunea poluării, cu toate implicațiile ei nefaste asupra sănătății cetățenilor, întrun context general care trebuie să facă referire cu maximum de responsabilitate la
toate elementele ce țin de sustenabilitatea economică a unui proiect și de
problematica resurselor umane și, în același timp, să nu eludeze în nici un fel
aplicarea riguroasă și strictă, fără nici o abatere, a legislației românești și europene
în materie de protecția mediului.
Doar astfel, printr-un set de măsuri de ordin general, care să ia în calcul
aspectele economice, coroborate cu respectarea tuturor normelor de protecția
mediului actualmente în vigoare în spațiul european din care România face parte
cu drepturi depline și cuconsolidarea cadrului legal din România în așa fel încât el
să normeze în mod riguros posibilitățile de efectuare a măsurătorilor
olfactometrice, cu impunerea clară de restricționări și limitări legale în ce privește
compușii organici volatili, se poate vorbi despre parcurgerea eficientă a tuturor
pașilor necesari pentru rezolvarea problemei poluării din Timișoara.
Iată de ce, în accepțiunea mea, orice declarații insuficient documentate
asupra subiectului sau care nu țin cont în mod corect și riguros de cadrul de
manifestare al prerogativelor și atribuțiilor unui parlamentar pot genera consecințe
nefaste, care se încadrează într-un registru ce ține exclusiv de un repertoriu
electoral care implică demagogia și promisiunile lipsite de temei real și fără nici un
fel de posibilitate de materializare în practică.
Strategia pe care mi-o asum în ce privește soluționarea acestei probleme ține
de:
parteneriatul activ cu cetățenii din zonele afectate de poluare din
proximitatea platformelor industriale ale timișoarei.
materializarea acestui parteneriat civic printr-un demers de strângere de
semnături care să consfințească legitimitatea și caracterul de urgență al proiectului.
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această acțiune de strângere de semnături se va derula pe două căi:
una dintre ele constă în strângerea de semnături pe teren, prin deplasarea
voluntarilor în zonele cel mai grav afectate de poluare, iar cealaltă va consta în
strângerea de semnături on line.
întocmirea unui memoriu care să fie adresat în primă instanță tuturor
autorităților competente din românia cu responsabilități în rezolvarea problemei.
textul memoriului va fi depus ca atare și la autoritatea de mediu de pe lângă
comisia europeană. pentru informații cu privire la caracterul și conținutul
memoriului, vă stau oricând la dispoziție cu lămuriri suplimentare.
crearea și consolidarea cadrului legal cu referire la obligativitatea amplasării
și funcționării fără sincope a unor stații de măsurare a parametrilor aerului în
zonele: calea aradului, platforma industrială umt, calea buziașului, calea șagului.
obligativitatea respectării normelor și condițiilor vizând înregistrarea
neviciată de factori externi a parametrilor de mediu (stabilirea legitimității și
legalității creării de către direcția de mediu din primăria timișoara a unei perdele
forestiere în zona din proximitatea stației de măsurare a parametrilor aerului din
calea șagului)
implicarea activă în acțiunea de realizare a unei zone tampon de vegetație
(perdele forestiere) care să se interpună între zona industrială propriu-zisă și zona
urbană a orașului (cea destinată locuințelor cetățenilor și cea aferentă unităților de
sănătate și învățământ) și care să corijeze, în măsura în care este posibil, omisiunile
în acest sens ale planului urbanistic general, care prevăd menținerea zonei umt (cu
aproximativ 8 000 de locuitori și două spitale care funcționează în proximitatea
platformei industriale) drept zonă industrială.
impunerea ca obligatorie, în baza cadrului legal existent în românia și în
uniunea europeană, a efectuării periodice a măsurătorilor parametrilor de calitate a
aerului în toate zonele din proximitatea platformelor industriale ale orașului și
înscrierea lor, cu toate datele actualizate la zi, în registrul european al poluanților
emiși și transferați.
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Sancționarea severă prin lege a tuturor autorităților responsabile în materie
de respectarea calității mediului pentru neactualizarea pe o perioadă mai lungă de 3
luni calendaristice a datelor de interes public cu referire la parametrii de calitate a
aerului ( Notă: La data realizării prezentului material, niciunul dintre site-urile
autorităților de mediu din România de la nivel județean și național nu furnizau date
actuale cu privire la parametrii de calitate a aerului, iar majoritatea paginilor web
care trebuiau să furnizeze cetățenilor aceste informații de interes public erau
declarate a fi pagini în construcție).
Crearea din Parlamentul României a unui cadru legal propice soluționării
fără echivoc a acestei probleme a poluării industriale. Nevoia de îmbunătățire a
cadrului legal deja existent derivă din inexistența în legislația română a unor
prevederi riguroase cu referire la poluarea olfactivă cu compuși organici volatili.
Desfășurarea unor activități de lobby susținut din Parlamentul României și
înaintarea unui proiect de lege care să completeze cadrul legal deja existent, ca
formă de exercitare a prerogativelor și atribuțiilor parlamentare.

Cadrul legal la care textul prezentului document face referire în conținut este
constituit din:
-

Legea nr. 104 / 2011

-

H.G. 699 / 2003, anexa nr. 2, punctul 18 cu referire la conversia cauciucului

-

Directivele IPPC ale Uniunii Europene

Directiva privind emisiile industriale (IED), care înlocuiește directivele
IPPC începând cu 7 ianuarie 2013.
Pentru parcurgerea tuturor etapelor pe care le consider necesare
în soluționarea problemei poluării intenționez să colaborez pe de o parte cu echipe
formate din profesioniști cu competențe clare în soluționarea acestei probleme, cât
și cu cetățenii Timișoarei, de al căror spirit civic, mobilizare și susținere este
imperioasă nevoie în argumentarea caracterului de maximă urgență a soluționării
acestui demers, cu ONG-urile care derulează proiecte și programe legate de
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protecția mediului, implicit cu ONG-urile semnatare ale textului prezentei
interpelări (Asociația GIPRO, Asociația APZR și Asociația DUNOS) și cu toți
factorii politici de decizie de la nivel local, indiferent de apartenența lor politică.
Rezultatul tuturor acestor etape, a căror parcurgere mi-o asum ca parte
integrantă a îndatoririlor mele față de cetățenii Timișoarei, va fi adus la cunoștința
timișorenilor prin publicarea periodică a unor rapoarte de activitate în presa locală,
pe pagina web proprie și prin informarea periodică, corectă și completă a presei
locale în cadrul unor conferințe de presă care să aducă la cunoștința tuturor celor
interesați stadiul derulării proiectului și progresele înregistrate.
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