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Către, 

 

Corpul de Control al Prim-ministrului  

Guvernului României 

 

Subsemnaţii 

 Ortansa Cartianu, Cristina Vanea, Sever Cartianu (reprezentanţi ai 

 Grupului de Iniţiativă Civică Floreasca), 

 Cătălin Bogdan Florea, Ioana Tatiana Babău, Miruna Iulia Florea, 

Emanuel Ilie Drosino, Grigore Nelepcu, Constantin Spătaru, Dan 

Ungureanu, Mirela Bistroi (reprezentanţi ai Grupului de locatari din 

Calea Floreasca nr. 242),  

 Cristian Severin (reprezentant al Grupului de Iniţiativă Civică Tei),  

 Diana Dumitru (reprezentant al Asociaţiei Aviaţiei),  

 Paul Botescu (reprezentant locatari din zona str. Constantin 

  Aricescu, sector 1), 

 Mihai Mogoşeanu (preşedinte Asociaţia de Proprietari  

 FLOREASCA VERDI RESIDENTIAL compusă din 31 de  

  familii), 

 Crişana Ion (administrator Asociaţia de Proprietari Ţiţeica 173 

  compusă din 10 familii şi Asociaţia de Proprietari Ţiţeica 210 

   compusă din 10 familii), 

 Călin Mihai (preşedinte Asociaţia de Proprietari Ţiţeica 202  

  compusă din 29 de familii), 

 Octavian Lazăr (director Hotel Caro – Adevărul S.A.) 

vă supunem atenţiei următorul memoriu referitor la activitatea ilegală 

desfăşurată la Clubul Chaboo din str. Barbu Văcărescu nr.  277-291, sector 2, 
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Bucureşti, de ani de zile, fără a fi stopată nici de autorităţile locale (Poliţia 

locală sector 2, Primăria Sector 2) şi nici de cele centrale (Poliţia Naţională, 

ANAF, Garda Naţională de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti, Prefectură, A.N.P.C., I.T.M. Bucureşti, Direcţia Naţională Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, etc.), astfel rezultând   

multiple prejudicii pentru locuitorii din zonele învecinate (tulburarea liniştii 

publice prin zgomot nocturn, creşterea stresului prin tulburarea repetată a 

somnului, diminuarea confortului locativ şi a preţului locuinţelor învecinate din 

cauza poluării fonice repetate) şi pentru mediul înconjurător (defrişări de arbori 

fără aviz), precum şi pericole pentru sănătatea clienţilor clubului. 

 

Preambul 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul Clubului Chaboo au apărut 

din anul 2012 şi până în prezent următoarele probleme principale (menţionate 

pe scurt în continuare şi dezvoltate ulterior în cadrul prezentului memoriu): 

a) construcţii realizate fără autorizaţie încă din luna iulie 2012 pentru 

desfiinţarea cărora nici până în prezent nu a fost dată încă o soluţie definitivă în 

instanţă (dosarul nr. 45394/300/2012); 

b) neatacarea de către Primăria Sect. 2 a soluţiei de clasare a cauzei 

dată în 22.01.2016 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 2 în dosarul 

penal nr. 15552/P/2012 referitor la refuzul de a sista alte lucrări de construcţie 

aflate în curs de realizare între anii 2012 şi 2015 şi apoi finalizate (infracţiune 

prevăzută de art. 24, alin. 1, lit. b din Legea nr. 50/1991); de asemenea nu s-a 

confirmat până în prezent nici desfiinţarea construcţiilor respective; 

c) existenţa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 2 a unui alt 

dosar penal (nr. 1100/P/2013) referitor la refuzul de a sista alte lucrări de 

construcţie (despre care nu se ştie dacă şi cum a fost finalizat); 

d) nu s-a confirmat desfiinţarea altor construcţii neautorizate, deşi 

există deja soluţii definitive în acest sens în dosarele nr. 9484/300/2013 şi 

45845/300/2012; 

e) existenţa la Secţia 6 Poliţie Bucureşti a dosarului penal nr. 

5266/P/2016 pentru infracţiunea de rupere de sigilii (art. 260 Cod Penal), dosar 

despre care nu se ştie dacă şi cum a fost finalizat; 

f) deşi s-a constatat de mult timp că nu este respectată măsura 

suspendării activităţii clubului, totuşi Poliţia Locală Sect. 2 nu a confiscat 
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veniturile ilicite realizate de club în timpul nenumăratelor evenimente 

organizate după suspendarea activităţii (conform art. 73, pct. 23 din O.G. nr. 

99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă); 

g) după tragedia din clubul Colectiv, Consiliul Local Sect. 2 a aprobat 

Hotărârea 114/14.12.2015 prin care Poliţia Locală Sect. 2 era obligată să 

sigileze clubul dacă acesta nu respecta măsura de suspendare a activităţii, dar 

după 3 luni (în 11.03.2016) acelaşi Consiliu Local sector 2 a înlocuit Hotărârea 

114/14.12.2015 cu Hotărârea nr. 15 din care a dispărut această obligaţie de 

sigilare.  

h) deşi în 15.07.2016 Comisariatul pentru protecţia consumatorilor a 

dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remediere (conf. O.G. nr. 

