
 

 

  

 

 

 

Parcul Lumea Copiilor a fost salvat în nenumărate rânduri. Cu toate acestea, în continuare se 

desfășoară lucrări și sunt autorizate noi șantiere 

 

 

În cadrul proiectului Instrumente pentru accesul la justiție al ONG-urilor, Asociația Salvați 

Bucureștiul oferă îndrumare organizațiilor non-guvernamentate pentru a proteja, cu ajutorul 

mecanismelor juridice, valorile pentru care s-au înființat. 

 

Pe str. Pridvorului nr. 28, sector 4 București, în 2013 au fost autorizate lucrări de construire a 

unui complex rezidențial S+P+2E+M format din 6 tronsoane de două tipuri tip A și tip B, terenul 

din parcul Tineretului fiind deținut de Mărioara Micșunescu. Pentru a demara șantierul, era 

necesară defrișarea zonei, însă Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Generale a refuzat 

emiterea unui aviz de defrișare. În consecință, Mărioara Micșunescu a dat în judecată Primăria 

Municipiului București pentru a o obliga să emită avizul, însă Tribunalul a respins acțiunea. În 

cadrul procesului, în faza de recurs, au intervenit Asociația Salvați Bucureștiul, Fundația Eco-

civica și Asociația de proprietari Bloc 13, sc. 1, 2, 3, iar Curtea de Apel București a menținut 

soluția pronunțată de Tribunal, în sensul de a nu obliga Primăria să emită aviz de mediu. 

Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea tuturor căilor de atac formulate. Între timp, 

defrișările au fost efectuate în mod nelegal, iar o parte din construcții au fost ridicate. 

 

În continuare, Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Eco-civica au solicitat instanței sistarea 

de urgență a lucrărilor de construire și defrișare, prin ordonanță președințială. Judecătoria Sector 

4 admite în parte solicitarea reclamantelor, obligând pârâtele (Micşunescu Mărioara si S.C. 

Construcții Locuințe Noi CHI SRL) să suspende defrişarea de arbori pe terenul situate în 

Bucureşti, str. Pridvorului nr.  28, sector 4.  Soluția este definitivă, fiind menținută de Tribunal. 

 

Asociația Salvați Bucureștiul, Fundația Eco-civica și Asociația de proprietari Bloc 13, sc. 1, 2, 3 

au inițiat, împotriva Mărioarei Micșunescu, S.C. Construcții Locuințe Noi CHI SRL, Primarul 

Sectorului 4 Cristian Victor Piedone Popescu și Agenția pentru Protecția Mediului București, un 

proces prin care solicitau obligarea acestora la readucerea terenului la situația inițială. În concret, 

se dorește refacerea cadrului natural al zonei defrișate ilegal și desființarea lucrărilor de 

construire realizate în baza autorizațiilor de construire nr. 804/1777 si 37064/26.10.2012 pe 

amplasamentul în suprafață de 20.107 mp situate în str. Pridvorului nr. 28, sector 4, București. 

Dosarul încă se judecă la Judecătoria Sectorului 4. 

 

În continuare, Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural, una 

dintre beneficiarele proiectului Instrumente pentru accesul la justiție al ONG-urilor, a inițiat un 

proces pentru a suspenda autorizația de construire și Hotărârea de Consiliu Local care aprobă 

Planul Urbanistic de Detaliu în baza cărora s-au realizat lucrările în Parcul Lumea Copiilor. 

Acțiunea a fost câștigată la Tribunal, drept pentru care lucrările de construire sunt suspendate 

începând cu 16 octombrie 2015. Hotărârea a fost atacată cu recurs, însă suspendarea lucrărilor 

subszistă până la soluționarea acestei căi de atac.   

 



 

 

  

 

Tot Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural  a inițiat un dosar 

pentru anularea actelor nelegale în baza cărora s-au efectuat lucrările. Deocamdată dosarul încă 

se judecă la Tribunal. 

 

Str. Pridvorului nr. 28 nu este singurul caz de construire pe spațiul verde din Parcul Tineretului. 

În zonă mai sunt aprobate prin hotărâre de Consiliu General Planurile Urbanistice Zonale 

Dâmbului nr. 74 și Pridvorului – Gura Ocniței, precum și numeroase Planuri Urbanistice de 

Detaliu care permit efectuarea de construcții.  

 

Așa cum s-a demonstrat anterior, o acțiune energică în instanță poate suspenda lucrările nelegale, 

dezideratul fiind ca, pe viitor, aceste situații să poată fi prevenite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazul prezentat a fost initiat  in cadrul proiectului  Instrumente pentru accesul la justitie al ONG-urilor, finantat 

prin granturile SEE, 2009-2014, in cadrul Programului Fondului ONG in Romania. Continutul acestui comunicat 

nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE, 2009-2014. Pentru informatii oficiale despre 

granturile SEE si norvegiene, accesati www.eeagrants.org. Pentru informatii despre Fondul ONG 

accesati www.fondong.fdsc.ro. 

 

http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/

