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PROCES VERBAL 

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică de pe lângă      

Consiliul General al Municipiului București                                              

din data de 25 ianuarie 2023, ora 11:00 

 

Ședința a avut loc la sediul Instituției Prefectului Municipiului 

București, strada Batiște nr. 13, au participat toți membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică București (12 fizic și 3 online). 

Domnul prefect Toni Greblă 

Bună ziua! Bine ați venit în noul sediu al Prefecturii Municipiului 

București, cu această ocazie o să fiți la curent și cu activitatea Prefecturii. 

Noțiunea de ordine publică trebuie să o înțelegem într-un sens mai larg al 

cuvântului trebuie menținută în parametrii normali și instituția ATOP-ului 

are deja o mică istorioară, funcționează de la începutul anilor 2000 și a 

dobândit o capacitate de acțiune și sunteți practic legătura dintre instituțiile 

deconcentrate care efectiv asigură aceste servicii și instituția deliberativă 

la nivelul Municipiului București care este Consiliul General al Municipiului 

București și care adoptă actele normative necesare bunei funcționări în 

ceea ce privește ordinea publică. Aici avem și atribuții comune deoarece 

și Prefectura are atribuții în acest domeniu, există o colaborare foarte bună 

între Instituția Prefectului și ATOP. Vreau ca în urma fiecărei întâlniri să 

rămânem și cu ceva activitate, lucrul cel mai greu la nivelul capitalei este 

colaborarea interinstituțională, cea mai deficitară activitate este cea în 

care sunt antrenate și autoritățile publice locale. Există o inapetență, și îmi 

asum tot ce spun a majorității primarilor de sector, inclusiv a primarului 

general în a colabora pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi 

rezolvate de o singură instituție și până când nu o să înțelegem acest 
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principiu nu o să avem niciun rezultat remarcabil și asta se răsfrânge 

asupra activității tuturor. Stărui în a vă încuraja pe toți în a realiza că fără 

colaborare interinstituțională, fără o colaborare și personală pentru că este 

bine să ne cunoaștem unii pe alții și să colaborăm folosind inclusiv relația 

personală în interesul activității, până atunci nu vom obține rezultate 

concrete și ca să nu polemizez foarte mult vă dau și un exemplu care este 

din păcate foarte actual: acea întâmplare tragică de acum câteva zile cu 

colega dumneavoastră, cei care lucrați la Primărie, care și-a găsit un 

sfârșit tragic la marginea sectorului 6. Autoritățile au început să paseze 

răspunderea, primul lucru care trebuia făcut la o oră, două, după ce s-a 

întâmplat ce s-a întâmplat era să se așeze toți la aceeași masă să 

găsească mijloace astfel încât, pe de o parte să prevină ca în acea zonă 

să se mai întâmple ceva asemănător, sau în alte zone la fel de sensibile 

și al doilea lucru este să liniștească și opinia publică pentru că și ea are 

nevoie de asigurări că așa ceva nu se va mai întâmpla prin măsurile pe 

care le-au luat toți cei cu atribuții în domeniu.  

Domnul Daniel Rășică 

Știți ce a generat chestia asta? De duminică dimineață cetățenii 

sună la dispeceratul nostru, am peste 200 de sesizări de la cetățeni, 

dumneavoastră ați spus foarte bine că cineva trebuie să ia presiunea 

pentru că necoordonându-se, pe mine mă asasinează, numai ieri am avut 

170 de apeluri . 

Domnul chestor de poliție Bogdan Berechet 

Și noi avem! Au fost mușcați de câini ca niciodată! 

Domnul Daniel Rășică 

90% dintre ele nu s-au confirmat, alergăm de 2 zile prin tot 

Bucureștiul.  
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Domnul prefect Toni Greblă 

Dincolo de nemulțumirea mea, nemulțumirea mea este că nu putem 

să realizăm ceea ce ne cer cetățenii datorită faptului că unii, și numai sunt 

deloc politicos, unii își închipuie că au funcții pe persoană fizică, ele nu 

sunt pe persoană fizică sunt pe instituție iar instituția trebuie să colaboreze 

cu celelalte instituții din Municipiul București. Nicio instituție singură nu 

poate să rezolve niciun fel de problemă fie ea și cât de măruntă, de la 

ordinea publică, la probleme de urbanism, la problemele care țin de 

încălzire, iluminat public, circulație rutieră și așa mai departe. Puteți să le 

transmiteți Primarilor de Sector că aproape toți au această problemă a 

câinilor fără stăpân. Eu îmi ofer bunele intenții de a organiza, de a urmări, 

să coordonez important este să acționăm și să știm fiecare cum ne 

aducem contribuția la prevenirea unei alte tragedii. Vă dați seama dacă, 

Doamne ferește mâine, poimâine se mai întâmplă ceva similar în capitală, 

ceea ce nu poate fi exclus, de obicei când vine o nenorocire urmează alta. 

Din acest punct de vedere eu îmi exprim bunele intenții de a face în așa 

fel încât să fie luate toate măsurile posibile pentru a diminua efectele și să 

liniștim și opinia publică că lucrurile se mișcă într-un sens bun. Aceasta 

este în ceea privește dorința mea de a determina ca toate autoritățile într-

un anumit domeniu să acționeze în rezolvarea unor probleme cum este 

aceasta, restul activităților cum se întocmește bugetul cu cine îl discută, 

cum îl adoptă, nu este treaba Prefecturii. Anul trecut am constat că 

parcurile sunt într-o stare necorespunzătoare, unele dintre ele sunt deja 

într-o stare jalnică, eu nu vreau să fac politică, nu sunt membru al niciunui 

partid. Trebuia ca serviciul specializat, ALPAB să aibă un buget care să-i 

permită să realizeze acele activități. Sunt multe lucruri pe care le-am putea 

face împreună, sunt multe lucruri care pot fi făcute și de instituții separat. 

Cred, și cu asta o să închei pentru că nu vreau să vă rețin foarte mult, 
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repet tot ce v-am spus până acum, am spus cu bună intenție, aș vrea să 

le transmit tuturor că mi-aș dori să colaborăm pentru a rezolva întâmplarea 

tragică de săptămâna trecută, să-l informați și pe primarul general și pe 

consilierii generali asupra dorinței de colaborare cu instituțiile care au 

atribuții în acest sens. Eu vă mulțumesc, sper ca și în viitor să analizați și 

alte lucruri care trebuie să aibă o rezolvare în comun prin contribuția 

tuturor. Prefectura apreciază activitatea pe care o desfășoară ATOP-ul, 

inclusiv prin desemnarea ca membru a doamnei subprefect Artene care 

este un om cu o experiență foarte mare în administrația publică, când mai 

aveți probleme de dezbătut sau de soluționat și care țin și de implicarea 

Prefecturii, acest sediu vă stă la dispoziție pentru a vă desfășura 

activitatea. Mulțumesc și vă rog să continuați! 

