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ARCB solicită expropierea terenului şi demolarea construcţiei Cathedral Plaza 
 
În data de 11 iulie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins cea de a şasea şi ultimă 
cale extraordinară de atac promovată de către Primarul sectorului 1 şi Millenium 
Building Development, stabilind irevocabil nulitatea autorizaţiei de construire a auto-
intitulatei clădiri Cathedral Plaza. ARCB solicită demolarea acestei construcţii, ca 
precedent şi avertisment pentru cei care nu respectă legea. 
 
Bucureşti, 12 iulie 2011 – Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti solicită 
autorităţilor statului să treacă de urgenţă la aplicarea deciziei nr. 1989/3.11.2010 a Curţii 
de Apel Suceava. Aceasta a respins în data de 11 iulie 2011, cea de a şasea şi ultimă 
cale extraordinară de atac ce a fost promovată de către Primarul sectorului 1 şi 
Millenium Building Development, împotriva deciziei Instanţei din Suceava, prin care 
fusese schimbată în tot decizia nr. 1025/25.06.2009 pronunţată de către Curtea de Apel 
Ploieşti, în sensul stabilirii irevocabile a nulităţii autorizaţiei de construire a auto-
intitulatei clădiri Cathedral Plaza. 
 
„A trecut vremea jumătăţilor de măsură. A venit timpul să fie luate măsuri ferme şi 
concrete pentru eliminarea din peisajul centrului Capitalei a blocului turn ilegal construit 
de Millennium Building Development SRL, lăsând la o parte interesele politice şi de 
strategie electorală şi punând în faţă interesele naţionale privind patrimoniul cultural, 
parte a celui european. (...) Este timpul ca autorităţile să nu mai mimeze o bună 
administraţie ci să o realizeze efectiv, iar un bun început este acela al reîntoarcerii la 
istorie şi credinţă, protejând monumentele istorice care sunt şi lăcaşe de cult. Nu cerem 
asta numai pentru noi, o cerem pentru toate cultele care creează diversitatea spirituală 
a naţiunii, cunoscând că şi Biserica Ortodoxă, cea Armeană şi Cultul Musulman, suferă 
datorită violării zonelor de protecţie a lăcaşelor de cult şi implicit a dreptului lor la 
exercitarea credinţei”, a declarat ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti. 
 
În ceea ce priveşte declaraţiile celor de la Millenium Building Development conform 
cărora clădirea a fost întabulată şi vândută unui fond de investiţii britanic, Casa de 
avocatură Bârsan, Popescu & Asociaţii, cei care reprezintă ARCB în Instanţă, declară 
„că opinia publică ar fi interesată să afle numele acestui fond, ce ar fi cumpărat o clădire 
construita ilegal, având în vedere că la data de 4 martie 2011, în Cartea Funciară a 
sectorului 1 clădirea Catheral Plaza nu era întabulată, dar decizia Curţii de Apel 
Suceava care stabilise ilegalitatea autorizaţiei de construcţie era deja înscrisă!”.  
 
ARCB a decis să promoveze o serie de acţiuni în Instanţe prin care solicită exproprierea 
terenului şi demolarea autointitulatei clădiri „Cathedral Plaza”, aflată în zona de 
protecţie a Catedralei şi a altor 5 monumente istorice de pe str. Gen. Berthelot. 
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