al şedinţei extraordinare din data de 16.11.2010
Dl Secretar face prezenţa: Din 27 de consilieri în funcţie avem până acum 2
consilieri absenţi care sunt motivaţi şi mai avem pe dl Angliţoiu şi pe dl Văduva. Deci în
momentul de faţă sunt 4 consilieri absenţi, 2 motivaţi şi 2 nemotivaţi.
Îi dau cuvântul dlui preşedinte de şedinţă.
Dl Dina: Bună seara tuturor colegilor din Consiliul Local, reprezentanţilor
executivului şi vizitatorilor noştri. În această seară, conform dispoziţiei Primarului
Sectorului 6 Cristian Constantin Poteraş, suntem convocaţi în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local Sector 6.
Dă citire ordine de zi.
Stimaţi colegi, înainte de a intra în dezbatere, o să dau cuvântul d-lui Primar
pentru a ne explica caracterul extraordinar al acestei şedinţe, respectiv a proiectelor de pe
ordinea de zi.
Dl Primar: Bună ziua tuturor. Avem 2 probleme urgente, una privind
realizarea unor lucrări de apă şi canal, pe bani care îi accesăm din fonduri structurale,
suntem anunţaţi de multe ori într-un timp foarte scurt, de aceea suntem obligaţi să ţinem
aceste şedinţe extraordinare.
Şi de asemenea la punctul 3, cred că l-aţi citit, am hotărât să adoptăm un proiect
care să reglementeze comercializarea substanţelor etnobotanice, magazine care au luat o
amploare, şi ca număr şi ca vânzare, foarte mare în Sectorul 6, foarte multe cereri ale
părinţilor, ale oamenilor care se simt datori să ne semnalizeze aceste probleme, şi cred că
sunteţi cu toţii de acord să adoptăm acest proiect.
La sfârşitul şedinţei o să vă anunţ şi calendarul şedinţelor ordinare din noiembrie şi
decembrie, pe de-o parte directorii să poată să vină în termen cu proiectele, cu ceea ce
dânşii propun, pe de altă parte, consilierii să ştie să-şi organizeze timpul şi să participe
mai ales la comisiile tehnice. Mulţumesc.
Dl Dina: Mulţumim d-le Primar, de asemenea fac precizarea că a fost
publicat anunţul de convocare şi în mass media, de asemenea mai avem adresa din
partea responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă conform căreia nu s-au
înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări cu privire la proiectele de hotărâri supuse
dezbaterii în şedinţa noastră extraordinară de astăzi.
Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, voi
întreba dacă există reprezentanţi ai mass media în sală?
D-na Mihalache Delia: Eu sunt reprezentant al societăţii civile.
Dl Dina: Am înţeles, ajungeam şi la dvs. imediat. Deci din partea mass
media nu este nimeni, de asemenea vrem să salutăm prezenţa în sală a 3 doamne,
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reprezentante ale unei organizaţii civice, ASOCIAŢIA CALLATIS DRUMUL
TABEREI şi am vorbit înainte cu dl Primar şi este de acord cum aţi spus şi dvs. un
minuţel să vă prezentaţi. Vă rog frumos.
D-na Mihalache Delia: Acum?
Dl Dina: Păi acum, că pe urmă trecem la lucrurile de pe ordinea de zi.
D-na Mihalache Delia: Bună seara, mă numesc Delia Mihalache, sunt un
cetăţean al Sectorului 6 şi împreună cu colegele mele d-na Blaga şi d-na Chilipira
reprezentăm grupul de iniţiativă civică CALLATIS DRUMUL TABEREI, suntem un
grup de vecini care ne-am adunat şi discutăm cum să rezolvăm problemele pe care le
întâmpinăm. Am vorbit cu mai mulţi vecini, cu vreo 200, şi din culegerea de opinii a
rezultat că următoarele puncte sunt de cel mai mare interes pentru locuitorii din cartier:
- liniştea şi siguranţa cetăţeanului;
- problema câinilor fără stăpân;
- amenajarea spaţiilor verzi şi de recreere;
- curăţenia în jurul blocurilor;
- reabilitarea termică;
- colectarea selectivă a deşeurilor;
- lipsa locurilor de parcare.