21/1991 privind protecţia consumatorilor), totuşi activitatea clubului a 

continuat; 

i) deşi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Bucureşti a emis o Ordonanţă de interzicere a desfăşurării activităţii pe profilul 

restaurant şi bar începând cu data de 10.08.2016, totuşi activitatea clubului a 

continuat; 

j) cele 86 de amenzi date Clubului Chaboo între iulie 2014 şi 

noiembrie 2015 de Secţia 6 Poliţie pentru tulburarea liniştii publice (conf. legii 

nr. 61/1991 republicată, pt. sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice), plus cele 39 de amenzi date 

aceluiaşi club în perioada 01.05.2016 – 11.10.2016 de aceeaşi Secţie 6 de 

Poliţie pentru încălcarea prevederilor legii nr. 61/1991 republicată şi ale legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

precum şi cele 33 de amenzi date clubului numai în cursul anului 2016 de către 

Poliţia Locală Sect. 2 conf. art. 2, alin. 26 din legea nr. 61/1991, demonstrează 

cu prisosinţă „teroarea sonoră” la care i-a supus acest club, în mod repetat, pe 

locuitorii cartierului Floreasca şi pe cei ai zonelor învecinate; 

k) atunci când aplică amenzi contravenţionale pentru tulburarea 

liniştii publice, poliţiştii nu aplică şi sancţiunile complementare conform 

prevederilor art. 5, alin. (3), lit. a) (confiscarea bunurilor destinate, folosite sau 

rezultate din contravenţii) şi lit. c) (închiderea unităţii) din Ordonanţa nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
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Construcţii ilegale în serie 

La adresa din str. Barbu Văcărescu nr. 277-291 au figurat succesiv, din 

2012 şi până în prezent, 5 firme: S.C. Persepolis Development S.R.L., S.C. 

Strasse Club S.R.L., S.C. Asafora Club S.R.L., S.C. Kamaro Land S.R.L. şi 

S.C. Assert Work S.R.L., ultimele 4 fiind cunoscute publicului sub denumirea 

comercială de Club Chaboo (sau Chaboo Club & Pool Bucharest) şi declarând 

că au o activitate încadrată în clasa CAEN 5630 – baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor. 

La adresa sus-menţionată, Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti a constatat 

încă din 25.07.2012 că S.C. Strasse Club S.R.L. executase deja construcţii (tip 

cort cu structură metalică, pahare din beton armat, închideri din lemn cu geam 

termopan şi acoperite cu prelată şi o piscină exterioară, neacoperită, de 

aproximativ 300 mp) fără a avea autorizaţie de construire şi că se aflau în curs 

de realizare adiacent construcţiei tip cort, două structuri metalice precum şi alei 

de acces auto şi pietonal şi parcări. Poliţia Locală Sector 2 a aplicat o amendă 

contravenţională de 1.000 lei (Proces verbal seria PLC nr. 00097/31.07.2012) şi 

a dispus sistarea lucrărilor executate fără autorizaţie, autorizarea lucrărilor deja 

executate fără autorizaţie şi în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor respective până 

la data de 31.11.2012. Deoarece societatea nu a sistat lucrările, Poliţia Locală 

Sect. 2 a cerut (în baza prevederilor art. 24, alin. 1, lit. b din Legea nr. 50/1991 – 

modificată şi completată ulterior – privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii) Primăriei Sect. 2 să sesizeze organele de urmărire penală şi ca 

urmare a fost constituit dosarul penal nr. 15552/P/2012 de la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sect. 2. Întrucât S.C. Strasse Club S.R.L. nu a obţinut nici 

ulterior autorizaţia de construcţie necesară, Primăria Sectorului 2 a cerut 

Judecătoriei Sector 2 să oblige societatea să desfiinţeze lucrările de construcţie 

ilegale (cauza face obiectul dosarului de judecată nr. 45394/300/2012 în care 

nici până în prezent nu a fost dată o soluţie definitivă, dosarul fiind în stadiul de 

rejudecare la Judecătoria Sector 2 după apel la Tribunalul Bucureşti şi recurs la 

Curtea de Apel Bucureşti).  

În continuare, în data de 23.10.2012, Poliţia Locală Sect. 2 a constatat că 

S.C. Strasse Club S.R.L. executa alte lucrări de construcţii fără autorizaţie de 

construire (cabină de pază din OSB - plăci pe bază de lemn, alcătuite din aşchii 

răşinoase lipite între ele cu adeziv – amplasată la poarta auto, cabină de acces cu 

punct de control pentru clienţi, cu acces din str. Barbu Văcărescu, o scară de 

acces de la cabina clienţi la parcare). Poliţia Locală Sector 2 a aplicat o amendă 

contravenţională de 3.000 lei (Proces verbal seria PLC nr. 00243/23.10.2012) şi 

a dispus sistarea imediată a lucrărilor, autorizarea lucrărilor deja executate fără 
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autorizaţie şi în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor respective până la data de 

23.01.2013. Deoarece nici de această dată societatea nu a sistat lucrările Poliţia 

Locală Sect. 2 a procedat la fel ca mai sus, adică a cerut Primăriei Sect. 2 să 

sesizeze organele de urmărire penală şi ca urmare a fost constituit dosarul penal 

nr. 1100/P/2013 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sect. 2 (nu ştim cum a 

fost soluţionat nici acest dosar penal). Şi în acest caz, întrucât S.C. Strasse Club 

S.R.L. nu a desfiinţat lucrările executate neautorizat, Poliţia Locală Sect. 2 a 

cerut Primăriei Sect. 2 să sesizeze instanţa de judecată competentă pentru a 

obliga S.C. Strasse Club S.R.L. să desfiinţeze lucrările neautorizate. Ca urmare, 

Judecătoria Sect. 2 a soluţionat în 30.04.2014 dosarul nr. 9484/300/2013 prin 

care a admis acţiunea primăriei (soluţia a rămas definitivă prin nerecurare). 

