
 
 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

 
 

PoziŃia Academiei Române legată de solidaritatea 
cu I.P.S. Arhiepiscop-Mitropolit Ioan Robu, 
Membru de onoare al Academiei Române 

 
 

Academia Română, cea mai înaltă instituŃie de cultură şi de ştiinŃă a Ńării, strâns 
legată încă de la înfiinŃarea ei acum aproape 150 de ani de cele mai de seamă valori ale 
poporului român, a luat întotdeauna atitudine faŃă de cele mai de seamă probleme care au 
privit păstrarea tradiŃiei şi a culturii, ca şi a adevăratelor valori ale poporului român. 

În acest context, Academia Română a luat atitudine faŃă de ridicarea, lângă 
Catedrala Romano-Catolică „Sf. Iosif” din Bucureşti, a unui edificiu de 14 etaje 
(„Cathedral Plaza”), care nu numai că pune în primejdie siguranŃa monumentului 
istorico-religios alăturat, dar nu se armonizează în nici un fel cu arhitectura zonei, 
dominată în principal de Biserica Luterană şi de Catedrala Romano-Catolică. Din păcate, 
intervenŃiile repetate ale Academiei Române, ca de altfel ale celei mai mari părŃi a 
societăŃii civile, au fost ignorate de constructorul edificiului „Cathedral Plaza”, ca şi de 
foştii sau actualii proprietari ai acestuia. În faŃa acestei situaŃii, Academia Română îşi 
exprimă încă o dată dezacordul faŃă de această atitudine. 

Înalt PreasfinŃitul Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, este o 
personalitate recunoscută, atât în Ńară, cât şi în străinătate, preocupat de binele 
comunităŃii pe care o păstoreşte, recunoscut pentru tactul, exprimarea şi corectitudinea pe 
care le arată, în tratarea celor mai diverse probleme şi care a căutat permanent nu 
avantaje materiale, ci să înŃeleagă riscurile pe care noua clădire le aduce cu sine şi să 
preîntâmpine pierderea, sub toate aspectele, pe care ar putea să o sufere Catedra „Sf. 
Iosif”. 

Membrii Academiei Române îşi exprimă întreaga lor solidaritate cu Înalt 
PreasfinŃitul Ioan Robu în acŃiunile sale perseverente cu care apără păstrarea în cele mai 
bune condiŃii a unuia dintre monumentele-simbol ale capitalei şi resping cu indignare 
orice atacuri nefondate faŃă de persoana sa şi faŃă de acŃiunile constante depuse în 
vederea punerii în aplicare a hotărârilor instanŃelor judecătoreşti. Sperăm că pacea şi 
buna înŃelegere, pe care Monseniorul Ioan Robu le propovăduieşte neîncetat, vor lua 
locul calomniilor şi relei credinŃe. 
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