Cred că le ştiţi, dar noi am vrut să vi le mai spunem o dată şi să vă asigurăm de
colaborarea noastră viitoare şi veţi mai auzi de noi, mulţumesc.
Dl Dina: Şi noi vă mulţumim şi dacă aveţi să ne lăsaţi şi un material, cu cea
mai mare plăcere.
D-na Mihalache Delia: Sigur.
Dl Dina: Stimaţi colegi consilieri, trecem la ordinea de zi, la punctul nr. 1
avem .“Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă,
staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici cu Proiectul”Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră
şi canalizare pluvială în Sectorul 6”.
Dat fiind faptul că suntem în şedinţă extraordinară nu avem rapoartele comisiilor
de specialitate, dar vreau să precizez, de asemenea, pentru toţi colegii care vor să
studieze, să ştiţi că există proiectul depus, eu am apucat să-l văd vineri, corespunde din
toate punctele de vedere şi ne va ajuta să ne maximizăm şansele pentru căpătarea acestei
finanţări, deci acesta este proiectul pentru care o să aprobăm şi indicatorii tehnicoeconomici. O scurtă precizare vreau să fac pentru serviciul tehnic, din preambulul la
proiectul de hotărâre vom scoate propoziţia
”Văzând rapoartele comisiilor de specialitate”a rămas din obişnuinţă pentru
şedinţe ordinare, da, acum suntem în şedinţă extraordinară şi o să vă rog frumos să
operaţi modificarea, da, deci eliminăm ”Văzând rapoartele comisiilor de specialitate”.
Există discuţii generale? Nu.
Atunci intrăm în dezbaterea pe articole .
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. Art. 2 incluzând cele 2 alineate. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Art. 3 cuprinde o Anexă cu documentaţia.
Există discuţii? Nu.
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3 incluzând şi Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 5 incluzând cele 2 alineate. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Se
adoptă în unanimitate de voturi.
Am uitat să precizez că proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive a
d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Investiţii din cadrul Primăriei.
Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea
modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia
de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL”Constantin Brâncuşi”.
Aceeaşi precizare ca şi la proiectul anterior pentru secretariatul tehnic, eliminăm
”Văzând rapoartele comisiilor de specialitate”.
Există discuţii generale? Nu.
În cadrul Art. 1 avem Anexa practic a contractului de închiriere, dacă nu există
discuţii pe această Anexă, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1 incluzând şi Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Aici la Art. 2, în calitate de consilier, nu de preşedinte de şedinţă, aş propune o
mică reformulare şi mă veţi întreba de ce? “Orice schimbări ale titularului” , d-le
director, unde sunteţi?
Dl Ganciu: Aici.
Dl Dina: Aşa, urmărim împreună, vă rog frumos. La Art. 2 “Orice
modificări ale titularului”, sărim virgulele că sunt expresii cu aceeaşi valoare, zice
hotărârea că ”modifică contractele”, “orice modificări ale titularului”, ajung la noi
contracte care nu sunt cazul nostru, noi doar prelungim contracte şi atunci propun o
reformulare, atenţie şi secretariatul tehnic: “orice schimbare cu privire la datele de
identificare ale părţilor contractului sau în componenţa familiei titularului şi continuăm
cu partea care este “modifică contractele de închiriere pentru suprafeţele ……Constantin
Brâncuşi”. Deci o mică modificare care să excludă această variantă. Vreo problemă din
partea executivului? Nu, atunci supun atenţiei dvs. stimaţi colegi amendamentul pe care
tocmai l-am formulat. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2 incluzând amendamentul. Cine este pentru? Se aprobă în
unanimitate de voturi.
Precizez că avem încă un coleg în prezenţa d-lui Văduva.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Se
adoptă în unanimitate de voturi.
La fel ca şi la precedentul proiect de hotărâre avem Expunerea de motive a d-lui
Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ.
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Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotorâre privind reglementarea
comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene,
euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”.
Stimaţi colegi, dacă există discuţii generale pe marginea acestui proiect de
hotărâre?
În ordinea înscrierilor la cuvânt dl Darabont şi apoi dl Avramescu.
