Raspunsul domnului Gheorghe DAVID
1.Ce stiţi despre problema supusă atenţiei d-voastră şi în ce mod v-aţi implicat
până în prezent în activitatea de rezolvare a acesteia?
Problema supusă atenţiei de către d-voastră, nu este una de actualitate, dat fiind
activitatea complexa desfăşurată de societatea Continental şi numeroasele proceduri de
obţinere a actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului la care a
participat şi participă în continuare.
Personal, am fost împlicat în acestă problemă, atunci când a fost cazul, sesizând
organele de specialitate în rezolvarea anumitor aspecte şi interpelări în Parlamentul României.
2.Cunoaşteţi cadrul legislativ care reglementează protecţia mediului şi dacă în
acest cadru legislativ ati identificat soluţii pentru soluţionarea problemei reclamată de
cetăţeni?
Normal, pentru că altfel nu aş fi putut realiza diversele interpelări în Parlamentul
României. Începând de la Legea protecţiei mediului, Legea privind regimul deşeurilor, Legea
privind calitatea aerului înconjurător, Legea apelor, Regulamentul Comisiei Europene privind
înregistrararea, evaluarea, autorizarea, restricţionarea substanţelor chimice periculoase, toate
fac parte integrantă din cadrul legislativ pe care societatea în cauză, trebuie să le respecte
pentru că îşi desfăşoară activitatea în România. Cred că cea mai bună soluţie de rezolvare a
acestei probleme constă într-o bună informare, corectă şi eficientă, de ambele părţi (cetăţeni şi
instituţii publice, implicate în autorizarea şi controlul societăţii în cauză).
3.Care este strategia pe care înţelegeţi să v-o asumaţi pe termen scurt, mediu şi
lung pentru rezolvarea problemei expuse d-voastră, în cazul în care veţi fi ales?
La fel ca şi până în prezent, implicarea mea va fi la fel de intensă, prin diseminarea
informaţiilor de la nivelul instituţiilor publice la cetăţeni, pentru că am observat că nu
întotdeauna cetăţenii cunosc stadiul în care se găseşte o anume societate comercială când vine
vorba de demersurile făcute pentru respectarea legislaţiei în vigoare; sau invers când o
societate comercială nu respectă legislaţia de mediu, autorităţile publice prin intermediul
cetăţenilor să fie informată şi să ia măsurile ce se cuvin.
4.Care este planul d-voastră de acţiune pentru atingerea obiectivelor în strategia
asumată?
Implicarea autorităţilor publice din domeniu în soluţionarea problemelor cetăţenilor,
pentru că fără o implicare de ambele părţi (societate civilă şi autorităţi publice), scopul nu va

fi atins, şi anume asigurarea unui mediu curat pentru fiecare om, indiferent care este
adresa sa din buletin!
5.Care este strategia de comunicare publică pe care o intenţionaţi să o adoptaţi
pentru aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a demersurilor întreprinse pentru realizarea
obiectivelor pe care vi le asumaţi?
La fel ca şi până în prezent, pentru cei care au urmărit implicarea mea pe probleme de
mediu, ştiu că am avut atât la nivelul Parlamentului României cât şi la nivelul mass-mediei,
numeroase interpelări şi emisiuni în care mi-am făcut publice activităţile mele. Voi continua
tot în acest fel. Transparenţa fiind unul din punctele mele cheie din viaţa politică.
6.Care este echipa cu care veti lucra pentru punerea în aplicare a planului de
acţiune pe care l-aţi precizat?
Echipa mea este formată din specialişti pe diverse domenii, inclusiv domeniul
protecţiei mediului, cu experienţă vastă în problemele de mediu, provenind din viaţa
universitară, unde îmi desfăşor activitatea de atâţia ani, care au avut şi schimburi de
experienţă în străinătate. Cred că numele lor nu este foarte important de făcut public, dat fiind
faptul că viaţa din mediul universitar se desfăşoară după alte criterii decât cele din viaţa
politică, publică. gheorghedavid@yahoo.com