Domnul Daniel Rășică 

Dacă îmi permiteți domnule prefect, dacă tot ați deschis subiectul 

vizavi de nefericitul eveniment de sâmbătă, eu fac apel la instituția pe care 

o conduceți și la dumneavoastră personal, dacă tot trebuie să ne apucăm 

de ceva, vreau să aduc la cunoștință un aspect foarte ciudat pe care 

populația poate nu îl cunoaște: Poliția Locală și Poliția Națională care sunt 

îndrituiți de lege cu atribuții pe fenomenul câinilor cu stăpân, fără stăpân 

nu are acces în acel RECS se cheamă Registrul de Evidentă al 

Microcipării Câinilor, adică eu sunt abilitat să aplic sancțiune pentru lipsa 

microcipării sau pentru că un câine a fost lăsat pe stradă, dar care are 

microcip, mă duc citesc și îmi apare un cod, eu nu pot să identific cine este 

proprietarul pentru că, onor Colegiul Medicilor Veterinari nu a fost de 

acord, am un punct de vedere scris, oficial că domniile lor, Colegiul 

Medicilor Veterinari nu sunt de acord să dea Poliției acces în acest 

Registru. 
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Domnul prefect Toni Greblă 

Au și motivat motivat de ce? 

Domnul Daniel Rășică 

Nu! 

Domnul chestor de poliție Bogdan Berechet 

Vă contrazic, noi avem acces!  

Domnul Daniel Rășică 

Eu Poliția Locală nu am.  

Domnul prefect Toni Greblă 

Numai un pic, hai să fim practici! Dumneavoastră intrați pe 

Ordonanță sau aveți acces direct? 

Domnul chestor de poliție Bogdan Berechet 

Nu, nu! Avem acces direct.  

Domnul Daniel Rășică 

Al doilea aspect: poate reușim în acest București cu sprijinul 

dumneavoastră să ne putem unifica bazele de date, la ce mă refer: eu ca 

să identific un teren viran, să identific proprietarul mă confrunt cu un război 

al hârtiilor care durează minim 30 de zile de la momentul în care eu fac 

solicitarea, după ce identific prin ANCPI trebuie să mă duc către DITL-uri 

să identific cine are rolul fiscal. Există o bază de date la nivelul ANAF-ului. 

Domnul prefect Toni Greblă 

Aveți baza de date a proprietarilor de la ANCPI. 
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Domnul Daniel Rășică 

Aia se pare că am încheiat-o.  

Domnul prefect Toni Greblă 

Rolul fiscal nu vă interesează! 

Domnul Daniel Rășică 

Ba da, mă interesează pentru că de multe ori diferă proprietarul care 

îmi apare în cadastru cu cel care plătește efectiv taxe și impozite. 

Domnul prefect Toni Greblă 

Pe dumneavoastră vă interesează proprietarul, nu cel care plătește.  

Domnul Daniel Rășică 

Vă spun că au apărut, de exemplu pe legea cu fațadele în clădirile 

istorice m-am confruntat. A treia problemă și cu asta închei este necesară 

o prevedere legală ca în situația în care proprietarul refuză să îmi permită 

accesul pe proprietate, eu singura portiță legală pe care o am și legea nici 

nu permite o sancțiune pe chestia asta, singura sancțiune pe care o pot 

aplica e să-i fac o somație să spună cine este proprietarul câinelui și 

necomunicarea acestor date poate fi sancționată în conformitate cu Legea 

nr. 61 de la 200 la 500 de lei și am 80 de cazuri în care a trebuit să dau și-

a treia sancțiune și tot nu s-a rezolvat, iar problema cea mai importantă 

care la un moment dat o să explodeze este cea pe care am și dat-o oficial 

către dumneavoastră cu acel număr, ne-ați solicitat dumneavoastră să vă 

comunicăm numărul de posturi de la Polițiile Locale. Acolo am revenit cu 

rugămintea dacă putem întreprinde niște măsuri să nu mai fim condiționați 

de această nefericită Ordonanță nr. 93/2010 care condiționează numărul 

de posturi ale unei Poliții Locale la 1 la 1000 de locuitori; 1 la 5000 de 

locuitori. 
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Domnul prefect Toni Greblă 

Aveți câteva sute de posturi libere la Poliția Locală a Municipiului 

București, întâi ocupați-le pe acelea. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Domnule prefect, vizavi de ce ați spus mai devreme referitor la 

problemele de colaborare, de care tot aflăm, de la începutul mandatului și 

până acum ne-am confruntat și noi, pe de o parte structura administrativ-

teritorială a Municipiului București favorizează genul acesta de conflicte 

sau lipsa de colaborare, pe de altă parte nici prevederile legii nu sunt 

respectate întocmai sau autoritățile locale nu sunt proactive, nu știu dacă 

știți dar conform legii Consiliile locale își pot înființa un serviciu care să 

gestioneze câinii fără stăpân, dar la nivelul Municipiului București în 

momentul de față doar sectorul 1 are un astfel de serviciu. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Vă contrazic, ați vorbit de Consilii Locale pe legea respectivă că am 

citit-o, se referă la Consilii Locale din țară, în București scrie clar Consiliul 

General al Municipiului București are atribuții pe această speță. Dacă 

Consiliul Local sector 1 a reușit să facă acest lucru, a reușit probabil printr-

un artificiu legal, nu prin respectarea mot a mot a prevederilor legale. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, putem să ne aplecăm asupra prevederilor legale ca să 

înțelegem cine, unde, nu a făcut conform legii, dar aceste aspecte de lipsă 

de colaborare, de neînțelegere a atribuțiilor le-am constatat și noi, și 

această propunere de a cunoaște fiecare instituție mai bine a venit tocmai 

pentru a cunoaște mai îndeaproape activitatea, astfel încât să se 

favorizeze genul acesta de colaborare și să putem să discutăm. Pe de altă 

parte, referitor la propunerea ca din partea ATOP să vină o astfel de 
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solicitare, o primesc cu plăcere și sper ca și membrii să fie de acord pentru 

că decizia o luăm împreună și putem să facem o astfel de 

solicitare/propunere către Primăriile de Sector și către Primăria Capitalei 

cu indicarea instituției pe care o conduceți să coordoneze practic efortul 

acesta de colaborare pe această tematică, dar în același timp reamintesc 

că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism consultativ 

la nivelul Municipiului București, dar cu toate acestea facem demersuri 

astfel încât să transmitem mesajele pe care le convenim împreună aici. 

