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CURTEA DE APEL PLOIESTI - Secţia Comercială şi Contencios 

Administrativ 

DOSAR NR. 7222,2/120/2007 

 

 

Domnule Presedinte, 

 

Subscrisa, Asociatia „Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” – Filiala 

Bucureşti, persoana juridica fara scop lucrativ, organizatie neguvernamentala, 

infiintata prin decizia 93/PJ/2005 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, cu 

sediul in Bucuresti, Str. Zmeica nr. 12, sector 4, intelegem sa formulam in 

temeiul art. 49 si urm. C proc civ, 

 

CERERE DE INTERVENTIE ACCESORIE IN INTERSUL 

REVIZUENTEI Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti 

 

in scopul protejarii si conservarii patrimoniului cultural national din care fac 

parte Catedrala Sf. Iosif Bucuresti si Palatul Episcopal Mitropolitan, 

monumente istorice arhitecturale si de cult, parte a patrimoniului european, 

sediu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti. 

  

Avand in vedere : 

 dispozitiile art. 2 din Legea nr. 422/2001 conform careia activităţile şi 

măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes 

public. Prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri menite să asigure, 

conservarea si punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea 

lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale; 

 interesul satisfacerii deplinei manifestari religioase a cultului catolic; 

 faptul ca exercitarea activitatilor de cult, ceea ce presupune si 

conservarea, utilizarea si punerea in valoare a lacaselor apartinand 

cultului respectiv, este o activitate de interes public; 

 

va solicitam sa admiteti cererea de interventie, sa admiteti cererea de 

revizuire, iar pe fond sa respingeti recursurile si sa mentineti sentinta civila 

nr 122/2008, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare. 

 

Prin decizia civila nr. 1025/2009 de admitere a recursurilor Primarului 

sectorului 1 si SC Millenium Building Development SRL,  cu consecinta 

constatarii legalitatii autorizatiei de construire emisa in favoarea societatii 

Millenium Building Development SRL pentru imobilul Cathedral Plaza, sunt 

violate drepturile consacrate de art. 8, art. 9, art. 11 din Convenţia europeană a 
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drepturilor omului şi art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie, aşa cum 

sunt acestea interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

şi anume libertatea de religie, dreptul la respectarea domiciliului (sediului), 

libertatea de asociere şi protecţia proprietăţii, sunt incalcate normele de 

protejare a patrimoniului comun european, este inlaturata protectia prin 

intermediul zonei de protectie, parte a monumentului istoric. 

Existenţa acestei construcţii la limita proprietăţii Arhiepiscopiei Romano-

Catolice Bucureşti ca lăcaş de cult, pune in real pericol însaşi existenţa clădirii 

lăcaşului de cult si a Palatului Episcopal Mitropolitan, desfigureaza din punct de 

vedere estetic lăcaşul de cult prin gigantismul construcţiei învecinate, aduce 

atingere peisajului natural si construit, iar aglomeraţia auto şi umană ce va 

exista după darea în folosinţă a construcţiei cu destinaţie de birouri violează 

grav drepturile noastre indicate mai sus. 

 Libertatea de exercitare colectivă  a religiei de către credincioşi va fi grav şi 

permanent afectată. Potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios european al 

drepturilor omului, un cult religios are calitate procesuală pentru a invoca 

violarea dreptului la libertatea de religie atât în ceea ce priveşte cultul însuşi, 

cât şi pentru credincioşii ce îl compun. 

Arătăm faptul că, în temeiul art. 11 şi art. 20 din Constituţie, interpretate prin 

prisma jurisprudentei constante a Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului, 

precum şi jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului (blocul de 

convenţionalitate), sunt direct aplicabile în dreptul intern român şi se bucură de 

o forţă juridică superioară, având valoare interpretativă constituţională şi forţă 

juridica peste legislatia nationala. Totodata, in temeiul art. 148 din Constitutie, 

orice norme interne care sunt contrare normelor comunitare (normelor de drept 

si jurisprudentei), trebui einlaturate de la aplicare. 

