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Cadou de Mărțișor pentru vi-
ceprimarul Capitalei, Aurelian 
Bădulescu, care a fost exclus 
din PSD Sector 4 chiar de 1 
Martie. Decizia vine după ce 
debarcarea sa de la șefia Pri-
măriei Capitalei a eșuat, de-
oarece consilierii PSD nu au 
participat la vot, spunând că 
este o luptă internă a PSD. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
Ședința de vinerea trecută de la 
PSD Sector 4 a avut loc în lipsa 
împricinatului, care nu era în Bu-
curești și care a spus că a aflat din 
presă de excluderea sa. 
„Eu nu sunt în țară, sunt la un 
control în străinătate. Am luat 
act de la dumneavoastră, nu am 
știut până acum, aștept să mi se 
comunice ca să pot contesta. 
Până atunci, nu se schimbă cu 
nimic, rămân în continuare vice-
primarul Capitalei, ne judecăm 
și cu asta, basta!”, a declarat Au-
relian Bădulescu. 
Viceprimarul a adăugat că nu 
vrea să facă mai multe comen-
tarii „din respect” față de colegii 
săi din organizația din care pro-
vine. „Voi fi reținut de acum în-
colo, pentru că excluderea s-a 
făcut din organizația de sector și 
țin foarte mult la organizația din 
care provin, la toți oamenii de 
acolo, inclusiv la primar. Nu voi 
comenta din respect pentru oa-

menii din Sectorul 4”, a spus vi-
ceprimarul Capitalei pentru sti-
ripesurse.ro. 
Daniel  
Băluță  
a confirmat  
excluderea 

Primarul Sectorului, Daniel Bă-
luță, a confirmat vineri că vice-
primarul Capitalei, Aurelian 
Bădulescu, a fost exclus din 
PSD. „Confirm informația! Nu 
vreau să comentez mai mult!”, 
a spus Băluță. Edilul conduce 
organizația PSD Sector 4.  
Decizia organizației de la Sec-
torul 4 vine după ce PSD în-
cercase, cu două zile înainte, 
să-l schimbe pe Bădulescu 
din funcția de viceprimar, dar 
proiectul nu a întrunit numă-
rul necesar de voturi în șe-
dința extraordinară a 
Consiliului General al Munici-
piului București (CGMB).  
S-au înregistrat 28 de voturi 
pentru demiterea lui Bădu-
lescu, două voturi au fost 
anulate și opt voturi au fost 
contra. Astfel, Aurelian Bădu-
lescu a rămas viceprimar al 
Capitalei. Pentru revocarea 
lui era nevoie de 37 de voturi 
din totalul celor 55 din 
CGMB.

 Bătăușul și-a luat bătaie 

Aurelian  
Bădulescu a 

fost exclus din 
PSD Sector 4

I se spune, mai nou, „Alchi-
mistul” și este directorul ge-
neral al Institutului 
Eudoxiu Hurmuzachi din 
subordinea Ministerului 
Românilor de Pretutindeni. 
Porecla și-a căpătat-o după 
ce a „transformat” o di-
plomă de școală profesio-
nală din Canada într-una 
de studii universitare în Ro-
mânia (Universitatea din 
Oradea). Mai ceva ca trans-
mutarea metalelor în aur!  
 

CATALIN ANTOHE 
 

Cu diploma astfel „prelu-
crată”, Eugen Popescu a căpă-
tat funcții și demnități înalte în 
aparatul de stat român, ba a 
mai și ajuns să predea cursuri 
la Colegiul de Apărare, pe care 
l-a absolvit dealtfel într-un 
mod cu totul „original” (aspect 
asupra căruia vom reveni) 
Ministerul Educației a aflat 
despre impostură, dar raportul 
de control zace pe biroul Eca-
terinei Andronescu. Cum ac-
tualul ministru a mai fost 
acuzat în trecut că a tergiversat 
și alte anchete privind diplo-
mele false de la aceeași Uni-
versitate din Oradea, solicităm 
oficial intervenția procurorilor. 

Universitatea din 
Oradea a eliberat 
o diplomă penală 

În culisele guvernării moc-
nește un scandal care riscă să 
dea foc cel puțin la două mi-
nistere: cel al Educației și cel 
al românilor de pretutindeni. 
Directorul Institutului „Eudo-
xiu Hurmuzachi”, Eugen Po-
pescu, este acuzat că a 
echivalat o diplomă din 1995 
de la o școală de formare pro-
fesională din Canada (Collège 
des médecines douces du 
Québec) într-o diplomă de stu-
dii universitare de lungă du-
rată la Universitatea de stat din 
Oradea, eliberată în iulie 2000.  
Potrivit legii, funcția de direc-
tor general al institutului, aflat 
într-o vreme și în subordinea 
Ministerului Afacerilor Ex-
terne (MAE), nu poate fi ocu-
pată decât de o persoană cu 
studii superioare!  
Oficial, Eugen Popescu pre-
zintă o diplomă de licențiat în 
kinetoterapie la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport din 
cadrul Universității Oradea 
(universitatea de stat). În rea-
litate Universitatea din Oradea 
i-a eliberat diploma după ce i-
a echivalat studiile efectuate la 

o școală profesională din Ca-
nada. 

Fără foaie  
matricolă 

Cetățeanul a solicitat oficial 
Universității din Oradea lămu-
riri cu privire la perioada ani-
lor de studiu efectuați de 
Eugen Tiberiu Popescu și o 
copie de pe foaia matricolă a 
acestuia. În răspunsul oficial al 
Universității se menționează 
că Eugen Popescu nu a efec-
tuat studiile la Universitatea 
din Oradea și că Universitatea 
nu este în posesia foii matri-
cole, având în vedere că studi-
ile au fost efectuate la Colegiul 
de Medicind Tradițională din 
Quebec. Ciudat, având în ve-
dere că pe diploma lui Po-
pescu scrie „Diploma este 
însoțită de FOAIA MATRI-
COLĂ” 
La rândul său, Eugen Popescu 
ne-a confirmat că a efectuat 
studiile la un colegiu din Ca-
nada, nu la Universitatea de 
stat care i-a eliberat diploma.  
„Am absolvit cursurile Alter-
native Medicine College of 
Canada (Collège  
des médecines douces du 
Québec), obținând diploma în 
“Anatomie, Phy sio-Patho lo -

gie, Naturologie, Phyto-En-
ergetique, Bio-Energetique,  
Homeopathie”. La revenirea 
în țară, am înaintat Univer-
sității din Oradea, în vederea 
echivalării studiilor conform 
procedurii legale, toate docu-
mentele obținute ca urmare a 
absolvirii instituției de în-
vățământ din Canada (...) În 
urma analizei acestor docu-
mente de către persoanele 
abilitate din cadrul Univer-
sității din Oradea (rector, sef 
de catedră etc.), precum și de 
către compartimentul de spe-
cialitate din cadrul Minis-
terului Educației Naționale, 
s-a concluzionat că “curricu-
lum-ul parcurs acoperă 
paleta disciplinelor din 
planul de învățământ al secți-
ilor noastre de Kinetoter-
apie“, ne-a comunicat Eugen 
Popescu. 

Colegiul din  
Quebec, școală 
de formare  
profesională 

Surse din cadrul Ministerului 
Educației ne-au dezvăluit însă 
că așa-zisul colegiu de medi-
cină tradiționalistă nu figu-
rează între instituțiile de 

învățământ superior acreditate 
sau recunoscute de către Mi-
nisterul Educației din Româ-
nia, prin Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a 
Diplomelor (CNRED). Numai 
această instituție poate re-
cunoaște automat actele de 
studii obținute la universități 
din UE și universități de pres-
tigiu din alte state sau poate 
cere susținerea de examene de 
diferenţă sau alte măsuri com-
pensatorii.  
Or colegiul de medicină tradi-
ționalistă absolvit de Eugen 
Popescu nu este nici măcar re-
cunoscut ca instituție de studii 
superioare, fapt înscris chiar 
pe pagina de Internet a aces-
teia: „Educația oferită de 
Colegiu este certificată de 
către Departamentul Dez-
voltării Resurselor Umane 
drept formare profesională 
(...) nu reprezintă o re-
cunoaștere la nivel legal din 
partea Departamentului de 
Educație sau din partea 

Biroului Profesiilor din 
Québec”.  
Aceeași pagină avertizează că 
și la nivelul asociațiilor profe-
sionale ar putea fi nevoie de 
examene teoretice și practice 
pentru a deveni membru: „Ed-
ucația oferită la Colegiu este 
recunoscută internațional de 
către numeroase asociații. 
Studenții noștri nu ar trebui să 
întâmpine probleme în 
căutarea și în aderarea la o 
asociație în Franța, în Canada 
sau în SUA. Fiți conștienți de 
faptul că unele dintre aceste 
asociații vă pot cere să dați un 
examen teoretic și unul practic 
pentru a deveni membru”.  
Cum s-a putut ca o Universi-
tate de stat din România să 
echivaleze o diplomă de 
școală de formare profesio-
nală cu studiile universitare 
de lungă durată este un mis-
ter pe care îl pot soluționa doar 
instituțiile abilitate ale statu-
lui! 
 

Ecaterina  
Andronescu 
pune batista  
pe țambal 
În timpul investigației noastre, 
mai multe organe de control 
ale statului (Ccorpul de con-
trol al Ministerului Educației, 
Curtea de Conturi și chiar Cor-
pul de Control al Guvernului) 
au luat la puricat, ne-au spus 
surse din instituție, diploma de 
studii a lui Eugen Popescu. 
Aceleași surse ne-au spus că 
CNRED a comunicat (nici nu 
se putea altfel!) că așa-zisul 
colegiu de medicină tradițio-
nalistă nu figurează printre 
instituțiile de învățământ su-
perior recunoscute în Româ-
nia.  
Raportul care probează impos-
tura studiilor așa-zis supe-
rioare ale lui Popescu a 
încremenit însă pe masa Eca-
terinei Andronescu. „Vreau să 

trimit și în Canada o adresă 
prin care să aflăm mai multe 
despre acest colegiu”, ne-a 
spus Ecaterina Andronescu. 
Argumentuil este hilar - din 
moment ce diploma de studii 
eliberată de Colegiul din Que-
bec nu este recunoscută de 
CNRED nu puteau fi echiva-
late studiile legal. Punct! 
Nici Eugen Popescu nu a 
putut să ne facă dovada că 
instituția de învățământ din 
Canada este recunoscută în 
România de CNRED, ca in-
stituție de studii superioare.  
Popescu a omis să ne răspundă 
la această întrebare punctuală. 
Când am revenit cu întrebările, 
ne-a răspuns că este ocupat cu 
un control al Curții de Conturi. 
Precizăm că Eugen Popescu a 
evitat să accepte o întâlnire pe 
această temă cu reporterii „Ce-
tățeanul”, deși aceasta i-a fost 
solicitată de mai bine de două 
săptămâni. 
 

