
Către:  Parlamentul Romaniei 
În atenţia: Primului Ministru, Ministrului Mediului, Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor şi Preşedintelui Comisiei pentru Administraţie Publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
Subiect: Legislaţia pentru spaţiile verzi intravilane 

   
 

 
Stimaţi domni, 

 
Vă număraţi printre politicienii care reprezintă sau susţin un model de 
indiferenţă privind spaţiile verzi. 
 
Parlamentul, statul şi autorităţile au în realitatea românească un singur obiectiv: 
înlesnirea afacerilor pentru un număr limitat de persoane, colegi de-ai 
dumneavoastră sau chiar dumneavoastră. Vă reamintesc, şi îmi asum această 
afirmaţie, dumneavoastră daţi dovadă de o astfel de atitudine prin neimplicarea 
în rezolvarea situaţiei spatiilor verzi din România sau chiar prin permiterea 
afacerilor imobiliare negândite ce lasă natura distrusă. Obiectivele comunitare 
sunt neîndeplinite prin transformarea lor în acţiuni, realizări, sau nici chiar prin 
promulgarea unor legi viabile.  
 
Există în acest moment trei iniţiative privind spaţiile verzi: 
 

1. OUG 114/2007 privind interzicerea construcţiilor, strămutarea ori 
distrugerea spaţiilor verzi 

2. legea 24/2007 privind definirea spaţiilor verzi 
3. legea 33/1994 privind declararea de utilitate publică a parcurilor publice şi 

naturale, grădinilor botanice, grădinilor zoologice şi bazelor de agrement 
 
Toate aceste iniţiative sunt împotmolite în Comisia de specialitate (Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 
situaţia incertă a lor permiţând distrugerea treptată a spaţiilor verzi intravilane. 
 
Efectul acestor acţiuni este: o populaţie bolnavă, o populaţie care în loc să 
muncească pentru a plăti taxele, îşi petrece timpul prin spitale încercând să 
îşi recapete puterea de muncă!  
 
În acelaşi timp, există o multitudine de proiecte destinate remedierii efectelor 
indiferenţei şi ignoranţei dumneavoastră, proiecte care fac ceea ce statul nu 
numai că nu face, dar şi îngreunează: refacerea şi protejarea naturii, 
distruse prin defrişări la care autorităţile au fost părtaşe. Proiecte realizate 
de către tineri care nu respectă aşa-zisa activitate a dumneavoastră şi raţiunea 
aşa-zisei munci a dumneavoastră. 
 



 
 
 
Deoarece NU ne arătaţi implicare, îngrijorare sau măcar conştientizare a situaţiei 
actuale a spaţiilor verzi intravilane de pe teritoriul României, vă transmitem că nu 
acceptăm să suferim, tot noi, pentru interesele dumneavoastră. Nu dorim să 
permitem afaceri şi satisfacerea unor interese ale dumneavoastră şi/sau ale 
colegilor dumneavoastră, finanţate pe sănătarea noastră.  
 
Vă solicităm să vă interesaţi de situaţia actuală a mediului şi să asiguraţi 
promulgarea celor trei iniţiative legislative, într-o formă performantă şi realmente 
benefică naturii, prin sesizarea şi monitorizarea comisiei de specialitate şi a 
organismelor împuternicite să implementeze prevederile acestor legi. Vă 
solicităm să vă implicaţi până la atingerea cel puţin a standardului de 26 mp 
spaţiu verde pe cap de locuitor, standard recomandat de Uniunea Europeană. 
 
 
 
Semnatari 
 
 
 



Petiţie pentru legislaţia spaţiilor verzi intravilane (semnături) 
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