Dl Darabont: Eu aş dori să-l felicit pe domnul Primar, Executivul în
general pentru această iniţiativă, care bineînteles ca o susţin şi o voi vota, cred însă că,
este loc de făcut mult mai mult în această direcţie şi aş sugera să se ia un punct de vedere
şi din rândul europarlamentarilor P.D.L., ştiu că sunt acolo persoane foarte pricepute în
acest domeniu şi bineînţeles că mă refer la faptul că, legislaţia europeană prevalează
asupra legislaţiei naţionale în materie. De asemenea tot ca nişte dezbateri interne în
cadrul P.D.L., cred că ar fi nimerit să ştim ceva despre brânză, de exemplu, sau despre
plăcintă sau despre frunza verde, dacă vine vaca şi paşte frunza verde şi se strică brânza
şi nu mai putem să facem plăcinte. Lăsând gluma la o parte cred că este un început, dar
nu trebuie să ne oprim aici. A interzice consumul unor astfel de substanţe sau de
materiale, de materii care nu sunt foarte bine catalogate de legislaţia actuală, numai în
jurul unităţilor şcolare nu este suficient. La ora actuală tinerii şi copiii au o mobilitate
foarte mare, au un grad de informare foarte ridicat şi riscurile care-i pândesc din acest
punct de vedere sunt pe măsură. Ştiu că există în ţară iniţiative mult mai drastice şi aş
ruga Executivul, pe domnul Primar ca într-o etapă următoare să se gândească la măsuri
mult mai radicale din acest punct de vedere. Mulţumesc.
Dl Primar: Aveţi perfectă dreptate, dar am căutat să adoptăm o hotărâre
care să fie cât mai puţin, ulterior lovită de justiţie sau de acte, eu ştiu, de procesele care le
vor intenta aceşti aşa zişi negustori „de bună credinţă”. Altfel analizat 1000 de metri în
jurul tuturor şcolilor şi unităţilor de învăţământ, nu prea mai văd unde ar mai putea să
mai ..., dacă vor găsi, mă rog o să vedem, aveţi perfectă dreptate este doar, cum să spun
eu, un meci câştigat, cred că pentru o perioadă scurtă de timp cu aceşti ..., nicăieri în
lume nu cred că, şi cu forţe mult mai mari lupta nu a fost câştigată contra acestor
vânzători de narcotice. Clar, acum dăm şi noi o lovitură. Vedem cum se vor poziţiona
aceşti negustori, după care ne mai gândim. Este clar că nu am găsit formula cea mai
bună, aceasta este clar, o recunosc. Dar este ceva.
Dl Avramescu: Mulţumesc. Eu am o problemă tehnică. Este vorba de
cuvântul „etnobotanice” ştiu că este foarte folosit, dar din cunoştinţele mele şi am
verificat cu un coleg acum, într-adevăr nu există acest termen. Etnobotanica există şi se
referă la studiul denumirilor populare ale plantelor. Plante etnobotanice este un fel de
animale şi păsări sau mai grav de atâta. Nu există plante etnobotanice. Există denumiri
populare ale plantelor, există denumiri ştiinţifice, există etnobotanică, dar plante
etnobotanice nu există.
Dl Primar: Domnule Avramescu, nu ştiu cei care ar trebui să ştie aceste
denumiri, practic, nu există o comisie specializată în aceasta, că nu avem multe elemente
pe care să ne bazăm, dar plecăm de undeva şi dacă toţi le recunoaştem în această .......
poate să le fi denumit şi, nu ştiu, putem vorbi despre asta mult şi bine, dar cei care vând
aşa ceva vor recunoaşte că au un opozant şi asta este cel mai important.
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Dl Avramescu: Am înţeles, dar citind textul, mie mi se pare foarte
cuprinzător folosind ceea ce este scris acolo: plante, efecte ş.a.m.d. fără oricărui tip de
substanţe etnobotanice, chiar dacă este sau chiar dacă nu este acelaşi efect.
Dl Primar: Domnule Avramescu, interveniţi pe text suntem în cadrul unei
dezbateri şi haideţi să hotărâm ce credeţi că poate aveţi vreo idee şi ...
Dl Avramescu: Aceasta era propunerea mea să nu apară termenul de
etnobotanic atâta timp cât el nu există în dicţionar şi se referă la ... într-adevăr este o
practică verbală apare în presă, apare pe firme dar ştiţi cum este... Nu ştiu. Dacă ceilalţi
consilieri au o altă propunere, propunerea mea era să nu existe acest termen atâta timp
cât el nu există şi se referă la ceva fals. În rest mi se pare foarte cuprinzător şi este ok
textul fără acest cuvânt.
