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24 septembrie 2008 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 
 
Astăzi, la Judecătoria sectorului 2, a avut loc prima înfăţişare în procesul intentat de 
Primăria Municipiului Bucuresti Fundaţiilor TERRA Mileniul III si Centrului de Resurse 
Juridice, prin care se încearcă dizolvarea celor două organizaţii. 
 

Primăria Capitalei vrea rezolvarea problemelor de la Pasajul 
Basarab prin dizolvarea ONG-urilor care s-au ocupat de caz! 

  
  
Reprezentanţii Centrului de Resurse Juridice (CRJ) împreună cu cei ai Fundaţiei TERRA 
Mileniul III s-au prezentat astăzi în faţa instanţei, în urma cererii de dizolvare a celor 
două organizaţii formulată de Primăria Capitalei. Cererea de dizolvare a fost depusă in 
luna iulie la  Judecătoria Sectorului 2. 
 
În cererea de dizolvare se face trimitere explicită la faptul că CRJ şi Terra Mileniul III au 
solicitat Tribunalului Bucureşti anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti de declarare a utilităţii publice a Pasajului Basarab pe motive de nelegalitate. 
Cererea a fost admisă de instanţa de fond, iar hotărârea a fost anulată în data de 9 aprilie 
2008. 
 
Acuzaţiile aduse de către Primăria Capitalei celor două fundaţii se referă la derularea de 
activităţi ilicite, împotriva ordinii publice, fiind citate în mod trunchiat pasaje din 
documentele statutare ale celor două ONG-uri. 
 
Mai precis, Primăria Capitalei arată că cele două fundaţii au scopuri contrare legislaţiei în 
vigoare. Primăria acuză Centrul de Resurse Juridice şi Fundaţia TERRA Mileniul III că 
acordă asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă în mod nelegal. 
 
De asemenea, Primăria menţionează intenţia de formulare a unei plângeri de urmărire 
penală privind infracţiunea de exercitare a unei profesii fără drept şi cea de subminare a 
economiei naţionale.  
 
 
NOTĂ: Precizări privind procesul Pasajului Basarab 
 
În data de 9 aprilie 2008 Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea introdusă de Centrul de 
Resurse Juridice şi Fundaţia TERRA Mileniul III prin care a fost anulată hotărârea de 
declarare a utilităţii publice a Pasajului Suprateran Basarab. Instanţa de judecată a hotărât 



 

că declararea Pasajului Suprateran Basarab (drept utilitate publică) s-a facut nelegal, cu 
încălcarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru utilitate publică.  
 
Chestiunile juridice care au făcut temeiul acţiunii invocate de cele două fundaţii 
reclamante au avut în vedere următoarele: 

- faptul că monumentele istorice pot fi expropriate numai prin lege şi nu prin 
hotărârea consiliului local; 

- inexistenţa unei  documentaţii de urbanism legal aprobată la momentul efectuării 
cercetării prealabile şi a aprobării hotărârii nr. 160/2006 privind declararea 
construcţiei Pasajului Suprateran Basarab ca fiind de utilitate publică; 

- constituirea nelegală a comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
luării deciziei de declarare a construcţiei ca fiind de utilitate publică; 

- convocarea nelegală a consilierilor municipali la data adoptării hotărârii. 
 
 
Precizam că atât Centrul de Resurse Juridice, cât şi Fundaţia Terra Mileniul III acţionează 
în temeiul documentelor statutare prin care au fost înfiinţate, iar acuzaţiile aduse în 
vederea dizolvării nu au temei legal. Atât CRJ cât şi Terra Mileniul III derulează procese-
test în instanţă cu sprijinul cabinetelor de avocatură colaboratoare şi aceste 
activităţi nu produc venituri pentru nici una dintre entităţi. În acelaşi timp, nici CRJ 
şi nici Terra Mileniul III nu acordă servicii de asistenţă juridică nici contra cost şi nici 
gratuit.  
 
 
 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 

Georgiana Iorgulescu, Directoare Executivă, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90 
Cătălina Radulescu, Avocată, Centrul de Resurse Juridice, mobil: 0745-138.165 
Lavinia Andrei, Preşedinte, Fundaţia TERRA Mileniul III, tel: 314.12.27 
Ioana Ciută, Director Executiv, Fundaţia TERRA Mileniul III, tel: 0730-081.019  
Laura-Maria Băluţ, Manager Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90 
 
 
 


