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Spre știință

CONSOLIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, Sector 5, București
relatiipublice@pmb.ro

Data:

15.02.2022

Stimate Domnule Președinte,
Stimată Doamnă Renate Weber,
Stimată Doamnă Prefect,

Subscrisa, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU), cu sediul în mun. București,
sector 1, str. cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 58B, et. 8, ap. A801, cam. 1, reprezentată prin
Alexandru Pânișoară, Președinte, în temeiul dispozițiilor OG nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările
ulterioare,
formulăm prezenta

SESIZARE
Prin care vă solicităm să dispuneți de îndată controlul de specialitate imanent
competențelor, să constatați și să dispuneți măsurile coercitive legale față de activitatea
Primarului General al municipiului București care își exercită atribuțiile în mod arbitrar și
discriminatoriu, încălcând principiul egalității consacrat în Constituția României la art. 16
și în Codul administrativ la art. 7, art. 373 și art. 580, precum și principiile prevăzute la art.
9 și art. 11 din același act normativ,

Pentru următoarele:
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În data de 14.02.2022 la sediul Primăriei Generale a Municipiului București a avut loc o
întrevedere între Primarul General, Administratorul Public al Municipiului București,
Ministrul Educației și reprezentanți legali ai universităților din București.
În urma discuțiilor, Primarul General a afirmat că:
Extras comunicat site-ul PMB:
„Urmează implementarea proiectelor dezvoltate prin PNRR și vreau să vă asigur
că o să facem tot ce ține de noi pentru a vă sprijini. În acest sens, vă asigur că
universitățile vor avea prioritate în tot ceea ce înseamnă autorizații, certificate sau
documentații de urbanism”
Extras comunicat pagina Facebook a Domnului Nicușor Dan:
„Am asigurat universitățile bucureștene că autorizațiile și documentațiile de
urbanism de care au nevoie vor fi tratate cu prioritate, fiindcă infrastructura
educațională trebuie să se dezvolte în continuare, iar proiectele pe care mediul
universitar le va lansa prin PNRR vor avea sprijinul primăriei”
Textele se pot regăsi pe site-ul oficial al Primăriei Generale1 și pe Pagina de Facebook a
Domnului Nicușor Dan2.
În același timp, Inspectoratul de Stat în Construcții, București-Ilfov a sancționat în mai
multe rânduri pe Domnul Primar General pentru nerespectarea termenului legal de
emitere a Certificatului de Urbanism sau a Autorizației de Construire. Până la data
prezentei cunoaștem că Primarul General a primit amenzi în valoare de cca. 55.000 lei în
urma controlului de specialitate al ISC la sediul Primăriei. Amenzile sunt date în numele
personal al Primarului General conform dispozițiilor legale, fiind cel responsabil pentru
neemiterea în termen a actelor rubricate.
Totodată, Asociația primește nenumărate sesizări din partea cetățenilor având ca obiect
neemiterea în termenul legal a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire,
fiind întârzieri de ordinul lunilor de zile față de cele 30 de zile cât prevede legea.
Învederăm că acest aspect a fost sesizat încă de anul trecut de către Asociația pentru
Dreptul Urbanismului, printr-o plângere penală înaintată către DIICOT și înregistrată sub
nr. 2157/VIII- 1/2021 și înaintată către DNA și înregistrată sub nr. 10968/25.08.2021,
conform adreselor transmise de DIICOT cu nr. 2157/VIII – 1/2021 din 18.08.2021 și DNA
cu nr. 10968/2021/27.08.2021.
În acest context, prin conduita Primarului General sunt încălcate principiile egalității și
egalității de tratament, principiul imparțialității și principiul proporționalității.
Astfel, Primarul General, prin afirmațiile făcute privilegiază o categorie socială în raport
cu cetățenii sub aspectul prestării serviciului public.
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În acest sens, principiul satisfacerii interesului public, prevăzut la art. 10 din Codul
administrativ nu se poate aplica în contradictoriu cu principiile legalității, al orientări către
cetățean, eficienței și eficacității și imparțialității și obiectivității prevăzute la art. 373 din
același act normativ.
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Totodată, dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și alte
acte normative incidente în materie, nu stabilesc sub niciun aspect niciun fel de excepție,
derogare sau particularitate de prestare a unui serviciu public în raport cu interesul public,
de grup sau privat, în sensul tratării într-o manieră diferențiată a cererilor în funcție de
calitatea unui petent pe criterii de apartenență la vreun grup, organizație, instituție ori de
care ar fi aceasta publică sau privată.
Pe cale de consecință, orice cerere de emiterea a unui certificat de urbanism sau
autorizație de construire se soluționează în termenul prevăzut imperativ de dispozițiile
legale în materie, respectiv 30 de zile, indiferent cine este persoana care formulează
cererea.
Tratând în mod diferențiat cererile, în sensul afirmațiilor făcute de Primarul General, cum
