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Primarii  
Robert Negoiță și  

Daniel Florea  
vor să fie  

europarlamentari 
Primarii Sectoarelor 3 și 5, Robert Negoiță și, respectiv, Daniel 
Florea, vor să devină europarlamentari, drept care s-au înscris 
în cursa internă din PSD pentru obținerea unui loc pe listă. PSD 
nu și-a definitivat lista pentru alegerile europarlamentare, dar 
în cursa internă s-au înscris, pe lângă actualii eurodeputați, mai 
mulți lideri ai partidului, printre care Rovana Plumb, Claudiu 
Manda, Daniel Florea (primarul Sectorului 5) și Robert Negoiță 
(edilul Sectorului 3), potrivit unor surse din PSD citate de Medi-
afax. „Momentan se discută foarte mult despre liste în interiorul 
partidelor și la nivelul PSD. Sunt mai multe persoane care și-au 
declarat intenția de a candida: Rovana Plumb, Claudiu Manda, 
Daniel Florea, Robert Negoiță. Europarlamentarii actuali, toți își 
doresc să candideze. Cel mai probabil o să meargă pe paritate, 
jumătate doamne, jumătate domni. În sondajele de opinie, PSD 
are între 26 și 33 la sută, ceea ce înseamnă 10-12 europarla-
mentari”, au precizat sursele citate. 

Mădălin Dumitru, fost direc-
tor în Primăria Capitalei, 
cunoscut ca „mâna dreaptă” 
a fostului edil Sorin 
Oprescu, a fost condamnat 
de Tribunalul București la 
trei ani de închisoare cu sus-
pendare pentru săvârșirea 
mai multor infracțiuni de 
corupție. 
Conform deciziei instanței, 
care nu este, însă, definitivă, 
Mădălin Dumitru, fost direc-
tor al Direcției Generale In-
frastructură și Servicii Publice 
(DGISP), va sta opt ani sub 

supraveghere. 
Instanța a mai dispus confis-
carea de la fostul director a 
peste 1,5 milioane lei 
(961.922 lei și 129.306 euro). 
Pe de altă parte, judecătorii 
au decis restituirea către fos-
tul director a șapte telefoane 
mobile Iphone și a unui 
BlackBerry, dar și a opt cea-
suri mărcile Ulysse Nardin, 
Longines, Mont Blanc, 
Cartier, Earnshaw, precum și 
a unui stilou Mont Blanc 
Joseph II Limited Edition. 
Fostul director în Primăria 

Capitalei a fost trimis în jude-
cată de DNA în decembrie 
2014 pentru luare de mită, 
trafic de influență (șase in-
fracțiuni), efectuare de acte 
de comerț incompatibile cu 
funcția, participație impro-
prie la delapidare în formă 
continuată, abuz în serviciu, 
instigare la infracțiunea de 
fals în înscrisuri sub semnă-
tură privată, instigare la in-
fracțiunea de spălare de bani 
și fals în declarații (trei acte 
materiale). 
Mădălin Dumitru a fost șef al 

DGISP în perioada 2008 – 
2013, pe vremea când Sorin 
Oprescu era primar general. 
Potrivit DNA, după ce a fost 
numit în funcție, el a contin-
uat să administreze firmele 
Precon SRL și Magistral SRL. 
„Ca urmare a exercitării aces-
tor activități incompatibile cu 
funcția exercitată, inculpatul 
Dumitru Mădălin Ionică a 
obținut foloase materiale 
necuvenite care constau în: 
suma de 48.000 lei ridicată 
din casieria SC Precon SRL de 
către administrator, la solic-

itarea sa și depusă de acesta 
într-un cont indicat; costurile 
suportate de SC Precon SRL 
pentru angajarea unui șofer 
personal, respectiv retribuția 
acestuia; costurile suportate 
de SC Precon SRL pentru asig-
urarea folosinței mai multor 
autoturisme (rate de leasing, 
asigurări, taxe, cheltuieli de 
întreținere) – Chrysler Grand 
Voyager, Audi A5, Audi Q7, 
costurile aferente abona-
mentelor telefonice pentru 
posturile utilizate de el și fiul 
său”, spun procurorii.

Mădălin Dumitru, „mâna dreaptă”  
a lui Sorin Oprescu la Primărie, a fost condamnat 

Primarul Gabriel 
Mutu atacă RADET:  
„Situația a devenit  
inacceptabilă” 
Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, 
atacă RADET pentru că în cartierele 
Drumul Taberei, Militari, Crângași și 
Ghencea, „cele mai afectate de avariile 
din rețea”, zeci de mii de bucureșteni 
stau în frig în case. „În fiecare zi, cei de 
la RADET sunt chemați la intervenții în 
Sectorul 6. Lucrările se desfășoară 
greoi și sunt multe situaţii în care au-
toritatea locală este nevoită să 
acţioneze de urgenţă pentru a proteja 
cetăţenii de posibilele pericole pe care 
le prezintă lucrările din teren. Am 
primit sute de mesaje pe care le-am 
redirecţionat şi care nu suportă 
amânare. Familii cu copii mici stau în 
case sub limita de confort acceptabilă, 
aceasta este o stare de fapt creată de 
o gestionare ineficientă a situaţiei. 
Primăria Municipiului Bucureşti trebuie 
să acţioneze conform unul plan con-
cret de măsuri de investiţii în această 
regie pe care o administrează. Situaţia 
a devenit inacceptabilă şi solicit inter-
venţia de urgenţă la toate avariile 
anunţate”, a spus primarul Sectorului 
6. În perioada avariilor, oamenii au cos-
turi suplimentare din cauza folosirii 
metodelor alternative de încălzire – 
calorifere electrice, aragaz, precizează 
sursa citată. 

Mai multe căsătorii, 
dar și mai multe  

divorțuri în Sectorul 4 
 
În Sectorul 4 au fost mai multe căsătorii în 2018, față de 
2017, dar și mai multe divorțuri. Acestea sunt concluziile 
unei statistici a Direcției Generale de Evidență a Per-
soanelor Sector 4 (DGEPS4). „În 2017, Direcția Generală de 
Evidență a Persoanelor Sector 4 a înregistrat 2.065 de căsă-
torii, în timp ce pe parcursul anului trecut au fost înregis-
trate 2.138 de căsătorii, cu 73 mai multe decât în anul 
precedent. Procentual, diferența reprezintă o creștere de 
aproximativ 3,5% în 2018”, a declarat directorul executiv al 
DGEPS4, Daniela Hrynczuk. „Creșterea numărului de căsă-
torii se datorează extinderii constante a Sectorului 4 și 
numărului tot mai mare de persoane care își construiesc 
sau își cumpără o locuință în această zonă administrativă a 
Capitalei, aflată în plină dezvoltare ca urmare a aprobării 
Planului Urbanistic Zonal pentru Sudul Capitalei. În prezent, 
interesul oamenilor pentru Sectorul 4 este de cinci ori mai 
mare față de alte sectoare din București, astfel că pentru 
fiecare apartament nou construit în celelalte zone se con-
struiesc cinci locuințe în Sectorul 4”, a declarat Primarul 
Sectorului 4, Daniel Băluță. 

Metrorex şi-a dat acordul ca 
autorităţile locale să in-
vestească în infrastructura 
supraterană a staţiei de 
metrou Pipera, a anunțat vi-
ceprimarul Sectorului 2, Dan 
Cristian Popescu. „Am cerut 

celor de la metrou să ne lase 
să investim în staţia de 
metrou Pipera, am primit ieri 
răspunsul afirmativ şi un par-
curs birocratic pe care trebuie 
să îl urmăm pentru a ne 
putea implica. Ne-am oferit 

să investim noi în dezvoltarea 
infrastructurii supraterane a 
acestei staţii, pentru că sunt 
foarte puţine ieşiri, e un blo-
caj foarte mare acolo. În para-
lel am cerut şi Primăriei 
Capitalei să ne scape de con-

strucţiile ilegale din acea 
zonă. Sunt tot felul de terase, 
date anii trecuţi, tot felul de 
contracte ciudate. Este 
domeniu public şi noi am vrea 
ca acea zonă să fie pe măsura 
investiţiilor private din zona 

Pipera”, a spus viceprimarul. 
Potrivit lui, autorităţile locale 
au o preocupare specială 
pentru zona Dimitrie Pom-
peiu şi în decembrie a fost or-
ganizată o dezbatere publică 
pe acest subiect. 