De exemplu, apropo de aspectele pe care le-ați menționat, în urma 

discuțiilor pe care le-am avut în ședințele ATOP am transmis o solicitare 

către Primăriile de Sector să se achiziționeze sonometre pentru că este 

un singur sonometru în dotarea Poliției Locale a Municipiului București. 

Domnul Daniel Rășică 

Am mai luat unul. Domnul Moraru a spus că nu va vota bugetul dacă 

nu voi avea 10. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Și mă voi ține de cuvânt! Nu cred că bugetul stă în votul meu, dar 

dacă stă în votul meu atunci o să le aveți. Serios, este un angajament! 

Domnul Daniel Rășică 

Avem nevoie și de oameni care să le opereze. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Are 2 butoane: on/off. Vreți să-i trimiteți la studii în Germania?  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Și de asemenea, apropo de activitatea Poliției, Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică a fost gândită inițial să ajute Poliția în desfășurarea 

activității și să găsească lucruri care pot fi îmbunătățite în activitatea 
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Poliției, am constatat, nu am dus demersul la final, am constatat că există 

o colaborare între Poliția Locală a Municipiului București, Polițiile Locale 

de Sector, Poliția Ministerului Afacerilor Interne doar pe partea de 

reglementări rutiere, de gestionare a circulației rutiere, dar sunt multe alte 

aspecte în atribuțiile acestor instituții pe care le gestionează la nivelul 

orașului unde nu se coordonează și asta duce la o exercitare a atribuțiilor 

mai defectuoasă și o rezolvare mai dificilă a sesizărilor. Am avut discuții 

cu reprezentanții Polițiilor Locale, vrem să propunem un Protocol de 

Colaborare între Polițiile Locale ca să abordeze mai multe aspecte decât 

cele referitoare la circulația rutieră.  

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Bun aș vrea și eu să spun ceva legat de problema câinilor și un lucru 

general, în primul rând din punctul meu de vedere, sigur o să îl stârnesc 

pe domnul președinte să dea o replică la asta și am să mă refer la partea 

generică, e o instituție eșuată pentru că de 2 ani de zile scopul principal 

pentru care există ATOP-ul e să facă niște propuneri, niște sugestii dacă 

noi nu putem să coordonăm niciuna din instituțiile de la masă, dar 

semnalele care ar trebui să vină dinspre comunitate via Consiliu ar trebui 

date prin această instituție, și această instituție de 2 ani de zile realizează 

această strategie după ce instituțiile își aprobă deja planurile de acțiune 

pe 2023 pentru că oamenii deja și-au făcut planurile, noi încă nu le-am 

făcut și nu este vina președintelui, deși președintele ATOP o să aibă cu 

siguranță o reacție la lucrul ăsta este vina tuturor că nu reușim să facem 

aceste propuneri încă din octombrie ca să fie gata. Nu vă putem obliga să 

faceți ceva. Și acuma revenind și la observația punctuală legată de câini, 

din nou nu vă pot obliga să faceți ceva pe cei care sunteți responsabili dar 

de 15 ani cred de când am fost și eu pus să tot comentez din poziția de 

ONG-ist că doar asta puteam să fac pe vremea aia, nu că acum ca și 
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consilier general pot să fac mai mult sau mult mai mult, legat de câini avem 

o ordonanță care are mai bine de două decenii, OG 55/2002, în urma unui 

asemenea incident în 2002 s-a dat o ordonanță cu câinii periculoși, vă 

spun doar pe foarte scurt pentru cei care nu știți: există acolo 2 categorii 

de câini periculoși, categoria I și categoria II. La prima unde intră și căinii 

pitbull se spunea că ai 2 lucruri de făcut: dacă ești în posesia unui astfel 

de câine trebuie să-l sterilizezi, și că de asemenea acei câini nu mai pot fi 

comercializați și importați. Consecința acelei ordonanțe era că acele rase, 

cum este pitbull-ul de exemplu ar fi trebuit ca astăzi când vorbim după 20 

de ani să nu mai existe niciunul în România, că dacă îi sterilizai pe ăia și 

nu mai puteai să aduci din import în țară nu mai aveam. Art. 13 vorbește 

că comercializarea lor este faptă penală, și eu mereu când eram în situația 

asta deschideam, acum de față cu dumneavoastră deschid un anunț din 

olx, publicat la ora 11 și ceva, întâmplător urmărind și rămânându-mi de 

atâția ani în cap acest subiect, așa colateral am mai văzut acțiuni prin țară, 

cu procurori, cu descinderi sigur cu jandarmii, cu toată lumea în București 

nu știu, asta nu înseamnă că nu există, dar astăzi când eu vă arăt, cineva 

vinde pitbull în București, deși ordonanța spune că este faptă penală, nu 

este pe niște site-uri mai obscure, ci la prima căutare, nu am căutat în alte 

platforme, deci noi aici vorbim mult, ne vedem, luăm 3.000 de lei că ne 

vedem astăzi dar de întâmplat, nu prea se întâmplă nimic și repet nu o 

spun ca și când eu sunt pe un piedestal și alții sunt de vină, dar mă întreb 

dacă reușim să facem ceva concret atât cât poate să țină cât de cât de 

noi, că nu un pechinez sare și omoară pe cineva, ci câinii cu adevărat 

agresivi și pentru câinii cu adevărat agresivi de bine, de rău avem legislație 

pe care nu o aplicăm, domnule, deloc! Dacă cadrul legal nu e perfect, 

haideți să facem ceva! Vreți să vă dau pe grupul de ATOP anunțul? Cu 

share, vă dau să contactați persoana. Faptul că sunt la vedere înseamnă 

că ei nu au nicio teamă, întâmplător ultimul control a fost la Oradea. 
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Domnule, nu știu, o fi c acolo în apă la Oradea, e filtrată că acolo își fac 

treaba! Mă scuzați, că sunt așa mai coroziv, dar ăsta mi-e stilul, nu știu ce 

să zic. Repet, în 2021 nu am putut să facem că nu am avut întreg 

mandatul, în 2022 așa zisul plan l-am făcut după ce se făcuse primăvară, 

pentru 2023 dumneavoastră aveți planurile făcute, noi nu avem, deci nu 

avem ce să vă recomandăm pentru 2023, poate reușim să facem în 2023 

niște recomandări pentru 2024 și să vi le dăm în septembrie-octombrie, 

niște recomandări, insist, că ATOP-ul nu poate să facă altceva. Cum e și 

cu situația asta legată de căini, ce putem să facem, cu ce putem să vă 

ajutăm?  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Sugestia este bună și în general contribuția dumneavoastră bazată 

