
 

 
 

 

 

 

 

Ministerul Culturii a furnizat avizele emise pentru intervențiile propuse asupra 

monumentelor istorice, la cererea Asociației Salvați Bucureștiul 

 

 

 

Asociația Salvați Bucureștiul și Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) și-au 

propus să afle investițiile din București care ar putea avea un impact asupra mediului, fie acestea 

construcții sau demolări noi, fie modificarea însăși spațiilor verzi. În timpul proiectului 

Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în București, cele două 

asociații au încercat să identifice aceste investiții din timp, să verifice legalitatea și oportunitatea 

lor și să implice comunitățile afectate de aceste intervenții în luarea deciziilor de către autorități.  

 

Pentru a preveni intervenții ireversibile asupra monumentelor istorice, Salvați Bucureștiul a cerut 

de la Ministerul și Direcția pentru Cultură București informații despre avizele emise de aceste 

instituții, care permiteau autorităților locale să autorizeze modificarea sau desființarea imobilelor.  

Aceste informații sunt de interes public potrivit normelor de urbanism și de protecție a 

monumentelor.  

 

Pentru că avizele nu sunt publicate, Asociația le-a solicitat lunar, din august 2014 și până în 

decembrie 2015. Inițial, Ministerul Culturii nu a dat curs solicitărilor în termenul legal, drept 

pentru care Salvați Bucureștiul a formulat 6 procese, iar, dintre cele 5 judecate, toate au fost 

câștigate. Sub conducerea noului ministru, Vlad Alexandrescu, instituția nu a mai formulat 

recurs și a început să comunice informațiile solicitate. 

 

Această modificare a atitudinii instituționale este un succes din două puncte de vedere. Accesul 

la avize a permis efectuarea de sesizări către autoritățile competente pentru a nu emite actele 

finale care să autorizeze intervenția asupra monumentelor. Însă, mai important de atât, asociațiile 

implicate în proiect salută decizia firească și legală a ministrului Alexandrescu de a nu risipi 

resursele instituției – care are bugetul cel mai redus dintre toate ministerele – pentru a se opune 

procesului de transparentizare. Prin aceasta, s-a recunoscut interesul cetățenilor în a afla în timp 

util intervențiile propuse asupra monumentelor, contribuindu-se astfel la protejarea patrimoniului 

cultural și construit al capitalei. 

 

 
Evenimentul este realizat în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai 

bune în București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru 

participare publică și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul 

acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere 

asupra conținutului revine Asociației Salvați Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre 

Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro. 