Primăria Sectorului 2 va investi în stația de metrou Pipera 
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SORIN GHICA 

CĂTĂLIN ANTOHE 
 
Ministerul Culturii aruncă 
Opera Națională București 
într-o nouă criză.  Managerul 
Cătălin Ionescu Arbore, numit 
în urma unei hotărâri judecă-
torești, a fost suspendat după 
numai 5 (cinci!) minute de la 
semnarea contractului de ma-
nagement. Ordinul de suspen-
dare a fost semnat, în numele 
ministrului Daniel Breaz, de 
secretarul de stat Alexandru 
Pugna, potrivit mai multor 
surse din ministerul Culturii. 
Acesta nu are, însă, nicio pre-
gătire în domeniu, coordo-
nând, conform fișei postului 
său,  Direcția Patrimoniu Cul-
tural și Compartimentul Mo-
numente de For Public și 
unități care funcționează în su-
bordinea ori sub autoritatea 
Ministerului Culturii și Identi-
tății Naționale (centre cultu-
rale și muzee). Cântăreț de 
muzică populară și absolvent 
al Facultății de Teologie Orto-
doxă Oradea, Alexandru Pugna 
a mai fost consilier județean 
PSD la Bistrița-Năsăud, fiind 
propulsat la Ministerul Culturii 
de premierul Sorin Grindeanu. 
a abuza = A comite ilegalități, 
nedreptăți, profitând de o si-
tuație, de un titlu sau de pu-
tere. –     sursa: DEX '09 (2009) 
 
Motivul invocat pentru sus-
pendarea din funcție a lui Că-
tălin Ionescu Arbore este hilar, 
dar mai ales abuziv: Arbore ar 
fi fost trimis în judecată, în 
urmă cu 13 ani, pentru fapte 
de care nu se face vinovat și 
care, oricum, s-au prescris de-
mult.  
Toate acestea se întâmplă 
într-un minister în care secre-
tarul de stat Mădălin Voicu, 
considerat artizanul suspen-
dării abuzive a lui Arbore, este 
el însuși vizat de un dosar 
penal pentru corupție. Cu 
toate acestea, Mădălin Voicu 
beneficiază de prezumția de 
nevinovăție din partea minis-
terului.  
Prin Decizia civilă nr. 
7207/17.12.2018, Curtea de 
Apel București a stabilit că, în 
anul 2012, Ministerul Culturii 
și Identității Naționale a mă-
sluit concursul pentru postul 
de manager al Operei Ro-

mâne, anulând rezultatul con-
cursului și a obligat Ministerul 
să-l pună în funcție pe cel 
care câștigase, de drept, pos-
tul – Cătălin Ionescu Arbore.  
 
A avut Alexandru 
Pugna mandat de 
la ministrul Breaz? 

În fața acestui nou abuz, Cătă-
lin Ionescu Arbore a formulat 
o plângere prealabilă, solici-
tând Ministerului Culturii re-
vocarea Ordinului nr. 
176/21.01.2019 privind sus-
pendarea Contractului de ma-
nagement nr. 94/18.01.2019. 
„În lipsa unui mandat expres 
din partea Ministrului, ori a 
unei delegări exprese de atri
buţii, responsabilităţi, mandat 
sau delegare, la care nu se 
face referire în preambulul Or
dinului, dl. Secretar de Stat 
Alexandru Pugna nu avea 
competenţa să semneze acest 
ordin în numele Ministrului”, 

se precizează în plângere. 
Cătălin Ionescu Arbore a do-
vedit, practic, reaua credință a 
Ministerului Culturii.  
„Aspectul care stă la baza 
emiterii Ordinului  de sus
pendare era cunoscut autori
tății la data negocierilor și 
încheierii contractului de ma
nagement. Acest aspect se re
feră la dosarul nr. 
46378/3/2016 (Tribunalul Bu
curești) în care sunt judecate 
fapte presupus a fi comise de 
mai multe persoane între care 
și subsemnatul în anul 2006. 
Până la pronunţarea unei ho
tărâri definitive, inculpaţii be
neficiază de prezumția de 
nevinovăție, potrivit dis
poziţiilor constituţionale și ale 
Convenţiei Europene”, se 
arată în plângere. 
„De vreme ce dosarul penal 
nu a constituit un impediment 
și nu a fost invocat de  minis
ter înainte de încheierea con
tractului, acesta nu poate 
constitui un impediment nici 

pentru executare, dacă Minis
terul a contractat de bună
credinţă”, a mai arătat 
Arbore.  
Mai mult decât atât, suspen-
darea raportului de muncă în 
cazul trimiterii în judecată 
pentru faptele prevăzute de 
lege operează NUMAI în cazul 
funcționarilor publici. Or, pos-
tul de manager al Operei Na-
ționale NU ESTE de funcționar 
public.  
 
Mădălin Voicu 
și prezumția de 
nevinovăție 

Mădălin Voicu este secretarul 
de stat care se ocupă de acti-
vitatea instituțiilor muzicale și 
el ar fi trebuit să semneze, în 
locul ministrului, ordinul de 
suspendare din funcție a lui 
Cătălin Ionescu Arbore. Casta-
nele au fost scoase, însă, din 
foc cu mâna lui Alexandru 
Pugna, care nu avea nici în 
clin, nici în mânecă cu Opera 

Națională. 
Numit la minister în timpul 
Guvernului Grindeanu, Mădă-
lin Voicu i-a supraviețuit  și 
ministrului Ionuț Vulpescu, și 
lui Lucian Romașcanu. A reușit 
să rămână în funcție și după 
remanierea lui George Ivașcu. 
Ceea ce părea, inițial, o simplă 
sinecură politică a devenit, în 
timp, o eminență mai mult 
decât cenușie la Ministerul 
Culturii. În mandatul actualu-
lui ministru Daniel Breaz, Mă-
dălin Voicu și-a păstrat 
influența. În responsabilitatea 
sa stă atât alegerea comisiei, 
cât și întreaga organizare și 
desfășurare a concursului de 
manager al Operei Naționale. 
Vizat de un dosar penal încă 
din 2016, Mădălin Voicu be-
neficiază cu generozitate de 
prezumția de nevinovăție din 
partea Ministerului Culturii. 
Dosarul „Fraudă la Partida Ro-
milor”, aflat pe masa procuro-
rilor DNA de la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Ca-
sație și Justiție, îi vizează, prin-

tre alții, pe inculpații Nicolae 
Păun, Mădălin Voicu, soția sa 
Carmen Olteanu, și fostul șef 
al ANAF Gelu-Ștefan Diaconu. 
Capcanele  
contractului de 
management 

Ministerul Culturii a premedi-
tat suspendarea lui Cătălin Io-
nescu Arbore, în încercarea 
de a evita acuzația de nepu-
nere în aplicare a unei hotă-
râri judecătorești. Pentru a se 
asigura că vor scăpa rapid de 
acesta, la negocierea contrac-
tului de management, oficialii 
ministerului au impus o clauză 
abuzivă.  
În urma negocierilor dintre re-
prezentanții ministerului și Că-
tălin Ionescu Arbore s-a 
convenit și asupra unui arti-
col, potrivit căruia ,,contractul 
de management se suspendă 
la iniţiativa autorităţii în cazul 
în care managerul a fost tri
mis în judecată pentru fapte 
penale incompatibile cu exe
cutarea prezentului contract 
până la rămânerea definitivă 
a hotărârii judecătorești”. 
Aceasta este clauza care nu-i 
scapă, însă, pe șefii de la Cul-
tură de răspunderea suspen-
dării abuzive a lui Arbore. 
Asta pentru că, potrivit legi-
slației, dispozițiile unui con-
tract, prin natura lor, produc 
efecte numai pentru viitor și 
pentru evenimente care ar 
urma să se producă pe par-
cursul executării contractului 
și nicidecum pentru situații 
existente la data încheierii 
contractului, cunoscute părți-
lor. 