Colegiul  
”echivalat” în  
România nu e  
recunoscut  
de Ministerul  
Educației  
din Canada 
 
Dovada că Ecaterina Andro-
nescu aleargă după cai verzi în 
loc să soluționeze impostura 
lui Popescu vine chiar dintr-o 
adresă semnată de directorul 
de comunicare al Ministerului 
Educației și Învățământului 
Superior din Canada: „Vă in-
formăm ca la ora actuală, spe-
cializarea în medicină 
tradițională nu este oferită de 
nicio instituție de învățământ 
privat care să dețină acredita-
rea ministerului. Instituțiile 
private care oferă o astfel de 
specializare nu sunt recunos-
cute de Minister (...) O specia-
lizare urmată într-o astfel de 
instituție nu beneficiază de ni-
ciun statut oficial în concor-
danță cu regulile Ministerului 
sus menționat, iar rezultatele 
obtinute nu sint raportate 
către noi. In plus diplomele 
eliberate intr-un astfel de Ins-
titut nu au statut oficial”. 
Date fiind cele de mai sus, Ce-
tățeanul solicită demiterea lui 
Eugen Popescu din funcția de 
director general al Institutului 
Eudoxiu Hurmuzachi și dema-
rarea unei anchete penale care 
să verifice modul în care Uni-
versitatea din Oradea a eliberat 
diploma care i-a permis lui 
Eugen Popescu să ocupe func-
ția de la „Eudoxiu Hurmu-
zachi” (și nu numai) fără 
drept!

Diplome de studii ilegale în conducerea Ministerului Românilor de pretutindeni 

Alchimistul de la Hurmuzachi

Intre Ecaterina Andronescu si Teodor Maghiar (decedat), fostul rector al Universitatii din Oradea, campioana a 
diplomelor false, au fost mereu relatii amiabile

Dominique Desormeaux, dircetorul de comunica re al Minis
terului Educatiei din Canada, confirma ca nicio institutie de 

medicina traditionalista nu este recunoscuta de minister

Aurelian Bădulescu rămâne viceprimar, dar a ?incasat? de 
la org anizația de partid

Eugen 
POPESCU

Universitatea 
din Oradea  
recunoaste

Universitatea din Oradea a trans-
format studiile profesionale in stu-

dii universitare de lunga durata
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Deși de mai bine de zece ani 
se vorbește despre biletul 
unic pentru transportul în 
comun bucureștean, încă nu 
s-a făcut nimic. În vreme ce 
în alte metropole europene 
sistemul funcționează, chiar 
dacă operatorii de transport 
sunt firme private, la Bucu-
rești autoritățile se chinuie 
să pună de acord două enti-
tăți de stat – Metrorex și STB 
(fosta RATB) –, în condițiile 
în care toată lumea ignoră 
un alt factor important care 
ar trebui adus în prim-plan: 
CFR Călători, pentru că în 
toate capitalele europene 
problemele de transport au 
fost rezolvate cu ajutorul tre-
nurilor urbane, inclusiv la 
Viena, pomenită de primarul 
general Gabriela Firea ca 
model de dezvoltare pentru 
București. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
PAUL BARBU 

 
 
În București există un singur 
tren urban, care nici măcar nu 
este valorificat la adevăratul 
său potențial. Este vorba des-
pre așa numitul „tren de Dra-
gon”, care pleacă din Gara de 

Nord înspre Gara Băneasa, 
ajunge la Pantelimon, de unde 
se întoarce spre Gara Obor, cu 
oprire la o haltă amenajată în 
dreptul complexului comercial 
„Dragonul Roșu”.  
N-am inventat noi, românii, apa 
caldă, așa cum nu am inventat 
nici mersul cu trenul prin oraș. 
Numai că la București soluția a 
fost implementată românește – 
cu alte cuvinte, nu este atrac-
tivă. Asta cu toate că de la Gara 
de Nord la Gara Băneasa trenul 
face doar opt minute și ar 
putea constitui o soluție pentru 
preluarea corporatiștilor din 
zona de nord către metrou.  
Așa s-ar putea face și pentru 
alți corporatiști, cei din Pipera, 
dacă un proiect în acest sens 
nu ar fi rămas decât prin serta-
rele de la Ministerul Transpor-
turilor. La intersecția Șoselei 
Petricani cu calea ferată Bucu-
rești-Constanța ar fi trebuit 
amenajate două peroane (câte 
unul pe fiecare sens de mers), 
iar de aici până la Gara de 
Nord, unde există legătură cu 
metroul, călătoria ar dura 15 
minute. O investiție minimă, 
dar pe care autoritățile o tot 
amână. 
Și hibele trenului de Dragon nu 
se opresc aici. În primul rând, 
sunt doar două perechi de tre-
nuri pe zi, la ore total neatrac-
tive pentru corporatiști. Nimeni 

nu începe programul de lucru 
la 5:08 dimineața, atunci când 
ajunge în Gara Băneasa prima 
garnitură a CFR Călători. Atunci 
când a fost introdus în circula-
ție, acum aproape zece ani de 
zile (circulă de un deceniu și 
nu-i așa că nu ați auzit de el?), 
trenul era un automotor elec-
tric, iar la Pantelimon mecani-
cul se ducea în celălalt capăt al 
garniturii, care în cinci minute 
își relua călătoria spre Gara 
Obor, cu trecere pe la „Drago-
nul Roșu”. 
  
Autoritatea  
de Transport  
Metropolitan, 
zero rezultate 

Între timp, însă, s-a constatat 
că automotoarele cu pricina – 
de altfel cumpărate la prețuri 
exorbitante din Franța, chiar 
dacă erau la mâna a doua – 
conțin azbest, substanță cance-
rigenă interzisă în UE, și au fost 
retrase din circulație. Acum, 
trenul este format din trei va-
goane supraetajate tractate de 
o locomotivă electrică. Au cres-
cut costurile cu electricitatea, 
dar și timpul de staționare la 
Pantelimon, de la cinci, la 20 de 
minute, pentru că este nece-
sară decuplarea locomotivei și 

apoi recuplarea ei în celălalt 
capăt al trenului. 
Un alt dezavantaj, deloc de ne-
glijat, este reprezentat de pre-
țul unei călătorii, de 4,4 lei – 
mult prea mare față de 1,3 lei 
la STB și de 2 lei la Metrorex. 
Problema unificării tarifelor ar 
putea fi rezolvată dacă Autori-
tatea de Transport Metropoli-
tan București, trecută de ani 
buni (încă de pe vremea lui 
Sorin Oprescu) de la Ministerul 
Transporturilor la Primăria Ca-
pitalei și la Consiliul Județean 
Ilfov, și-ar face treaba. 
Ce să mai vorbim de faptul că 
Magistrala 5 de metrou, din 
Drumul Taberei, care ar rezolva 
problemele de transport din 
vestul orașului, a ajuns un fel 
de muzeu prin care conducerea 
Metrorex plimbă ziariștii. 
  
La Londra,  
nimeni nu vrea  
să desființeze  
șinele, așa  
cum visează  
Negoiță 

În Londra, sistemul biletului 
unic funcționează brici, chiar 
dacă, în afară de metrou, toate 
celelalte moduri de transport 
sunt operate de firme private. 

Nici autobuzele nu aparțin Mu-
nicipalității londoneze. Aceasta 
organizează licitații pentru a 
asigura transportul pe diferite 
rute, iar operatorii vin cu auto-
buzele proprii și cu personal 
propriu. Mai pe românește, șo-
ferul de autobuz din Londra nu 
este angajat al Primăriei, ci al 
companiei Arriva, de exemplu. 
Și trenurile urbane din Londra 
– metropolă care folosește la 
maximum modul de transport 
feroviar – sunt operate tot de 
firme private. Totul se compen-
sează prin intermediul Trans-
port For London, instituție 
similară ATMB, și fiecare își asi-
gură partea financiară din pres-
tația de transport pe care a 
făcut-o.  
Trenurile urbane din Londra cir-
culă, în general, la suprafață și 
sunt grupate în două categorii: 
London Overground, care asi-
gură doar curse în interiorul 
orașului și în suburbii, și Natio-
nal Rail, adică liniile din rețeaua 
națională feroviară care sunt 
utilizate atât de trenurile de 
lung parcurs, cât și de garnitu-
rile pentru transportul în 
comun din metropolă. Toată 
această rețea de sute de kilo-
metri se întinde inclusiv în cen-
trul orașului și nimănui nu i-a 
trecut prin minte o idee simi-
lară celei avansate anul trecut 
de primarul Sectorului 3, Ro-

bert Negoiță (aliatul Gabrielei 
Firea), de a desființa Gara Titan 
Sud și de a scoate șinele de 
tren pentru a lărgi bulevardul. 
A primit un răspuns tranșant de 
la CFR SA, care i-a transmis că 
nu scoate liniile, pentru că 
acestea sunt tranzitate zilnic de 
mii de navetiști, care apoi, 
odată coborâți din tren, iau 
metroul de la stația Republica 
pentru a-și continua călătoria 
în București.  
 