Prin raportare la hotararea pronuntata in recurs, va rugam a retine faptul ca 

instanta a mentinut o autorizatie vadit ilegala, emisa cu nerespectarea regimului 

de protectie  a doua monumente istorice, aflate in lista monumentelor istorice in 

vigoare, eludand obligatia de protectie a patrimoniului european, dand 

prevalenta unei norme interne ambigue si interpretand-o in sensul de a nu 

produce efectele obligatorii de protejare a monumentelor istorice. 

Sensul legii protectiei monumentelor istorice nu poate fi decat in directia 

unor reglementari de favoare in privinta monumentelor istorice acestea 

constituind obiectul reglementarii adoptata tocmai in vederea transpunerii in 

legislatia interna a unor acte juridice asumate de statul roman, astfel cum sunt 

cele indicate expres in expunerea de motive pentru adoptarea proiectului legii 

monumentelor istorice. Scopul reglementarii a fost acela de a estompa 

neconcordantele cu prevederile conventiilor internationale pe care Romania le-a 

ratificat: Conventia de la Haga, Conventia pentru protejarea patrimoniului 

cultural si natural mondial – 1972, Conventia de la Granada, Conventia de la 

Valleta, Conventia Europeana UNIDROIT. Primordiala este consacrarea 
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principiului protejarii monumentelor istorice ca valori de interes general, iar 

Legea nr. 422/2001 consacra in mod expres conservarea integrata a 

monumentului istoric prin intermediul zonei sale de protectie ca parte integranta 

si inseparabila a acestuia. 

Nici o norma interna si nici o actiune sau inactiune a statului, inclusiv prin 

intermediul autoritatii judecatoresti, nu poate contraveni obligatiei general 

valabile si integral asumate de statul roman de a proteja monumentele istorice in 

concordanta cu actele externe enumerate anterior, precum si cu orice alte norme 

comunitare sau internationale care vizeaza protectia monumentelor istorice si a 

cadrului lor natural sau construit. 

Totodata, dreptul de proprietate asupra monumentelor istorice confera 

titularului acestuia dreptul de a-si manifesta acordul notarial in legatura cu orice 

proiect care incalca zona de protectie, acesta situatie de fapt si de drept 

impunand si o restrictie de ordin administrativ asupra imobilelor situate in zona 

de protectie a monumentului. 

Avand in vedere informatiile si actele privind incadrarea unei largi parti din 

terenul pe care se edifica in prezent proiectul Cathedral Plaza in domeniul 

public al Municipiului Bucuresti, ceea ce ne confera dreptul de a beneficia 

direct si nemijlocit de acest teren in scopuri publice si nu private, este evident ca 

„legalitatea” autorizatiei de construire precum si a actelor premergatoare care au 

stat la baza acesteia trebuie reanalizate de instanta in cunostinta de cauza, 

existand in acest moment o situatie de fapt diferita de cea avuta in vedere la 

pronuntarea hotararii. 

Inclusiv solutia data exceptiei de nelegalitate este in acest moment in mod 

evident necesar a fi schimbata, aspect ce poate fi reglementat prin admiterea 

revizuirii si rediscutarea exceptiei de nelegalitate. 

Instanta de recurs nu a procedat la rejudecarea in fond a tuturor aspectelor de 

nelegalitate a autorizatiei de construire nr. 179/18/B/24.02.2006, neraspunzand 

criticilor nici sub aspectul nelegalitatii propriu-zise ale autorizatiei nici sub cel 

al actelor premergatoare a caror analiza intra in sarcina sa. 

Obligatia instantei de recurs era aceea de a rejudeca in fond cererea, sub 

toate aspectele invocate, prin cererea de chemare in judecata si precizarile 

ulterioare. 

Va rugam a retine ca in mod expres (si in scris) cadrul procesual a fost 

completat cu cerere de verificare a operatiunilor prealabile, pe care instanta de 

fond a si admis-o in parte, considerentele hotararii fiind clare in sensul analizarii 

respectivelor nelegalitati, cu consecinta anularii autorizatiei ca act administrativ. 

