Raspunsul domnului MOLNAR Andrei
Stimată Doamnă, Stimați Domni!

În primul rând vă felicităm pentru această inițiativă concretă, pentru
campania D-voastră și pentru implicarea celor trei organizații neguvernamentale
în această problemă deosebit de importantă, care are repercusiuni asupra
vieților noastre, a tuturor.
Întrucât ne-ați adresat aceleași întrebări, formulăm un răspuns comun,
răspuns care reprezintă atât poziția formațiunii politice pe care o reprezentăm,
cât și considerațiile noastre personale.
Principiile de bază a politicii de mediu a UDMR sunt: dreptul la un mediu
sănătos,respectarea principiului „poluatorul plăteşte”, asigurarea principiului
dezvoltării durabile,respectarea principiului prevenirii în cazul
investiţiilor,tratarea protecţiei mediului ca o politică intersectorială şi nu ca un
domeniu izolat șitratarea criteriilor de mediu ca fiind prioritare în elaborarea
politicilor de dezvoltare.
Noi, cei de la UDMR Timiș cunoaștem foarte bine problema poluării
industriale din partea de Nord-Est a Municipiului Timișoara. Atât poluarea
industrială a cărei sursă este fabrica Continental, cât și poluarea industrială care
emană de la alt agent economic, au fost și sunt recepționate în mod direct de
noi, iar în numeroase ocazii am consultat cetățenii din această parte a orașului
auzind destule nemulțumiri.
Din punctul nostru de vedere strategia care trebuie urmărită pentru
înlăturarea acestor probleme reclamate se bazează pe adoptarea unor măsuri
legislative corespunzătoare, atât pe nivel central, cât și pe nivel local. Pentru
rezolvarea eficientă a problemei, autoritățile publice centrale trebuie să
interacționeze cu autoritățile locale, în vederea implementării unui cadru
legislativ care asigură respectarea dreptului la un mediu sănătos, în primul rând.
Pornind de la acest principiu general, avem nevoie de o descentralizare a
competențelor și principiilor, care să favorizeze și garanteze protecția mediului.
Planul de acțiune, din punctul nostru de vedere comun, ar trebui să
conțină trei etape.
În prima etapă, prin măsurile legislative ar trebui restricționată acordarea
avizelor pentru funcționarea fabricilor în municipiu, și în imediata apropiere a
zonelor rezidențiale. Doar cu îndeplinirea unor condiții restrictive, și în situații cu
totul deosebite ar trebui eliberate aceste avize. Totodată, unitățile care
funcționează în acest moment ar pierde avizele de funcționare dacă nu ar
adopta o serie de modiciări tehnice, prin care emisiile lor poluante s-ar încadra
în condițiile restrictive susmenționate. Această măsură nu poate avea, însă

decât caracter temporar.
În a doua etapă, pe termen lung, toate unitățile generatoare de poluare ar
trebui înlăturate din municipiu și din imediata apropiere a zonelor rezidențiale. Sar impune edificarea unor parcuri industriale, unde respectivele unități pot fi
”mutate”, iar această ”mutare” trebuie susținută din partea autorităților centrale și
locale, prin oferirea unor beneficii.
A treia etapă, tot pe termen lung, ar fi plantarea unor fâșii de păduri, care
să despartă zonele industriale de zone locuite, și care să acționeze ca
adevărate „bariere” ecologice.
Bineânțeles, acest plan de acțiune este doar o schiță informativă, planul
concret va fi elaborat de echipa cu care lucrăm la rezolvarea acestei probleme,
echipă alcătuită cu specialiștii din domeniul jurdic și din domeniu mediului,
recunoscuți pe plan național și european. Mai mult, vom încerca să căutăm
sprijin și din partea celorlalți deputați și senatori din Timiș, indiferent de culoarea
politică.
Vă mulțumim pentru interesul acordat.