Mai departe, în data de 02.11.2012, Poliţia Locală Sect. 2 a constatat 

realizarea în totalitate, fără autorizaţie de construire, a altor lucrări de 

construcţii: 2 grupuri sanitare cu câte 8 cabine fiecare, un foraj la adâncimea de 

40 m pentru puţul de alimentare cu apă, o fosă septică pentru apele uzate şi 

menajere, instalaţii şi branşamente de alimentare cu energie electrică. Poliţia 

Locală Sector 2 a aplicat o amendă contravenţională de 30.000 lei (Proces 

verbal seria PLC nr. 00244/02.11.2012) şi a dispus autorizarea lucrărilor deja 

executate fără autorizaţie şi în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor respective până 

la data de 23.01.2013. De data aceasta S.C. Strasse Club S.R.L. a contestat în 

instanţă procesul verbal contravenţional, dar Judecătoria Sector 2 a soluţionat  

în 05.02.2013 dosarul nr. 45845/300/2012 prin respingerea plângerii ca 

nefondată (soluţia a rămas definitivă prin nerecurare).  

În continuare, în data de 08.11.2013, Poliţia Locală Sect. 2 a constatat 

realizarea fără autorizaţie de construire, a altor lucrări de construcţii: închiderea 

scării de acces dinspre str. Barbu Văcărescu cu o structură din lemn şi OSB, 

realizarea pe latura stânga a piscinei a unui nr. de 16 compartimente de 

2,0 x 4,0 m, realizate pe structură de lemn închideri din OSB, pe amplasamentul 

cortului au fost desfiinţate grinzile din centru şi au fost montate 11 arcade din 

metal cu fundaţie, cu deschidere de 25 m, distanţă între ele de 5 m şi înălţime de 

14 m, acoperite cu policarbonat şi perete cortină din PVC. Poliţia Locală Sector 

2 a aplicat o amendă contravenţională de 50.000 lei (Proces verbal seria PLC nr. 

00384/08.11.2013) şi a dispus sistarea imediată a lucrărilor, autorizarea 

lucrărilor deja executate fără autorizaţie şi în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor 

respective până la data de 06.02.2014.  

Mai departe, în data de 05.10.2015, Poliţia Locală Sect. 2 a constatat 

realizarea în perioada 2014, fără autorizaţie de construire, a altor lucrări de 

construcţii: pe latura stânga faţă o magazie din metal şi beton, cu dimensiuni de 
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13,0 x 7,0 m, pe latura stânga spate o structură metalică de aproximativ 

4,0 x 8.0 m, pe latura dreapta o construcţie din lemn (bucătărie) de 12,0 x 4,0 m, 

în faţa piscinei existente a fost realizată o piscină de 11,0 x 8,0 m şi o structură 

din lemn (bar) de aproximativ 10,0 x 5,0 m. Poliţia Locală Sector 2 a aplicat o 

amendă contravenţională de 50.000 lei (Proces verbal seria PLC nr. 

00606/27.10.2015) şi a dispus sistarea imediată a lucrărilor, autorizarea 

lucrărilor deja executate fără autorizaţie şi în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor 

respective până la data de 01.03.2016. 

Întrucât contravenienţii (este vorba de S.C. Strasse Club S.R.L. şi 

probabil S.C. Kamaro Land S.R.L.) nu s-au conformat măsurilor dispuse, Poliţia 

Locală Sect. 2 a cerut Primăriei Sect. 2 să sesizeze organele de urmărire penală 

şi ca urmare a fost constituit dosarul penal nr. 15552/P/2012 de la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Sect. 2 (deja menţionat anterior). Cazul a fost instrumentat 

de Secţia 8 Poliţie care a propus clasarea lucrării. Drept urmare, Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sect. 2 Bucureşti a dispus prin Ordonanţa din 22.01.2016, 

clasarea cauzei privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. alin. 1, lit. b din 

Legea nr. 50/1991, întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei 

infracţiuni. Nu avem ştiinţă ca Primăria Sect. 2 să fi făcut vreo plângere 

împotriva soluţiei date de Parchet. 

În sfârşit, prin adresa nr. 22165 din 17.10.2016, Poliţia Locală Sect. 2 

ne-a răspuns că lucrările de închidere a structurii metalice de la club cu o folie 

din plastic nu implică obţinerea în prealabil a unei autorizaţii de construire, fără 

să constate că în fapt era vorba de o extindere a structurii metalice cu un cadru 

făcut din lemn, pe care erau montate radiatoare electrice menite să asigure o 

creştere a temperaturii în incinta închisă cu folie din plastic – lucrare cu risc 

ridicat de incendiu şi care ar fi trebuit să fie desfiinţată de urgenţă. 

