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ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICÃ:

Nu mai sunt piedici în demolarea
Cathedral Plaza
l Dezvoltatorul a pierdut la CEDO

Arhiepiscopia Romano-Ca-
t o l i c ã d e B u c u r e º t i
(ARCB) a anunþat, ieri, cã

CEDO a decis respingerea acþiuni-
lor intentate de dezvoltatorul Cathe-
dral Plaza (turn de birouri cu 19 eta-
je construit lângã Catedrala Sf. Iosif
– monument istoric), Millennium
Bui ld ing Deve lopment SRL
(MBD), împotriva Statului Român.
În ianuarie 2012, prin avocatul Ron
Soffer, MBD a formulat plângeri
împotr iva Statului Român la
CEDO, invocând încãlcarea dreptu-
lui de proprietate ºi a dreptului la un
proces echitabil. Prin aceste proce-
duri, MBD „avertiza” Statul Român
cã, dacã va desfiinþa aceastã con-
strucþie, va plãti daune materiale im-
portante, aratã ARCB într-un comu-
nicat.

Avocatul ARCB, doamna Ofelia
Bârsan, a declarat pentru ziarul
BURSA: “Practic, acum, Primãria
Capitalei poate trece la desfiinþarea
construcþiei fãrã niciun fel de pro-
bleme. Noi vom notifica primãria cu

privire la decizia CEDO. Primarul
Sorin Oprescu începuse, la un mo-
ment dat, procedurile legale de des-
fiinþare, prin notificarea proprietaru-
lui Cathedral Plaza. Dar apoi nu le-a
mai continuat”.

Domnia sa ne-a spus cã autoriza-
þia pentru Cathedral Plaza nu trebuia
eliberatã de Primãria sectorului 1, ci
de Primãria Capitalei ºi susþine cã le-
gea prevede, în acest caz, ca singurã
soluþie, desfiinþarea turnului de biro-
uri întrucât o re-autorizare pentru in-
trarea în legalitate nu mai este posi-
bilã.

Decizia CEDO din 10 aprilie
2012 are douã pãrþi. În prima parte,
Curtea Europeanã, asemenea instan-
þelor interne, a considerat cã hotãrâ-
rea Senatului României nr. 5/2007
nu a adus atingere dreptului la res-
pectarea bunurilor MBD ºi, în con-
secinþã, Cathedral Plaza nu se aflã
sub protecþia articolului 6 al Con-
venþiei Drepturilor Omului. Prin ho-
tãrârea amintitã mai sus, Senatul
României a validat raportul Comi-

siei de anchetã prin care acesta cerea
Guvernului sesizarea Parchetului
pentru cercetarea infracþiunilor
sãvârºite la avizarea ºi autorizarea
construcþiei Cathedral Plaza ºi ex-
proprierea ei pentru protejarea Cate-
dralei Sf. Iosif.

În a doua parte, în care MBD con-
testa decizia Curþii de Apel Suceava,
CEDO a respins plângerea ca fiind
tardivã. Prin decizia irevocabilã nr.
1989 din 3 noiembrie 2010 a Curþii
de Apel Suceava, autorizaþia de con-
struire a Cathedral Plaza a fost decla-
ratã în mod irevocabil ilegalã, pentru
cã dezvoltatorul nu a avut acordul
notarial al ARCB, n-a fãcut experti-
za Catedralei Sf. Iosif înainte de
începerea lucrãrilor, s-a adresat unei
autoritãþi necompetente º.a.

Prin respingerea de cãtre CEDO
a plângerilor dezvoltatorului Cathe-
dral Plaza nu mai existã nicio posi-
bilitate ca hotãrârile judecãtoreºti
favorabile ARCB sã fie schimbate
ºi nici ca Statul Român sã aibã vreo
obligaþie faþã de beneficiarul clãdi-
rii ilegale Cathedral Plaza, mai ara-
tã comunicatul citat. Pr. Gabriel
Popa, secretar al ARCB, a declarat
cã dupã ce ºi aceastã încercare a
Millenium Building Development
a fost zãdãrnicitã, Arhiepiscopia
aºteaptã cu încredere o decizie a
Justiþiei din România prin care sã
se dispunã dezasamblarea acestei
clãdiri ilegale ºi periculoase din
vecinãtatea Catedralei Sf. Iosif.
Domnia sa a subliniat cã justiþia a
fost eliberatã de presiunea artifi-
cialã pusã pe umerii ei ºi ai autori-
tãþilor Statului Român de interese-
le beneficiarului.

