
 

 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Mediului 

De către: Marius Eugen Ostaficiuc, deputat PSD Iași 

Subiectul: reglementări în planurile urbanistice 

 

Stimate domnule Ministru Barna TÁNCZOS, 

 

Analizând situația existentă la nivelul unităților administrativ-teritoriale din perspectiva 

reglementărilor adoptate în planurile urbanistice, am observat că există o discrepanță ce nu poate fi 

justificată. Cu titlu de exemplu, facem referire la regulamentul aferent municipiului Râmnicu Vâlcea, 

municipiului Arad, municipiul Bucureşti, dar şi alte zone urbane din ţară care au reglementat aceste 

aspecte; pe de altă parte, în alte zone urbane, precum municipiul Iaşi, lipsesc cu desăvârșire astfel de 

reglementări.  

Față de această situație neunitară existentă la nivel de reglementare în planurile urbanistice 

adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la 

următoarele întrebări: 

1. Locurile de parcare înierbate pot fi considerate spaţii verzi în cadrul proiectelor depuse 

de investitori privați sau chiar autorităţi publice? 

2. Dacă sunt încadrate la spaţii verzi, cum poate fi calculat procentul de ocupare a terenului 

în astfel de condiţii. Se ține cont de specificațiile tehnice ale pavajului folosit? 

3. Copacii/pomii/arbuştii pot fi trecuți la categoria menţionată anterior în vreun plan 

urbanistic? 

4. În legislaţie, spațiul verde nu este prevăzut dacă poate fi teren (doar pe sol) sau 

suprateran, astfel încât poate fi considerat spațiu verde o zonă amenajată pe terasa blocului? Dacă 

spațiile verzi amenajate pe terasele clădirilor sunt considerate din punct de vedere urbanistic spații 

verzi, în ce procent pot fi acestea încadrate? 

5. Spațiul verde aferent reglementărilor urbanistice trebuie să fie în obligatoriu deschis 

publicului sau această destinație o poate avea și un spațiu verde îngrijit de administratorul 

condominiului, fără a fi accesibil publicului? 
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6. Sunt linii de finanţare deschise pentru aceste tipuri de investiţii ? Dacă da, câte dintre 

acestea au fost accesate şi în ce zone din ţară? 

7. Au fost demarate controale de către instituţiile statului pentru verificarea respectării 

procentelor din proiectele de dezvoltare depuse la entităţile publice? 

8.  Sunt expuse autoritățile emitente ale avizelor de mediu controalelor efectuate de Garda 

Națională de Mediu? 

 

Vă rugăm să ne răspundeți în scris! 

 

 

Cu stimă! 

Marius Eugen Ostaficiuc PSD Iași 




