
Dragi colegi, stiti ca daca mai era nevoie, o noua cladire "speciala" este pe cale sa se 
construiasca in centrul Bucurestiului, in Pta Pache Protopopescu colt cu strada Olari. 
 
Aici a aparut o imprejmuire cu panouri opace pentru o organizare de santier, in 
curtea imobilului care este parte integranta a Zonei protejate construite, conform PUZ 
nr. 27/99, plansa 06. 
 
Un panou discret amplasat ne anunta ca se construieste, conf. autorizatiei de 
Construire eliberata de Primaria Capitalei, o cladire "multifunctionala" (denumire 
dibace, ambigua, care poate ascunde orice si pentru care probabil nu trebuiesc 
asigurate locuri de parcare); cladirea are demisol si 4 etaje, fiind agresiv plantata la 
limita terenului. 
 
Nu stiu cine a studiat si aprobat: insorirea casei vechi din incinta (care ramane in 
umbra imobilului propus, la doar cativa metri), defasurari stradale cu aliniere la 
vecinatati (nu exista in vecinatate decat un imobil P+2 sau P), vecinatataea cu 
monumentul istoric de peste drum? si cu Biserica Greceasca, la doi pasi peste drum 
de Bdul Ferdinand. 
 
Cand vezi discursurile docte ale unor arhitecti ce apar in emisiunile de televiziune, 
referitor la urbanism si integrarea interventiilor noi in tesutul urban, arhitecti care fac 
parte din comisiile de urbanism ale Capitalei, ce aproba cu multa analiza severa 
aceste proiecte, te lamuresti in privinta sinceritatii lor si a modului cum isi exercita 
atributiile. 
 
Cum este posibil ca o astfel de investie sa primeasca avizele: comisiei de urbanism 
(avand in vedere zona protejata), a agentiei de mediu (avand in vedere blocarea 
insoririi casei care ramane in spate), a Ministerului Culturii (care ne protejeaza 
monumentele si doreste sa salveze centrul Bucurestiului cu zonele lui 
reprezentative), avizul de la circulatie (cu rezolvarea accesului carosabil si al locurilor 
de parcare, intr-o zona sufocata deja de circulatie). Ei bine este posibil!  
 
Oare cine se ascunde in spatele acestei investitii care va sluti inca un colt din vechiul 
Bucuresti? Unde esti tu Tepes Doamne?!!! 
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