Reprezentanþii MBD nu ne-au
oferit un punct de vedere pânã la
închiderea ediþiei.

ALINA TOMA VEREHA
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Interes rusesc pentru
turismul balnear românesc
l “Turism Covasna” vrea sã atragã clienþi ruºi
lMihai Fercalã: Suntem dispuºi sã negociem
eventuale vânzãri din portofoliu

Turismul balnear românesc le
face cu ochiul ruºilor, fie ei
turiºti sau investitori.

Olivia Stanislav, director al “Tu-
rism Covasna” a remarcat un interes
crescut al turiºtilor ruºi pentru acest
domeniu, în ultimele trei luni, dupã
ce, în luna aprilie, Mihai Macsim, di-
rectorul general al Camerei de Co-
merþ ºi Industrie Româno-Ruse, ne-a
declarat cã investitorii din Rusia vor
sã investeascã în acest domeniu la
noi.

“Turism Covasna” intenþioneazã
sã încheie contracte de colaborare cu
operatori ruºi ºi sã câºtige aceastã
piaþã “cu potenþial financiar ridicat”,
dupã ce, în ultimele trei luni, a resim-
þit un interes crescut dinspre Mosco-
va, potrivit Oliviei Stanislav, direc-
tor al societãþii.

Mihai Macsim a pus turismul bal-
near, cu prioritate, dar ºi turismul
pentru odihnã, pe lista domeniilor
din þara noastrã în care ruºii doresc
sã investeascã.

Mihai Fercalã, preºedintele SIF3
Transilvania, care controleazã “Tu-
rism Covasna”, ne-a declarat cã a
avut discuþii în urmã cu un an la Mos-
cova despre eventuale investiþii
ruseºti în România, însã acestea nu

s-au continuat. “Totuºi, dacã ruºii
sunt interesaþi, noi suntem dispuºi
oricând sã negociem eventuale
vânzãri din portofoliu”, ne-a decla-
rat Mihai Fercalã.

Mihai Macsim declara în aprilie:
“Motivaþia de bazã pentru care
aceºtia (n.r. ruºii) sunt interesaþi de
sectorul nostru balneo este apro-
pierea geograficã ºi siguranþa
turiºtilor. Interesul pentru balneo-
logie, în general, este motivat de
recuperarea post traumã, pentru
compensarea altor forme de trata-
mente (chimioterapie), dar mai
ales de slaba ofertã autohtonã în
Rusia”.

Pentru atragerea clienþilor, Olivia
Stanislav ne-a spus cã “Turism Co-
vasna” participã la târgurile ºi bur-
sele de turism naþionale ºi regionale
(Târgul Internaþional de Turism
ROMEXPO Bucureºti, INTOUR
MARKET Moscova, MITT Mos-
cova).

ADINA ARDELEANU,
ARISTICÃ BRÂNZAN

Monedã minimã,
îngrijorare maximã

l Ponta: “Suntem pregãtiþi sã luãm toate mãsurile necesare”

L
eul a scãzut, ieri, faþã de
euro, ajungând la un nou
minim istoric, pentru a tre-
ia oarã în aceastã lunã, de-

precierea luând startul odatã cu
schimbarea Guvernului ºi fiind acu-
tizatã de situaþia europeanã, inclusiv

de alegerile politice din Grecia.
Euro a atins ieri, oficial, 4,4373

lei, însã pe piaþa interbancarã mone-
da europeanã a atins ºi pragul de
4,4450 lei/euro. Dealerii suspectea-
zã cã, în acel moment, Banca Cen-
tralã a intervenit indirect ca sã tem-

pereze deprecierea leului. ªi valutele
din regiune au consemnat ieri pier-
deri mult mai pronunþate, de circa
1,1%, din cauza temerilor privind
ieºirea Greciei din zona euro.