pe experiența pe care o aveți. În ceea ce privește planul strategic anual, 

putem să facem din timpul anului diverse propuneri asta a fost 

dintotdeauna o invitație din partea mea pentru toți membrii. Strict legat de 

plan trebuie să respectăm și regulamentul în baza căruia funcționăm 

pentru că nu aș vrea să trimitem un document în septembrie și să primim 

răspuns de la instituții că nu este conform regulamentului, că nu conține 

anumite informații, depindem de rapoartele care nu sunt făcute mai din 

timp de instituții din diverse motive, adică lucrăm în niște limite ale 

regulamentului cu documentele oficiale. Să revenim la propunerea 

domnului prefect, și dacă sunteți de acord să facem o solicitare din partea 

ATOP către Poliție să verifice aceste anunțuri sau să ne dea o statistică 

cu privire la controalele care au fost făcute cu privire la acești câini 

periculoși ca să vedem care a fost activitatea pentru că de multe ori s-a 

întâmplat să abordăm o problemă în cadrul Autorității și după aceea 

domnul Berechet, sau domnul Stegăroiu, sau domnul Șchiopu să vină cu 

activitatea concretă, cu date concrete, câte controale, câte persoane, ce 



12 
 

sancțiuni s-au dat și să vedem cum se desfășoară această activitate, că 

în continuare apar acest gen de mesaje, instituțiile nu pot în mod absolut 

să le prevină. 

Domnul prefect Toni Greblă 

Așa este, însă unele sunt generale, altele ar trebui mai bine 

reglementate. Important e ca pe o temă să existe o dorință și să fie invitați 

toți aceia care concură la rezolvarea acestei probleme, pentru alte 

probleme sunt poate alte instituții. Din păcate singura instituție care poate 

să adune la aceeași masă pe toată lumea este Prefectura. Tot, din păcate 

autoritățile locale nu înțeleg, nu cu deconcentratele am eu o problemă, cu 

deconcentratele nu am niciun fel de problemă, am numai cu autoritățile 

locale care iau orice dezbatere pe care am putea să o facem ca o încălcare 

a principiului autonomiei locale. Rugămintea este să transmiteți acest 

lucru, și în cunoștință de cauză Prefectura este disponibilă oricând să 

ofere bunele oficii ca să încercăm ca fiecare în limitele competenței să 

poată rezolva acea problemă. Încă o dată vă mulțumesc că ați ales 

Prefectura pentru prima ședință din acest an, cu scuzele de rigoare dar eu 

de la ora 12:00 am altceva în program, așa mi-a spus doamna subprefect 

că maxim la ora 12:00 se termină.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Înainte să trecem la următorul punct, la prezentarea doamnei 

subprefect Artene pe care o invit să vină lângă mine, domnule Moraru, 

propunerea concretă, să facem o solicitare ....... 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

ATOP-ul nu are ce să facă decât să atragă atenția asupra acestor 

probleme. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Ați ridicat problema, haideți să ne lămurim, să cerem o situație de la 

Poliție.  

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Nu vreau să întrebăm din urmă, e ca și cu asta: Câți câini s-au prins 

în București? Ce a fost, a fost, hai să vedem dacă pe viitor putem să 

îndreptăm ceva. Dacă dumnealor cred că dacă să ne dea o statistică ajută, 

da, dar să-i pun să mai muncească și pentru noi, nu o simt neapărat 

necesară. 

Domnul chestor de poliție Bogdan Berechet 

În realitate vă spun noi ne-am lovit de niște probleme, Serviciul este 

la început, s-a creat acest Serviciu de Protecție a Animalelor, atenție 

protecție a animalelor, avem și un medic veterinar în cadrul Serviciului, un 

colectiv de 4-5 angajați din sursă externă, mai avem un Șef de Serviciu. 

Problemele vi le spun punctual că le pot ridica atunci când ne lovim de 

niște situații, și în ceea ce privește incidentul de acum un an unde au fost 

niște probleme, probleme pe care noi le-am semnalat vizavi de ASPA și 

anume: dacă sunăm la ora 19:00 nu răspunde nimeni, sunăm cum ni s-a 

întâmplat acum la ora 06:00 a.m. nu răspunde nimeni, ne ducem să 

adunăm câinii în cazul situației de sâmbătă și aici am cerut ajutorul 

colegilor de la Jandarmerie și facem noi o goană vânătorească, noi 

polițiștii, iar ei se adună în mijlocul câmpului ca să-i nu-i vadă presa, să nu 

interacționeze cu presa, acestea sunt niște probleme care trebuie 

dezbătute, noi vrem să transmitem să aibă atenție mai ales în perioada 

aceasta pentru că sunt probleme, și au fost semnalate de către noi, cum 

de altfel, nu stau eu să verific dar se spune că centrele de colectare 

comunitară ar fi pline. Dacă sunt sesizări să vină să-i ridice, de la noi sau 
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de la Poliția locală, dar sunt situații când îi ia de aici și le dă drumul 1 km 

mai departe. Vizavi de ce spuneați, de câinii de luptă noi avem un 

departament în care îi verificăm, avem o evidență a lor, situațiile acestea 

cu olx se monitorizează, dar nu ai cum să stai permanent. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Ascultați-mă, dacă cineva vine și își înregistrează un câine pitbull în 

2022 sau 2023 îl întrebați câți ani are câine ăsta sau de unde îl ai? 

Domnul chestor de poliție Bogdan Berechet 

Este obligat să aibă microcip.  

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Din moment ce din 2002 îi sterilizai pe toți și nu puteai să mai aduci 

în țară, de ce mai sunt? A rămas cățeaua gravidă din 2002? 

Domnul Daniel Rășică 

Haideți să vă spun cum evită! Noi avem Șefa Serviciului de Protecție 

a Animalelor o doamnă doctor veterinar și mi-a atras atenția asupra unui 

aspect: înregistrarea ca și câine periculos conform legii la Poliția 

Națională, pe lângă declarația și carnetul de sănătate mai trebuie să dețină 

un document, se cheamă autentificarea de rasă de la Asociația Kinologică, 

conform legilor din România este singura entitate din România care poate 

să spună că acel câine este pitbull, terrier sau chiuaua, medicul veterinar, 

polițistul nu poate să spună că acela este câine periculos, și atunci ce 

face? Îl declară când se duce la medicul veterinar câine de rasă comună, 

medicul veterinar vă dau iarăși hârtii în acest sens ca să vedeți că nu bat 

câmpii, medicii veterinari spun, domnule noi nu avem niciun fel de obligație 

legală de a atesta rasa și îl înregistrează în carnetul de sănătate ca și 

câine de rasă comună și nici nu se mai duce să-l înregistreze sau îl 
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înregistrează la Poliția Națională ca și câine de categoria a II a și ce 