„Trenul de  
Dragon”,  
în varianta  
pariziană 

Și Parisul are un sistem de 
transport în comun demn de 
invidiat, bazat tot pe sistemul 
feroviar, dar, spre deosebire de 
Londra, aici liniile sunt subte-
rane.  
RER (Réseau Express Régional – 
rețea expres regională) este 
rețeaua de trenuri urbane și su-
burbane a Orașului Luminilor. 
Aceasta are cinci linii care taie 
și se întrepătrund în Paris spre 
cele mai importante puncte de 
vizitat și spre suburbiile din ca-
pitala Franței. În Paris, RER 
funcționează ca un tren subte-
ran, dar, în rest, circulă la supra-
față. Cele mai importante 

destinații de pe traseul acestuia 
sunt Aeroportul Charles de 
Gaulle, Versailles și Disneyland. 
Și transportul de suprafață 
funcționează perfect. Spre 
exemplu, RATP (STB-ul Parizian) 
are toate rutele semnalate 
după un cod de culori care este 
afișat pe hărți online, offline, în 
stații și în mijloacele de trans-
port. Astfel, dacă ești analfabet, 
măcar îți dai seama de trans-
portul în cauză după culoare. 
Dacă ești și analfabet, și dalto-
nist, mai bine ia un taxi! 
Fiecare stație din Paris are afi-
șaj electronic, care îți arată ce 
linii de autobuz trec pe acolo, 
dar, cel mai important, poate, 
în cât timp sosește următorul 
mijloc de transport. Afișajul 
electronic este completat și de 
știri scurte pentru a face aștep-
tarea mai ușoară pentru călă-
tori. Mai mult, toate 
autobuzele pariziene funcțio-
nează în regim hibrid, pentru a 
polua cât mai puțin.  
Afișajul electronic există și în 
autobuz, și funcționează de mi-
nune. Următoarea stație și ca-
pătul de linie, precum și timpul 
în care vei ajunge la acestea, 
sunt anunțate în două limbi, 
franceză și engleză. Transportul 
în comun circulă de la 5 dimi-
neața până la 1-2 noaptea, dar, 
pe lângă acestea, există și un 
sistem de transport de noapte 

așa cum avem și noi, numai că 
la francezi nu circulă din oră în 
oră, ci din 15 în 15 minute.  
Fiecare autobuz este dotat cu 
butoane de atenționare a șofe-
rului că vrei să cobori la urmă-
toarea stație. Nu apeși, nu 
cobori, mai ales dacă șoferul nu 
vede vreo persoană care să aș-
tepte în stație.  
 
Cum  
funcționează  
biletul unic  
la Paris 

RATP are bilete comune pentru 
tramvai, metrou și autobuze și 
toate circulă ca ceasul elvețian. 
Cea mai ieftină opțiune de bi-
lete este la tonomatele lor, de 
unde poți cumpăra câte 10 
odată – chiar cea mai ieftină 
opțiune de transport în Paris, 
dacă nu ai abonament. 
Dacă iei bilet individual, adică 
unul singur, acesta costă 1,90 
euro. Dacă iei acea opțiune de 
10 bilete, te costă doar 14,90 
euro. RATP mai are un lucru 
foarte util la transportul în 
comun: îți dă ocazia să folosești 
pe mai multe autobuze același 
bilet, în decursul a maximum o 
oră și jumătate. 
Mai mult, această opțiune se 
extinde la toate transporturile, 

dar nu le poți folosi decât pe 
același tip de transport. Adică: 

Metrou/metrou, me-
trou/RER (transport 
public rapid) și 
RER/RER – timp de 
două ore de la vali-
dare 
Autobuz/autobuz, 
autobuz/tramvai și 
tramvai/tramvai – 
timp de 90 de minute 
de la validare 

 
Transportul  
din Viena,  
o lecție  
de civilizație 

Dar primarul Gabriela Firea nu 
s-a referit la Londra sau la Paris 
atunci când a spus care este, în 
viziunea sa, modelul de dezvol-
tare urbană al Bucureștiului, ci 
la Viena. 
Autobuze, tramvaie, metrou 
sau tren, toate acestea sunt 
dispuse atât de bine, încât poți 
ajunge în cel mai scurt timp în 
orice colț al orașului. Practic, 
este vorba de un sistem circu-
lar-radial: din centura feroviară 
a Vienei pornesc linii de cale 
ferată spre centrul orașului.  
Sistemul de transport public al 
Vienei este cea mai aleasă op-
țiune a localnicilor și a turiști-

lor. Acesta transportă zilnic 
circa 2,6 milioane de călători. 
Wiener Linien este compania 
care se ocupă de gestionarea 
sistemului de transport, care 
cuprinde peste 180 de linii. 
Rețeaua de transport subteran 
se întinde pe 83 de kilometri, 
în timp ce tramvaiele au trasee 
totale de 220 de kilometri. Cu 
această dimensiune, rețeaua 
de tramvaie este a șasea ca 
lungime din lume. La capitolul 
transport cu autobuzul, re-
țeaua se întinde pe 850 de ki-
lometri.  Ca să vă faceți o idee 
cât de apreciat este transpor-
tul public în Viena, în anul 
2017 acesta a transportat 
peste 962 de milioane de per-
soane. Zilnic, transportul 
comun al Vienei străbate o dis-
tanță de 210.000 km, adică 
echivalentul ocolirii Pământu-
lui de cinci ori, potrivit statisti-
cilor companiei.  
Wiener Linien se laudă cu fap-
tul că au mai multe abona-
mente anuale de transport 
public decât numărul de ma-
șini înregistrate în capitala 
Austriei. Astfel că, la nivelul 
anului 2015, aveau 700.000 de 
abonamente anuale (n.r. în 
2017, numărul acestora a 
crescut la 780.000), iar mași-
nile înregistrate pe teritoriul 
Vienei erau în număr de doar 
685.000.

doar visează la modelul vienez  
a pus  
carul 
înaintea 
boilor 

Bucureștiul are probleme 
majore la capitolul trans-
port în comun, care s-au 
agravat în perioada în care 
la conducerea Primăriei s-a 
aflat Sorin Oprescu. Odată 
aleasă primar, Gabriela 
Firea a promis că va face 
„revoluție în trafic”, dar 

iată că este în al treilea an 
la cârma orașului și nu s-a 
întâmplat mai nimic. Singu-
rul lucru cu adevărat nota-
bil care s-a produs a fost 
montarea de garduri sepa-
ratoare la liniile de tramvai 
pe unele porțiuni, destul 
de extinse de altfel. Dar, în 

loc să înceapă cu achizițio-
narea de tramvaie (care 
prezintă cea mai mare ve-
chime și cel mai mare grad 
de uzură), Firea s-a grăbit 
să cumpere autobuze – și 
Diesel, și turcești – cu toate 
că cele Mercedes cumpă-
rate în mandatul lui 

Adriean Videanu nu au pro-
bleme majore nici după 
atâția ani. Abia anul trecut 
a lansat licitația pentru 
tramvaie, care, însă, a fost 
suspendată, după ce un 
producător european a re-
clamat faptul că nu se pot 
livra primele unități în ter-

men de un an și jumătate. 
Tramvaiul nu e Dacie sau 
Ford, să-l ai pe stoc. Unde 
mai pui faptul că, în caietul 
de sarcini, este prevăzut un 
prag al cifrei de afaceri de 
patru ori mai mare decât 
cea a singurului producător 
român.Gabriela Firea 

Firea sa grăbit să cumpere autobuze,  
când cele mai mari probleme sunt la tramvaie

Trenurile urbane strabat Viena în lung șin lat London Overground  
este o varianta  rapidă de transport urban Metroul parizian este o varianta  excelentă de a te deplasa Metroul din Drumul Taberei a ajuns ca un muzeu 
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PAUL BARBU 
Veliko Târnovo are un iz de isto-
rie amestecat bine cu un comu-
nism fermecător care își face 
simțită prezența aproape în fie-
care monument sau clădire din 
oraș. Orașul este construit în 
straturi temporale care ți se vor 
revela dacă îți faci timp o zi în-
treagă să-l iei la pas. 
Cum ajungi  
în Veliko Târnovo 
Dacă ai plecat vreodată spre 
Thassos sau spre sudul Bulga-
riei, este imposibil să nu te fi 
lovit cu privirea, în treacăt, de 
acest oraș. Este la 120 de kilo-
metri de Ruse, deci undeva la 
200 km de București. Pentru a 
ajunge aici va trebui să îți iei o 
vignetă de weekend care costă 
10 leva (25 lei), valabilă de vi-
neri de la orele 12:00 până du-
minică la orele 23:59. La fel de 
bine îți poți lua o vignetă de 15 
leva (37,5 lei) valabilă o săptă-
mână.  

Va trebui să mai plătești la dus 
taxa de pod de la Giurgiu, care 
costă 14 lei, și la întoarcere pe 
cea de la Ruse, care costă 9 lei. 
Drumul durează cam 3 ore, 
pentru că va trebui să respecți 
regulile de circulație locale, iar 
pe foarte multe porțiuni nu vei 
putea merge cu mai mult de 50 
km/h.  
Prețurile  
în Veliko Târnovo 
O cazare pentru un cuplu por-
nește de undeva de la 25 de 
euro pentru o noapte, dacă do-
rești un hotel sau o pensiune 
decentă. Noi am găsit o cameră 
chiar aproape de centrul istoric 
la Amigo Studio cu 110 leva 
pentru două nopți (275 lei). 
În Veliko sunt destule restau-
rante și taverne cu iz local unde 
poți mânca foarte bine, dar 
unul dintre ele îți iese în evi-
dență: Ego Pizza&Grill. Priveliș-
tea de la acest restaurant se 
duce chiar către monumentul 

dinastiei Asăneștilor și spre râul 
Yantra.  
Cât despre mâncare, orice ai 
alege nu ai cum să greșești. În 
prima zi, noi am ales ceva sim-
plu: salate, cartofi la cuptor cu 
brânză pe deasupra și o porție 
de coaste de porc (o scăricică). 
La ele am mai adăugat niște 
ceaiuri și bere și totul ne-a dus 
undeva la vreo 60 de leva 
(adică 150 de lei), iar aici vor-
bim de o masă pentru patru 
persoane flămânde. De aseme-
nea, cei de aici sunt cunoscuți 
pentru pizza la cuptor, al cărei 
aluat este frământat chiar în 
fața ta. 
Dacă ți se pare că restaurantele 
sunt prea scumpe, nu te stresa, 
Veliko Târnovo este bine ali-
mentat cu lanțuri de supermar-
ket pe care le găsești și la noi, 
iar prețurile sunt cam la fel, dar 
produsele par mai bune pe anu-
mite game – așa că, dacă mai 
spune cineva că Bulgaria este în 
urma noastră, cred că ar trebui 
să reconsidere acest gând. 