În schimb, S.C. Strasse Club S.R.L. a intrat în faliment în data de 

21.04.2015  (dosarul nr. 37346/3/2013) şi nu ştim dacă au fost plătite amenzile  

aplicate (5 amenzi în valoare totală de 134.000 lei), dar ştim că nu a obţinut 

niciodată autorizaţia de construire pentru lucrările executate, nimeni nu a 

confirmat desfiinţarea construcţiile respective şi societatea a funcţionat ilegal în 

acele construcţii. În sfârşit, nu ştim dacă din 2012 şi până în 2014 vreo 

autoritate locală sau centrală a dat vreo dispoziţie de suspendare a activităţii 

S.C. Strasse Club S.R.L. şi de confiscare a veniturilor ilicite realizate. 
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Funcţionare ilegală pe termen nelimitat 

Ulterior, din vara anului 2014 şi până în septembrie 2015, în construcţiile 

edificate fără autorizaţie din str. str. Barbu Văcărescu nr.  277-291 a funcţionat 

deja următoarea firmă, respectiv S.C. Kamaro Land S.R.L. (cu aceeaşi denumire 

comercială Club Chaboo). Aceasta a solicitat Primăriei Sector 2 emiterea 

autorizaţiei de funcţionare (cererea nr. 38183 din 26.06.2014) dar nu a primit-o 

pentru că nu exista autorizaţie de construire pentru spaţiul destinat desfăşurării 

activităţii (era vorba despre toate construcţiile edificate ilegal, aşa cum am 

menţionat mai înainte). Cu toate acestea, S.C. Kamaro Land S.R.L. a funcţionat 

fără autorizaţie şi, ca urmare a încălcării normelor legale, în luna octombrie 

2014, Poliţia Locală Sector 2 a dispus suspendarea activităţii S.C. Kamaro Land 

S.R.L., dar suspendarea a fost pur formală, Clubul Chaboo continuând să 

funcţioneze, chiar şi după suspendarea activităţii. 

În urma constatărilor efectuate de către I.S.U. „Dealul Spirii” Bucureşti-

Ilfov după tragedia Colectiv, în data de 21.11.2015 s-a procedat la oprirea 

funcţionării clubului Chaboo şi au fost sigilate uşile de acces până la obţinerea 

autorizaţiei de securitate la incendiu. În data de 05.04.2016 s-a constatat lipsa 

sigiliului şi poliţiştii Secţiei 6 Bucureşti au întocmit dosarul penal nr. 

5266/P/2016 pentru infracţiunea de rupere de sigilii (art. 260 Cod Penal). 

Nu ştim dacă şi cum a fost soluţionat acest dosar penal, dar Clubul Chaboo a 

continuat să funcţioneze din luna iunie 2016 în construcţiile edificate ilegal 

lângă clădirea clubului (şi ea construită tot fără autorizaţie). 

Din 19.09.2015 (şi până în prezent), la Clubul Chaboo a început să 

funcţioneze următoarea societate comercială, respectiv S.C. Assert Work 

S.R.L., bineînţeles că tot fără autorizaţie legală de funcţionare, atâta timp cât 

construcţiile în care-şi desfăşura activitatea erau tot cele edificate ilegal. Din 

acest motiv, în perioada 08.07.2016 – 10.07.2016, Poliţia Locală Sect. 2 a 

sancţionat contravenţional societatea cu amenzi în valoare de 15.000 lei, 

respectiv 20.000 lei conform art. 1, lit. a din Legea nr. 12/1990 republicată, 

privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. 

În data de 15.07.2016 Poliţia Locală Sect. 2 a aplicat o amendă 

contravenţională de 2.000 lei conform art. 73, pct. 23 din O.G. nr. 99/2000 

republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, şi a dispus 

suspendarea activităţii clubului până la data autorizării. Ulterior, în 16.07.2016, 

Poliţia Locală Sect. 2 şi Poliţia Sect. 2 – Serviciul Investigarea Criminalităţii 

Economice au constatat că societatea nici nu s-a autorizat şi nici nu respectă 

măsura suspendării activităţii. Ca urmare, a fost aplicată o nouă amendă în 
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valoare de 4.000 lei în baza aceleiaşi reglementări, dar nu avem ştiinţă de nicio 

confiscare a veniturilor ilicite nici de către Poliţia Locală Sect. 2 şi nici de către 

vreo altă autoritate. Poliţia Locală Sect. 2 a solicitat printr-o scurtă adresă 

formală şi fără detalierea întregului şir de ilegalităţi de la Clubul Chaboo (adresa 

nr. 14301 din 12.07.2016) A.N.A.F-ului să verifice Clubul Chaboo. La aceasta a 

primit răspunsul nr. 17488 din 11.08.2016, prin care A.N.A.F. – Direcţia 

Generală Antifraudă Fiscală a răspuns că societatea Assert Work S.R.L. nu este 

inclusă în Planul de acţiune la nivel naţional pentru anul 2016 şi că, în măsura în 

care societatea respectivă va fi introdusă în acel Plan naţional şi după un control 

vor fi constatate nereguli, atunci vor anunţa rapid Poliţia Locală Sect. 2. Poliţia 

Locală Sect. 2 a revenit cu o adresă mai amplă (nr. 17547 din 12.08.2016) dar 

nu a mai fost menţionat nici un răspuns de la A.N.A.F. 