spuneți dumneavoastră este valabil cu fapta penală doar pentru câinii de 

categoria I, ciobănescul german știm toți e un câine agresiv, e un câine 

care e în dotarea Poliției, Jandarmeriei, conform acestei OG 53, 

ciobănescul german nu este considerat câine periculos, pentru că foarte 

bine a spus domnul Moraru discutăm de niște legi este OG 155 care 

stabilește regimul cu sterilizare, microcipare din 2001. Noi într-adevăr 

când a luat ființă Serviciul de Protecția Animalelor în cadrul Poliției Locale 

noi am avut o campanie masivă în 2019-2020 cu verificarea tuturor 

petshop-urilor, de asemenea se interzice comercializarea de animale vii 

în petshop-uri, dar cum bine spunea domnul chestor Berechet au fost 

înființate Servicii pentru Protecția Animalelor, pentru respectarea 

drepturilor animalelor, nicidecum pentru a lua apărarea oamenilor. Al 

doilea aspect asupra căruia vreau să vă atrag atenția, ok, vorbim de câini 

că e sterilizat, că e castrat că e microcipat asta nu înseamnă că el nu 

mușcă, noi trebuie să discutăm la ora actuală de tot, legea spune foarte 

clar de câine liber pe domeniul public. Faceți un exercițiu și verificați numai 

în anul 2022 câte sancțiuni pe lipsă microcip au dat structurile din 

municipiul București și o să vă spună foarte mult chestia asta, las la o parte 

că aici trebuie politicienii să analizeze puțin, lipsa de microcip se 

sancționează cu amendă între 5.000-10.000 lei, păi dacă ăla are un 

chiuaua și tu te duci și îi dai 5.000 de lei amendă care este minimum de 

amendă, eu vă spun că îl aruncă în stradă decât să îl microcipeze. Adică 

Consiliul Legislativ, grupurile parlamentare să vină să ne întrebe și pe noi 

cu ce ne confruntăm să ne punem în consens, în armonizare, nimic! Iar 

asta e cea mai mare aberație: mă pui să sancționez pe microcipare, pe 

mine Poliție Locală dar nu îmi dai acces în RECS, în Registru, iar domnul 

Berechet nu va putea să îmi dea acces în baza lui conform protocolului pe 

care îl are e doar pentru dumnealor.  
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Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu  

Mă gândesc să vedem care este cauza acestui eveniment tragic, din 

punctul meu de vedere este prezența unor câini în zone unde oamenii își 

petrec timpul. Dacă e să mă întrebați pe mine, aș dori ca ASPA să aibă 

mai multe acțiuni de prindere a acestor câini. Am fost expuși mediatic, noi 

Jandarmeria Capitalei de toate posturile de televiziune acuzându-ne că 

am trimis să prindă câinii fără dotare. Fals! Oamenii mei au fost instruiți să 

aibă dotare individuală, să nu pună mâna pe câini, doar să-i gonească și 

să-i conducă către hingheri. 

Domnul Daniel Rășică 

Și atribuții în acest sens! 

Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu  

Dacă putem să facem o ședință cu ASPA, astfel încât să facem un 

efort comun, stăm o săptămână într-o zonă, stăm pe Lacul Morii o 

săptămână, 2, 3 până când reușim să luăm toți câinii de acolo. Mergem 

după aceea în Parcul IOR, mergem apoi în alte zone unde știm că sunt 

asemenea probleme. Chiar e greu? Nu cred!  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Se face într-o anumită măsură din statisticile care au circulat în 

spațiul public, dar nu cred că aceasta e soluția pentru că e și problema 

câinilor care se întorc în curți și nu ai ce să le faci că e proprietatea privată 

a omului.  

Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu  

Păi, cum, stați un pic și pe o proprietatea privată nu putem intra dacă 

se duc câini acolo? 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Nu. 

Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu  

Luăm ordin de la procuror, dacă e cazul. Eu refuz să cred așa ceva! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Legal nu se poate și până luăm mandat de la procuror .......... 

Doamna subprefect Diana Artene 

Și apare și răspunderea delictuală a deținătărilor. Fac o paranteză 

scurtă ca să adaug că din ceea ce am auzit la televizor s-ar părea că 

aceste adăposturi sunt la momentul acesta la capacitate maximă, dacă e 

adevărat, e o întrebare. Pe de altă parte legislația prevede că dacă într-o 

anumită perioadă nu sunt revendicați există varianta eutanasiei, mai ales 

pentru cei bolnavi. Dincolo de posibilitatea înființării de noi adăposturi sau 

extinderii lor există și varianta depopulării, pe text de lege, astfel încât să 

ai unde să-i duci. Mai există o discuție care trebuie făcută cu sectorul Ilfov, 

cu localitățile limitrofe pentru că înțeleg că și de acolo vin către zone unde 

își găsesc hrană acești câini abandonați. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Din comunicatul Primăriei Capitalei reieșea că adăposturile ASPA 

nu sunt la capacitate maximă. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Dacă nu sunt pline, atunci de ce sunt câini pe stradă? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Există un control al Corpului de Control al Primarului în momentul de 

față o să vedem rezultatele cât mai curând posibil, acum circulă niște 
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informații care nu știm dacă sunt adevărate, sunt mai multe instituții și 

persoane responsabile ca să ducă la o rezolvare mai bună a situației, nu 

e doar Poliția, e vorba și de cetățeni, sunt foarte mulți cetățeni care cresc 

câini și îi lasă liberi e un obicei în toată țară, nu doar în sectorul 6. 

Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu 

Scuzați-mă că vă întrerup! Este un obicei al tuturor de a se duce în 

zona unde sunt câini și să le dea de mâncare. Se formează un obicei al 

lor, noi prin aceste acțiuni putem să sancționăm și acești oameni care nu 

înțeleg că își fac un rău prin hrănirea acelor câini. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Dacă sunteți de acord ca din partea ATOP să trimitem o solicitare 

către Primăria Capitalei, către Primăriile de sector să se strângă cu 

instituțiile care au atribuții cum e Poliția și să discute toate aspectele pe 

care noi le-am discutat acum parțial, mult mai așezat, astfel încât să 

găsească niște soluții. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

M-am aplecat asupra acestei probleme de mai mult timp având 

printre prieteni oameni care activau în cadrul unor ONG-uri pentru 

salvarea animalelor, unii dintre ei i-au strâns și i-au castrat din banii lor 

sau din donații, practic ei suplineau ceea ce ASPA nu reușea să facă. Au 

fost ani de zile în care raportul de activitate al ASPA  80-90% din cheltuieli 

erau pe mașini, salarii și ajungea bugetul din fondurile lor alocate practic 

pentru sterilizarea animalelor doar 8% era destinat pentru sterilizare, ar 

trebui dublată această activitate de sterilizare. ASPA a procedat bine că a 

venit cu campanie de sterilizare gratuită. În străinătate, de exemplu în 

Suedia, dau un exemplu mai exagerat referitor la cai, ca să ai un cal 

trebuie să ai abonament la veterinar, trebuie să ai asigurare pentru cal, 
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trebuie să ai contractul prin care să dovedești că este o persoană 