Faptul ca instanta de recurs nu a analizat motivele invocate de reclamant in 

sustinerea actiunii, mai ales a celor in baza caruia instanta inferioara admisese 

actiunea, asa cum nu a analizat nici alte argumente expuse de reclamant, 

reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil, drept protejat de 

Tratatul U.E. si Conventia Europeana a Drepturilor Omului. 
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Instanta face trimitere la analizarea unor aspecte de oportunitate, incercand 

astfel sa transfere obiectul cercetarii asupra unui aspect nesolicitat, in schimb 

omite sa cerceteze, prin prisma normelor de protectie integrata a monumentelor 

istorice elemente esentiale ale procesului de autorizare a construirii, astfel cum 

sunt acestea expuse in cererea de chemare in judecata, in precizarile ulterioare si 

in cererea de revizuire. 

Atitudinea de inlaturare a analizei prin prisma tuturor criticilor de legalitate, 

reprezinta un real refuz de judecare impartiala si echitabila a pricinii, iar prin 

lipsa pronuntarii asupra acestora valoreaza minus petita, aspect sanctionat de 

art. 322 pct 2 C proc civ. 

Interpretarea si aplicarea unei norme juridice din dreptul national de natura 

sa infranga obligatia de protejare a patrimoniului national construit, parte a 

patrimoniului european, este de natura a conduce la admiterea cererii de 

revizuire intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 554/2004. 

Obligatiile statului roman trebuie puse in practica de toate organele puterilor 

de stat, puterii judecatoresti revenindu-i un rol esential in garantarea aducerii la 

indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii. Consecinta este aceea ca 

judecatorul national are obligatia aplicarii dreptului comunitar in totalitatea sa 

pentru protejarea drepturilor pe care le confera si neaplicarea oricarei prevederi 

din dreptul national care ar putea veni in conflict cu dreptul comunitar, fie 

anterioara, fie ulterioara regulii comunitare. 

In astfel de conditii, a cenzura protejarea unui monument istoric indepartand 

de la aplicare o norma interna care arata ca toate monumentele istorice 

beneficiaza de o zona de protectie (art.8 alin. 1 din Legea nr. 422/2001) , iar 

aceasta este, pana la delimitarea pe un plan sau in teren,  pe o raza de 100 m 

(astfel cum este stabilita atat prin OG 27/1992 cat si de art. 59 din Legea nr. 

422/2001). 

Zona de protectie a celor doua monumente istorice are o componenta din 

domeniul public al municipalitatii Bucuresti, interesul public fiind acela de 

conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, asigurarea deplinului 

acces al publicului si beneficiul peisajului arhitectonic traditional, ceea ce 

concorda pe deplin cu cerintele ce decurg din art. 2 si art. 167 din Tratatul U.E. 

Instanta este obligata sa puna mai presus interesul public fata de interesul privat, 

limitand exercitarea folosintei terenului din zona de protectie in conformitate cu 

interesul general, ceea ce nu constituie o incalcare a echilibrului cerut de 

respectarea masurii proportionalitatii. Limitarea folosintei sau conditionarea sa 

de acordul beneficiarului unui drept care constituie un element de interes si 

utilitate publica, reprezinta o conditie care trebuie satisfacuta in interes general, 

respectand astfel principiul proportionalitatii. 

Dupa cum rezulta si din cererea de interventie a Municipiului Bucuresti, 

acesta, ca titular al dreptului de proprietate asupra domeniului public, solicita 

admiterea revizuirii, desfiintarea autorizatiei de construire in vederea redarii 
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terenului destinatiei legale de zona de protectie a unui monument istoric de 

valoare europeana. 

Intreaga lume catolica a condamnat sacrificarea Catedralei Sf. Iosif si a 

Palatului Episcopal Mitropolitan unor interese pecuniare obscure, ale unui grup 

de interese in relatie directa politica cu cele mai inalte sfere din administratia 

Romaniei, infrangand demersurile repetate intreprinse de Arhiepiscopia 

Romano-Catolica incepand cu anul 2001, adica 5 ani inainte de autorizarea 

constructiei. 

Zona de protectie a fost confirmata expres atat prin acte oficiale anterior 

intrarii in vigoare a Legii nr. 422/2001 (inca din anul 1998), cat si in timpul 

litigiului, de catre conducerea Ministerului Culturii si Cultelor si Institutului 

National al Monumentelor Istorice. 