Dl Dina: Încercăm să dăm o formă nouă: ”Se interzice comercializarea
substanţelor halucinogene, a oricărui tip de substanţe etnobotanice şi asimilate
acestora, .....” deci sintagma substaţelor etnobotanice
Dl Avramescu: ”.... substanţelor halucinogene, a oricărui tip de substanţe
etnobotanice şi asimilate acestora, plante, prafuri şi ceaiuri .....”
Dl Dina: Deci scoatem doar “etnobotanice”.
Dl Avramescu: Doar etnobotanice şi legată fraza la loc pentru că nu există
este o iralitate şi se referă la cu totul şi cu totul altceva.
Dl Primar: Era vorba doar de o trimitere până la urmă.
Dl Avramescu: Am înţeles, cum consideraţi, mi-am făcut datoria să spun că
nu există şi din punct de vedere ştiinţific nu există aşa ceva.
D-na Andrei: Deci Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, să punem cum este titlul legii.
Comercializarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
Dl Dina: Haideţi să vă spun care este contextul aici, dacă ne limităm doar la
acest aspect, deci ultima modificare la legea aceasta este Ordonanţa nr. 6/2010. De la
Ordonanţa nr. 6/2010 s-a constatat că pe piaţă există o serie de substanţe cu efecte similare
care nu sunt prinse în anexe şi atunci Executivul prin înţelepciunea sa a zis, haide să
punem şi asimilate sau cu efect similar al acestora. Deci de aceea nu ne mărginim vag la
cele din lege, pentru că cele care sunt în lege sunt oricum interzise şi nu este nevoie de o
hotărâre de consiliu în mod expres ca să interzicem activitate de vânzare a acestora. Legea
este imperativă în această privinţă, noi ne referim pe de altă parte şi la cele care v-am zis
sunt identificate dar nu sunt listate în anexele de la Legea nr. 339/2005.
Dl Tulugea: În spiritul ideii pe care l-aţi prezentat, consider că este bine să
lăsăm aşa proiectul de hotărâre, deci acest termen este foarte folosit ...
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Dl Dina: Deci, cu etnobotanica.
Dl Tulugea: În mass media, deci toată lumea ştie exact la ce să referă,
pentru că altfel s-ar putea să dăm această hotărâre de pomană.
Dl Moisă: Îl respect pe domnul consilier Avramescu care este un coleg
foarte documentat şi aplecat asupra problemelor consiliului, are perfectă dreptate, însă aş
vrea să mergem pe ideea enunţată de domnul Primar în sensul că este o bătălie
permanentă şi va fi în continuare şi atâta timp cât nu sunt clasificate să lăsăm şi această
denumire, care este uzuală, care este în mass media, să nu ne trezim că undeva apare
numai firma etnobotanice, domne nu scrie nicăieri, iar eu vând altceva, produse
etnobotanice, adică să nu permitem nici un fel de fisură până când se reglementează şi
atunci vom proceda conform reglementărilor, adică adoptând acele ...... propun să
rămână totuşi formularea din proiect.
Dl Cursaru: Tot în spiritul a ceea ce spunea şi colegul consilier domnul
Moisă, dar şi în faza în care este proiectul prezentat, aş vrea să vă spun că apariţia acestor
plante iniţial au fost într-o formă de eludare vis-a-vis de lege şi atunci spun, eu nu am
venit cu o plantă cu efect halucinogen ci cu o plantă etnobotanică folosită pentru baie
care stimulează pielea şi tonifică circulaţia sau ce vreţi dvs. Deci, părerea mea este că
ulterior după ce noi vom clasifica etnobotanic, halocinogen, psihotrop şi cum vreţi va
mai exista ulterior şi o altă denumire a unor plante până va exista o clasificare certă şi
atunci eu propun să lăsăm acest proiect aşa cum a fost el creat în evitarea directă, pentru
că tagma este să spui etnobotanic interzis, nu psihotrop, halucinogen .... Deci, media va fi
mult mai, influenţa practic pe media va fi faptul că etnobotanic este interzis.