Fortăreața  
Tsarevets 
Fortăreața Tsarevets este cel 
mai prolific monument pe care-
l vei întâlni în Veliko Târnovo, 
datorită comuniștilor care s-au 
dat peste cap să refacă cetatea 
în așa fel încât să îți dai seama 
cât de importantă era ca punct 
strategic. Aceasta a fost cea de-
a două capitală a Bulgariei, în 
urmă cu opt secole, aici 
aflându-se și palatul țarului. Din 
păcate, istoria ne spune că 
aceasta a fost distrusă aproape 
complet în 1393 în urma atacu-
rilor otomane. 
Vorbeam despre restaurarea ei 
de către comuniști, iar acest 
lucru se poate vedea aproape 
pe fiecare zid în care sunt puse 
pietre în culori diferite, dovadă 
a anilor de lucru. Intrarea în 
fortăreață nu costă decât 6 leva 
(15 lei), dacă iei bilet de la casa 
de bilete care stă bine ascunsă 
la distanța de vreo 100 de 

metri de cetate. Dacă nu, poți 
să îi dai o sumă modică pazni-
cului de acolo (care trăiește 
pentru acest lucru) și să intri li-
niștit. 
De cum intri, vei observa zidu-
rile groase care, odinioară, as-
cundeau coridoare în interiorul 
lor, dar și arbaletele și catapul-
tele uriașe care au fost folosite 
la apărarea cetății în timpul di-
feritelor invazii, de-a lungul ani-
lor. O plimbare prin aceasta îți 
va destăinui frumusețea fortă-
reței de altădată. În cel mai 
înalt loc din cetate, poate chiar 
central, este așezată biserica, 
iar undeva la poalele ei sunt ur-
mele a ceea ce odată era pala-
tul țarului, sala tronului și locul 
de consiliu.  
Pe la picioarele acestei fortă-
rețe trece râul Yantra care taie 
orașul în două șerpuind printre 
case. Se vede că aici s-a încer-
cat turismul de masă, prin ho-
telurile comuniste construite 
avangardist în urmă cu zeci de 
ani, dar care acum arată de 

parcă sunt părăsite și bântuite 
(în bulgară). 
Satul  
Arbanasi  
Satul Arbanasi este la 4 kilo-
metri de Veliko Târnovo și 
ajungi la el ocolind cetatea Tsa-
revets. Acesta se laudă cu fap-
tul că este unul dintre cele mai 
vechi sate din Bulgaria, dar și 
cu faptul că prezintă o arhitec-
tură din secolele al XVI-lea – al 
XVII-lea, cu iz renascentist.  
Satul, așezat pe un platou de 
piatră, este înconjurat de multă 
verdeață și pare rupt de Bulga-
ria zilnică, ba chiar pierdut un-
deva în timp. Casele de acolo 
sunt adevărate mici fortărețe, 
pentru că mai toate sunt apă-
rate de ziduri înalte de piatră. 
Dacă iarna farmecul acestuia 
pălește din cauza vremii moho-
râte, primăvara și vara este un 
adevărat paradis, și, poate și de 
asta, satul a fost inclus la înce-
putul mileniului al treilea pe 

lista UNESCO al patrimoniului 
mondial.  
Satul este plin de case care au 
fost numite monumente națio-
nale, printre acestea ițindu-se 
bisericile și mănăstirile care ve-
ghează credința locului încă de 
acum 400-500 de ani. 
Monumentul  
dinastiei  
Asăneștilor 
Poate cel mai bun exemplu al 
încercărilor comuniștilor este 
Hotelul Veliko Târnovo, care 
pare o construcție spațială în 
comparație cu restul clădirilor 
ce-l înconjoară. Acesta este 
chiar peste râu de monumen-
tul construit de comuniști, în 
1985, în cinstea dinastiei Asă-
neștilor (Asen – în bulgară). 
Aici este vorba despre trei 
frați: Asan, Petar și Kaloyan, 
primilor doi atribuindu-se eli-
berarea Bulgariei de sub ocu-
pație bizantină, undeva în 
urmă cu 800 de ani. 

Galeriile de artă 
Orașul este plin de galerii de artă 
locală prin care te poți perinda 
pentru a cunoaște mai bine cul-
tura populară a locului. În general, 
aici vei găsi și diferite suveniruri 
ieftine, cum ar fi magneții de frigi-
der sau produsele din trandafir 
pentru care Bulgaria este renu-
mită. Majoritatea acestora sunt 
pe strada General Gurko, o 
„ulitsa” (așa cum se numesc la 
bulgari) care își păstrează izul rural 
al vremurilor apuse. Casele din 
zona aceasta îmbină perfect mul-
ticolorul cu sărăcia, așa că nu fi 
surprins de discrepanța pe care o 
vei întâmpina la fiecare pas. Cum 
ziceam, toate acestea fac din Ve-
liko Târnovo un oraș boem, în 
care merită să îți pierzi vremea, 
mai ales când natura înverzește în 
jurul lui. Veliko este asemenea 
acelei fete frumoase de care te-ai 
îndrăgostit, dar nu pentru că ar 
avea ceva special, ci pentru că e 
de o frumusețe comună, de la 
care nu îți poți lua ochii.

VELIKO TÂRNOVO, orașul unde  
comunismul are un iz fermecător

Intrarea în cetatea Tsarevets O masa traditionala s ervită în Arbanasi Recuzită din turnul de veghe al cetății Frumusetea naturala a casel or bulgărești nu este stricata decat de aparatele de a 
er conditionat, necesare

Vedere din dreptul fostului palat regal

Un pacat culinar pe care fiecare  turist trebuie să șil asumeVedere de pe dealurile ce i nconjoară Veliko TârnovoCurte interioară din Arbanasi
Cazarea în Veliko Târnovo este ieftină și vine cu un grad înalt 

de calitate

Pictura din biserica din Tsarevets
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ANDREI SIDOROV 
 
Primarul general al Capita-
lei, Gabriela Firea, perpe-
tuează ilegalitățile 
„moștenite” de la predece-
sorul său, Sorin Oprescu. O 
armată de avocați, angajați 
ilegal, sunt plăți cu bani pu-
blici să reprezinte Primăria 
Capitalei în instanță – de 
multe ori chiar împotriva 
cetățenilor care reclamă 
abuzuri sau ilegalități. Firea 
aruncă cu banii deși Primă-
ria dispune de o structură 
de specialitate juridică cu 
peste 50 de angajați. 
 
În anul 2012, în urma sesizări-
lor Curții de Conturi, Guvernul 
a emis o ordonanță prin care a 
interzis contractele de asis-
tență juridică dintre primării și 
case de avocatură, care erau 
plătite cu sute de euro pe oră. 
Este vorba de OUG nr. 
26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor 
publice și întărirea disciplinei 
financiare. Primăria Munici-
piului București (PMB) nu s-a 
conformat deciziei nici până în 
ziua de azi. 
Pe când era primar al Capita-
lei, Sorin Oprescu a plătit 
peste 51 milioane de lei pe 
avocați, după cum a stabilit 
Curtea de Conturi a României. 
Totul s-a făcut prin contracte-
cadru, cu mari case de avoca-
tură. La aceeași șmecherie a 
recurs și Gabriela Firea pentru 
a sifona bani publici. 
 
PMB, șase 
acorduri-cadru cu 
case de avocatură 

Răspunzând unei solicitări for-
mulate de ziarul „Cetățeanul”, 
Primăria Capitalei a recunos-
cut că are în derulare șase 
contracte-cadru cu case de 
avocatură, pe o perioadă de 4 
ani, aprobate de Consiliul Ge-
neral al Municipiului București 
(CGMB). Culmea, Primăria in-
vocă drept bază legală pentru 
încheierea acestora OUG nr. 
26/2012, adică tocmai actul 
normativ care îi interzicea să 
externalizeze serviciile de asis-
tență juridică.  
„Primăria Municipiului Bucu
rești a încheiat, în urma unei 
licitații publice, un număr de 6 
(șase) acorduricadru de con
sultanță și reprezentare juri
dică a intereselor Municipiului 
București, în baza OUG nr. 
26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor pu

blice și întărirea disciplinei fi
nanciare și de modificare și 
completare a unor acte nor
mative cu modificările și com
pletările ulterioare, a Legii nr. 
51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat 
– republicată și a HCGMB nr. 
350/2017. Acordurilecadru 
au fost încheiate pe o durată 
de 4 ani”, se arată într-o 
adresă remisă Redacției „Cetă-
țeanul”. 
Numai că, prin încheierea 
acordurilor-cadru, Primăria 
Capitalei a transformat într-o 
regulă excepția prevăzută de 
lege pentru angajarea de avo-
cați, atrag atenția specialiștii în 
drept. 
 