specializată care se ocupă de cal, e o asigurare că dacă tu pățești ceva 

calul nu o să fie omorât, poate nu o să ajungem la nivelul ală, dar măcar 

ar trebui mișcat ceva ca oamenii să conștientizeze ce obligații au dacă 

dețin un animal. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Corect! Acum este ora 12:30, mai avem o intervenție pe subiectul 

acesta după care o să-i dau cuvântul doamnei subprefect a pregătit o 

prezentare să ne vorbească despre activitatea instituției și al doilea 

subiect nu o să-l mai abordăm astăzi pentru că necesită mult timp și acela, 

rugămintea e să vă aplecați asupra propunerii Primăriei Capitalei să veniți 

cu niște sugestii, observații, întrebări și să discutăm în următoarea ședință 

cât mai aplicat, e un document important. Dezbaterea publică s-a încheiat 

pe 19 ianuarie dar din calitatea de consilieri generali, noi putem aduce 

modificări până intră pe ordinea de zi. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Doar câteva observații legate de câini, noi am dat bani să studiem 

ciorile din Cișmigiu, sigur niciunul dintre oamenii de aici nu e specialist în 

problema animalelor, și tocmai de aceea cred că am putea să găsim la 

Facultatea de Biologie, la veterinari niște oameni care se pricep în chestia 

asta și care nu sunt de la Brigitte Bardot, ci niște oameni integri și care 

spun exact care este situația și cărora putem să le alocăm bani inclusiv de 

la Primăria Capitalei, că repet dacă e o Primărie care a avut bani să 

studieze ciorile din Cișmigiu, apropo asta mi-a adus aminte chiar vreau să 

cer Organizația aia Neguvernamentală, chiar o să vreau să văd ce au 

produs ei de banii ăia, acum mi-am adus aminte, chiar o să vreau să văd 

ce au studiat ei despre ciorile din Cișmigiu, pe ce am tocat noi banii ăștia, 

poate găsim pe cineva să ne facă un studiu profesionist, dacă câinii ăștia 
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sălbăticiți mănâncă din mâna unor oameni, mănâncă din gunoaie lăsate 

pe câmp și așa mai departe. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Vreau să vă spun o chestie referitor la Asociația lui Brigitte Bardot, 

cât și la altele, cred că problema nu sunt câinii, problema o reprezintă 

oamenii care nu se ocupă de câini, câinii nu sunt niște buruieni care au 

răsărit când cineva nu a fost acasă, asociația lui Brigitte Bardot se opunea 

să nu fie omorâți cu barbarie, oamenii sunt problema, nu câinii. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Bun! Haideți să trecem la prezentarea doamnei subprefect Artene. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Plecând de la atribuțiile prefectului, atribuții pe care le regăsim în 

Codul administrativ, pe de o parte, și într-o hotărâre de guvern care 

detaliază atribuțiile Prefecturii, vorbim de HG nr. 906/2020. În principiu 

toate Prefecturile din țară în acest moment au aceeași tipologie de 

organigramă, au aceeași structură, o particularitate a Bucureștiului este 

că în loc de doi subprefecți așa cum sunt în țară, avem trei subprefecți, în 

momentul acesta sunt eu, domnul Tiberius Budai și domnul Jean Badea 

ceilalți doi subprefecți care îl sprijinim cât putem pe domnul prefect Toni 

Greblă în activitatea aceasta. Ca și atribuții principale sunt trei paliere: un 

prim palier este cel juridic pe care îl coordonez, un alt palier este relația cu 

deconcentratele și restul strategiilor guvernamentale, de asemeni ordinea 

publică acest palier este coordonat de domnul subprefect Badea, partea 

de ordine publică rămânând în principiu domnului prefect Toni Greblă în 

coordonare, iar cel de-al treilea subprefect domnul Budai având printre 

atribuții monitorizarea modului de implementare a programului de 

guvernare la nivelul municipiului București. O să fac o paranteză spunea-
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ți la un moment dat că acest UAT care este unitatea administrativă a 

municipiului este gândită astfel încât să apară disonanțe în administrarea 

ei, eu vă spun că nu... 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Poate fi perfecționată. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Lucrurile sunt foarte clare și dacă factorul uman nu ar interveni și nu 

ar fi atât de subiectiv și atât de orgolios sunt convinsă că așa cum este 

gândită structura ar putea să funcționeze, da, e adevărat se pot face 

îmbunătățiri, dar nu ține de legislație neapărat ci de modul în care 

înțelegem să aplicăm legislația și de cum ne raportăm la ea. Pentru 

direcția juridică pe care o coordonez, în afară de cei patru demnitari de 

care am vorbit, evident avem și secretar general din categoria înalților 

funcționari publici care are atribuții pe partea de coordonare a structurilor 

de specialitate, pe partea de arhivă și pe partea de relații publice.  

Pe partea juridică, deci direcția pe care o coordonez cred că în acest 

moment are posturi 27, ocupate 19 și astăzi am fost anunțată că mai sunt 

3 colegi care și-au cerut transferul, o parte la Primăria Municipiului 

București, alții către ministere, motivația principală fiind salariile pentru că 

salariile în Prefectură sunt foarte mici, au rămas cu mult sub nivelul 

autorității publice locale și cu foarte mult sub nivelul celorlalte autorități 

publice centrale, mă refer aici la ministere și atunci locuind în București și 

având ministerul la doi pași lângă și nevoie de resursă umană în 

autoritatea publică, normal că va vor apela la resursa umană deja lucrată 

în Prefectură, aici salariul maxim este de 4.400 de lei bani în mână inclusiv 

norma de hrană, normă care nu va fi inclusă ulterior în partea de pensie 

pentru că nu face parte din acea categorie, atunci când pleci la un salariu 
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de 7.000-8.000 de lei în administrația publică locală sau 9.000 de lei la 