Managerul Operei Naționale, 
abuzat de un cântăreț de muzică populară 

Secretarul de stat Alexandru Pugna este 
de meserie rapsod popular Madalin Voicu, artizanul  

suspendării lui  
Cătălin Ionescu Arbore, este  

inculpat intr-un dosar de coruptie

Ministerul Culturii a mai avut o tenta-
tivă de a numi un manager la Opera 
Națională București, dar concursul or-
ganizat vara trecută a fost anulat, după 
ce, din nou, au fost lansate acuzații de 
măsluire. 
Antoniu Zamfir, actualul manager al 
Operei din Craiova, a contestat rezulta-
tele concursului din data de 27 iulie, în 
urma căruia fusese ales baritonul Ște-
fan Ignat, actualul manager interimar al 
Operei.  
Printre condițiile impuse candidaților 
de Ministerul Culturii se numără una 
care dovedește, odată în plus, reaua 
voință a șefilor instituției: „Candidatul 
nu a suferit condamnări penale și ci-

vile pentru fapte ce l-ar face incompa-
tibil cu funcția pentru care candi-
dează”. Prin urmare, cei trimiși în 
judecată, dar nu condamnați, sunt pri-
miți la concurs, deci beneficiază de pre-
zumția de nevinovăție – ceea ce nu s-a 
întâmplat în cazul lui Cătălin Ionescu 
Arbore.  
Anterior, în mai 2018, Ministerul Cultu-
rii mai organizase un concurs pentru 
postul de manager, dar niciunul dintre 
candidați nu a reușit să obțină nota mi-
nimă de trecere, 7.00, pentru proiectul 
de management. Ștefan Ignat a rămas 
atunci director interimar, fiind numit în 
această funcție în decembrie 2017, 
când i-a urmat lui Beatrice Rancea. 

 
 
Un nou 
concurs, 
un nou 
scandal 
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TUDOR BĂLĂNESCU 
 
La Galați există cel mai mare lac 
de luncă din România, Lacul 
Brateș, cu un luciu de apă de 
2.042 ha. Este numit și „Bala-
tonul României” pentru că este 
„cel mai mare”, dar și în am-
intirea faptului că pe la 1900 încă 
mai era un lac imens, de 27.000 
ha de luciu de apă. A fost aban-
donat în 2001, când a fost fali-
mentată fosta societate de stat 
Pescogal SA, prin care era admin-
istrată și Ferma Piscicolă Brateș. 
Deși ar putea deveni o afacere în 
producție de pește și agrement 
și din 2007 au fost depuse mai 
multe cereri de preluare a lacului 
în concesiune, Ministerul Agri-
culturii și Agenția Națională pen-
tru Pescuit și Acvacultură (ANPA) 
n-au dat curs solicitărilor. Sub 
Guvernul Dăncilă, șansele ca 
„Balatonul României” să fie re-
abilitat au scăzut. Recent, min-
istrul Petre Daea a afirmat că 
Lacul Brateș nu poate fi conce-
sionat pentru că nu permite 
legea!? 

„Balatonul  
României”,  
de la 27.000  
la 2.000 ha 

Lacul cu suprafața de 27.000 ha 
a devenit legendar de pe vremea 
tinereții lui Petru Rareș, care, 
înainte de a deveni domnitor al 
Moldovei, se ocupa cu pescuitul 
la Brateș. Carele sale 
aprovizionau cu pește nu numai 
mangopeția Curții Domnești de 
la Suceava, ci și cetățile Tighina, 
Cetatea Albă și Chilia. Dincolo de 
legende, Lacul Brateș a dat 
bunăstare locuitorilor din zonă. 
În Vadul Ungurului, cartierul 
gălățean situat în apropierea lac-
ului, exista o cherhana de prima 
stocare și sărare a peștelui și zeci 
de ghețării, la care era asigurată 
gheața necesară pentru trans-
portarea peștelui în căruțele cu 
coviltir, care plecau la drum 
seara. Aceeași bunăstare era și în 

satele din zonă, în care principala 
ocupație erau pescuitul și ne-
goțul cu pește.  

Șantierul  
„Ana Pauker” 

În urmă cu o sută de ani, luciul de 
apă al Brateșului încă mai era de 
27.000 ha și își merita renumele 
de „Balatonul României”. În pe-
rioada interbelică, au fost constru-
ite mai multe diguri pentru 
eliminarea riscului inundațiilor în 
Lunca Prutului și a fost desecată o 
parte din lac, a cărui suprafață a 
fost redusă la 7.900 ha. În anii ’50, 
pe malul Brateșului a fost înființat 
șantierul „Ana Pauker”, al cărui 
scop era desecarea zonei pentru 
ca mii de hectare să fie transfor-
mate în terenuri arabile. Era pe-
rioada de avânt muncitoresc 
când, în vizita sa la București, 
Hrușciov le recomanda comu-
niștilor români să facă agricultură 
până și pe acoperișurile blocurilor. 
Din Lacul Brateș au mai rămas 
2.042 ha de luciu de apă. Așa a 
fost înlocuită delta cu arabilul. 

„Pescăriile  
Statului”, de la 
glorie la faliment 

În anii ’60, a fost înființată Ferma 
Brateș, care împreună cu alte ex-
ploatări piscicole a fost inclusă în 
Întreprinderea Piscicolă Galați. O 
mare parte din peștele pescuit 
din Brateș și din Dunăre ajungea 
la fabrica de conserve. Tradiții 
erau din 1912, când la Galați au 
fost înființate „Pescăriile Statu-
lui”, din care făceau parte un 
port de pescărie, o hală acoper-
ită pentru vânzarea zilnică en 
gros a peştelui, spaţii pentru an-
grosişti şi comisionarii de peşte, 
o staţie de încărcare a peştelui în 
vagoane CFR, un frigorifer cen-
tral, o piaţă pentru căruţele care 
cumpărau peşte pentru des-
facere la sate, depozite de 
gheaţă etc. În 1992, între-
prinderea de stat a fost transfor-
mată în Pescogal SA Galaţi, care 
producea 17% din producţia de 

conserve de peşte din România. 
Prin 1994, liderii PDSR Galați l-au 
numit director pe Florin Pâslaru, 
care a falimentat Pescogalul.  

Prima tentativă 
de relansare,  
primul eșec 

În 2001, activele Fermei Brateș 
au fost scoase la licitaţie. Sediul 
fermei, magazii, utilaje, bărci şi 
unelte de pescuit au fost 
cumpărate de Stelian Rusu, un 
fost hocheist. În 1997, Rusu 
reuşise să preia, de la Primăria 
Galaţi, Plaja Brateş şi Restauran-
tul „Perla”, amenajate în anii ’60 
pe malul lacului. De fapt, banii 
nu erau ai lui Rusu, ci ai lui Al-
fonso Calderone, un italian aflat 
în căutarea unei afaceri. Fostul 
hocheist s-a ocupat, la început, 
doar de exploatarea plajei. Ulte-
rior, a obținut și concesionarea în 
nume propriu a Lacului Brateș, 
dar nu a făcut mare lucru. La un 
moment dat, Stelian Rusu s-a 
asociat inginerului piscicol Grig-
ore Mihalache, care fusese șef 
de fermă la Brateș până în 1997 
și a pus la punct un plan de 
refacere a exploataţiei piscicole. 
Însă, la scurt timp, Rusu a dece-
dat și astfel s-a anulat conce-
siunea încheiată în nume 
propriu. De atunci, Lacul Brateș 
este abandonat. Fundul lacului s-
a colmatat din cauza aluviunilor 
aduse de viiturile de pe râul 
Chineja și adâncimea a scăzut 
până la 1,2 metri.  

În 2016,  
noi cereri de  
concesionare  

În ultimii zece ani au fost de-
puse la ANPA mai multe cereri 
de concesionare a celor 2.063 
ha, 2042 ha luciu de apă și 20 
ha teren. În 2008, a depus o 
astfel de cerere și fostul șef al 
Fermei Brateș, Grigore Miha-
lache, care e inginer piscicol și 
are experiența necesară relan-
sării activității. Fiul și nora lui 
Mihalache sunt tot ingineri pis-
cicoli, deci sunt garanții în ce 
privește viabilitatea proiectului. 
În 2009, a depus cerere și o 
asociere condusă de Alfonso 
Calderone, cel care îl finanțase 
pe Stelian Rusu. ANPA nu a or-
ganizat nicio licitație. Ultimele 
solicitări de concesionare a lac-
ului datează din 2016. La aceste 
scrisori de intenție a reacționat 
și ANPA. În noiembrie 2016, 
Vasile Bocănială, şeful Filialei 
Moldova a ANPA, declara că la 
București e în lucru dosarul 
concesionării Brateșului. Fus-
eseră depuse patru scrisori de 
intenție. Prima dintre ele, a 
Comfig SRL, firma familiei de in-
gineri piscicoli Mihalache. Altă 
solicitare era de la Gropeneanu 
Com SRL Brăila, al cărei admin-

istrator, Aurel Gropeneanu, 
deține două bălți în județul 
Brăila. A treia ofertă era a 
Ibolyei Rusu, văduva lui Stelian 
Rusu.  