Cum justifică  
Firea  
încălcarea legii 

În expunerea de motive a Ho-
tărârii nr. 350/30.08.2017, pri-
marul general Gabriela Firea a 
invocat numărul foarte mare 
de procese pe care le are Pri-
măria și numărul mic de ju-
riști.  
„În cadrul activității curente, 
pentru a răspunde necesității 
cetățenilor, Municipiul Bucu
rești este confruntat cu o mul
titudine de problematici 
cărora este necesar să li se 
dea o dezlegare din punct de 

vedere al legalității. (...) În 
mod curent, Municipiul Bucu
rești este parte în peste 7.000 
de dosare aflate pe rolul in
stanțelor de judecată, în di
verse stadii procesuale. În 
această calitate, Municipiul 
București este ținut să formu
leze apărări, să propună admi
nistrarea unor probatorii, să 
redacteze cereri de chemare în 
judecată, să promoveze căi de 
atac. De asemenea, Municipiul 
București a fost chemat în ju
decată, începând cu data de 
01.07.2017, întrun număr es
timat de peste 5.000 de litigii 
având ca obiect Legea 
10/2001. În cadrul Direcției 
Juridic sunt încadrate doar 52 
de persoane care au calitatea 
de consilier juridic. Dintre 
acestea, doar 27 de consilieri 
juridici au atribuții de asis
tență și reprezentare în in
stanță”, motivează primarul 
nesocotirea prevederilor le-
gale care îi interzic angajarea 
de avocați. 
Asta cel puțin în teorie, pentru 
că, de multe ori, avocații plătiți 
cu bani grei ajung să fie asmu-
țiți împotriva simplilor cetă-
țeni, adică împotriva celor ale 
căror „nevoi” sunt invocate de 
Firea pentru externalizarea 
serviciilor juridice și care con-
tribuie la bugetul extrem de 
generos al Primăriei Capitalei. 
Astfel, dacă acționezi PMB în 

instanță pentru că nu a răs-
puns la o banală   solicitare de 
informații de interes public, în 
baza Legii 544/2001 – lucru pe 
care funcționarii îl fac destul 
de des –, și pierzi procesul, 
riști să te alegi cu cheltuieli de 
judecată de câteva mii de 
euro, pe care trebuie să le 
achiți către avocații Primăriei. 
 
Datele  
contractelor,  
ținute  
la secret 

Funcționarii Gabrielei Firea au 
refuzat să facă publice numele 
caselor de avocatură cu care a 
încheiat acordurile-cadru, pre-
cum și valoarea contractelor, pe 
motiv că aceste date ar fi confi-
dențiale. Asta cu toate că vor-
bim de bani publici. Pentru a 
ascunde datele de interes pu-
blic, Primăria invocă Legea avo-
caturii, ale cărei prevederi îi 
vizează strict pe avocați.  
„Vă informăm că, în urma anali
zei efectuate, nu putem da curs 
acestei solicitări din motivele 
prezentate în continuare. Astfel, 
conform clauzelor Acordului 
cadru și conform art. 35 alin. 1) 
din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea pro
fesiei de avocat, actele și lucră
rile cu caracter profesional ale 
avocatului reprezintă secret 
profesional. De asemenea, con
ținutul contractului de asistență 
juridică are, potrivit legii, carac
ter confidențial, după cum re
zultă și din clauza specială 
obligatorie din modelul de con
tract prevăzut în anexă la Sta
tutul profesiei de avocat. 
Prezentul contract nu poate fi 
adus la cunoștința terților decât 
cu acordul expres al părților. 
Prin urmare, documentele soli
citate nu se încadrează în noțiu
nea de informații de interes 
public conform dispozițiilor 
Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes 
public, fiind sub incidența unor 
prevederi legale care stabilesc 
caracterul confidențial al aces
tora”, se arată în documentul 
remis de PMB. 
 
Secretul  
profesional,  
obligația  
avocatului, 
 NU a clientului 

Legea 51 din 7 iunie 1995 pri-
vind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, republi-

cată în 2001, prevede, printre 
altele, principiile funcționării 
profesiei de avocat, în 
condițiile unei legi speciale.  
Specialiștii în drept spun că 
secretul profesional este obli-
gația avocatului, nu a clientu-
lui. În plus, informațiile 
referitoare la cheltuirea bani-
lor publici nu sunt date confi-
dențiale, indiferent de 
clauzele contractuale.  
„Instituțiile publice sunt obli
gate, conform legii, să furni
zeze informațiile legate de 
contractele cu avocați, chiar 
dacă acestea nu au fost înche
iate în urma unor licitații. Vor
bim de bani publici, iar 
aceste instituții trebuie să 
respecte regulile de concu
rență și de transparență. Pri
măria nu poate invoca Legea 
avocaturii ca să nu dea aceste 
date. Legea 51 incumbă niște 
obligații în sarcina avocatu
lui, nu a clientului – care, în 
acest caz, este instituția pu
blică. Deci, secretul profesio
nal este obligația avocatului și 
nu a Primăriei. Oricum, regu
lile care privesc banii publici 
bat confidențialitatea. Aici 
vorbim de o practică. Există o 
anumită mafie a serviciilor ju
ridice”, a explicat, pentru zia-
rul „Cetățeanul”, avocatul 
Daniel Fenechiu, care este și 
membru în Consiliul Baroului 
București.  

Legea, 
încălcată  
grosolan 

Prin angajarea caselor de avo-
catură, deși dispune de un 
compartiment juridic nume-
ros, Primăria Capitalei a încăl-
cat OUG 26/2012, care 
precizează, la art. 1, alin. 1: 
„Autoritățile și instituțiile pu
blice ale administrației publice 
centrale și locale, indiferent de 
modul de finanțare și subordo
nare, societățile naționale, 
companiile naționale și socie
tățile comerciale cu capital in
tegral sau majoritar de stat, 
precum și regiile autonome 
care au în structura organiza
torică personal propriu de spe
cialitate juridică nu pot 
achiziționa servicii juridice de 
consultanță, de asistență 
și/sau de reprezentare”. 
Legea oferă, însă, o „portiță” 
(situație) în care se pot folosi 
serviciile unei case de avoca-
tură, cea în care este nevoie 
ca apărătorii entităților pu-
blice să aibă un înalt grad de 
specializare: „În situații te
meinic justificate, în care acti
vitățile juridice de consultanță, 
de asistență și/sau de repre
zentare, necesare autorităților 
și instituțiilor publice prevă
zute la alin. (1), nu se pot asi

gura de către personalul de 
specialitate juridică angajat în 
aceste entități, pot fi achizițio
nate servicii de această na
tură, în condițiile legii, numai 
cu aprobarea (…) consiliilor lo
cale, consiliilor județene sau 
Consiliului General al Munici
piului București, după caz, 
pentru autoritățile și insti
tuțiile publice ale adminis
trației publice locale”. 
Potrivit specialiștilor, sintagma 
„în situații temeinic justifi-
cate”, în care activitățile juri-
dice de consultanță, de 
asistență și/sau de reprezen-
tare, necesare autorităților și 
instituțiilor publice prevăzute 
la alin. (1), nu se pot asigura 
de către personalul de specia-
litate juridică angajat în aceste 
entități se referă numai la ca-
zurile concrete în care perso-
nalul de specialitate juridică 
angajat nu are pregătirea sau 
experiența necesară impusă 
de natura specifică a respec-
tivelor cauze.  
„Norma derogativă nu se re-
feră la încheierea unor acor-
duri-cadru de consultanță, 
asistență și/sau reprezentare 
juridică, cu caracter general, 
căci altminteri ar însemna că 
CGMB poate să reglementeze 
încălcarea legii, situație de ne-
conceput”, a explicat un ex-
pert în drept. 
 
Primăria  
Capitalei  
CUNOAȘTE  
legea 

Primăria Capitalei cunoaște 
foarte bine legea pe care 
acum o încalcă. Astfel, PMB a 
încheiat și contracte cu avo-
cați în cazuri temeinic justifi-
cate.  
Este cazul contractului de con-
sultanță, asistență și reprezen-
tare a Municipiului București 
în litigiile cu S.C. Romstrade 
SRL privind proiectul „Pasaj 
suprateran Mihai Bravu-Spla-
iul Unirii”. 
Încheierea acestui contract de 
servicii juridice a fost apro-
bată, cu respectarea condiții-
lor impuse de OUG nr. 
26/2012, prin Hotărârea 
CGMB nr. 11/29.01.2013. 
Acest caz concret a fost temei-
nic justificat în Expunerea de 
motive a primarului general și 
în Raportul de specialitate al 
Direcției Juridic din PMB – ac-
tele premergătoare aprobării 
hotărârii.  
Un alt contract încheiat legal 
este cel care vizează reprezen-

tarea Municipiului București în 
litigiile conexe cu World Trade 
Center, aprobat prin HCGMB 
nr. 169/31.05.2013.  
 
Încheierea acestor contracte 
de servicii juridice s-a aprobat, 
cu respectarea condițiilor im-
puse de OUG nr. 26/2012, prin 
Hotărârea CGMB nr. 
169/31.05.2013 (anexa 8). 
Acest caz concret este temei-
nic justificat în Expunerea de 
motive a Primarului General și 
Raportul de specialitate al Di-
recției Juridic din PMB – ac-
tele premergătoare aprobării 
HCGMB nr. 169/31.05.2013. 
 
Avocații  
plătiți  
din bani  
publici,  
luați la  
bani  
mărunți 

Între timp, instanțele de jude-
cată care au pe rol dosare în 
care pledează avocați plătiți 
din bani publici au început să 
ceară angajatorilor acestora 
hotărârile de consiliu județean 
sau local prin care ar fi trebuit 
să fie aprobate contractele de 
reprezentare juridică. 

Este cazul Tribunalului Galați, 
care judecă un litigiu între 
Consiliul Județean Tulcea, con-
dus de Horia Teodorescu, și 
Agrodelta Sireasa SA, cel mai 
mare agricultor privat din 
Delta Dunării.  
Agrodelta, fostă companie de 
stat, cu capital 100% româ-
nesc, se luptă în instanță de 
ani de zile cu baronii locali de 
la Tulcea ca să-și recupereze 
proprietățile, preluate abuziv 
de către autoritățile locale. În 
această luptă, Consiliul Jude-
țean Tulcea a beneficiat de 
serviciile unor case mari de 
avocatură, plătite regește din 
fonduri publice. Asta cu toate 
că LEGEA le interzice instituții-
lor publice cu aparat juridic 
propriu să externalizeze servi-
ciile juridice. 
 
