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Cathedral Plaza poate reintra în legalitate. Arhiepiscopul Ioan Robu deturnează sensul
hotărârilor din justiţie şi manipulează opinia publică.
Interpretarea ultimei decizii a Curţii de Apel Ploieşti, înainte de a se prezenta motivarea
judecătorilor, în sensul celui ales de Arhiepiscopul Ioan Robu ca fiind o dispoziţie finală de
demolare a Cathedral Plaza, face parte din efortul necugetat al Arhiepiscopului de a pune
presiune pe autoritățile statului și pe justiție pentru atingerea unui scop ilicit: demolarea imediată
a unei clădiri aflată în procedură legală de regularizare.
Arhiepiscopul Ioan Robu ignoră în mod intenționat faptul ca Tribunalul Dâmbovița este
chemat să explice în continuare obligaţiile ce revin Primăriei Municipiului Bucureşti
potrivit sentinței nr. 2520 din 2012, ce stabilea, fără citarea şi informarea Millennium, obligația
Primarului General de a iniția procedurile legale pentru eventuala demolare a Cathedral Plaza și
care, aşa cum a arătat judecătorul Tribunalului Dâmboviţa, în mod lipsit de orice echivoc: " ... ,
nu are atribuţii legale pentru dispunerea directă a unei decizii de desfiinţare a construcţiei , ci îi
conferă atribuțiile privind demararea procedurilor legale, la finalul cărora se decide emiterea
autorizației de demolare, fiind posibilă în egală măsură şi intrarea în legalitate în sensul
prevederilor art. 59 alin.2 si 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991.” Aşadar,
Curtea de Apel Ploiești, fără citarea Millennium, prin decizia nr. 508/11.09.2015 pare a fi
pronunţat o soluţie prin care revocă măsura dispusă de chiar judecătorul sentinţei 2520/2012 din
dosarul nr. 2183/120/2012, până la clarificarea dispozitivului soluţiei sale.
Solicităm încă o dată public Arhiepiscopului Ioan Robu să înceteze a mai deturna sensul
măsurilor dispuse de justiție și mai ales să permită judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti
investiţi în prezent cu cererea Millennium de regularizare a situaţiei administrative a clădirii, ce
face obiectul dosarului nr. 8563/3/2014, să finalizeze investigaţia judiciară şi să decidă dacă
reautorizarea Cathedral Plaza este posibilă.
Primăria Municipiului Bucureşti refuză în continuare să soluţioneze cererea
administrativă a Cathedral Plaza de verificare a siguranţei construcţiei şi legalităţii
procedurilor de construire. Conivenţa în timp dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi
ARCB este evidentă.
Încercarea Arhiepiscopului Ioan Robu de a valorifica situaţia dificilă în care se află Primarul
Sorin Oprescu şi acuzele că Millennium Building Development ar fi beneficiarul direct al
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atitudinii PMB cu privire la încercările pentru clarificarea obligaţiilor puse în sarcina autorităţii
administrative prin sentinţa 2520/2012, este poate cea mai ipocrită şi grosolană strategie la care a
recurs această faţă bisericească de-a lungul conflictului de vecinătate.
Reamintim pentru buna informare a opiniei publice că Primăria Municipiului Bucureşti a abordat
întotdeauna încă din 2006 o poziţie părtinitoare faţă de Arhiepiscopia Romano-Catolică
Bucureşti (ARCB) în procesele derulate în justiţie. Că a fost vorba despre procedurile ce vizau
verificarea legalităţii autorizaţiei de construcţie, despre cele în care se contesta legalitatea
contractelor de concesiune pentru suprafaţa de cca 150 mp de teren ce aparţine Municipalităţii
ocupată de clădirea Cathedral Plaza, inclusiv procedura absurdă de anulare a titlurilor de
proprietate privitoare la drepturile autorilor noştri, persoane fizice cărora li s-a recunoscut dreptul
istoric de proprietate pe acele terenuri în procedura Legii 18/1991, PMB a avut în permanenţă
şi continuă sa aiba rolul de "intervenient" de partea ARCB. Chiar şi tăcerea abuzivă şi
nejustificată a PMB în soluţionarea cererii noastre de regularizare a situaţiei clădirii Cathedral
Plaza sugerează în realitate o strategie comună a PMB şi ARCB în defavoarea Millennium
Building Development, pentru împiedicarea reautorizării.
Singura concluzie logică este aceea că acţiunea de imagine a Arhiepiscopului Ioan Robu este
lipsită de temei şi împotriva realităţii avand ca unic scop inducerea în eroare a opiniei publice si
influenţarea subliminală a instanţelor de judecată asupra raţionamentelor juridice pe care
Millennium le propune pentru a dovedi dreptul său la reautorizarea Cathedral Plaza.