Printre cei care 
vor Brateșul este 
și consilierul lui 
Dragnea 

A patra ofertă e cea mai intere-
santă. Vrea să preia lacul și Florin 
Pâslaru, cel care a falimentat 
Pescogal SA și, implicit, Ferma 
Brateș. Este inginer piscicol, dar 
și un personaj extrem de contro-
versat. A fost deputat PSD între 
2008 și 2016, dar nu a mai putut 
candida pentru un nou mandat 
după ce a fost condamnat penal 
pentru că și-a angajat fiul la cab-
inetul parlamentar. A pierdut și 
procesul cu CNSAS, care l-a de-
conspirat că a fost turnător la Se-
curitate cu numele de cod 
„Pintea”. A depus solicitarea prin 
firma Paf Media SRL, la care sunt 
asociați soția și fiul său. „Vom face 
pe dracu’ în patru ca lacul Brateş 
să dea din nou peşte. Sigur, lacul 
poate fi şi o zonă de agrement, 
dacă e făcută elegant”, declara 
Pâslaru. Firma Paf Media este și 
administratorul TV Galați, televiz-
iunea locală a PSD, abonată la 
banii Primăriei și CJ Galați, 
„abonare” care este subiectul 
unui dosar al DNA Galați. Și pen-
tru că nimic nu-i întâmplător, din 
2017 Florin Pâslaru este con-
silierul președintelui Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea. 

Petre Daea: 
Legea nu permite 
concesionarea! 

Procedura de concesionare de-
marată în 2016 ar fi trebuit să 
fie continuată de noul ministru 
al Agriculturii, Petre Daea, dar 
prima jumătate de mandat a 
trecut fără să se întâmple nimic. 
La o interpelare în Senat, min-
istrul Daea a dat un răspuns ex-
trem de confuz, prin adresa 
11.985/10.10.2018. Pe de o 
parte, spune că „terenul în 
suprafață totală de 2.063 ha 
aferent Lacului Brateș, supus 
concesionării, este proprietatea 
publică a Statului Român, în ad-
ministrarea ANPA”. Exprimarea 
„terenul supus concesionării” 
înseamnă că poate fi conce-
sionat. Dar răspunsul lui Daea 
continuă halucinant: „În acest 
moment, Lacul Brateș nu este 
concesionat deoarece cadrul 
legislativ nu a permis acțiunea 
de concesionare”!? Răspunsul 
lui Daea sugerează o tempo-
rizare. E posibil să se încerce o 
„Belina 2”, concesionarea 
Brateșului lui Pâslaru, con-
silierul lui Dragnea, dar se tem 
de reacțiile presei. 

„BELINA 2”  
Ministrul Petre Daea, în pană de idei când vine vorba de „Balatonul României”

Fostul deputat Florin Paslaru  
ravneste pohteste si el la Brates

Petre Daea tergiverseaza  
concesionarea Lacului Brates
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La jumătatea lunii octombrie a anu-
lui 2017, George Negru, patronul 
firmei Omnia Turism, a murit, după 
ce a căzut de la fereastra aparta-
mentului în care locuia în Capitală. 
Inițial, s-a crezut că sinuciderea – 
așa cum au interpretat judiciariștii 
Poliției Capitalei gestul omului de 
afaceri – ar fi lăsat în urmă un 
munte de datorii și mii de păgubiți 
care-și rezervaseră vacanțe cu plata 
în avans prin agenția Omnia sau 
prin parteneri. În realitate, însă, la 
aproape jumătate de an de la de-
schiderea procedurii generale de in-
solvență,  la masa credală s-au 
înscris doar 235 de persoane, iar to-
talul sumelor solicitate de turiștii 
înșelați se ridică la doar 
8.369.221,18 lei. Firește, până acum 
ancheta nu a demascat niciun vino-
vat. 
În acest moment, dosarul „Omnia” 
este pe masa ofițerilor din cadrul Di-
recției de Investigare a Criminalității 
Economico-Financiare din Poliția Ro-
mână și a procurorilor Parchetului de 
pe lângă Tribunalul București care în-
cearcă, cu ajutorul informațiilor obți-
nute la audieri și cu al celor furnizate 
de documentele contabile, să stabi-
lească drumul banilor încasați de la 
turiștii înșelați.  
Acuzațiile care vizează societatea co-
mercială ce a aparținut omului de 
afaceri George Negru sunt evaziune 
fiscală și înșelăciune în formă conti-
nuată. Paradoxal, cu cât timpul trece, 
cu atât se subțiază numărul celor 
care se consideră păgubiți și, implicit, 
al sumei care reprezintă miza acestui 
dosar. Dacă, inițial, Ministerul Turis-
mului lansase informația că numărul 
turiștilor înșelați ar atinge cifra de 
11.000, acum, la masa credală s-au 
așezat doar 235 de persoane care re-
vendică aproape 8,4 milioane de lei! 
La aceste sume, o spun unii dintre 
păgubiți, Fiscul ar trebui să adauge, 
după verificarea documentelor con-
tabile, și cuantumul dobânzilor și pe-
nalităților denumite în termeni 
juridici „accesorii”. 
De la moartea patronului Omnia s-a 

scurs un an și trei luni, perioadă în 
care turiștii înșelați de societatea 
aflată acum în insolvență arată cu 
degetul înspre organele de anchetă 
care nu au reușit să găsească vinova-
tul, dar și înspre păgubiții care se 
mulțumesc să nu se implice și să stea 
în postura de martor mut.  
„Unii cred că Negru 
ar fi dispărut  
împreună cu Mazăre” 

„Împreună cu familia mea am cum
părat în martie 2017 – pentru anul 
2018 – 3 excursii de la firma Mico
mis S.R.L., din Brașov. O excursie în 
India, care a costat 752 de Euro, o 
alta în Maramureș, care a costat 
1066 Lei și Helgiu Alexandru, tatăl 
meu, a mai achiziţionat încă o excur
sie în Grecia, care la costat 454 de 
Euro. Pachetele au fost cumpărate 
de la firma Omnia, prin firma brașo
veană Micomis. Noi, toţi cei păgu
biţi, am rămas cu contractele de la 

firmele care au revândut pachetele 
turistice de la Omnia Turism, cu chi
tanţele, cu facturile și cu 
contractele. Între timp, mam căsă
torit, am născuto pe Ariana Medeea 
și, poate, cine știe, o să las fetiţei 
mele moștenire contractele, facturile 
și chitanţele de la firma Omnia Tu
rism și un dosar stufos și prăfuit cu 
reclamaţii. Poate ea o să primească 
la pensie, de la Statul Român, banii 
de pe excursiile mamei și ale bunici
lor, normal, cu dobândă de peste 
100%… Deși mulţi dintre noi am fost 
păcăliţi și furaţi ziua în amiaza mare, 
foarte mulţi dintre noi nu au avut și 
nu au nicio reacţie! În tot acest timp, 
ma chinuit un gând care nu mia 
dat pace. Nici până azi nu se știe 
unde ar fi înmormântat Negru. Unii 
spun că ar fi îngropat în comuna Pa
dina din Buzău, alţii cred că ar fi dis
părut împreună cu Mazăre. Adevărul 
nul știe nimeni și nici nu cred că o 
săl afle vreodată...”, ne-a declarat 
Oana Raluca Lupu-Helgiu. 

