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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia 0067/2007 prezentată de Dl. Ioan Robu (de naţionalitate română), în 
numele Arhiepiscopiei Romano – Catolice – Bucureşti, având 8656 de 
semnături, privind impactul dăunător al unui proiect de construcţie asupra 
Catedralei Sfântul Iosif în Bucureşti

Petiţia 0149/2007 prezentată de dnul Veniamin Aenasoaiei şi dnul Mihai 
Damian Baciu (cetăţeni români), în numele Institutului Teologic Romano-
Catolic, prezentând 2 semnături, cu privire la construirea unei clădiri de 20 
de etaje în vecinătatea Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul susţine că construirea unui zgârie-nori în vecinătatea Catedralei Sfântul Iosif din 
Bucureşti va pune în pericol structura acestui monument arhitectural istoric. Petiţionarul 
argumentează că proiectul de construcţie, amplasat la 8 metri distanţă de faţada de nord a 
Catedralei, într-o zonă declarată zonă protejată pentru monumente istorice, a început fără 
autorizaţiile necesare prevăzute de legislaţia din România. Petiţionarul declară că nu a fost 
efectuată nicio evaluare corespunzătoare a impactului asupra mediului şi consideră că 
Directiva CE 85/384 precum şi articolul 151 al Tratatului CE au fost încălcate. Petiţionarul, 
ale cărui demersuri la nivel naţional au rămas fără răspuns, solicită Parlamentului European să 
ancheteze situaţia şi să oprească proiectul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007.

Aceste două petiţii se referă la potenţialul pericol care derivă din construirea unei clădiri de 20 
de etaje („Catedrala Plaza”) în vecinătatea Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti.
Conform celor spuse de petiţionari, Senatul României a votat o rezoluţie la data de 9 
noiembrie 2006 solicitând Guvernului să închidă şantierul, dar proiectul continuă. Petiţionarii 
consideră că Catedrala Sfântul Iosif, care este un monument naţional, este serios pusă în 
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pericol de acest şantier.

Comisia ia act de cererea petiţionarilor în ceea ce priveşte proiectul de construcţie în 
împrejurimile Catedralei Sfântului Iosif. Totuşi, aceasta reaminteşte că Uniunea nu deţine 
competenţa directă în materie de protejare a patrimoniului european. Articolul 151 din Tratat 
prevede că acţiunea Comunităţii în acest sens este de a contribui la înflorirea culturii statelor 
membre, în contextul respectării diversităţii naţională şi regională a acestora, punând în 
evidenţă tezaurul comun.
Aşadar, autorităţile naţionale sunt cele care trebuie să aprecieze oportunitatea unor astfel de 
proiecte şi să evalueze eventualele riscuri asociate. Deci, Comisia nu poate decât să invite 
petiţionarii să se adreseze autorităţilor naţionale competente.

În ceea ce priveşte acordul de dezvoltare pentru complexul de construcţii al Catedralei Plaza, 
construirea proiectelor de dezvoltare urbană, inclusiv centrele comerciale şi parcările, se află 
sub incidenţa Anexei II din Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului („Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului”). Acestea sunt proiecte pentru care nu este obligatorie o evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectele din categoriile menţionate în Anexa II sunt prevăzute a fi supuse 
unei 'monitorizări' conform căreia statele membre determină posibilele efecte semnificative 
asupra mediului. Această determinare poate fi realizată prin intermediul unei examinări de la caz 
la caz, prin stabilirea de praguri sau criterii, sau printr-o combinare a acestor metode, ţinând cont 
de criteriile de selecţie relevante din Anexa III la Directivă. Conform informaţiilor furnizate, 
Comisia nu poate determina dacă s-a realizat o „monitorizare” a acestui proiect. În orice caz, 
informaţiile furnizate arată că proiectul a fost iniţiat înainte de 1 ianuarie 2007 – data aderării 
României la Uniunea Europeană – când legislaţia CE a devenit aplicabilă în România.

În baza celor menţionate anterior, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei CE 
privind mediul pe baza informaţiilor furnizate, deoarece Directiva privind impactul asupra 
mediului nu a fost aplicabilă în România la data lansării procedurii pentru acordul de 
dezvoltare (acordul de dezvoltare emis de către Primăria Sectorului 1 pentru acest proiect este 
datat în 24 februarie 2006).

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (Jurnalul Oficial L 175, 05.07.1985), modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului 
din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului (Jurnalul Oficial L 073, 14.03.1997), şi Directiva  2003/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 mai 2003 (L 156 17 25.6.2003) 


