
În atenţia:  
 
Dlui Calin Popescu Tariceanu, Primul Ministru al Romaniei 
Dlui Attila Korodi, Ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
Dlui. Bogdan Olteanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Dlui. Relu Fenechiu, Preşedintelui Comisiei pentru Administraţie Publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  
Membrilor Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 

 
Stimate doamne, 
Stimaţi domni 
 
 
Deşi Ministerul Mediului a emis OUG 114/2007 privind interzicerea 
schimbării destinaţiei, reducerii suprafeţei ori strămutării terenurilor 
amenajate ca spaţii verzi încă din noiembrie 2007, aceasta nu a fost 
adoptată nici până în prezent de către Comisia de specialitate din Camera 
Deputaţilor. (Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic) 
 
Societatea civilă este profund nemulţumită de acest lucru şi de faptul că, 
deşi ordonanţa este în vigoare, prevederile ei nu sunt respectate de cei 
obligaţi să facă acest lucru. Mai mult, această ordonanţă este în pericolul 
de a fi modificată cu amendamente ce permit perpetuarea abuzurilor 
asupra spaţiilor verzi. 
 
O descriere sumară a situaţiei spaţiilor verzi din localităţile urbane din România 
este următoarea: 
 

1. Porţiuni din parcurile publice, sau chiar parcuri întregi, sunt retrocedate în 
continuare şi betonate pentru materializarea unor proiecte imobiliare, 
acţiuni ilegale conform prevederilor OUG 114/2007!  

2. Spaţii verzi din vecinătatea unor blocuri devin arii construibile fără a 
fi solicitat acceptul riveranilor care au dreptul la o opinie şi la o Dezbatere 
Publică obligatorie (conform Convenţiei de la Aarhus semnată de 
România) sau prin sfidarea acţiunilor de protest ale acestora adresate 
autorităţilor locale; aberaţia merge până la construirea unor blocuri la 
distanţe de 2-3 m de cele vechi! 

3. Se dau avize de construire pe suprafaţa parcărilor dintre blocuri, 
conţinând de multe ori şi un aliniament cu vegetaţie, sau pe spaţii de joacă 
pentru copii! 

4. În prezent, unui locuitor al Capitalei îi revin cca 8,5 mp de spaţiu verde, 
existând sectoare precum sectorul 6 unde unui locuitor îi revin sub 3mp! 



5. Numai de pe aliniamentele stradale lipsesc 600.000 de arbori, conform 
unei estimări realizate de Fundaţia Eco-Civica. 

6. Însăşi Primaria Municpiului, care este datoare să apere interesele 
cetăţeanului, taie arbori din aliniamentul stradal pentru interese comerciale 
(cazul cursei de Formula 3 din jurul Palatului Parlamentului). 

 
Astfel, ordonanţa 114/2007 a fost înaintată pentru a stopa aceste precedente 
dezastruoase pentru sănătatea noastră şi a copiilor noştri. Prevederile ei 
interzic schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţei ori strămutarea 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi (prevăzute sau nu ca atare în 
documentaţiile de urbanism). 
 
Pe lângă aceasta iniţiativă crucială pentru spaţiile verzi, există alte două 
iniţiative de o importanţă majoră, blocate şi ele în aceeaşi Comisie: 
 

• legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
intravilane 

• legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
având aduse în februarie 2008 amendamente pentru declararea de 
utilitate publică a parcurilor publice, grădinilor botanice, 
grădinilor zoologice şi bazelor de agrement (lucru care ar face 
imposibilă construirea pe aceste spaţii) 

 
Pe lângă iniţiativele legislative menţionate, nu sunt respectate nici legi 
funcţionale precum: 
 

• Regulamentul de Urbanism care nu permite schimbarea încadrării 
urbanistice a zonelor verzi (V). 

• HCGMB nr 10/2001, care prevede ca arborii defrişaţi legal să fie 
compensaţi cu alţi patru iar cei defrişaţi ilegal să fie compensaţi cu 
zece puieţi. 

• Codul Silvic, care nu acceptă schimbarea destinaţiei zonelor 
împădurite sau construirea unor obiective în pădure decât în stricte 
condiţii şi nu mai mult de 200mp la un hectar de pădure. 

 
Efectul acestor acţiuni este: afectarea fizică şi psihică a populaţiei. Populaţia îşi 
petrece din ce în ce mai mult timp prin spitale, încercând să îşi recapete puterea 
de muncă! Bucureştiul este un campion european absolut în acest domeniu.  
 
 
Ca atare, vă solicităm: 
 

1. Să deblocaţi urgent iniţiativele legislative necesare protejării spaţiilor 
verzi în favoarea cetăţenilor. 

 



2. Să asiguraţi adoptarea de urgenţă a OUG 114/2007 în forma în care 
ea este în vigoare, ordonanţă care asigură transpunerea legislaţiei 
UE în domeniu. ! 

 
3. Să intensificaţi urgent controalele şi să urmăriţi în acelaşi ritm 

îndeplinirea atribuţiilor celor abilitaţi în a verifica starea mediului 
înconjurător: Poliţia Comunitară, Jandarmeria, Garda de Mediu, 
organele silvice şi cele ale administraţiei centrale, locale si 
guvermnamentale. Atribuţiile acestora pot fi sprijinite de către ONG-uri 
sau Agenţi Ecologi Voluntari care se dovedesc de bună credinţă şi apţi 
pentru acestă activitate. 

 
În final, vă transmitem că am lansat campania pentru strângere de 
semnături din partea cetăţenilor, privind sustinerea celor 3 initiative 
legislative blocate, şi studiul de sondare a opiniei publice privind situaţia 
spaţiilor verzi, la nivel naţional.   
Vom transmite rezultatele acestor acţiuni în atenţia Parlamentului României, 
Parlamentului European si Agenţiei Europene de Mediu,.  
 
De asemenea, vă aducem la cunoştinţă fapul că, dacă până la 1 iulie 2008 cele 
trei iniţiative nu vor fi adoptate în Comisia de Specialitate, vom organiza marşuri 
de protest în toată ţara, campanii de presă în ţară şi străinatate şi orice alte 
acţiuni considerăm de cuviinţă, pe plan naţional şi internaţional.



Tabel cu semnături pentru petiţia privind legislaţia spaţiilor verzi intravilane din România 
 

 
Nr. crt. 

 
Nume şi prenume 

BI / CI 
(serie şi număr) 
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După completare trimiteţi către: Asociaţia EcoAssist, O.P. 63, C.P. 100, sector 1, Bucureşti 