Insasi instituirea zonei construite protejate Calea Victoriei (fost situl I – 

centrul istoric) este consecinta insumarii zonelor de protectie a valorilor istorice, 

astfel cum rezulta din dispozitiile art. 8 din HG. Nr. 562/2003 pentru aprobarea 

reglementarii tehnice „metodologie de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate PUZ”, care arata 

ca planurile urbanistice pentru zone construite protejate au la baza planurile de 

delimitare definitiva a zonelor si de inventariere a monumentelor istorice. 

 Concluzionand, fata de primul motiv de revizuire, trebuie sa aveti in 

vedere ca instanta de recurs nu a mai analizat intreaga critica din cererea 

Arhiepiscopiei, multumindu-se sa-si insuseasca neconditionat sustinerile parti 

adverse cu privire la o parte din motivele de nulitate a autorizatiei. 

 Legea 50/1991 ca lege speciala fata de dreptul comun, impune acordul 

notarial ori de cate ori este vorba de insertia unei cladiri cu o destinatie specifica 

intr-un cadru construit alaturat care nu are aceeasi destinatie. Legea nr. 

422/2001, ca lege speciala fata de legea nr. 422/2001 impune existenta unei 

zone de protectie inseparabila de monumentul istoric pentrru a carui protejare a 

fost instituita prin lege si conditioneaza  emiterea autorizatiei de construire de 

respectarea anumitor avize si competente specifice. Protejarea integrata a 

monumentului istoric, corespunde dublei existente a monumentului istoric 

clasat ca atare si a zonei sale de protectie instituita prin lege indiferent daca este 

sau nu delimitata faptic. Indiferent de lacunele administrative interne, 

patrimoniul comun european este sub protectia Tratatului U.E. si a tuturor 

tratatelor si conventiilor insusite direct sau indirect de Romania. 

 Alaturi de consacrarea drepturilor fundamentale protejate de art. 8, art. 9 

si art. 11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, adoptata la Nisa in decembrie 2000, sunt 

protejate drepturile fundamentale privind domiciliul (art. art. 7), libertatea de 

religie si manifestarea acesteia in colectiv prin intermediul cultului, a practicilor 

si indeplinirii riturilor (art. 10), libertatea de asociere (art. 12), dreptul la 

proprietate (art. 17) si dreptul la o buna administrare (art. 41), dreptul la o cale 

de atac eficienta si la un proces echitabil (art. 47). 
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 Instanta de recurs nu s-a mai preocupat de analizarea cererii 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice, de analizarea actelor si operatiunilor 

administrative prealabile, incalcand cadrul procesual stabilit de reclamanta. 

 Nu exista suficiente motivatii pentru ca autoritatile romane, inclusiv 

instantele de judecata sa poata justifica incalcarea angajamentelor internationale 

expuse in cererea de revizuire pentru ca sa justifice mentinerea unei autorizatii 

de construire cu o motivatie nelegala, afectand astfel conservarea cadrului 

traditional prin „insertii” sau „accente” (termeni ce disimueaza realitatea 

groteasca a unor mastodonti de fier si sticla) care altereaza permanent pentru 

viitor raporturile de volum si culoare. 

Autoritatea executiva, inclusiv cea judecatoreasca, au obligatia de protejare a 

cultului si lacasului sau, necesar efectuarii ritualurilor religioase de orice 

agresiune care reprezinta un real pericol pentru existenta fizica si morala a 

cultului. 

 Avand in vedere aceste aspecte va solicitam admiterea in principiu a 

cererii de interventie, admiterea cererii de revizuire, rejudecarea recursurilor si, 

pe fond mentinerea sentintei nr. 122/2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita. 

 

 În drept, invocăm dispoziţiile art. 49 din Codul de procedură civilă, 

art. 8, art. 9 şi art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi 

celelalte dipoziţii pe care le-am invocat anterior. 

 În probaţiune, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

 

 

 

Cu deplină consideraţie, 

Asociaţia „Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” Filiala Bucureşti 

 

Preşedinte 

Bogdan I. Stanciu 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL PLOIEŞTI 

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

  