Tot la acţiunea de control din data de 15.07.2016 au fost aplicate 

următoarele sancţiuni Clubului Chaboo: 

- Comisariatul pentru protecţia consumatorilor a dat o amendă de 

10.000 lei conform prev. art. 7, alin. 2, lit. c, sancţionat de art. 50, lit. a din O.G. 

nr. 21/1991, şi măsura complementară de oprire temporară a prestării serviciilor 

până la remediere; 

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România a dat o amendă de 

30.000 lei, conform prev. art. 139 indice 2, alin. 1, lit. f din legea nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

- Secţia 6 Poliţie a dat o amendă de 5.000 lei conform prev. art. 5, alin. 3 

din legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor. 

De asemenea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Bucureşti a constatat că S.C. Assert Work S.R.L. funcţionează fără 

a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pt. siguranţa alimentelor 

pt. activităţile de vânzare cu amănuntul, pe profilele restaurant şi bar. Pentru 

produsele alimentare existente în stoc nu au fost prezentate documente care să 

ateste provenienţa, calitatea şi conformitatea acestora. Ca urmare, a fost aplicată 

o amendă conf. art. 4, lit. a, pct. 2 din H.G. nr. 984/2005 cu modificări şi 

completări, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare 

veterinare şi pt. siguranţa alimentelor  şi a emis o Ordonanţă de interzicere a 

desfăşurării activităţii pe profilul restaurant şi bar începând cu data de 

10.08.2016. 
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Tot în noaptea de 15 spre 16.07.2016, Poliţia Locală Sect. 2 a constatat 

prin măsurători sonometrice că nivelul acustic echivalent măsurat la limita 

locuibilă, produs de activitatea Clubului Chaboo depăşea nivelul maxim admis 

de O.S.M. nr. 119/2014, respectiv 45 decibeli (A). Ca urmare a amendat clubul 

cu 30.000 lei conf. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 

Ulterior, în luna septembrie 2016, Poliţia Locală Sect. 2 a participat 

împreună cu Secţia 6 Poliţie, Serviciul de Investigarea a Criminalităţii 

Economice Sector 2, ITM Bucureşti şi Comisariatul pentru Protecţia 

Consumatorilor Bucureşti la un control mai amplu şi a efectuat  alte măsurători 

sonometrice, în vederea stabilirii gradului de poluare fonică reclamată de 

cetăţenii din zona rezidenţială situată în Cal. Floreasca nr. 242, sect. 1, şi a 

constatat cu totul altceva: 

„ Conform zgomotului de fond prelevat (fără activitatea specifică 

clubului) nivelul acustic constatat depăşea maximul admis de O.M.S. nr. 

119/2014 de 45 dB(A). 

Nivelul acustic echivalent măsurat la limita de incintă locuibilă, 

produs de activitatea Clubului Chaboo situat în str. Barbu Văcărescu nr. 277-

291, nu a fost depăşit. Menţionăm faptul că rezultatele obţinute, au fost 

influenţate şi de traficul rutier moderat, precum şi de zgomotul ambiental al 

zonei.” 

Conform acestui răspuns, înţelegem că Serviciul Protecţia Mediului a 

efectuat măsurători sonometrice pentru a determina nivelul de zgomot produs de 

activitatea Clubului Chaboo, în acelaşi timp în care în incinta clubului  efectuau 

deja acţiuni de control toate instituţiile menţionate mai sus, deci când este 

probabil că sursele de zgomot erau oprite.  

Acesta este răspunsul dat tuturor cetăţenilor din sectoarele 1 şi 2 care sunt 

deranjaţi de ani de zile de zgomotul mult peste limitele admise, în condiţiile în 

care literatura de specialitate
1
  consideră „zgomote acele sunete al căror nivel 

sonor depăşeşte limita de 35-40 dB”. Astfel, zgomotul frunzelor corespunde 

unui nivel sonor de 10 dB, un aparat de radio la volum mediu corespunde unui 

nivel sonor de 40 dB, un automobil în mers corespunde unui nivel sonor de 

50 dB, zgomotul din metrou  corespunde unui nivel sonor de 90 dB, un ciocan 

pneumatic (de la 2 m) corespunde unui nivel sonor de 120 dB, considerat prag 

                                                           
1
 Politici şi strategii de mediu, V. Rojanschi, F. Bran; Protecţia şi ingineria mediului, V. Rojanschi, F. Bran, Gh. 

Diaconu. 
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de durere şi reprezintă intensitatea sonoră maximă pe care o poate suporta 

urechea omului. 

În aceste condiţii, Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 2 consideră că zgomotul nocturn de la Clubul Chaboo reclamat de 

cetăţeni din zonele Floreasca, Tei, Aviaţiei, Herăstrău, nu depăşeşte, în timpul 

activităţii clubului,  nivelul maxim admis de 45 dB. 