Contract  
de asistență  
juridică  
nul 

În procesul aflat pe rolul Tribu-
nalului Galați, Agrodelta a ridi-
cat problema legalității 
contractului de asistență juri-
dică încheiat de CJ Tulcea. 
Concret, apărătorii Agrodelta 
au atras atenția asupra nulită-
ții contractului de asistență ju-

ridică și, implicit, a delegației 
de reprezentare față de norma 
specială reprezentată de OUG 
nr. 26/2012, aprobată prin 
Legea nr. 16/2013 în care este 
prevăzut că unitățile bugetare 
nu pot încheia contracte de 
asistență juridică cu plată fă-
cută din bugetul de stat local. 
„Consecința încălcării unei 
norme speciale exprese este 
nulitatea absolută a contrac
tului de asistență juridică. Prin 
urmare, invocă excepția nuli
tății absolute a contractului de 
asistență juridică și, implicit, a 
actelor subsecvente – dele
gația de reprezentare, urmând 
să fie reprezentat reclamantul 
de consilieri juridici așa cum  
spune legea specială în mod 
expres, acesta având Serviciu 
juridic organizat, astfel cum 
reiese din organigrama pe 
care a depuso la dosar. Ca 
atare, apreciază că reclaman
tul nu este legal reprezentat la 
acest tennen de judecată. 
OUG nr. 26/2012 interzice în 
mod expres externalizarea ser
viciilor de asistență juridică în 
situația în care instituția are 
organizat serviciu juridic și 
consilieri juridici”, se arată în 
încheierea ședinței Tribunalu-
lui Galați, din data de 20 fe-
bruarie 2012. 
„Pune în vedere apărătorului 
reclamanților să depună la 
dosarul cauzei Contractul de 
asistență juridică și Hotărâ
rea Consiliului Județean Tul
cea privind externalizarea 
serviciilor juridice”, a decis in-
stanța. 
O hotărâre  
care nu  
există 

Avocatul Consiliului Județean 
Tulcea, Adrian Nica, a promis 
că va depune la dosar Hotărâ-
rea CJ Tulcea prin care a fost 
aprobat contractul de repre-
zentare juridică în acel dosar. 
Numai că o astfel de hotărâre 
nu există. În cei 7 ani de la in-
trarea în vigoare a OUG nr. 
26/2012, Consiliul Județean 
Tulcea a aprobat o SINGURĂ 
hotărâre pentru contractarea 
unor servicii juridice, deși in-
stituția a fost reprezentată de 
avocați plătiți din bani publici 
în sute de procese. Este vorba 
de Hotărârea nr. 66/05.2016, 
emisă în mai 2016, când CJ 
Tulcea l-a împuternicit pe pre-
ședintele Horia Teodorescu să 
selecteze un cabinet de avoca-
tură și să negocieze onorariul, 
pentru reprezentarea institu-
ției într-un dosar care privea o 
cauză fiscală.

Firea și baronii locali ascund ilegalitățile  
pe bani publici! DNA și Curtea de Conturi îi contrazic 

Primarul general Gabriela Firea foloseste  
o armată de avocați plătiți din bani publici

Presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, angajează avocați 
pe bandă rulantă pentru procesele cu agricultorii privati,   

pe care ia deposedat de patrimoniu

Avocatul Daniel Fenechiu a vertizează că informațiile care 
privesc banii publici nu pot fi confidențiale

Tribunalul Galati a cerut avocatulu i CJ Tulcea să facă 
dovada că mandatul său de reprezentare a fost încheiat 

conform prevederilor legale

CJ Tulcea a aprobat o singura hotarâre  
pentru angajarea de avocați
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Că USL funcționează ca un 
ceas elvețian la Primăria 
Sectorului 3 este un lucru 
știut de toată lumea. Săptă-
mâna trecută, însă, alianța 
dintre liberali și pesediști s-a 
activat și la Primăria Capita-
lei. Nu a fost chiar ca în vre-
murile bune, când Crin 
Antonescu și Victor Viorel 
Ponta erau frați de cruce, 
dar a fost suficient cât să 
treacă o hotărâre promovată 
de Gabriela Firea prin care 
se înființează alte două com-
panii municipale care vor 
prelua atribuțiile RADET. 
Votul de marțea trecută din 
Consiliul General a băgat, 
însă, zâzanie atât în PNL, cât 
și în PSD, pentru că nu toți 
consilierii din primul partid 
au votat împotrivă și nici cei 
din al doilea, pentru. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
Decizia de înființare a două 
noi companii municipale a fost 
adoptată cu scandal, iar Ga-
briela Firea s-a dezlănțuit și a 
făcut chiar o „listă a rușinii”, 
pe care i-a pus pe toţi consilie-
rii din partea USR, pe doi con-
silieri liberali care nu au votat 
proiectul – Ciprian Ciucu și 
Cătălin Deaconescu – și pe 
consilierul PMP Ion Poșircaru. 
„USR vrea frig în case! USR a 
blocat salvarea termoficării! 
USR vrea avarii și țevi sparte! 
Azi am făcut un pas mare pen-
tru salvarea sistemului de ter-
moficare, abandonat aproape 
30 de ani. Am propus, iar Con-
siliul a votat înființarea com-
paniilor Termoenergetica și 

Energetica Servicii, care vor 
asigura continuitatea livrării de 
apă caldă și căldură, vor reabi-
lita conductele vechi de 50 de 
ani, vor prelua cei peste 3.000 
de angajați ai RADET și vor 
atrage fondurilor europene. 
Iată, însă, lista rușinii termofi-
cării din București! Lista celor 
care vor ca bucureștenii să în-
ghețe în casă! Lista celor care 
pun mai presus de cetățeni in-
teresul politic meschin.”, a 
scris primarul general pe Face-
book.  
 

Replica  
dură  
a lui  
Ciprian  
Ciucu 

Imediat a venit și replica lui 
Ciprian Ciucu, tot pe Face-
book: „Impostoarea devenită 
primar își permite să mă pună 
pe o listă a rușinii! Asta după 
ce chiar azi și l-a reconfirmat 
pe fină-su in CA-ul de la noua 
companie, asta după ce și-a 
pus-o pe aceeași Speranța Cli-
șeru în același CA asezonat cu 
politruci ALDE și PMP iubi-
tori de sinecuri! Toate astea în 
timp ce rostea «depolitizare și 
management profesionist»! 
Ruşine să îți fie ție, Gabriela 
Firea, că mie nu are de ce să-
mi fie rușine! Incredibil tu-
peul! Tupeu de Antena 3, 
școala varanului! Ai vulnerabi-
lizat RADET, l-ai adus în fali-
ment, nu ai investit nimic timp 
de aproape 3 ani in reţeaua 
RADET (ai tocat banii pe circ 

ieftin și spectacole!), iarna 
aceasta am avut cele mai 
proaste servicii de termoficare! 
Așa că, rușine să îți fie ție! Ne-
rușinato!”. 
 

Cătălin  
Deaconescu  
este categoric 
 
Colegul său de partid, Cătălin 
Deaconescu, anunțase înaintea 
ședinței că nu va vota proiectul 
și își și argumentase poziția. 
„Fără schimbarea modelului 
economic care guvernează ter-
moficarea în București, oricâte 
societăți ar înființa doamna 
Firea, ele vor ajunge, mai de-
vreme sau mai târziu, tot în fa-
liment. Nu poți opri efectele 
unei ilegalități prin comiterea 
unor noi ilegalități și este o 
chestiune de timp până o in-
stanță ar declara și noua socie-
tate ca fiind nelegală!”, a 
declarat el.  
Deaconescu pornește de la de-
cizia pronunțată la finele anu-
lui trecut de Curtea de Apel 
București prin care se declara 
ilegală înființarea celor 20 de 
companii municipale și spune 
că primarul general trebuie să 
propună dizolvarea și lichida-
rea acestora și să ia măsuri 
pentru limitarea pierderilor. 
Apoi, referindu-se la proiectul 
ce urma să fie aprobat de Con-
siliu (și a fost, cu sprijinul co-
legilor săi din PNL), 
consilierul spune că astfel se 
„acoperă” răspunderea celor 
care au votat anterior înfi-
inţarea companiilor munici-

pale. „Prin această Hotărâre nu 
se înființează doar o companie, 
Termoenergetica, care să preia 
funcția RADET, ci se și divi-
zează CM Energetica, cea de-
clarată nelegală. Când instanța 
îți spune că CM Energetica 
NU există, nu ai ce să divizezi, 
trebuie să o lichidezi! Nu se 
poate diviza o entitate care nu 
mai există din 22 noiembrie, 
de la Decizia Curții de Apel. 
Toate actele subsecvente înfi-
ințării companiilor nelegale 
sunt nule, inclusiv contracte, 
licențe sau actele de delegare 
ale serviciului public”, spune 
Cătălin Deaconescu. 
 

Gabriel  
Dumitrașcu  
susține  
decizia 

Colegul său de partid, Gabriel 
Dumitrașcu, a susținut, însă, 
proiectul. Într-o declarație pen-
tru Cetățeanul, el spune că la 
baza hotărârii de înființare a 
Termoenergetica stă, de fapt, o 
propunere a PNL. „Ce obțin 
bucureștenii? Asigurarea con-
tinuității furnizării energiei ter-
mice și apei calde pentru cei 
peste 1,2 milioane de bucureș-
teni. RADET este în faliment 
iminent, iar compania înfiin-
țată de doamna Firea, Energe-
tica, este compromisă că 
urmare a deciziei instanței de 
declarare ca ilegală a hotărârii 
Consiliului General al Munici-
piului București. (…)  Alte 
avantaje: stoparea cheltuirii de 
către Primărie a 1,2 miliarde 
lei din bugetul Bucureștiului 

pentru cumpărarea creanțelor 
ELCEN și folosirea acestor 
bani ca sursă de finanțare a in-
vestițiilor viitoare în moderni-
zarea rețelei de termoficare. 
Prezervarea etapelor parcurse 
și a documentelor elaborate 
pentru accesarea fondurilor ne-
rambursabile destinate moder-
nizării rețelei de termoficare, 
pentru a scurta timpul de acce-
sare și a conserva valoarea ba-
nilor și a muncii depuse până 
acum”, a spus el.  
Întrebat ce părere are de faptul 
că Deaconescu și Ciucu au res-
pins proiectul, Dumitrașcu a 
răspuns că cei doi nu au parti-
cipat la vot: „Eu nu pot să le 
interpretez votul ca pentru sau 
împotrivă”.   
 