Ministerul Fondurilor Europene nu stai să te gândești de două ori, oricât 

de dragă ți-ar fi munca ta aici, cu atât mai mult cu cât este o activitate  

foarte încărcată pentru că așa statistic pe serviciul legalitate, în momentul 

de față mai avem 3 din 7 posturi ocupate, avem de analizat pe an 28.758 

de dispoziții emise de cei 6 primari de sector plus primarul capitalei în anul 

2022 și un număr de 2.904 de Hotărâri de Consiliu Local plus Hotărârile 

de Consiliu General, deci aceste acte care întră în atribuțiile noastre de 

verificare a legalității, aproximativ 30.000 de acte administrative emise de 

primar sau aprobate de Consiliul General trebuie să fie analizate de 3 

oameni. Alături mai sunt aproximativ 2.000 de petiții doar pentru acest 

serviciu de legalitate care are în atribuții verificarea legalității actelor emise 

de primari și adoptate de Consiliile Locale. Cel de-al doilea serviciu pe 

care îl avem este compartimentul de contencios administrativ unde aveam 

448 de dosare pe rol la nivelul anului 2022 de toate aceste dosare se 

ocupă patru colegi consilieri juridici din care unul în prag de pensionare și 

unul care m-a anunțat astăzi dimineață că pleacă la Ministerul Fondurilor, 

deci în scurt în timp vom rămâne cu 2 consilieri juridici care trebuie să 

managerieze acest număr de dosare, adică 600, împărțiți în 2, împărțiți în 

zile cam cât timp poate aloca fiecare consilier juridic dosarelor pe care le 

are în analiză. Mai avem un departament, respectiv acela pentru aplicarea 

legilor cu caracter reparatoriu, aici avem un număr de 7 consilieri din 

totalul de 10 pe care ar trebui să îl avem, de fapt 6 pentru că unul pleacă 

la Consiliul General al Municipiului București, deci 6 din 10, iar în atribuțiile 

acestui compartiment avem așa: analizarea dosarelor pe Legea nr. 18, în 

acest moment avem un număr de 539 de dosare primite, deci în viitoare 

analiză, din păcate în anul 2022 nu am reușit să facem decât 22 de dosare, 

acestea vin de la Primărie, în anii 1990 ulterior în 1995 și chiar în 1998 au 

fost depuse cereri pentru Legea nr. 18 pentru reconstituirea dreptului de 
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proprietate a celor care l-au pierdut abuziv în perioada comunistă, acele 

cereri sunt analizate de către Comisiile Locale de sector, Comisiile Locale 

transmit Comisiei Municipiului București condusă de prefect, există și o 

Comisie a Municipiului București condusă de primar, Comisia Municipiului 

București condusă de prefect care în urma analizei transmite pe OCPI 

pentru emiterea titlului de proprietate și punerea în posesie a proprietarilor. 

În principiu în acest moment, dincolo de aceste 539 de dosare care încă 

nu au fost analizate, mai sunt pe masa de lucru a subcomisiilor, 

aproximativ  30-40 de dosare pentru fiecare sector în parte, mai puțin 

sectorul 2, cu un număr mai mare la sectorul 4 și la sectorul 5, deci aceasta 

este o parte a activității noastre. O altă parte a activității noastre tot în zona 

reparației este vorba de Legea nr. 9/1998,  Legea nr. 10/2001 și Legea 

290/2003 aici se pune problema  acordării de despăgubiri sau compensaţii 

cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 

urmare a stării de război. În momentul acesta au fost înregistrate pe Legea 

290/2003 un număr de 6.281 de dosare, rămase de soluționat 864 de 

dosare iar pe Legea 290 am avut înregistrate 7.744 de dosare, rămase de 

soluționat 3.624, aici am rămas un pic în urmă pentru că legislativul și-a 

făcut treaba în sensul în care a elaborat legea, dar a uitat să dea și 

normele și să actualizeze normele de aplicare a ei, în sensul în care nu 

sunt actualizate modul de efectuare a evaluărilor și ajungem la situații 

absolut aberante pe care le discutăm aproape la fiecare comisie. Ultimul 

compartiment care este în subordinea mea este Serviciul de Apostilă iar 

anul trecut am un număr de 13.261 de apostile. Cealaltă zonă de mare 

interes a Instituției Prefectului este partea de deconcentrate în momentul 

acesta avem aproape toate posturile ocupate au ca obiective, pe de o 

parte întocmirea planului orientativ anual de acțiuni pentru realizarea la 

nivelul municipiului București a obiectivelor cuprinse în programul de 
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guvernare, de asemeni au obligația să monitorizeze activitatea serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 

administrației publice centrale din subordinea guvernului organizate la 

nivelul municipiului București, aici avem 16 astfel de entități și anume: 

Inspectoratul Teritorial de Muncă București; Agenția Municipală pentru 

Ocuparea Forței de Muncă București; Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor București; Agenția pentru Protecția Mediului 

București; Inspectoratul Școlar al Municipiului București; Direcția 

Regională de Statistică a Municipiului București; Casa de Pensii a 

Municipiului București; Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu 

Spirii” București-Ilfov; Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului 

București; Garda Forestieră București; Comisariatul Regional pentru 

Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov; Agenția pentru Plăți și 

Inspecție Socială a Municipiului București; Direcția pentru Agricultură a 

Municipiului București; Direcția pentru Cultură a Municipiului București; 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București. 

Acestea sunt cele 16 entități deconcentrate care de altfel fac parte 

alături de Instituția Prefectului din Colegiul Prefectural care se întrunește 

lunar și care analizează modul în care s-ar putea dezvolta și integra 

programul de guvernare. În afară de aceste compartimente permanente 

sau la nivelul instituției noastre avem Comisia de Dialog Social; Comitetul 

consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 

Comisia municipiului București privind incluziunea socială; Echipa locală 

de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție 

internațională sau au drept de ședere în România, precum și a cetățenilor 

statelor membru ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a 

cetățenilor Confederației Elvețiene, la nivelul Municipiului București; 

Comisia pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017-
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2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 

școlar; Grupul de lucru al instituțiilor și autorităților publice locale pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ; Comisia de examinare și avizare a 

proiectelor de buget și situațiilor financiare ale SPD; Comisia de atribuire 

de denumiri a Municipiului București; Activități privind emiterea/refuzul 

Acordului pentru folosirea denumirii, prevăzută de Legea nr. 26/1990 

privind registrul comerțului; Comisia mixtă pentru combaterea buruienii 

ambrozia; Grupul de lucru mixt pentru romi de la nivelul municipiului 

București. 

Tot de la Prefectură dăm persoane în Comisia pentru exproprieri, de 

la Prefecturi dăm specialiști pentru concursuri, acolo unde ANFP-ul nu 

poate să-și trimită specialistul. Am uitat Legea nr. 10 pe care noi o 

analizăm, dispozițiile primarului pe care noi le analizăm și toate aceste 

lucruri cu 55 de persoane plus demnitarii remunerați așa cum v-am 

povestit.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Vă mulțumim pentru prezentare! Îmi pare rău să aud că și la 

Prefectură există această lipsă de personal pe care am auzit-o și la alte 

instituții mai ales că multe din aspectele de care discutați sunt foarte 

importante. Sunt curios, salarizarea personalului Prefecturii nu a mers 

împreună cu cea a personalului din Guvern? 