În sfârşit au fost aplicate şi două amenzi în valoare de 400 lei pentru 

defrişări arbori în zona imobilului, fără aviz eliberat de Primăria Municipiului 

Bucureşti. De fapt înainte de defrişare, arborii fuseseră practic „îmbrăcaţi” de 

structura metalică adiacentă clădirii clubului. 

Ca urmare a nenumăratelor sesizări telefonice primite de la locuitorii din 

toate zonele poluate fonic de activitatea nocturnă a Clubului Chaboo, Secţia 6 

Poliţie a aplicat acestui club, în perioada iulie 2014 – noiembrie 2015, un 

număr de 86 de amenzi, în valoare totală de 89.000 lei, conf. legii nr. 61/1991 

republicată, pt. sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice. De asemenea, în perioada 01.05.2016 – 

11.10.2016 au mai fost aplicate alte 39 de amenzi pentru încălcarea prevederilor 

legii nr. 61/1991 republicată şi ale legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Tot ca urmare a nenumăratelor sesizări telefonice primite de la locuitorii 

din toate zonele poluate fonic de activitatea nocturnă a Clubului Chaboo, Poliţia 

Locală Sect. 2 a aplicat acestui club, numai în cursul anului 2016, un 

număr de 33 amenzi în valoare totală de 33.000 lei, conf. art. 2, alin. 26 din 

legea nr. 61/1991 republicată, pt. sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

Nu ştim dacă amenzile contravenţionale au fost plătite de societatea 

respectivă, dar ştim că au fost formulate în justiţie multe plângeri împotriva 

acestor sancţiuni contravenţionale, Clubul Chaboo şi-a continuat activitatea 

săptămână de săptămână în lunile septembrie şi octombrie 2016 (de regulă în 

nopţile zilelor de joi, vineri şi sâmbătă), iar în dosarul nr. 2411/93/2016 aflat pe 

rolul Tribunalului Ilfov (primul termen de judecată în 07.12.2016), creditorul 

S.C. KMG ROMPETROL S.R.L. a solicitat deja instituirea falimentului 

debitorului S.C. Assert Work S.R.L. 
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Constatările cetăţenilor afectaţi  

În afară de răspunsul prompt la apelurile telefonice către serviciul 112 sau 

către dispeceratele Poliţiei Locale Sect. 2, tot restul comunicării cu cetăţenii se 

desfăşoară anevoios şi ineficient. Astfel: 

- Poliţia Locală Sect. 2 nu comunică imediat celui care a sunat nr. de 

înregistrare a sesizării telefonice (astfel încât să poată urmări ulterior cum a fost 

soluţionată sesizarea), iar Secţia 6 Poliţie nu comunică niciun fel de nr. de 

înregistrare a sesizării; 

- nu există un sistem simplu de informare ulterioară promptă a petentului 

în legătură cu ce s-a constatat la faţa locului, ce sancţiuni au fost date şi în ce 

bază legală; 

- chiar dacă poluarea fonică generată de Clubul Chaboo este cunoscută de 

ani de zile, de multe ori amenzile date conf. legii nr. 61/1991 au în continuare 

valoare minimă (500 lei) şi nu cea maximă (1.500 lei); mai mult, deşi în aceeaşi 

noapte, după aplicarea amenzii, zgomotul deranjant este reluat, Poliţia Locală 

Sect. 2 refuză să aplice o nouă amendă contravenţională, pretextând că ar fi 

vorba de aceeaşi faptă. Efectul este că după aplicarea unei amenzi tulburarea 

liniştii publice continuă nestingherită până dimineaţă sau până când doresc 

organizatorii petrecerilor din club. Plus că, aşa cum am menţionat deja, nimeni 

nu ne-a confirmat faptul că ar fi fost şi plătite amenzile date de-a lungul 

timpului. 

- răspunsurile la sesizările scrise vin foarte greu şi niciodată nu se dă un 

răspuns complet pentru fiecare aspect sesizat; sunt necesare reveniri pentru o 

eventuală completare a răspunsului, ceea ce lungeşte nepermis de mult procesul 

de comunicare şi pune la grea încercare răbdarea cetăţenilor. Spre exemplu deşi 

am solicitat detalii în scris prin e-mail, nu am primit nicio relaţie referitoare la 

sesizările telefonice nr. 18688 de la ora 05:00, din 26.08.2016, nr. 18761 de la 

ora 01:50, din 27.08.2016, nr. 18774 de la ora 01:45, din 28.08.2016, făcute la 

Poliţia Locală Sect. 2. Şi lista poate continua. 

- nici măcar audienţele nu sunt de natură să ducă la rezolvarea 

problemelor, ci doar la recunoaşterea problemelor, la asigurarea din partea 

autorităţilor că se face tot posibilul pentru rezolvarea lor dar că legile nu permit 

mai mult, plus promisiuni neonorate că cetăţenii vor fi informaţi cu privire la 

toate demersurile efectuate pentru rezolvarea problemelor. Probleme care se 

perpetuează ani şi ani la rând. 
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Întrucât Clubul Chaboo anunţase program de petrecere pentru nopţile de 

joi, vineri şi sâmbătă (15, 16 şi 17.09.2016), am cerut în data de 13.09.2016 

Poliţiei Locale Sect. 2, Secţiei 6 Poliţie şi Primăriei Sect. 2 să aplice legea şi pe 

lângă suspendarea în fapt a activităţii comerciale să aplice şi prevederile art. 73 

pct. 23 din Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă care precizează:              

„Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 

încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după 

cum urmează: 

... 