că cele provenite de la mediul universitar se vor soluționa cu celeritate, nu constituie
altceva decât o discriminare față de restul peroanelor care nu provin din organismele
sociale reprezentate de mediul universitar favorizat.
Sub acest aspect, Primarul General încalcă dispozițiile art. 16 alin. (1) și alin. (2) din
Constituția României, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 373 lit. a), lit. d), lit. e), lit. h) și art.
580 alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Codul administrativ.
În virtutea art. 2 alin. (1) din OG NR. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare - republicată, „prin discriminare se înțelege orice deosebire,
excludere, restricție sau preferință, pe bază de [...] categorie socială, convingeri, precum
și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul [...] vieții publice.”
Situația reclamată trebuie raportata la condiția deplorabilă pe care serviciul public de
urbanism prestat de structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București
o are în prezent, aspect întărit de amenzile frecvente pe care Inspectoratul de Stat în
Construcții le-a aplicat dl. Nicușor Dan pentru nerespectarea termenelor legale prevăzute
la art. 6 și art. 7 din Legea nr. 50/1991.
Subliniem faptul că în temeiul Legii nr. 50/1991, termenele legale imperative pentru
eliberarea documentelor de urbanism stabilite prin actul normativ rubricat este de maxim
30 de zile. Astfel, autoritatea publică locală care gestionează serviciul public de urbanism
este ținută de obligația legală imperativă de a emite actele de urbanism prevăzute la art.
6 și art. 7 din Legea nr. 50/1991 cu respectarea termenelor stabilite în aceleași articole.
Fapta funcționarilor publici de nerespectare a termenelor de eliberare a certificatelor de
urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire/desființare reprezintă contravenție și se
sancționează restrictiv doar cu amenda cuprinsă între 5.000 și 30.0000 de lei.
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Trebuie reținut, ca element circumstanțial, declarația publică a Primarului General care în
data de 24 noiembrie 2021, în cadrul unei conferințe de presă ssusținută la sediul PMB a
afirmat că „urbanismul practicat în ultimii ani în București a fost o "golănie".”
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Până în prezent, Nicușor Dan nu a făcut nicio propunere concretă de reglementare a
urbanismului în București, ci a susținut o adevărată cruciadă împotriva unor reglementari
urbanistice zonale, realizate în decursul anilor trecuți la nivelul fiecărui sector pe care lea combătut fervent din postura de activist civic. Se pare că odată cu validarea mandatului
său de primar la sfârșitul anului 2020, dl. Nicușor Dan, nu a reușit să se derobeze de
credințele și inițiativele de activist civic, acest lucru fiind totalmente necongruent cu
demnitatea de primar general. Atitudinea și modul de a acționa al actualului primar este
unul deficitar din perspectiva obligațiilor legale pe care le are ca primar dar și
discriminatoriu, prin acțiunile și declarațiile sale, actualul edil șef favorizează anumite
persoane aparținând anumitor categorii sociale și defavorizează, în mod ostensibil,
categoria socială din care fac parte, cetățenii.
Această conduită este una nelegală și reprezintă o încălcare a dispozițiilor legale indicate
în prezenta sesizare.
Important de reținut este faptul că abrogarea sau modificarea documentațiilor de
urbanism sunt instrumente specifice atribuțiilor Primarului General. Or, preocuparea
excesivă a actualului edil doar pentru suspendarea sau anularea unor anumite
documentații de urbanism reprezintă o încălcare evidența a normelor legale, conduită
izvorâtă din credințele/convingerile personale și care, dublate de refuzul de a emite în
termenul legal a documentelor de urbanism (autorizație de construire, certificate de
urbanism, avize, etc) discriminează cetățeanul de rând care trebuie tratat în mod egal în
accepțiunea legii și a tratatelor internaționale.
Astfel, încă de la instalarea sa în funcția de Primar General, dl. Nicușor Dan a manifestat o
adevărată aversiune față de persoanele, fizice și juridice, care, în temeiul drepturilor lor
fundamentale, solicitau eliberarea autorizațiilor de construire sau a altor documente de
urbanism (certificat de urbanism, avize etc). Aversiunea acestuia, este în fapt o
discriminare a lor de către Primarul General în baza convingerilor acestuia și a conduitei
sale deplorabile ca Primar General.
Înțelegem că din perspectivă probatorie, să anexăm în susținere, adresele primite de la
ISC prin care sunt confirmate amenzi aplicate Primarului General pentru încălcarea
dispozițiilor legale ale Legii nr. 50/1991 și adresele de la DIICTO și DNA.
Față de toate cele prezentate, vă solicităm ca de îndată să dispuneți controlul, constatarea
și luarea tuturor măsurilor legale de restabilire a ordinii de drept în virtutea protejării
drepturilor fundamentale ale cetățenilor.
Asociația pentru Dreptul Urbanismului
Alexandru Pânișoară
Președinte
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