GÃ¢ndacul "Croitorul CenuÅŸiu" ar putea bloca lucrÄƒri
de pe Autostrada Sibiu-PiteÅŸti
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DupÄƒ lilieci ÅŸi urÅŸi, gândacii stau în calea construcÅ£iei unei autostrÄƒzi în România. Nu este o glumÄƒ, ci motivul re
putea duce la blocarea lucrÄƒrilor pe Sibiu-PiteÅŸti. În zonÄƒ se aflÄƒ croitorul cenuÅŸiu- o specie de gândac protejatÄƒ d
traseul drumului de mare vitezÄƒ ar afecta dezvoltarea sa. PânÄƒ acum, nimeni nu a luat în calcul aceastÄƒ piedicÄƒ.

DeÅŸi pare un început de fabulÄƒ, povestea gândacilor care stau în calea lucrÄƒrilor AutostrÄƒzii Sibiu-PiteÅŸti este cât se
realÄƒ. Comisia EuropeanÄƒ a trimis României o notificare prin care anunÅ£Äƒ cÄƒ va suspenda finanÅ£area drumului pân
fi remediate o serie de probleme. Printre ele, protejarea gândacului- croitorul cenuÅŸiu.
Lucian Bode, ministrul Transporturilor: Tehnic, noi avem termen trei luni sÄƒ rÄƒspundem Comisiei Europene astfel încât ac
risc sÄƒ nu mai existe. Simplu. Deci nu existÄƒ niciun risc sÄƒ se suspende finanÅ£area acestui obiectiv, pentru cÄƒ aceastÄ
finanÅ£are încÄƒ nu a fost acordatÄƒ. Acest obiectiv merge înainte

Ministrul a fÄƒcut ÅŸi o glumÄƒ pe seama gândacului: "Ne-am lÄƒmurit ÅŸi cu gândacul. De sâmbÄƒtÄƒ numai de gândac
toÅ£i".

Gândacul se aflÄƒ de 14 ani pe lista speciilor ameninÅ£ate dar, spun biologii, îngrijorarea celor de la Comisia EuropeanÄƒ nu
justificÄƒ.
Eugen NiÅ£u, doctor biolog: Morimus funereus este o specie larg rÄƒspânditÄƒ ÅŸi dacÄƒ, prin absurd, ar fi periclitatÄƒ de
autostrÄƒzii, ar fi sub 0,5% din populaÅ£ia Å£Äƒrii, estimat. Cel mai mare pericol nu este autostrada, ci tÄƒierile masive, ch
din ariile protejate

Parcul NaÅ£ional Cozia cuprinde o suprafaÅ£Äƒ de peste 170 de mii de hectare, iar Autostrada Sibiu-PiteÅŸti va trece pe
marginea acestuia, pe o distanÅ£Äƒ de doar câÅ£iva kilometri. De aceea, reprezentanÅ£ii parcului sunt convinÅŸi cÄƒ nici g
croitor ÅŸi nici o altÄƒ specie protejatÄƒ nu sunt puse în pericol de construcÅ£ia viitoarei autostrÄƒzi.
Pavel Prundurel, director Parcul NaÅ£ional Cozia: Este prima datÄƒ când aflu despre aceste probleme, cum spuneÅ£i
dumneavoastrÄƒ. Vine pe marginea Parcului NaÅ£ional, deci evitÄƒ Parcul NaÅ£ional pe margine, pe margine ÅŸi vine spr
Valea Topologului, de unde merge spre PiteÅŸti. Prea puÅ£ine sunt locurile de tangenÅ£Äƒ, aproape nici nu existÄƒ

DeÅŸi primele studii de fezabilitate s-au fÄƒcut încÄƒ din 2008, nimeni nu a descoperit pânÄƒ acum eventualul pericol.
IonuÅ£ Ciurea, AsociaÅ£ia Pro Infrastructura: SÄƒ facem niÅŸte studii pe genunchi, sÄƒ nu ne dÄƒm silinÅ£a aÅŸa cum tr
partea asta de birocraÅ£ie, mai ales în ceea ce priveÅŸte Sibiu-PiteÅŸti pe partea de mediu ÅŸi urmÄƒrile se vÄƒd

Autostrada Sibiu-PiteÅŸti va avea 123 de kilometri. Valoarea sa este de 1,3 miliarde de euro, iar 85% din bani ar urma sÄƒ
vinÄƒ de la Comisia EuropeanÄƒ. DeocamdatÄƒ proiectul nu a fost aprobat la Bruxelles, iar specialiÅŸtii spun cÄƒ lucrÄƒri
începe în acest an.
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