23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării 

activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care 

limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada 

dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării 

contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.” 

Serviciul Control Comercial din cadrul Poliţiei Locale Sect. 2 trebuia să 

aplice această sancţiune complementară conform art. 76 din Ordonanţa nr. 

99/2000: 

„Contravenţiile prevăzute la art. 73 se constată şi se sancţionează de 

către:  

a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la 

pct. 1-4, 6-11, 13 şi 20
1
-23; 

b) organele de control abilitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, 

pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22; 

c)organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20, 20
1
 şi 21; 

d) d. organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la 

pct. 15, 16, 18 si 20
1
.” 

Am prezentat articolul 76 în totalitate pentru a se observa că sancţiunea 

contravenţională de la Art. 73, punctul 23, este un atribut exclusiv al Poliţiei 

Locale Sector 2, prin Serviciul Control Comercial, nici un alt organ de control 

nefiind abilitat să aplice sancţiunea de la punctul 23 al Art. 73 din ordonanţă. 

Mai mult, Primarul Sectorului 2 a emis în data de 16.02.2011 Dispoziţia 

nr. 396 care la Art. 1 precizează: „Se împuternicesc poliţiştii locali din cadrul 
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Poliţiei Locale Sector 2 – Serviciul Control Comercial, menţionaţi în anexa nr. 1 

să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia menţionată în anexa nr. 2.” 

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 396/16.02.2011  cuprinde lista cu actele 

normative pentru care au fost împuterniciţi poliţiştii locali din cadrul Poliţiei 

Locale Sector 2 – Serviciul Control Comercial să constate contravenţii şi să 

aplice sancţiuni pe raza Sectorului 2. Pe această listă cu acte normative se 

regăsesc, printre altele, atât art. 73 pct. 1-4, 6-11, 13 şi 20
1
- 23, cât şi Art. 76 lit. 

a) din O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, Secţia 6 Poliţie putea să aplice pe lângă sancţiunile 

principale şi sancţiuni complementare conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. 

a) si lit. c) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor: 

„(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:  

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a 

autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; 

c) închiderea unităţii; 

d) blocarea contului bancar; 

e) suspendarea activităţii agentului economic; 

f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru 

activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv; 

g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.” 

Aplicarea acestor sancţiuni se putea face conform următoarelor articole 

din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001: 

„ART. 15 

(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de 

persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează 

contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori. 

(2) Pot fi agenţi constatatori: primării, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Ministerului de Interne, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop 

de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, 
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de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al 

municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.” 

 „ART. 21 

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a 

contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal 

de constatare, aplica şi sancţiunea. 

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a 

contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice şi sancţiunea, 

procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei 

competente sa aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplica prin 

rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.” 

Deşi am rugat să ni se comunice explicit, în baza Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, ce măsuri au luat Poliţia 

Locală Sect. 2, Secţia 6 Poliţie şi Primăria Sect. 2 pentru confiscarea bunurilor 

folosite în contravenţii şi a veniturilor realizate ilicit, precum şi pentru 

închiderea activităţii acestui club, nu am primit nicio confirmare sau explicaţie 

în legătură cu aceste măsuri de natură să stopeze tulburarea liniştii publice a 

locuitorilor şi continuarea activităţilor ilegale de la Clubul Chaboo. 

Nu înţelegem cum Poliţia Locală Sector 2  care, conform Legii 155/2010 îşi 

desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în 

executarea legii, nu poate pune în aplicare un articol de lege (art. 73 pct. 23 din 

O.G.R. nr. 99/2000) pentru care este abilitată în mod exclusiv. 

Mai mult, Consiliul Local sector 2 (după tragedia de la Clubul Colectiv) 

în Hotărârea 114/14.12.2015 pentru emiterea autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, 

pe raza sectorului 2 al Mun. Bucureşti  introduce în Anexa 1, Capitolul VI  

Sancţiuni, următoarele: 

„Organul constatator din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 poate să aplice 

sancţiuni, în limita competenţelor, în următoarele condiţii:  

a) dacă constată că agentul economic funcţionează fără autorizaţie sau 

autorizaţia nu este valabilă datorită nerespectării cumulative a tuturor 

condiţiilor ce au stat la baza emiterii acesteia — se aplica amenda în valoare 

de 500 – 1.000 lei şi măsura complementară de suspendare a activităţii până la 

intrarea în legalitate conform legislaţiei în vigoare.  
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(b) până la intrarea în legalitate organul constatator al Poliţiei Locale 

Sector 2 va verifica dacă este respectată măsura luată de suspendare a 

activităţii agentului economic. În cazul în care măsura nu este respectată va fi 

dublată amenda, respectiv 1.000 – 2.000 lei, va fi aplicat sigiliul, va sesiza 

ANAF şi organele de urmărire penală, pentru ruperea/distrugerea sigiliului.”  

