Raspunsul domnului Petru EHEGARTNER
În atenția
Asociației GIPRO,
Asociației APZR,
Asociației DUNOS

Referitor la
Solicitare privind prezentarea abordării problemei poluării industriale în
municipiul Timișoara și zonele adiacente

Stimați membri ai asociațiilor,

Vă mulțumesc pentru solicitarea transmisă, solicitare ce dovedește implicarea
domniilor voastre într-o problemă spinoasă și complexă a orașului nostru. Orice
oraș de talia Timișoarei ajunge la un moment dat să se confrunte cu asemenea
probleme, al căror grad de dificultate provine din nevoia de a se atinge un echilibru
corect și acceptabil între atragerea de investiții pentru crearea locurilor de muncă și
asigurararea unui mediu sănătos și curat pentru locuitorii orașului.
Ca locuitor al Timișoarei și mai ales ca membru în Consiliul Local al
municipiului Timișoara am ajuns să cunosc îndeaproape situația generată de
platformele industriale de pe raza orașului. Împreună cu primarul Nicolae Robu și
echipa de consilieri locali ai Uniunii Social Liberale am decis să acordăm o atenție
sporită problemei poluării industriale. Consider că primul pas în soluționarea
problemei trebuie să fie realizarea unei evaluări obiective, corecte și concrete a
gradului real de poluare generat de platformele industriale. În acest sens, Primăria
Timișoara a solicitat și organizat deplasarea la Timișoara a unui laborator mobil de
ultimă generație pentru efectuarea de măsurători extrem de precise.
Doresc să subliniez că am numeroase informații despre disconfortul generat
cetățenilor Timișoarei. Știu foarte bine că sunt nopți în care emanațiile de pe
platformele industriale ajung să fie simțite chiar și în zonele cele mai îndepărtate
ale orașului. Știu foarte bine că, de multe ori, oamenii care locuiesc în imediata

apropiere ajung la limita răbdării și suportabilității. Știu însă la fel de bine că, până
nu avem măsurători și cifre concrete, este imposibil să demarăm procedurile legale
pentru soluționarea problemei. Acesta este motivul principal pentru care susțin
demersul domnului primar bazat 100% pe respectarea legii și a dreptului oricărui
cetățean al acestei țări la un mediu sănătos.
În momentul de față reglementările legislative cu privire la protecția
mediului în România sunt complexe și pe alocuri ineficiente. Cele două structuri
naționale cu atribuții în domeniu (Garda Națională de Mediu și Agenția Națională
pentru Protecția Mediului) au avut în ultimii 20 de ani multe situații în care au
demonstrat o anumită incapacitate de a rezolva probleme grave de mediu și
poluare. În baza Hotărârii Guvernului României nr. 1005 din 17.10.2012 privind
reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, aceasta are atrbuții în
zona controlului dar și a strategiei. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru
Protecția Mediului (care funcționează în baza Hotărârii Guvernului României nr.
459 din 19 mai 2005) are atribuții în zona planificării, autorizării și implementării
legislației de mediu. Agenția are de asemenea și atribuții privind raportarea către
Agenția Europeană de Mediu pe domenii cum ar fi calitatea aerului, schimbări
climatice, arii protejate, apă și contaminarea solului. Ambele organizații au
structuri naționale, regionale și locale. Realitatea este insă că, de multe ori,
structurile regionale și locale care răspund și de Timișoara s-au dovedit incapabile
să dea un răspuns clar și tranșant la problema poluării industriale din orașul nostru.
În parte, acest lucru se datorează și legislației extrem de stufoase din domeniu
(peste 10 ordonanțe, 50 de regulamente, 270 de ordine, 180 de hotărâri, 20 de
ordonanțe de urgență, 20 de decizii și 50 de directive) care face extrem de
complicată tranșarea în instanță a problemelor de mediu. În acest context, consider
că foarte importantă intenția Primăriei și Consiliului Local de a face măsurători
exacte, incontestabile.
Consider că strategia de rezolvare a problemei trebuie să se bazeze pe următoarele
principii:
- O conlucrare mult mai strânsă între Primăria Municipiului Timișoara,
Consiliul Local Timișoara, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (cu
toate nivelele organizatorice) și Garda Națională de Mediu (cu toate nivelele
organizatorice)

- Un parteneriat real între autorități și companiile private care generează
poluare industrială, bazat pe intențiile serioase și transparente ale părților
pentru rezolvarea problemei într-un orizont de timp accepabil
- Asumarea implicării de către toți actorii importanți pe plan local (mass
media, organizații non-guvernamentale, organizații ale oamenilor de afaceri)
- Dezvoltarea durabilă a orașului
- Transparență totală față de opinia publică
Obiectivele pe termen scurt pe care această strategie trebuie să și le asume sunt
următoarele:
- Efectuarea de măsurători eficiente și corecte în următoarele luni, care să
reflecte situația reală
- Stabilirea unor ținte pe termen scurt și mediu pe care companiile private să
se angajeze să le atingă
- Stabilirea unei baze de colaborare între toți factorii enumerați la paragraful
anterior
Obiectivele pe termen mediu pe care această strategie trebuie să și le asume sunt
următoarele:
- Includerea în noul Plan Urbanistic General al Timișoarei a unor reglementări
care să asigure atât o dezvoltare durabilă a orașului, cât și o protecție reală a
cetățenilor
- Inițierea unor dezbateri publice care să conducă la concluzii pe baza cărora
să se poată elabora inițiative legislative
- Crearea unui cadru de comunicare adecvat prin intermediul căruia
autoritățile să comunice eficient și transparent cu cetățenii
Obiectivele pe termen mediu pe care această strategie trebuie să și le asume sunt
următoarele:
- Modificarea cadrului legislativ cu privire la protecția mediului, în sensul
simplificării și eficientizării acestuia
În cazul în care, în urma alegerilor din 9 decembrie 2012, voi ajunge să îi reprezint
pe locutorii colegiului 2 Senat în Parlamentul României, îmi propun să derulez
următoarele acțiuni în vederea unei contribuții cât mai semnificative la atingerea
obiectivelor enumerate mai sus:

- Sprijinirea activă la București a demersurilor primarului Nicolae Robu legate
de problema poluării industriale din Timișoara
- Generarea de dezbateri publice cu organizațiile care îi reprezintă pe cetățeni
în vederea asigurării unei transparențe totale
- Generarea de dezbateri publice ale căror concluzii să le preiau în inițiative
legislative în Parlamentul României
- Desfășurarea de activități de lobby la nivel național cu scopul de a crește
nivelul de percepție al structurilor guvernamentale cu privre la problemă
Intenționez să lucrez în echipă cu primarul Nicolae Robu și executivul Primăriei,
precum și cu toți parlamentarii USL din Timișoara și județul Timiș. De asemenea,
îmi propun să implic în acțiunile mele membri ai Consiliului Local Timișoara. Vă
pot spune că am sprijinul președintelui Comisiei de Urbanism și Amenajare a
Teritoriului din Consiliul Local Timișoara, domnul Ciprian Jichici. Contez la fel de
mult pe toți actualii mei colegi din această structură. Evident, îmi propun să
derulez toate acțiunile menționate în acest document cu toți reprezentanții
organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri, consilii consultative de cartier,
FALT etc...) interesate de implicare.
Vă mulțumesc încă odată pentru interesul manifestat cu privire la programul meu
politic referitor la problema poluării industriale din Timișoara și sper că răspunsul
meu va fi considerat satisfăcător de către domniile voastre.
Cu respect,
Petru Ehegartner
Candidat pentru Colegiul 2 Senat Timișoara
Timișoara,
30 noiembrie 2012

