
DEPUTATUL DAN CRISTIAN POPESCU:

“Doar o calamitate
ne va schimba mentalitatea

faþã de cutremure”
“Trãim de prea mult timp cu o vulnerabilitate la risc seismic”

Reporter: La nivel naþional, existã
un blocaj în derularea programu-
lui de consollidare a clãdirilor cu
risc seismic. Ce soluþii propuneþi
pentru deblocarea acestui pro-
gram?

Dan Cristian Popescu: În primul
rând, proiectul de lege pe care
l-am depus în Parlament în luna
septembrie 2013 a fost realizat
dupã o largã consultare, atât cu
specialiºti din domeniu, cât ºi cu
reprezentanþi ai Primãriei Capita-
lei. Am cãutat sã rãspundem la
problemele cu care se confuntã
astãzi autoritãþile în demersurile
pe care le realizeazã pentru con-
solidarea antiseismicã a clãdirilor.
Eu am avut în vedere, în primul
rând, protejarea populaþiei. Dintre
soluþiile pe care le propun în acest
proiect aº putea aminti termenele
foarte scurte de atenþionare a pro-
prietarilor cã imobilul reprezintã

un pericol ºi cã nu mai poate fi fo-
losit pentru nicio activitate care
presupune factorul uman. Astfel,
dacã nu se consolideazã clãdirea,
aceasta nu mai poate gãzdui ni-
ciun fel de afacere, punând pre-
siune pe proprietari. Am propus
introducerea de panouri de aver-
tizare deasupra intrãrilor acestor
imobile, pe care sã scrie foarte
clar: “Pericol de prãbuºire!” ºi ex-
proprierea pentru cei care refuzã
nejustificat sã le fie consolidatã lo-
cuinþa. Trebuie spus cã, din cauza
acestor refuzuri, în niciun an nu
pot fi cheltuite sumele, chiar mo-
dice, prevãzute în buget pentru
consolidãri antiseismice. În plus,
am recomandat atragerea rãspun-
derii penale pentru cei care, prin
ignoranþã, pun în pericol vieþi
omeneºti ºi introducerea partene-
riatului public-privat, acolo unde
statul nu are fondurile necesare
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Subiectul vulnerabilitãþii þãrii noastre în cazul unui cutremur de mare magnitu-
dine þine de multã vreme prima paginã a agendei publice.

Cu toate acestea, se pare cã încã nu gãsim soluþiile optime pentru rezolvarea

problemelor privind reabilitarea clãdirilor cu risc seismic.
Estimãrile Institutului Naþional pentru Fizica Pãmântului (INFP) au arãtat cã,
în 2015, vom avea cutremure de 4 grade pe scara Richter, în fiecare lunã, iar
autoritãþile privesc cu pasivitate cum clãdirile “cu bulinã roºie” îºi continuã
procesul de degradare. În condiþiile date, deputatul PNL Dan Cristian Popescu
a încercat sã ofere o soluþie la aceastã problemã, printr-o iniþiativã legislativã
privind unele mãsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaþiei.
Din nefericire, propunerea domniei sale nu a trezit interesul parlamentarilor ºi
zace în sertarele acestora încã de anul trecut.
Dan Cristian Popescu ne-a declarat cã, dupã depunerea proiectului la Parla-
ment, a transmis o copie la cabinetul primului ministru, pentru susþinerea
acestui proiect. Domnia sa ne-a precizat cã a propus chiar emiterea unei or-
donanþe de urgenþã. Deputatul avertizeazã cã trãim cu o vulnerabilitate la
risc seismic de prea mult timp: “Îmi este tare fricã de faptul cã nu vom schim-
ba ceva decât dupã producerea unei calamitãþi. Este ceva ce trebuie sã schim-
bãm în mentalitatea noastrã, anume sã prevenim în loc sã reacþionãm
ulterior”.
Dan Cristian Popescu susþine cã ar trebui sã adoptãm modelul german, unde
clãdirile istorice au fost demolate ºi reconstruite aproape identic, pentru cã
s-a considerat cã este mai ieftin.



consolidãrii imobilului.
Reporter: Cum caracterizaþi ati-

tudinea Primãriei Capitalei faþã de
consolidarea acestor imobile?

Dan Cristian Popescu: Primãria
Capitalei încearcã sã îºi facã trea-
ba, dar, aºa cum deja v-am spus, în
niciun an nu reuºeºte sã cheltuiascã
cele aproximativ 10 milioane de
lei prevãzute în buget pentru con-
solidãri. Trebuie spus cã multe lu-
crãri nu încep din cauza unui sin-
gur proprietar care refuzã sã sem-
neze acordul sau, mai mult, se
întrerup în instanþã lucrãri deja
începute, din cauza unui proprie-
tar care este deranjat de inconve-
nientele ºantierului. Per ansam-
blu, Primãria Municipiului Bucu-
reºti încearcã sã facã unele lucruri,
dar nu are un cadru legislativ per-
misiv.