Conform Procesului Verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului 

Local Sector 2, în data de 14.12.2015, proiectul de hotărâre aflat la pct. 19 pe 

Ordinea de zi a fost supus la vot şi a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi o 

abţinere.   

Trei luni mai târziu, în 11.03.2016, acelaşi Consiliu Local sector 2, 

înlocuieşte Hotărârea 114/14.12.2015 cu Hotărârea nr. 15 în care nu ştim din ce 

motiv nu se mai regăseşte Capitolul VI – Sancţiuni.  

Această Hotărâre de Consiliu Local, aflată la punctul 5 pe Ordinea de zi a 

şedinţei extraordinare din 11.03.2016, a fost aprobată în unanimitate cu 20 de 

voturi.  

La întâlnirea reprezentanţilor cetăţenilor afectaţi de activităţile Clubului 

Chaboo, care a avut loc în data de 31.10.2016 la comisia de specialitate a 

Consiliului Local Sect. 2 (Comisia Juridică, de Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale) în prezenţa 

reprezentanţilor Primăriei Sector 2 şi ai Poliţiei Locale Sector 2, nu a fost 

prezentată nicio motivaţie legală pentru eliminarea capitolului VI Sancţiuni prin 

Hotărârea nr. 15. 

 

Concluzii 

Din cele arătate până acum se conturează următorul mecanism 

contravenţional şi infracţional: 

1. se înfiinţează legal o firmă (un club); 

2. pe un teren aflat în proprietate sau închiriat se edifică treptat tot felul de 

construcţii ilegale în care clubul desfăşoară apoi activităţi comerciale ilegale; 

3. amenzile date de autorităţi sunt ori simbolice şi plătite din încasările 

oricum ilegale, sau sunt contestate în instanţă pentru anularea eventualelor 

procese verbale întocmite defectuos sau pentru simpla tergiversare pentru că 

oricum, până în final nu sunt plătite, întrucât după un timp (aproximativ 1 an) 

societatea este introdusă în faliment, fără a se mai putea recupera nici măcar 
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cheltuielile făcute de autorităţi pentru desfăşurarea nenumăratelor controale 

(practic complet inutile şi doar generatoare de pierderi suplimentare din buget); 

4. autorităţile aplică sancţiunile complementare ineficiente care nu sunt 

de natură să stopeze ilegalităţile; în schimb autorităţile ignoră sancţiunile 

complementare eficiente care ar putea bloca imediat activităţile ilegale şi 

poluatoare (confiscarea veniturilor ilicite şi a instalaţiilor generatoare de 

zgomot). Aşadar autorităţile nu aplică până la capăt cadrul legislativ existent şi 

nici nu fac demersuri pentru perfecţionarea acestuia, deşi declară că ar fi necesar 

aşa ceva. 

5. cetăţenii sunt victime sigure şi permanente ale haosului sonor nocturn 

generat de tot felul de baruri, cluburi, terase şi manifestări organizate sau 

spontane, în totalul dispreţ al acestora şi al legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice.  

Ca urmare, vă rugăm să verificaţi cele menţionate de noi în prezentul 

memoriu şi să declanşaţi o acţiune de control astfel încât să fie stopat şirul de 

ilegalităţi menţionat, să fie sancţionaţi cei care nu au aplicat legea până la capăt 

sau au aplicat-o doar de formă, să fie reinstaurată domnia legii şi respectul 

datorat de autorităţile publice fiecărui cetăţean al capitalei României. Vă rugăm 

să ne comunicaţi constatările dvs. precum şi măsurile dispuse în consecinţă. 

 

Cu stimă, 

 

Grupul de Iniţiativă Civică Floreasca 

Ortansa Cartianu (ortansa.cartianu@gmail.com) 

Cristina Vanea (crasver@yahoo.com) 

Sever Cartianu (contact@expertehnic.ro) 

Grupul de locatari din Calea Floreasca nr. 242 

Cătălin Bogdan Florea (cbflorea@yahoo.com) 

Ioana Tatiana Babău 

Miruna Iulia Florea 

Emanuel Ilie Drosino 
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Grigore Nelepcu 

Constantin Spătaru 

Dan Ungureanu 

Mirela Bistroi 

Grupul de Iniţiativă Civică Tei 

Cristian Severin (cristianseverin09@gmail.com) 

Asociaţiei Aviaţiei 

Diana Dumitru (diana@asociatiaaviatiei.ro) 

Locatari din zona str. Constantin Aricescu, sector 1 

Paul Botescu (ginabotescu@yahoo.com) 

Asociaţia de Proprietari FLOREASCA VERDI RESIDENTIAL (31 de 

familii) 

Mihai Mogoşeanu (mjmogoseanu@gmail.com) 

 

Asociaţia de Proprietari Ţiţeica 173 (10 familii) şi Asociaţia de Proprietari 

Ţiţeica 210 (10 familii) 

Crişana Ion  

 

Asociaţia de Proprietari Ţiţeica 202 (29 de familii) 

Călin Mihai  

 

Hotel Caro – Adevărul S.A. 

Octavian Lazăr 

 

13.11.2016 