Premierul Victor Ponta a anunþat
încã de ieri dimineaþã cã va avea o

discuþie cu Mugur Isãrescu despre
situaþia actualã a Greciei. Spre
dupã-amiazã, primul-ministru a
vorbit telefonic cu guvernatorul
BNR. Domnia sa a spus: “Existã ºi
s-a fomat în BNR, nu de acum, ci de
ceva timp, Comitetul Naþional pen-
tru Stabilitate Financiarã condus de
Guvernator. În acest comitet va
avea un rol important ºi face parte
ministrul de Finanþe Florin Georges-
cu. L-am anunþat pe Guvernator cã,
din punctul de vedere al Guvernu-
lui, suntem pregãtiþi sã luãm toate
mãsurile necesare pentru orice fel
de problemã care poate apãrea pe
plan european”.

Domnia sa a mai spus cã nu doar
în România este influenþat cursul de
schimb, ci ºi în Polonia, þarã cu care
România trebuie comparatã ºi care a
înregistrat o modificare semnificati-
vã a cursului, deºi are date economi-
ce foarte bune.

Victor Ponta ºi-a exprimat încrede-
rea în modul în care problema este
gestionatã de BNR, iar acþiunile Gu-
vernului vor fi coordonate în aceeaºi
direcþie cu cele ale BNR.

ELENA VOINEA,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

Schäuble:
“Preþul ieºirii Greciei
din zona euro ar fi
foarte mare”

Ministrul german al Finanþelor,
Wolfgang Schäuble, a avertizat ieri,
Atena, cã preþul ieºirii Greciei din
zona euro ar fi foarte mare atât pen-
tru þarã, cât ºi pentru întreaga uniune
monetarã.

“Preþul ar fi foarte mare dacã
Grecia va decide sã pãrãseascã
zona euro”, a spus Schäuble, subli-
niind cã o astfel de situaþie ar deter-
mina deprecierea noii monede ele-
ne ºi ar împovãra ºi mai mult popu-
laþia þãrii.

Papademos:
Grecia poate intra în
incapacitate de platã,
în iunie

Premierul elen Lucas Papade-
mos a avertizat preºedinþia þãrii,
prin intermediul unei scrisori, cã
statul ar putea intra în încetare de
plãþi la începutul lunii iunie, potri-
vit cotidianului Ta Nea. Papade-
mos a arãtat cã rezervele financiare
ale Greciei, deja foarte reduse, se
vor epuiza complet dacã incertitu-
dinea politicã din þarã va continua.
ªeful Executivului a amintit cã
fondurile s-ar putea epuiza întrucât
creditorii internaþionali au reþinut
un miliard de euro din tranºa de 5,2
miliarde euro din ajutorul extern
plãtit recent Atenei.

Der Spiegel:
“Adio Acropole!”

Posibilitatea ieºirii Greciei din
zona euro nu mai reprezintã un su-
biect tabu în Europa, la nivelul re-
giunii fiind analizate consecinþele
unei astfel de decizii. Cotidianul ger-
man Der Spiegel a deschis ediþia de
ieri cu un articol intitulat “Acropole,
adio - de ce ar trebui sã pãrãseascã
Grecia zona euro”.

Moody’s: Ieºirea
Greciei din zona euro
ar afecta bãncile elene

Agenþia de rating Moody’s Inves-
tors Service a avertizat, ieri, cã o
eventualã ieºire a Greciei din zona
euro va avea consecinþe negative
asupra calificativelor bãncilor elene.

Euro - la cel mai redus
curs din ultimele patru
luni, faþã de dolar

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
externe, ajungând la cel mai scãzut
curs din ultimele patru luni faþã de do-
lar, pe fondul temerilor legate de po-
sibila ieºire a Greciei din zona euro.

Euro a pierdut 0,6% la ora 10.17,
pe piaþa din New York, ajungând la
1,2835 dolari. Cursul este cel mai re-
dus din ianuarie pânã în prezent.

V.R.

(continuare în pagina 11)

Citiþi, în pagina 13,

interviul integral cu directorul

“Turism Covasna”.

JURNAL DE CRIZÃ

Despre deprecierea leului, Victor Ponta a spus cã existã discuþii între BNR ºi Guvern: “Este un subiect

important ºi prefer sã aveþi comunicarea de la BNR vizavi de importanþa prezenþei capitalului bancar

grecesc în România, vizavi de influenþe la nivel european, de ce se va întâmpla în plan european”.
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