R e p o r t e r : C a r e c r e d e þ i
cã sunt mãsurile prin care proprie-
tarii pot fi stimulaþi sã reabilite-
ze clãdirile “cu bulinã”?

Dan Cristian Popescu: Legisla-
þia actualã prevede cã statul finan-
þeazã fãrã dobândã aceste lucrãri.
Banii se returneazã în 25
de ani. Mai mult, cei
care au venituri sub
media naþionalã
nu mai dau nimic
înapoi. Cred cã
ar fi de ajutor
dacã s-ar pune
l a d i s p o z i þ i e
niºte locuinþe de
urgenþã, unde sã
fie relocaþi temporar
cei din clãdirile consoli-
date, pe perioada lucrãrilor. Apli-
carea amenzilor pentru cei care
refuzã reabilitarea este o soluþie
bunã.

Reporter: Propunerea dumnea-
voastrã legislativã privind reduce-
rea riscului seismic asupra popula-
þiei a rãmas blocatã la comisiile
din Camera Deputaþilor încã din
april ie 2014. Aþi primit vreun
rãspuns?

Dan Cristian Popescu: Dupã ce
am depus proiectul la Parlament,
am fost la cabinetul primului mi-
nistru ºi am depus o copie, cu ru-
gãmintea sã fie susþinut acest pro-
iect. Am sugerat chiar cã ar fi cazul
sã fie adoptatã o Ordonanþã de
Urgenþã, în contextul unei reale
urgenþe ºi a faptului cã acest vehi-
cul legislativ se foloseºte aproape
sãptãmânal pentru chestiuni care

nu sunt deloc urgente. Totuºi, nu
am primit niciun rãspuns.

În Parlament, nu am mari spe-
ranþe ca acest proiect sã treacã.
Proiectele nu prea sunt citite de
nimeni, iar un proiect trece doar
dacã este susþinut de Guvern.

Reporter: Primarul Capitalei, So-
rin Oprescu, a declarat cã vulnera-
bilitatea la risc seismic este cea
mai gravã problemã a Capitalei.
Cum comentaþi?

Dan Cristian Popescu: Îi dau
dreptate. Trãim cu aceastã vulne-
rabilitate de prea mult timp ºi îmi
este tare fricã de faptul cã nu vom
schimba ceva decât dupã produ-
cerea unei calamitãþi. Este ceva ce
trebuie sã schimbãm în mentalita-
tea noastrã, anume sã prevenim în
loc sã reacþionãm ulterior.

Reporter: Care credeþi cã sunt
schimbãrile necesare în Planul de
Dezvoltare Urbanã a Bucureºtiu-
lui, astfel încât sã fie soluþionatã
problema consolidãrii clãdirilor cu
risc seismic?

Dan Cristian Popescu: Nu vãd
altã soluþie în afarã de restricþio-

narea folosirii acestor clã-
diri pânã la consoli-

dare sau demola-
re. În cazul de-

molãrii, aº avea
în vedere mo-
delul german.
Acolo, clãdiri
istorice au fost

demolate ºi re-
construite aproa-

pe identic, pentru cã
s-a considerat cã este un

proces mai ieftin. Proprietarii tre-
buie sã conºtientizeze faptul cã,
prin folosirea acestor clãdiri, pun
în pericol vieþi omeneºti în fiecare
minut.

Din datele mele, în ultimii 20 de
ani au fost consolidate circa 20 de
clãdiri. Mai avem aproximativ 140
de imobile în clasa I de risc seismic
- pericol public.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Primãria
Capitalei încearcã
sã îºi facã treaba,

dar, aºa cum deja v-am spus,
în niciun an nu reuºeºte sã

cheltuiascã cele
aproximativ 10 milioane

de lei prevãzute
în buget pentru

consolidãri".

Un raport al Curþii de Conturi aratã cã programul de
consolidare a imobilelor cu risc seismic nu a fost abordat

cu prioritate de cãtre autoritãþile noastre, iar în ritmul
actual, consolidarea acestor clãdiri va fi gata în 154 de ani.

Sinteza documentului, prezentatã Biroului permanent al
Camerei Deputaþilor, a arãtat cã, la nivelul Municipiului

Bucureºti, programul de consolidãri a fost ineficient ºi
foarte lent, fiind reabilitate aproximativ 1,2 imobile pe an.
Potrivit Curþii de Conturi, deºi au fost derulate campanii de

informare, acestea nu ºi-au atins scopul, deoarece s-a
observat cã o bunã parte din populaþie nu este informatã
asupra pericolelor la care se expun dacã nu procedeazã la

luarea mãsurilor de reducere a riscului seismic al
construcþiilor existente.
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