
Scrisoare deschisă VREM PARC, NU BETOANE! 
 

Către: Primăria Sectorului 3 – Primar Robert NEGOIȚĂ 

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 

Către: Ministerul Mediului, Domnului Ministru Attila KORODI 

 

Am aflat cu stupoare de  hotărârea luată în Consiliul Local al Sectorului 3 de a se construi o 
sală de spectacole în Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost I.O.R.). 

În ultimii ani Legea 70/2013 ce interzice diminuarea spațiilor verzi a fost încălcată în mod 
repetat astfel încât  sute de metri pătrați din acest parc au fost betonați sau acoperiți cu 
proiectele aprobate de primărie, în ciuda tuturor promisiunilor electorale. 

Zona verde s-a micșorat de la un an la altul dispărând sub betoane, fiind umplută cu granit, cu 
statui și cu tot felul de șantiere, împrejmuită ilegal de ADP. Cine hotărăște toate acestea nu stă 
probabil în acest sector, să înțeleagă câtă nevoie avem de un parc IOR verde, nu gri! 

Aceasta tristă realitate se întâmplă în contextul în care Sectorul 3 este cel mai aglomerat sector 
al capitalei iar în Cartierul Titan se înregistrează periodic o calitate scăzută a aerului și niveluri 
ridicate de pulberi în suspensie. 

Una dintre necesitățile noastre de bază este aceea de a avea un loc unde sa putem respira într-
un moment de liniște, feriți pe cât se poate de agitația și poluarea orașului. Un loc unde să 
putem face mișcare liniștiți împreună cu familiile sau prietenii noștri. Acest loc există și este 
Parcul I.O.R. însă cu tristețe observăm cum pe zi ce trece acesta se transformă treptat într-un 
bâlci. 

Domnule Primar, domnilor Consilieri,  

Spunem NU betoniadei și construcțiilor în Parcul IOR!  Comunitatea locală spune din acest 
moment un NU categoric oricărei diminuări a spațiului verde din parcul nostru!  

Vrem parc, nu betoane! 

25.10.2014 

Despre comunitatea de inițiativă civică Prietenii Parcului IOR: Suntem un grup de tineri și familii 
ce trăim în jurul Parcului IOR. Ne-am simțit de atâtea ori bine pe aleile sale și vrem să ne 
implicăm activ în protejarea acestui spațiu.  
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