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Nr. 145 / 22 mai 2017 
Către: Primăria Sectorului 1 
În atenția: Domnului Primar Daniel TUDORACHE 

 
Domnule Primar al Sectorului 1 Daniel TUDORACHE, 

 
În virtutea Legii 544/2001 dar și pentru buna informare a cetățenilor României, pentru clarificarea 

unor date și pentru a nu fi acuzați că nu v-am oferit dreptul la exprimarea unui punct de vedere avizat 
înainte de publicarea studiului de caz intitulat de noi  “Moscheea lui Erdogan în România”, vă solicităm 
să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

În data de 11 aprilie 2016, Primăria Sectorului 1 a eliberat Certificatul de Urbanism pentru 
moscheea pe care Muftiatul Cultului Musulman din România intenționează să o construiască 
pe Bulevardul Expoziției nr. 22-30, din Sectorul 1, București. 

1. În baza cărei legi Primăria Sectorului 1 a emis Certificatul de Urbanism? 

2. Ce documente a depus solicitantul pentru a obține din partea Primăriei Sectorului 1 
respectivul Certificat de Urbanism? 

3. În cazul în care persoana beneficiară a respectivului Certificat de Urbanism vă va 
solicita și Autorizația de Construcție ce documente trebuie să vă prezinte pentru a 
obține această autorizație din partea Primăriei Sectorului 1? (Vă rugăm să specificați în 
baza cărei legi?) 

Domnule Primar al Sectorului 1 Daniel TUDORACHE, 

Vă mai informăm că studiul de caz “Moscheea lui Erdogan în România” va fi prezentat la 
televiziunea Nașul TV, în cadrul emisiunii “Picătura chinezescă – dezvăluirile lui Mihai Pâlșu”. În cazul în 
care veți alege să ne răspundeți și în format video, vă asigurăm că punctul dvs. de vedere va fi inserat în 
cadrul emisiunii.  

În cazul în care răspunsul va fi doar în format leter, atunci acesta va fi inserat în interiorul 
anchetei noastre jurnalistice, care va fi publicată în cotidianul online www.secundatv.ro în cadrul 
secțiunii „Studii de Caz” și va fi citit în timpul emisiunii tv “Picătura chinezescă – dezvăluirile lui Mihai 
Pâlșu”, difuzată pe Nașul TV. 

În speranța că vom primi răspuns într-un timp rezonabil, câteva zile, 
Vă mulțumesc, 
Mihai PÂLŞU 
Director SECUNDA 
mihaip@secundatv.ro 
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