Ticăloșiile  
din  
turismul  
românesc 

Un alt păgubit, Emil Vasile, aduce 
în discuție o boală mai veche a 
turismului românesc: „Încă odată 
ies la iveală ticăloșiile din turis
mul românesc! Noi, păgubiţii, în 
loc să găsim modalităţi de a 
lupta și de a recupera banii furaţi 
de acești ticăloși, banalizăm 
totul!”.  
Poate, o spun la unison mai mulți 
turiști, așa se explică și numărul 
extrem de mic al păgubiților care 
s-au așezat la masa credală și 
lentoarea cu care se derulează 
ancheta. „Cine să ia atitudine? A 
fost timp destul pentru a se lua 
atitudine și pentru ca autorităţile 
să găsească o cale de rezolvare”, 
punctează Anabela Marginean. 

Turiștii păgubiți, 
prinși în labirintul  
judiciar-administrativ 

Una peste alta, turiștii păgubiți sunt 
prinși într-un labirint al documentelor, 
al anchetelor fără vinovați, al comisiilor 
și al adunărilor generale. După o primă 
întâlnire a Adunării Creditorilor, care a 
avut loc la începutul acestui an, admin-
istratorul judiciar care se ocupă de in-
solvența Omnia Turism SRL București a 
publicat, pe 21 ianuarie, o convocare 
pentru Adunarea Creditorilor care 
urmează să aibă loc la data de 28 ian-
uarie 2019. Pe ordinea de zi este un 
singur punct, „stabilirea Comitetului 
Creditorilor”. 
Iată, timpul care se scurge pare să fie în 
avantajul celor care au dat țeapă. Păgu-
biții sunt tot mai puțini și tot mai re-
semnați în fața acestui zid al nepăsării, 
cu toate că printre ei sunt și turiști care 
au achitat pachete în valoare chiar și de 
7.000 de euro sau de 10.000 de euro, 
iar ancheta care pare că bate pasul pe 
loc nu a demascat nici un vinovat.  
 
Țepe răsunătoare 
date de firme aflate 
în perfectă legalitate 
Țeapa pe care au luat-o cei peste 
11.000 de turiști – cifră avansată de 
autorități imediat după moartea lui 
George Negru, patronul Omnia Turism 
– i-a forțat pe reprezentanții Ministeru-
lui Turismului, care în ultimul an au 
simulat grija față de turiști, să-și ia mai 
multe măsuri de siguranță la nivel 
național. Printre ele și reautorizarea 
firmelor de turism. „Din păcate, 
această procedură nu reprezintă o 
garanţie palpabilă pentru siguranţa 
pachetelor turistice achiziţionate în vi
itor, pentru că firmele care au înșelat 
turiști în ultimii ani erau în perfectă le
galitate. Exemple de acest gen au 
oferit Mareea Travel, înainte de Omnia, 
și Terra Tourism după Omnia”, ne-au 
spus surse din Turism. 

Niciun vinovat și tot  
mai puțini turiști înșelați

Un an și trei luni de la „țeapa” Omnia 
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Cum ar fi să pleci în vacanță cu 
familia și să nu fie nevoie să su-
porți nazurile copiilor care 
strâmbă din nas pe motiv că 
voiau să stea și să vegeteze la 
televizor? Ei bine, se poate, dacă 
le spui că îi duci să vadă locul 
unde a trăit Dracula sau dinoza-
urii uriași pe care i-au văzut în 
filmele Jurassic Park.  

PAUL BARBU 
Aventurile de genul acesta le poți 
combina și cu schi sau cu datul cu 
săniuța pe pârtiile de la Predeal, apoi 
să vă întoarceți și să vedeți cetatea 
Râșnov pentru a-i da excursiei și un iz 
de istorie, iar după aceea, desigur că 
îi vei câștiga cu o plimbare prin 
peștera Valea Cetății.  
În cazul în care tot nu i-ai convins, 
sigur îi cucerești cu o palmă după 
ceafă și un șut în fund să urce în 
mașină, că nu este după cum vor ei. 
Or să se distreze, fie că vor sau nu! Și 
pentru că faci parte din familia tipică 

romanescă ești pe buget – nu-i prob-
lemă, pentru că te vei caza în zona 
Bran-Moeciu, unde cazarea este mai 
ieftină.  
Noi, spre exemplu, am găsit un 
apartament la o pensiune cu 200 de 
lei pe noapte, în Bran – perfect pen-
tru o familie cu doi copii. Două 
camere, cu televizor fiecare, 
bucătărie și baie. Nici nu ai nevoie de 
mai mult! 

Castelul Bran 
Le-ai promis copiilor că le arăți 
primul sugător de sânge al țării (nu, 
nu Dragnea!), pe Dracula. Așa că îi 
duci la castelul Bran. Este 40 de lei 
intrarea pentru adulți și vreo 25 de 
lei pentru copii, dar excursia va 
merita. Traseul prin castel este aran-
jat în așa fel încât să fie sub forma 
unui labirint ușor prin care poți 
vedea aproape fiecare încăpere. 
Fiecare cameră are povestea ei și în 
fiecare afli câte ceva despre Vlad 

Țepeș și despre cum îi trăgea în 
țeapă pe infractorii țării.  
Fii un dascăl pentru copiii tăi și ex-
plică-le toate aspectele fascinante 
ale istoriei. Și dacă nu le știi nici tu, 
nu-i problemă, le poți citi de pe 
panouri și le poți povesti puștanilor 
despre unul dintre cei mai aprigi 
domnitori ai României și despre cum 
s-a ajuns la legenda lui Dracula.  
Vei vedea cum se trăia la castelul 
Bran pe timpuri, vei vedea și cum 
erau îmbrăcați cavalerii și unde 
dormeau capetele regale, dar și ce 
fel de coroană avea domnitorul, totul 
într-un circuit de o oră și jumătate, 
cel mult, în care le poți face poze 
copiilor în cele mai frumoase 
încăperi ale castelului.  

Cetatea Râșnov 
Cetatea Râșnovului este cea mai 
mică cetate din Transilvania. Aceasta 
era numită și Cetatea Țărănească 
pentru că locuitorii ei se ocupau cu 

agricultura. Va trebui să ajungi și aici 
pentru a vedea cum se apărau oa-
menii de acum 600-700 de ani de in-
vazii. Cei care sunt de-o seamă cu 
mine sau cu părinții mei știu că aici s-
a filmat binecunoscutul film româ-
nesc „Dacii”. 
Dacă vrei să-i cucerești pe copii, ai la 
dispoziție două căi de acces pentru 
cetate: fie urci cu liftul de sticlă pen-
tru 12 lei de cap furajer, fie mergi 
prin spatele cetății, parchezi mașina 
și urci cu trenulețul. Trenulețul este o 
remorcă acoperită care pe părinții o 
să-i facă să se simtă de parcă îi duce 
școala din nou la practică la cules de 
porumb, iar pe copii o să-i facă să 
simtă... zgâlțâituri. Cert este că 
trenulețul este o remorcă trasă de un 
tractor imens. Pentru asta va trebui 
să plătești 5 lei, urcare și coborâre. 
„Trenulețul” are prima stație la Dino 
Parc, apoi ultima stație la Cetatea 
Râșnov. E un fel de Uber rural, în 
care preț de câteva minute ai ocazia 
să asculți muzica dinților care îți 

clănțăne de frig. 
Odată ajunși în cetate, faceți un 
traseu absolut fenomenal, iar din cel 
mai înalt punct, acolo unde este 
arborat și steagul, veți vedea toată 
valea și orașul Râșnov. Apoi coborâți 
în cetate pentru a vedea 
meșteșugurile cu care se îndelet-
niceau localnicii.  
Le poți cumpăra copiilor arbalete sau 
săbii, dacă vrei să nu te mai vadă 
bine copiii (decât cu un ochi). Majori-
tatea încăperilor din cetate sunt 
acum magazine de suveniruri în care 
poți găsi absolut orice, de la magneți 
de frigider până la siropuri de diferite 
fructe.  

Dino Parc 
Mai jos de cetate este Dino Parc, un 
parc ascuns în pădure în care sunt 
toate animalele binecunoscute din 
filmele hollywoodiene. Dar, dacă ești 
ca mine și nu vrei copii de nota 10, 
povestește-le despre luptele dintre 
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oamenii din cetatea Râșnov și di-
nozauri și apoi trimite-l la școală.  
Dacă sunt mai deștepți decât îi 
crezi tu, se vor prinde imediat și 
îți vor cere să le explici ce este cu 
pterodactilul și cu tiranozaurul 
sau cu alte viețuitoare din 
Cretacic pe care nu le știu după 
numele de botez.  