Dl Văduva: Pentru afirmaţiile domnului Darabont, ţin să-i reamintesc că de
etnobotanice şi de substanţele interzise ne apără legea, dar de parlamentarii care folosesc
minore în scopuri personale pentru obţinere de plăcere, parlamentarii Sociali
Democraţi ........., nu dar poate se gândeşte domnul Darabont să ia o iniţiativă ....
Dl Darabont: Poate că a fost tot un efect al etnobotanicilor, deci împuşcăm
doi iepuri dintr-un foc.
Dl Spiridon: Stimaţi colegi, haideţi să tranşăm un pic subiectul altfel. Dacă
acest termen nu există nici măcar în dicţionar de ce să ni-l însuşim? Că l-a spus cineva
din presă? Îmi asum răspunderea că a spus o tâmpenie. Cum de exemplu astăzi la
emisiunea de dimineaţă titlul era “ce ne spune ziarele”. Nu o să pot să îmi însuşesc
această frază niciodată. Dacă a spus o tâmpenie, da de ce să o repetăm? Că este la modă
şi că o spun ziarele. Iertaţi-mă, nu prea îmi vine să particip.
Dl Dina: Domnule Darabont, în virtutea dreptului la replică vreţi să mai
adăugaţi ceva?
Dl Darabont: Nu. Este invidie domnule preşedinte.
Dl Flămânzeanu: Este o invidie etnobotanică.
Dl Bâldea: Sunt pentru păstrarea textului în forma iniţială şi vă rog să
reţineţi că nu se vorbeşte de plante etnobotanice, sunt substanţe etnobotanice. Şi este
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foarte corect. Substanţele etnobotanice sunt acizi aromatici care sub eticheta că
înlocuiesc teiul, lămâiul ş.a.m.d. se vând. Deci, substanţele etnobotanice există. Sunt
chimicale care se vând sub emblemă de plantă. Lăsaţi textul aşa cum este, că este foarte
bun.
Dl Dina: Domnul Bâldea am înţeles.
Domnule Flămânzeanu vroiaţi să vă înscrieţi la cuvânt. Nu, mulţumesc. Bine.
Domnul Avramescu, haideţi să aveţi finalul că de la dvs. a început discuţia.
Dl Avramescu: Nu am vrut să creez o discuţie, am vrut să fiu corect cu
textul. În practică problema va fi în felul următor. Vine o ciupercă dintr-un colţ al lumii,
nestudiată, neanalizată din punct de vedere medical-chimic, ea nu este băgată pe nici o
listă şi nu este dovedit vreun efect al ei şi este foarte greu să interzici comercializarea
unei astfel de plante până nu dovedeşti din punct de vedere ştiinţific un efect psihotrop
sau halucinogen. Va fi un alergat după iepuri în permanenţă. Puteţi să lăsa-ţi textul aşa,
nu face rău.
Dl Primar: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte. Cred că cea mai bună
soluţie este să lăsăm textul aşa şi lupta noastră trebuie să fie permanentă. Asta este clar.
Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Dl Dina: Da. Conform opiniei general exprimate în acest moment textul o
să rămână în această formă, iar ulterior să vedem cum va fi primit şi pe urmă o să vedem
cum procedăm în continuare. Dacă mai există dezbateri generale? Dacă nu, intrăm pe
dezbaterea pe articole.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în
unanimitate de voturi.
Din punctul nostru de vedere am epuizat ordinea de zi, dacă domnul Primar vrea
să mai adreseze consiliului...
Dl Primar: Încă o dată mulţumesc tuturor consilierilor care au participat la
această şedinţă şi pe data de 25 noiembrie şedinţa ordinară din luna noiembrie şi pe 9
decembrie şedinţa ordinară din decembrie. Este o dată la care ne-am gândit împreună cu
Direcţia Economică pentru a face ultima rectificare din an. Deci, rog încă o dată să vă
faceţi calendarul ca să putem să organizăm cât mai bine aceste două şedinţe, ultimele
două şedinţe din an. Dacă vă face plăcere pe 9 decembrie bem şi o apă minerală după
şedinţă pentru că am închis încă un an şi cu speranţa că noul an va aduce timpuri mai
bune. Vă mulţumesc.
Dl Dina: Şi noi vă mulţumim pentru invitaţia din luna decembrie. Stimaţi
colegi vă urez o seară frumoasă.
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