Acuzații  
grave  
din partea lui  
Orlando Culea 

Dar nu numai între consilierii 
din partea PNL sunt disen-
siuni. Sunt și voci din rândul 
pesediștilor care contestă ve-
hement înființarea celor două 
companii municipale. „Hotărâ-
rea de înfiinţare a celor două 
companii care urmau să preia 
RADET este nulă de drept”, 
spune răspicat consilierul PSD 
Orlando Culea. 
El o acuză pe Gabriela Firea că 
a impus legea bunului plac în 
Primăria Capitalei, pe care o 
vede „ca pe o stână” și că vrea 
să facă același lucru și în Con-
siliul General. Mai mult, el 
acuză, fără a da nume, și un 
consilier care a votat proiectul, 

chiar dacă fiica sa fusese 
aleasă în consiliul de adminis-
trație.  
„Din nefericire pentru oameni, 
singurul merit al primei gospo-
dine a oraşului este acela că a 
girat o nouă ilegalitate. Pentru 
că cea mai importantă hotărâre 
adoptată în şedinţa din 
26.02.2019 a fost adoptată ile-
gal și este susceptibilă de a fi 
anulată în instanţă dacă nu e 
abrogată și adoptată cu respec-
tarea legii, deoarece a fost vo-
tată de un consilier care a avut 
un interes patrimonial în pro-
blema supusă dezbaterilor, în 
sensul în care într-una dintre 
societăți fiica acestuia a fost 
aleasă în consiliul de adminis-
trație. Potrivit alin. 2 din art. 
46 din Legea nr. 215/2001, ho-
tărârile adoptate de consiliul 
local cu încălcarea dispoziții-
lor alin. (1) sunt nule de drept. 
La alineatul (1), se interzice 
consilierilor locali să ia parte 
la deliberarea şi adoptarea ho-
tărârilor în care au un interes 
patrimonial. Interesul poate fi 
personal, sau prin soţ, soţie, 
rude sau afini până la gradul 
IV inclusiv. De asemenea, con-
form art. 77 alin. (2) din Legea 
nr. 393/2004, consilierii tre-
buie să anunţe la începutul șe-
dinței un potenţial conflict, 
aspect ce se consemnează ală-
turi de abţinerea de la vot, în 
procesul verbal al ședinței. În 
concluzie, hotărârea adoptată 
este nulă de drept. Această nu-
litate, fiind una absolută, nu 
poate fi acoperită în niciun 
mod. Prin urmare, singura so-
luţie este repunerea acestui 
proiect pe ordinea de zi”, a 
spus Culea.

Încă două companii municipale, înființate prin reactivarea USL 

Reinventarea RADET a băgat 
dihonia și în PNL, și în PSD

Lucrările de modernizare a 
unui tronson de 33 km de cale 
ferată din Transilvania nu au 
început nici acum, iar următo-
rul termen avansat de CFR SA 
este prima jumătate a anului 
viitor, în condițiile în care con-
tractul a fost semnat în 2011, 
când la Palatul Victoria era 
„jupân” Emil Boc.  
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
Între timp, Boc s-a întors la Pri-
măria Cluj Napoca, iar în 
această perioadă, în afară de 
el, au mai fost șase prim-mi-
niștri: Mihai Răzvan Ungu-
reanu, Victor Ponta, Dacian 
Cioloș, Sorin Grindeanu, Mihai 
Tudose și, cu voia dumnea-
voastră, ultima pe listă, Viorica 
Vasilica Dăncilă. 
„Lucrările de reabilitare pe 
tronsonul Vințu de Jos – Coșla
riu sunt finalizate în proporție 
de 82,58 %. Estimăm finaliza
rea lucrărilor pe întregul tron
son Vințu de Jos – Coșlariu în 
prima jumătate a anului 2020, 
în cursul acestui an fiind pro
gramate recepții pe distanța 
Sântimbru – Vințu de Jos”, a 
răspuns CFR SA la solicitarea 
făcută de ziarul „Cetățeanul”. 
La CFR, ca și la CNAIR, compa-
nia de drumuri, sunt multe 
proiecte întârziate. Acesta, 
însă, pare să bată toate recor-
durile, deoarece contractul, în 
valoare de 767 milioane de lei 
fără TVA, a fost semnat pe 20 
decembrie 2011, iar șantierul 
nu e gata nici acum. Este vorba 
despre modernizarea tronso-
nului feroviar Vințu de Jos-
Coșlariu, cu o lungime de 33,1 
km, unde lucrează italienii de la 
Pizzarotti, aceiași cu care Com-
pania de Drumuri a reziliat 

contractul pentru execuția a 
trei kilometri din Autostrada 
București-Ploiești, chiar la in-
trarea în Capitală. Între timp, 
autostrada urbană a fost termi-
nată de alți constructori – gre-
cii de la Aktor și românii de la 
Euroconstruct Trading 98, 
firmă deținută de patronii ce-
lebrului „Golden Blitz”, Sorin 
Vulpescu și Dan Besciu. 

 
Calea ferată 
mlăștinoasă 

Revenind pe șine, în Ardeal lu-
crurile s-au complicat pe acest 
tronson, atunci când au fost 
depistate probleme de stabili-
tate a solului. „Un tronson de 
patru kilometri, între Podul 
Mureș și Coșlariu, se află pe un 
teren mlăștinos și sunt pro
bleme de stabilitate a solului. 

Pânza freatică este foarte sus. 
Au apărut situații neprevăzute, 
care nu fuseseră identificate la 
momentul efectuării studiilor 
geodezice”, spunea în urmă cu 
doi ani directorul general de la 
acea vreme al CFR SA, Marius 
Chiper. 
El preciza atunci că între timp 
a fost schimbată soluția teh-
nică și că lucrările vor fi deblo-

cate, iar termenul probabil 
avansat era 2018. Deci, după 
autostrada surpată, avem și 
calea ferată mlăștinoasă. Ei 
bine, tocmai din cauza autos-
trăzii surpate, ceferiștii au pre-
ferat să sufle și-n iaurt, numai 
să n-o pățească și ei.  
Tronsonul de autostradă 
Cunța-Săliște a trebuit demo-
lat, deși directorul general al 
CNADNR de la acea vreme, 
Narcis Neaga, care acum a re-
venit în funcția de șef la CNAIR, 

s-a grăbit să-l inaugureze chiar 
în campania electorală pentru 
alegerile prezidențiale din 
2014, în prezența candidatului 
Victor Ponta. 
Întârzieri nu sunt, însă, doar pe 
tronsonul Vințu de Jos – Coșla-
riu, ci și pe alte sectoare, recu-
nosc oficialii CFR SA: „Pe 
secțiunile Simeria – Coșlariu și 
Coșlariu – Sighișoara lucrările 

de modernizare a infrastructu
rii și suprastructurii feroviare 
înregistrează întârzieri, princi
palele cauze care au condus la 
prelungirea perioadei de exe
cuție fiind: exproprieri supli
mentare, relocări de utilități, 
descărcare arheologică și relo
carea conductelor magistrale 
de gaz în zona Turdaș și capa
citatea portantă a terenului de 
fundare aferent variantei noi 
de traseu Podu Mureș – Coșla
riu”. 

Contracte  
semnate  
pe vremea lui 
MRU și Ponta 

Toate contractele de moderni-
zare a unor tronsoane de cale 
ferată pentru care acum au loc 
recepțiile finale sunt semnate, 
în afară de cel menționat, pe 
vremea când la Palatul Victoria 
se aflau ca primi miniștri Mihai 
Răzvan Ungureanu și Victor 
Ponta. 
CFR SA a început în decembrie 
anul trecut procedurile de re-
cepție pe categorii de lucrări, 
între Simeria și Sighișoara. 
Aceste proceduri sunt în deru-
lare și vizează lucrări de terasa-
mente, infrastructură, 
suprastructură, poduri, podețe, 
tuneluri, viaducte, pasaje ru-
tiere, energoalimentare, linie 
de contact, construcții civile, 
sistem de informare, instalații 
electrice, instalații sanitare, in-
stalații termoventilație, scurge-
rea apelor și siguranța 
circulației, iluminat macazuri și 
treceri la nivel, substații de 
tracțiune și protecția mediului. 

Ordinul de începere a lucrărilor 
de modernizare și valoarea 
contractelor, pe secțiuni: 
• Sighișoara – Ațel (28 
km) – 14.03.2012/Valoarea 
contractului – 867 mil. lei (fără 
TVA) (prim-ministru la data 
semnării contractului – Mihai 
Răzvan Ungureanu); 
• Ațel – Micăsasa (29, 7 
km) – 27.06.2012/Valoarea 
contractului – 747 mil. lei (fără 
TVA) (Victor Ponta); 
• Vințu de Jos – Sime-
ria (44 km) – 06.12.2013/Va-
loarea contractului – 1.351 mil. 
lei (fără TVA) (Victor Ponta); 
• Micăsasa – Coșlariu 
(36,6 km) – 11.11.2014/Valoa-
rea contractului – 722 mil. lei 
(fără TVA) (Victor Ponta). 
În prezent, pe Coridorul Rin – 
Dunăre (Frontieră – Curtici – 
Brașov – București – Con-
stanța) sunt 418 km de cale 
ferată modernizată. Ținând 
cont de faptul că rețeaua de 
căi ferate a României însu-
mează aproape 11.000 km, 
rezultă că doar 3,8% din ea 
este modernizată la stan-
darde europene, pentru cir-
culația trenurilor cu până la 
160 km/oră. 