Peștera Valea Cetății  
Peștera Valea Cetății este situată 
la aproximativ 3 km de 
orașul Râșnov, pe șoseaua Valea 
Cetății spre Poiana Brașov, situ-
ată la 825 m altitudine. Galeria 
principală are o lungime totală 
de circa 958 m și puteți explora 
o parte din ea. Duceți copiii la 
peșteră, dar, contrar a ceea ce vă 
spun instinctele, nu-i lăsați 
acolo! Ba, din contră, țineți-i 
bine după voi ca să nu aveți sur-
prize neplăcute.  
Este foarte posibil ca peștera să-i 

impresioneze foarte mult, mai 
ales dacă stați într-o zonă a Bu-
cureștiului în care RADET-ul vă 
taie căldura, iar compania de 
electricitate vă mai face câte o 
surpriză ca-n comunism.  

La săniuș în Predeal 
Acum că i-ați făcut pe copii tobă 
de cultură, e timpul să-i duceți 
să se și distreze puțin, așa mai pe 
placul lor. Fie trageți o fugă în 
Poiana Brașov, unde o să fie mai 
aglomerat decât la metrou în 
orele de vârf, fie puteți merge 
liniștiți la Predeal, unde pârtiile 
sunt ceva mai libere și unde 
puteți să vă relaxați și voi, 
părinții.  
Să închiriați o săniuță pentru 
toată ziua costă undeva la 15 lei, 
mult mai scump decât un pahar 
de vin, dar neprețuit când vine 
vorba de un moment de liniște.  
În cazul în care vi se face foame, 

în Predeal sunt câteva restau-
rante care au mâncare foarte 
bună la prețuri chiar acceptabile. 
Dacă nu, la fel de bine puteți 
cumpăra de la supermarketurile 
din zonă și puteți prepara singuri 
la pensiune.  
De preferat este să nu mâncați 
sau să cumpărați din zona 
obiectivelor turistice, pentru că 
acestea sunt adevărate capcane 
pentru turiști. Și cum sunteți pe 
buget, ar fi păcat să renunțați la 
un rinichi doar pentru a putea 
achita nota de plată.  
Oricum ar fi, un weekend de 
genul acesta cu toate distracți-
ile incluse pentru o familie de 4 
persoane nu ar trebui să coste 
mai mult de 1000 de lei – 
foarte puțin, având în vedere că 
micuții au învățat foarte 
multe... și nu mă refer la faptul 
că nu-i suportați, că asta ar 
însemna că nu sunteți o familie 
tradițională.

Bran e locul ideal pentru câteva poze frumoase

Curtea interioară a Castelului Bran

Încăpere din Castelul Bran

Armura unui cavaler român
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ADRIAN BĂRBULESCU 
 
De mai bine de un dece-
niu, cetățenii din zona de 
nord-vest a Bucureștiului 
trăiesc un adevărat calvar 
care nu dă semne că s-a 
opri, ci, dimpotrivă, se 
accentuează. Cartiere de 
case, în multe cazuri zone 
protejate, sunt pur și sim-
plu agresate urbanistic 
de blocurile care se ridică 
tot mai sus, cu complici-
tatea primarilor Gabriela 
Firea și Dan Tudorache, 

dar și a celor care au fost 
înaintea lor. Unul dintre 
cei care trage un puternic 
semnal de alarmă este 
reputatul muzician Dan 
Grigore, dar autoritățile îl 
ignoră și acționează după 
dictonul „câinii latră, 
ursul trece”. Și cum s-ar 
putea întâmpla altfel, din 
moment ce reprezentan-
ții puterii actuale susțin 
că maestrul Dan Grigore, 
dar și Mihai Șora și Oana 
Pellea sunt plătiți de 
forțe oculte. 

Marele pianist Dan Grigore a 
lansat pe Facebook o campa-
nie pentru stoparea con-
strucției unor blocuri într-o 
zonă de case cu regim mic de 
înălțime. 
Primăria Capitalei pusese în 
dezbatere publică un proiect 
de construire a unor blocuri 
pe strada Jimbolia din Bucu-
reștii Noi, în cartierul Monu-
ment Istoric „Parcelarea 
Bazilescu”. Maestrul susținea 
atunci că aceste blocuri nu 
trebuie construite în cartie-
rul Bucureștii Noi, unde locu-
iește și el. Pianistul a acuzat 
și Ministerul Culturii, care a 
dat derogări de la lege pen-
tru construcția de blocuri în 
această zonă a Capitalei. 
„Construirea de blocuri între 
case NU e în interesul locui
torilor! E numai în interesul 
șmecherilor cărora nu le 
pasă decât de bani (...) Con
struiesc urât, precar, nu res
pectă nici o lege, nu lasă loc 
nici pentru un petic de 
iarbă, necum distanţa legală 
până la gard, nu sunt con
trolaţi, nu sunt pedepsiţi. 
Sunt Stat în Stat”, a scris 
Dan Grigore  pe pagina sa 
de Facebook. 
El a atras atenția și asupra 
consecințelor negative pe 
care le poate avea construi-
rea acestui ansamblu de 
blocuri, de la scăderea debi-
tului apei la robinet, până la 
refularea canalelor, pentru 
că aceleași conducte vor 
trebui să facă față unui con-
sum mult mai mare. 

Mirosul  
pestilențial  
de la Iridex 

Și nici acum, la mai bine de 
șase luni de la apelul maestru-
lui, nu s-au rezolvat problemele 
semnalate, ba dimpotrivă, se 
construiește și mai abitir.  
Și locuința familiei Grigore este 
agresată de construcția, la o 
distanță de numai 3,5 metri, a 
unui bloc de P+2+M, care se ri-
dică fără a avea la dosar un stu-
diu de însorire. Și pentru ca 
dezastrul să fie complet, locui-
torii din zonă se plâng și de de-
ranjul olfactiv pe care trebuie 
să-l îndure, din cauza mirosului 
pestilențial care vine de la 
groapa de gunoi Iridex din 
Chiajna.  
Nici această problemă nu are 
șanse de a se rezolva, din mo-
ment ce primarul general Ga-
briela Firea vrea să cumpere de 
la Iridex 100 de apartamente 
pentru medici, spun indignati 
membri ai familiei maestrului 
Dan Grigore. 
 
Doar două căi de 
acces spre oraș 

Problema din nord-vestul Bu-
cureștiului este însă mult mai 
complexă și afectează cel puțin 
100.000 de cetățeni. Cartierele 
Bucureștii Noi, Chitila, Dămă-
roaia, Pajura și Băneasa Sud re-
prezintă o zonă cu 
particularități deosebite față de 
restul Bucureștiului, din pricina 

felului în care e poziționată. La 
vest este delimitată de triajul 
Gării de Nord, la sud de calea 
ferată București-Constanța, iar 
la est de Râul Colentina. Zona 
de nord include și ieșirile din 
oraș către Chitila, Mogoșoaia și 
Buftea. Având în vedere 
această poziționare, accesul 
din zonă către oraș se face doar 
prin două puncte: pe sub podul 
Constanța, care face legătura 
între Bulevardul Bucureștii Noi 
- Șoseaua Chitila și Piața Chibrit 
- Calea Griviței - Bulevardul Ion 
Mihalache, și pe sub podul din 
Bulevardul Poligrafiei (Pajura), 
care face legătura între strada 
Jiului și intersecția de la Casa 
Presei.  Atât și nimic mai mult! 
O a treia cale de ieșire din acest 
areal ar fi Șoseaua Sisești, care 
pleacă spre est de la Restauran-
tul „Doi Cocoși”, dar care, însă, 
se varsă în hiper-aglomerata in-
tersecție de lângă Aeroportul 
Băneasa.   
Această zonă este populată 
numai cu case încă din pe-
rioada interbelică, însă după 
anul 2000 au început să răsară 
și aici tot felul de blocuri. Cu 
toate că există inclusiv zone 
protejate, precum parcelarea 
Bazilescu, Primăria Capitalei și 
cea a Sectorului 1 nu se sfiesc 
să aprobe pe bandă rulantă 
PUZ-uri și să elibereeze autori-
zații de construire pentru blo-
curi între case. Practic, pe străzi 
de numai 5-6 metri lățime, 
concepute din anii ‘30-’40 pen-
tru un trafic ușor, vor năvăli câr-
duri de mașini.  
Problema este că zona de nord-
vest a Bucureștiului, din cauza 

vecinătăților enumerate mai 
sus, nu poate fi extinsă, resiste-
matizată sau reamenajată. Nu 
ai cum să muți Magistrala fero-
viară 800 București – Constanța 
și nici Depoul București Călă-
tori! Și atunci, viața a peste 
100.000 de bucureșteni tinde 
să se transforme într-un coș-
mar din cauza derogărilor urba-
nistice, la care apelează în 
special Primăria Capitalei.  
Haos urbanistic este și în Pi-
pera, însă acolo locuiesc foarte 
puțini oameni, majoritatea vin 
la muncă. În zona de nord-vest 
vorbim despre peste 100.000 
de locuitori ai Capitalei care nu 
au unde se duce. Și exemplele 
de derogări de la normele ura-
bistice nu sunt deloc puține.  
 