Doamna subprefect Diana Artene 

Noi suntem considerați de Legea 153/2017 ca fiind structură 

teritorială, fiind structură teritorială nu suntem nici în căruță, nici în 

teleguță, nici autonomie în sensul stabilirii propriilor salarii, nici la nivel 

central, nu merităm chiar dacă aparent cam asta am fi. Prin urmare 
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suntem undeva la nivel subcentral adică teritorial, am făcut cel puțin 4 

memorii la diverse structuri de la Ministerul de Interne, la Camera 

Deputaților, la Ministerul Dezvoltării pentru rezolvarea problemei 

salarizării și nu am primit niciun fel de feedback. Am avut o întâlnire cu un 

secretar de stat de la Ministerul Muncii care mi-a spus că la acest moment 

nu se pot face niciun fel de demersuri nici pe Ordonanță de Urgență, nici 

pe altă formă întrucât există un proiect de modificare a legislației în 

domeniul salarizării care ar trebui să intre în dezbatere publică, și după în 

Parlament și s-ar face un pic de dreptate. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Haideți să discutăm de ATOP că eu sunt consilier general.... 

Doamna subprefect Diana Artene 

Și aveți 1.400 lei...... 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Și mai sunt și în alte Comisii și Comitete care nu vreau să fiu 

exagerat, nu îmi iau chiar jumătate de lună dar niciodată mai puțin de o 

săptămână, e minim o săptămână ce îmi ia mie activitatea acesta, dacă 

ar fi să fiu full time ar fi 4.000 de lei că așa calculez, și pot să mă plâng și 

eu.  

Doamna subprefect Diana Artene 

Nu vă plângeți, dar în același timp v-aș spune foarte clar alegerea a 

fost a dumneavoastră. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Este o mare onoare să deservești bucureștenii dar nici la noi lucrurile 

nu sunt mai bune și noi tocmai o să votăm mărirea salariilor angajaților din 

Primărie.  
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Dacă sunt alte întrebări sau observații vizavi de ce ne-a prezentat 

doamna subprefect?  

Domnul general de brigadă Ionel Stegăroiu 

Eu nu vreau decât să apreciez stilul dumneavoastră didactic de a 

prezenta lucrurile.  

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Eu am o singură sugestie, mai ales că am înțeles că e în 

coordonarea dumneavoastră privind avizarea legalității actelor 

administrației locale, fără nicio trimitere, întâmplător cei patru colegi ai mei 

au fost toți președinți de ședință pentru diverse durate, am și eu un ”of”, 

poate vă uitați și cum o parte din ședințe, de exemplu anumite puncte pe 

final rămân fără cvorum dar continuă. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Secretarul general are obligația potrivit prevederilor legale să 

suspende ședința, vă spun asta în calitate de secretar general suspendat. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Și de asemenea cum se iau pauze, din punctul meu de vedere citind 

legea și regulamentul .... 

Doamna subprefect Diana Artene 

Nu aveți voie la pauze decât votate pentru un anumit termen și 

numai dacă sunt trecute în regulament. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Eu nu sunt împotriva pauzelor, dar din punct de vedere legal și dacă 

vreodată vine unul, uite se votează un PUZ sau ceva după vreo pauză de 
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asta o să spună că PUZ-ul era ilegal că ședința s-a terminat când s-a luat 

pauză, că pauza a fost acordată ilegal și prin urmare cine a părăsit sala 

să facă orice, atunci trebuia să se constate că ședința nu mai are cvorum 

și că orice s-a votat după aia, eu din această perspectivă insist, nu că sunt 

eu vreun mare sfânt și vreau să respectăm pe dungă legea. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Dar, domnul Moraru când se calculează voturile rezultă un număr de 

peste 50+1 consilieri. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Nu știu cum este la Consiliul General vă spun din perspectiva 

Consiliului Local sector 4 unde niciodată în momentul în care au rămas 

mai puțin de 14 în sală cât era cvorumul necesar pentru ședință nu a 

continuat ședința. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Voiam să vă întreb și eu am constat și eu ce spune domnul Moraru, 

dar am constatat acest aspect la ultimul punct: Întrebări și Interpelări, unde 

numai era altceva de votat. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, acolo da, acolo într-adevăr se întâmplă. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Dacă de exemplu s-a terminat ordinea de zi, s-a ajuns la Întrebări și 

Interpelări, ultimul punct care în general sunt adresate aparatului executiv, 

dacă președintele de ședință constată că nu mai este cvorum închide 

ședința? 
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Doamna subprefect Diana Artene 

Da, închide ședința și atunci consilierii generali/locali sunt privați de 

posibilitatea de a adresa întrebări direct aparatului de specialitate, altfel 

decât în scris. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Am avut ședințe care trebuiau să înceapă la prima oră și pentru că 

în Primărie e sat fără câini și documentele nu erau gata am amânat ședința 

o oră și încă o oră, dar atenție convocarea are o dată, un loc și o oră. 

Problema e că tot ce s-a votat după aceea este susceptibil. 

Doamna subprefect Diana Artene 

Putem aștepta un sfert academic, demn de balcanismul în care trăim 

dar ........... 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Problema este tot ce s-a votat după aia este susceptibil? Repet că 

nu e vorba de mine, e vorba de unul care la un moment dat se supără pe 

ce se votează acolo. 

Doamna subprefect Diana Artene 

La fel de susceptibil este de atacat acele proiecte de hotărâri, acte 

normative pe care toate sectoarele și Primăria Capitalei le votează fără să 

le fi pus pe ordinea de zi. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Bineînțeles! 

Doamna subprefect Diana Artene 

Legislația din România este stufoasă, are foarte multe suprapuneri 

prin urmare posibilitatea de înțelegere a unui text altfel decât dacă ești un 
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jurist bine pregătit și ai multe cunoștințe să știi că a mai apărut ceva acum 

un milion de ani care leagă de textul pe care îl citești nu poate duce la o 

aplicare corectă a legislației, din păcate în momentul în care citim un 

articol și credem că aia e aplicarea legii, greșit! 

Domnul Daniel Rășică 

Puteți să vă aplecați experiența de jurist pentru ședința următoare a 

ATOP-ului cu privire la un aspect? Vorbim de tulburarea ordinii și liniștii 

publice, Comisie Locală de Ordine Publică, Autoritate Teritorială de Ordine 

Publică, vă rog dați-mi și mie actul normativ în care este definită ordinea 

publică în România așa cum este în Franța, în Germania. Vorbim de 

ordine publică, dar atenție! Propun asta către Parlamentul României. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Sunt discuții libere acum, ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru 

participare! 

Doamna Maria Andreescu a precizat că transmisia ședinței nu a 

avut o sonorizare corespunzătoare. 