La Grădiștea trebuie adusă  
Ana lui Manole 
Un caz revoltător îl reprezintă conexiunea României cu Bulga-
ria. În 2005, în urma unor inundații, dar și din cauza unor ba-
lastiere ilegale amplasate pe râul Argeș, podul feroviar de la 
Grădiștea s-a prăbușit, iar cea mai veche cale ferată din regatul 
României, București – Giurgiu, a devenit impracticabilă. De 14 
ani, circulația feroviară spre Giurgiu este deviată pe la Videle, 
cu un ocol considerabil, iar călătoria cu un tren InterRegio (fos-
tele Rapide) durează două ore, în condițiile în care firmele de 
microbuze se îmbogățesc pe distanța de numai 60 km dintre 
București și Giurgiu. Acum, promisiunile administratorului de 
infrastructură dau anul 2022 ca dată de finalizare a lucrărilor 
pe tronsonul București – Giurgiu, ruta directă. Adică după 17 
ani de la prăbușirea podului de la Grădiștea!  
„Studiul de fezabilitate predat de către proiectant în octombrie 
2018 a fost analizat de specialiștii companiei și de experții Jas
pers, observațiile acestora fiind transmise proiectantului, care 
a efectuat modificările și completările necesare. La data pre
zentei au fost obținute toate avizele solicitate prin certificatul 
de urbanism, fiind demarată procedura de obținere a Acordu
lui de Mediu. Execuția lucrărilor pentru linia CF București Nord 
– Jilava – Giurgiu Nord – Frontieră (care includ și reconstrucția 
podului de la Grădiștea) este prevăzută pentru perioada iulie 
2020 – august 2022 (24 luni)”, se arată în răspunsul CFR SA la 
solicitarea făcută de „Cetățeanul”. Poate doar Ana lui Manole 
să mai grăbească lucrările. 

Mocănița îi TGV 
9 ani și 7 prim-miniștri pentru 33 km de cale ferată

Modernizarea căii ferate se face cu viteza melcului

Ciprian Ciucu sa opus vehement  
proiectului adoptat de Consiliul General

Gabriel Dumitrașcu a susținut înființarea celor două companii Proiectul Gabrielei Firea a trecut cu susținerea liberalilor

Emil Boc  
sa intors de mult   

la Primăria Cluj Napoca

Podul de la Grădiștea sa prăbușitacum 14 ani 
FOTO Club Feroviar
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Aproape 23.000 de ro-
mâni mor anual din cauza 
bolilor provocate de po-
luare – cancer pulmonar, 
boală cardiacă ischemică, 
accident vascular cere-
bral, infecții respiratorii 
inferioare sau boală pul-
monară obstructivă cro-
nică. Avocatul Adrian 
Cuculis explică de ce au-
toritățile sunt vinovate 
pentru proasta calitate a 
aerului și ce puteți să fa-
ceți pentru a obliga statul 
la schimbarea standardu-
lui de viață din această 
perspectivă. 
 
Cu toate că dreptul la un 
mediu sănătos este garantat 
de Constituție (art. 35), sta-
țiile de măsurare a aerului 
arată că murim încet și sigur 
din cauza poluării tot mai 
mari. 
Astfel, din cauza poluării ae-
rului, în România se pierd 
mai mulți ani de viață sănă-
toasă decât în India. Iar pen-
tru toate acestea sunt 
vinovate autoritățile, pentru 
care reducerea poluării este 
doar un slogan ieftin. 
 
Soluția:  
proces colectiv 

Avocatul Adrian Cuculis 
spune că, printr-un demers 
colectiv în justiție, statul 
poate fi obligat să ia măsuri 
pentru reducerea poluării. 
„Obligarea statului român la 
îmbunătățirea calității aeru-
lui prin măsuri efective pre-
supune ca procesul să fie 
colectiv și va viza chemarea 
în judecată atât a Ministeru-
lui Mediului, cât și a tuturor 
autorităților locale și cen-
trale pentru a adopta efec-
tiv măsuri de îmbunătățire a 
aerului. Zecile de mii de ca-
zuri de cancer pulmonar 
sunt o manifestare a efecte-
lor poluării excesive. Me-
diul, din nefericire, a rămas 
tot o neprioritate pentru 
România, însă datele statis-
tice sunt nu îngrijorătoare, 
ci alarmante.”, arată Adrian 
Cuculis. 
Legea 104/2011, care este 

promotorul a tot ceea ce în-
seamnă protecția aerului în-
conjurător, arată 
specialistul, este „o expre-
sie a legislației europene” 
la care și România a aderat.  
Astfel Directiva 2008/50/CE 
a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aeru-
lui înconjurător atrage aten-
ția că „Pentru a proteja 
sănătatea umană și mediul 
ca întreg, este deosebit de 
important să fie combătute 
la sursă emisiile de poluanți 
și să fie identificate și puse 
în aplicare cele mai eficiente 
măsuri de reducere a emisii
lor pe plan local, național și 
comunitar”. 
În consecință, emisiile de 
poluanți atmosferici nocivi 
ar trebui evitate, combătute 
sau reduse și ar trebui stabi-
lite obiective corespunză-
toare pentru calitatea 
aerului înconjurător, 
luându-se în considerare 
standardele, ghidurile și 
programele Organizației 
Mondiale a Sănătății. 
 

Dreptul la un 
mediu sănătos, 
doar pe hârtie 

Adrian Cuculis spune că sta-
tul recunoaște dreptul ori-
cărei persoane la un mediu 
înconjurător sănătos și echi-
librat ecologic, dar tot statul 
încalcă acest drept. Din 
acest motiv, avocatul este 
decis să inițieze un demers 
în instanță. 
„Autoritățile au obligația de 
a se îngriji de sănătatea ce-
tățenilor, dar statisticile 
arată jalnic. De ce nu s-a 
vorbit mai mult până acum 
despre poluarea masivă? 
Pentru că în ultimii ani nu s-
a știut cu exactitate cât de 
poluat este aerul. Rețeaua 
de monitorizare a Ministe-
rului Mediului nu funcționa. 
Vom organiza, în perioada 
următoare, un proces tip 
Class Action – colectiv, cu 
cei din București care vor să 
se alăture demersului și le 
vom cere tuturor instituții-
lor regăsite în Legea 

104/2011, atât centrale cât 
și locale, sub sancțiunea de 
daune cominatorii pe ziua 
de întârziere, să ia măsurile 
necesare, pentru ca în Capi-
tală să se poată respira”, 
spune avocatul. 
„Stațiile Ministerului Mediu-
lui sunt cele care măsoară 
poluarea aerului în București. 
Astfel, dacă se analizează 
acești indicatori, ei arată 
aproape zilnic depășiri pen-
tru poluarea cu praf – parti-
cule PM10 și PM2.5, unde 
valorile maxim admise sunt 
depășite și de 2-3 ori”, mai 
precizează Adrian Cuculis. 
 
Harta calității 
aerului 

București este una dintre 
cele mai poluate capitale 
din Europa, iar în Iași și în 
Brașov nivelul particulelor în 
suspensie (PM10 și PM2.5), 
particule fine generate de 
industrie, de trafic și de în-
călzirea locuințelor, de-
pășesc constant nivelul 
maxim acceptat de legi-

slație. 
Legislația din România re-
levă faptul că nivelul parti-
culelor în suspensie PM2,5 
nu trebuie să depășească 
valoarea anuală de 20 
µg/m3 pe an. Această țintă 
trebuie atinsă, ca medie 
anuală, până în anul 2020. 
România a avut obligația de 
a stabili planuri de îmbună-
tățire a calității aerului încă 
din anul 2010. După mai 
multe informări, Ministerul 
Mediului a fost dat în jude-

cată la Curtea Europeană de 
Justiție pentru că autori-
tățile nu au luat măsuri de 
reducere a poluării aerului 
în Capitală. Potrivit Comisiei 
Europene, în aglomerarea 
București valorile-limită zil-
nice au fost depășite în mod 
constant încă de la momen-
tul în care dreptul UE a de-
venit aplicabil României, iar 
în 2016 valorile au fost de-
pășite pentru o perioadă de 
38 de zile. 
 
Statistici  
îngrijorătoare 

Un raport al Agenției Națio-
nale de Protecție a Mediu-
lui (ANPM) privind calitatea 
aerului arată că în anul 
2017 s-au înregistrat mai 
multe depășiri ale valorilor-
limită sau țintă pentru dio-
xid de azot, particule în 
suspensie (PM10, PM2.5), 
ozon și benzen, în special la 
stațiile de trafic, dar și la 
unele stații de fond urban 
din câteva aglomerări ur-
bane: București, Brașov, 
Iași, Cluj-Napoca și Craiova. 
Anul trecut, opt stații din 
Rețeaua Națională de Mo-
nitorizare a Calității Aerului 
au înregistrat depășiri ale 
valorilor maxime de PM10 
timp de mai mult de 35 de 
zile. Trei stații erau din Bu-
curești, iar o stație din Iași 
a înregistrat valori peste li-
mită timp de 83 de zile, în 
2017. Aceeași stație de tra-
fic din Iași a înregistrat, 
anul trecut, 67 de depășiri 
ale valorilor maxime ad-
mise de pulberi în suspen-
sie. 

Cum putem obliga statul  
să ia măsuri împotriva poluării 

În Capitală, cel puțin, au fost 
adoptate mai multe măsuri 
pentru reducerea poluării, 
care au rămas, însă, doar pe 
hârtie.  
Astfel, în 2010, Consiliul Gen-
eral al Municipiului București 
a aprobat Programul Integrat 

de Gestionare a Calității 
Aerului, care prevedea că in-
stituțiile din București tre-
buiau să aplice 43 de măsuri 
pentru reducerea poluării, 
printre care:  
creșterea suprafeței de 
spațiu verde până la 26 

m2/cap de locuitor; 
interzicerea staționării ve-
hiculelor individuale pe 
prima bandă de circulație a 
străzilor principale și dedi-
carea acestor benzi trans-
portului în comun și 
cicliștilor; 

amenajarea de piste pentru 
biciclete și încurajarea trans-
portului alternativ; 
modernizarea transportului 
public/transportului public 
integrat/mijloacelor de 
transport cu expunere 
scăzută la blocaje în trafic – 

metrou, tramvai/ imple-
mentarea sistemului in-
teligent de management al 
traficului; 
vehiculele mai mari de 5 
tone vor circula în centrul 
orașului doar cu taxă; 
realizarea oricărei construcții 

noi pe suprafețe mai mari de 
1.000 m2 va fi condiționată 
de amenajarea și în-
treținerea corespunzătoare a 
unui spațiu verde cu 
suprafața de cel puțin 30% 
din suprafața totală a 
parcelei aferente proiectului.

Calitatea aerului, de la teorie la practică 

Avocatul Adrian 
Cuculis susține un 
demers colectiv 

pentru obligarea 
statului de a lua  

măsuri împotriva 
poluării
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