Blocul lui  
George Copos  
de pe Poligrafiei 

Fostul finanțator al Rapidului 
George Copos ridică un bloc de 
24 de etaje lângă complexul 
Flora, la 100 de metri de podul 
de cale ferată Poligrafiei. Trafi-
cul generat de acest bloc va 
colmata și mai mult intersecția 
de la Casa Presei și nu numai.  
La intersecția străzilor Elocinței 
și Neajlovului, într-o zonă în 
care nu există efectiv nici un 
bloc, a început construcția a 
patru blocuri cu regim de înăl-
ține P+6. Aici este pe rol un 
proces declanșat de vecini, iar 
judecătorul a ordonat oprirea 
lucrărilor. În noiembrie 2017, 
oamenii din cartier au ieșit în 
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Dezastru urbanistic în Pajura, 
Gabriela Firea îi cântă fals

Blocul lui Copos va crea haos în trafic

Blocul a fost construit practic  
pe podul Constant ̦a
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stradă ca la răscoală pentru a 
opri construcția, în frunte cu 
solista Maria Dragomiroiu, care 
locuiește în vecinătate. Aici 
construiește Marian Jean Căpă-
țână, iar terenul aparține socie-
tății de avocatură Țuca, Zbârcea 
și Asociații.  
 
Cei de la AFI  
construiesc  
pe culoarul  
de zbor 

Proprietarul mall-ului AFI Palace 
Cotroceni, care a cumpărat plat-
forma Laromet, a obținut deja 
aprobare pentru construcția a 
două blocuri în perimetrul res-
pectiv, dar intenționează să ri-
dice și altele. Interesant este 
faptul că se ridică blocuri turn 
într-o zonă protejată (parcelarea 
Bazilescu) și fix pe culoarul de 
zbor către Otopeni, sustin mem-
brii familiei Grigore. Strigător la 
cer este că oamenii din cartier 
au fost tratați cu refuz și când au 
cerut să-și amplaseze chiar și o 
antenă pe casă pe motiv de cu-
loar de zbor, însă AFI a primit 
aprobare pentru blocuri turn.  
Sesizarea locuitorilor din zonă a 
primit uin răspuns sec și cinic de 
la Primăria Capitalei: „pentru 
«platforma Laromet» a fost 
identificată Autorizația de  
Construire nr. 
374/1537497/18.10.2017 
(adică atunci când la conduce-
rea Primăriei Municipiului Bu-
curești se afla Gabriela Firea – 
n.red.), adresa poștală bd. Bu-
cureștii Noi nr. 166B, sector 1, 

emisă la solicitarea S.C. Premier 
Solutions & Team S.R.L. în ve-
derea construirii a două clădiri 
locuințe și servicii anexe”.  
Interesant este cum de au eli-
berat avize Ministerul Culturii și 
Agenția de Mediu pentru astfel 
de construcții într-o zonă pro-
tejată. Baza sportivă Laromet, 
aflată în incinta platformei cu 
același nume, este protejată de 
Legea 69/2000. În ciuda acestui 
fapt, ea a fost desființată de 
AFI, fără ca Ministerul Tineretu-
lui și Sportului, instituția însăr-
cinată cu aplicarea acestui act 
normativ, să intervină.  
 
Spitalul lui  
Tudorache va 
aglomera și mai 
mult traficul 

Dar nu numai Primăria Capita-
lei a eliberat autorizații de con-
strucție cu derogare, ci și 
Primăria Sectorului 1, condusă 
de un alt pesedist, Dan Tudora-
che, așa cum s-a întâmplat pe 
Șoseaua Sisești. Aici se constru-
iesc blocuri într-o veselie. 
Iar pe Șoseaua București-Târ-
goviște, după Restaurantul „Doi 
Cocoși”, Primăria Sectorului 1 
vrea să ridice un nou spital de 
urgență. Adică într-o zonă unde 
există doar două căi de acces 
către oraș și unde plouă în con-
tinuare cu autorizații de con-
struire, unde traficul va deveni 
cel mai aglomerat din tot ora-
șul.   
Și pentru ca situația să devină 
ridicolă de-a dreptul, pe podul 

Constanța din apropierea Pieței 
Chibirit există deja două blocuri 
de 15 etaje ridicate de curând. 
Da, chiar pe pod! Ieșirea din 
curtea acestor blocuri se face 
exact în dreptul ieșirii de sub 
podul Constanța pe sensul de 
mers către Dămăroaia. Alte 
două blocuri, de 15, respectiv 
17 etaje, au fost ridicate acum 
câțiva ani la intrarea în cartierul 
Pajura, dinspre Bulevardul Bu-
cureștii Noi.   
 
Primăria  
recunoaște  
că macaraua  
e ilegală,  
dar nu cere  
demontarea ei 

Pe Strada Jimbolia 103 avem 
de-a face cu un PUZ solicitat de 
Filip și Maria-Mădălina Ioan. 
Filip Ioan a fost avocat care a 
avut contracte cu Primăria Ca-
pitalei, iar acum foștii lui colegi 
îi dau autorizație de construire. 
În mai 2018, peste 300 de lo-
cuitori ai cartierului Bucureștii 
Noi au semnat o  petiție de res-
pingere a acestui PUZ, iar 
maestrul Dan Grigore a adresat 
o scrisoare deschisă PMB pe 
această temă, așa cum am ară-
tat anterior. Cu toate acestea, 
lista de semnături a fost igno-
rată de PMB, adică s-a dat undă 
verde PUZ-ului, în ciuda protes-
telor riveranilor. Proprietarul 
acestui teren, avocatul Filip 
Ioan, și-a amplasat în curte o 
macara încă din primăvara lui 
2017, adică chiar înainte de a 
cere aprobare pentru PUZ, 
ceea ce arată cât de sigur era 
că va primi autorizație de con-
struire.  
Că acea construcție este ilegală 
o recunoaște și Serviciul Con-
trol Disciplină în Construcții din 
cadrul Primăriei Capitalei, într-
un răspuns dat la solicitarea 
jurnalistului Octavian Pescaru, 
rezident în zonă. „În urma veri-
ficărilor efectuate de reprezen-
tanții direcției noastre, la 
imobilul de la adresa de mai 
sus, s-a constatat că SC A&V 
Comimpex 93 SRL a executat 
fără autorizație de construire 
lucrări de construire pentru or-
ganizare de șantier constând în 
amplasarea unei macarale turn 
model JASO J85. Având în ve-
dere cele constatate mai sus 
societatea comercială a fost 
sancționată contravențional 
prin Procesul Verbal de Consta-
tare și Sancționare a Contra-
vențiilor nr. 7948/2018 (...) 
dispunându-se intrarea în lega-
litate prin obținerea autoriza-
ției de construire, în caz contrar 

desființarea lucrărilor nelegal 
executate și aducerea terenului 
la starea inițială”.  
Pescaru este consternat de răs-
punsul primit și le trimite o altă 
adresă celor de la Disciplina în 
Construcții, din care spicuim: 
„Ceea ce nu înțeleg este de ce 
nu ați dispus demontarea 
macaralei. Atâta timp cât îmi 
comunicați că organizarea de 
șantier s-a făcut fără a deține 
un certficat de urbanism și o 
autorizație de construcție nu 
înțeleg ce caută acea macara 
pe terenul respectiv. Și se află 
acolo de cel puțin un an și 
jumătate! Deocamdată nu s-a 
aprobat nici PUZ-ul solicitat de 
deținătorul terenului așa că 
până la «intrarea în legalitate» 
mai e cale lungă. Această in-
trare în legalitate ori nu se va 
produce niciodată, având în 
vedere faptul că proiectul în 
cauză e puternic contestat, in-
clusiv în justiție, de locuitorii 
cartierului, sau dacă se va pro-
duce asta se va petrece peste 
multă vreme”. Comentariile 
sunt de prisos.    
 
Puterea aruncă  
cu noroi în marii 
artiști ai României 

 
 
Reprezentanții actualei puteri 
aruncă cu noroi în marii artiști 
ai României. Asta a făcut eu-
roparlamentarul ALDE Norica 
Nicolai, care a susținut la An-
tena 3 (ce surpriză!) că protes-
tatarii care s-au aflat lângă 
Ateneul Român la preluarea 
președinției Consiliului UE sunt 
„profesioniști”, fiind „plătiți” să 
„creeze un anume tip de at-
mosferă”. Printre protestatari s-
au aflat Oana Pellea, Mihai 
Șora și maestrul Dan Grigore. 
„De data aceasta, nu prea au 
fost mulți, ceea ce înseamnă că 
nici cei care îi coordonează nu 
au investit foarte mult. O să le 
vedem (n.r. imagini de la 
protest) pe televiziunile din Eu-
ropa săptămâna viitoare, cu 
siguranță. Vor să creeze un 
anume tip de atmosferă”, a 
spus Norica Nicolai. 

, Dămăroaia și Bucureștii Noi
ls maestrului Dan Grigore

Macaraua de pe strada Jimbolia e binemersi

Lucrările de la intersect ̦ia Elocint ̦ei cu 
Neajlovului au fost oprite de instant ̦ă
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Judecătorii au sancțio-
nat încă un abuz al 
Adrianei Nica, manage-
rul Spitalului Universi-
tar de Urgență 
București (SUUB). Tri-
bunalul București a 
anulat decizia prin care 
Adriana Nica l-a înlătu-
rat ilegal pe profesorul 
universitar Gheorghe 
Iana din funcția de șef 
Laborator Clinic de Ra-
diologie și Imagistică 
Medicală. 

Tribunalul București, Secția 
Conflicte de muncă, a decis că 
Adriana Nica l-a concediat ile-
gal pe profesorul universitar 
Gheorghe Iana, șeful catedrei 
de radiologie din Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”.  

Judecătorii:  
„Decizie  
discreționară” 

Pe 11 mai 2018, managerul 
SUUB, Adriana Nica, șef de 
lucrări în cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie, a 
decis eliberarea profesorului 
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Deciziile abuzive de la Spitalul Un

CĂTĂLIN ANTOHE 
ANCA DUMITRESCU 

 
Irosirea banului public pe 
avocați de lux a devenit o 
practică generalizată în insti-
tuțiile publice din toată țara, 
cu toate că legea interzice 
entităților publice care au an-
gajați juriști să achiziționeze 
servicii juridice de consul-
tanță, de asistență și/sau de 
reprezentare. Consiliul Jude-
țean Tulcea cheltuie abuziv, 
în fiecare an, sute de mii de 
lei pe avocați de lux, deși in-
stituția dispune de un com-
partiment juridic numeros. Și 
la Brașov baronii locali din 
administrația publică sfi-
dează legea în mod similar – 
pentru că dincolo de ideolo-
giile partidelor politice pe 
care le reprezintă, baronii lo-
cali au în comun năravul de a 
irosi abuziv fondurile publice. 
 
În orașul de sub Tâmpa nu 
sunt bani pentru indemni-
zațiile persoanelor cu handi-
cap și nici pentru salariilor 
asistenților acestora, dar Pri-
măria Brașov toacă bani pu-
blici pe contracte cu avocați.  
În ultimii ani, municipalitatea 
a contractat servicii juridice de 
la peste 20 de avocați sau so-
cietăți de avocatură, pentru 
care a plătit milioane de lei.  
Printre avocații preferați de 
edilul George Scripcaru se nu-
mără Adrian Rusu – despre 
care presa a relatat că este ne-
potul fostului deputat brașo-

vean Ioan Adam, condamnat 
în dosarul retrocedării ilegale 
de păduri –, Nicolae Vrâncean, 
Tița Nicolescu, Maria Dicu, 
Radu și Cornelia Butnaru și 
chiar Ioan Adam, prin cabine-
tul de avocatură în care este 
asociat cu nepotul Adrian 
Rusu. 
 
Asistență juridică 
în frauda legii 
 
La Brașov baronii locali s-au 
„blindat” cu avocați la pro-
cese, în frauda legii. Unul din-
tre cei împotriva cărora 
Primăria Brașov și-a asmuțit 
avocații plătiți din fondurile 
publice este dezvoltatorul im-
obiliar Vincențiu Garbis Keha-
iyan.  
În procesul în care Kehaiyan se 
judecă cu Primăria pentru 
emiterea unor acte adminis-

trative, instituția publică l-a 
aruncat în luptă pe avocatul 
Nicolae Vrâncean, care a înca-
sat în ultimii ani de la munici-
palitate, pentru asistență 
juridică, peste 1,2 milioane de 
lei.  
Garbis Kehaiyan a invocat în 
instanță excepția nulității con-
tractului de asistență juridică 
nr. 119576/24.11.2017 înche-
iat de Municipiul Brașov și Pri-
marul Municipiului Brașov cu 
cabinetul avocatului Nicolae 
Vrâncean, implicit, nulitatea 
mandatului de reprezentare al 
municipalității în acest proces. 
„Contractul de asistență juri
dică nr. 119576/24.11.2017 a 
fost încheiat în frauda legii, în 
lipsa  unei hotărâri a Consiliu
lui local Brașov care să fi apro
bat achiziţia de servicii juridice 
pentru asistenţă și reprezenta
rea Municipiului Brașov și a 
Primarului în Dosarul nr. 
36630/3/2017”, se precizează 

în solicitarea adresată instan-
ței. 
Kehaiyan a arătat că, potrivit 
OUG nr. 26/2012, „autorităţile 
administraţiei publice locale 
care au în structura organiza
torică personal propriu de spe
cialitate juridică nu pot 
achiziţiona servicii juridice de 
consultanţă, asistenţă și/sau 
de reprezentare”, cu excepția 
„situațiilor temeinic justifi
cate în care activităţile juridice 
nu pot fi asigurate de către 
personalul de specialitate juri
dică angajat, numai cu apro
barea consiliilor locale”. 
„Sintagma «în situații temei-
nic justificate» are caracter 
de excepție, vizând cazurile 
concrete în care personalul de 
specialitate juridică angajat nu 
are pregătirea sau experiența 
necesară impusă de natura 
specifică a respectivelor 
cauze, nicicum la încheierea 

de contracte-cadru de consul-
tanță, de asistență și/sau re-
prezentare juridică, cu 
caracter general”, a mai arătat 
Garbis Kehaiyan.  
 
A încălcat  
propriile norme 
de funcționare 
 
Prin angajarea avocaților, Pri-
măria Brașov nu a încălcat 
doar legea, ci și propriul Regu-
lament de organizare și func-
ționare (ROF).  
Potrivit Art. 63 al documentu-
lui, Biroul Contencios, din ca-
drul Primăriei Brașov, are 
misiunea de reprezentare a 
Municipiului Brașov, a Consi-
liului Local Brașov, a Primaru-
lui și a Primăriei Municipiului 
Brașov în fața instanțelor de 
judecată. 

Avocați cu ștaif, 
și la Tulcea 

La Tulcea, unul dintre cele mai 
sărace județe ale țării, Consi-
liul Județean a preferat să fie 
reprezentat în instanță, tot 
prin încălcarea legii, de avocați 
sau societăți de avocatură. Și 
nu orice fel de avocați, ci cei 
„cu ștaif”, ale căror servicii 
sunt foarte scumpe.  
Printre societățile de avoca-
tură preferate de președintele 
CJ Tulcea, Horia Teodorescu, 
se numără Popovici Nițu 
Stoica & Asociații, una dintre 
cele mai cunoscute și, în ace-
lași timp, discrete firme din 
avocatură de business din Ro-
mânia.  
Pentru a arăta „greutatea” 
acestor avocați e suficient să 
amintim că echipa Popovici 
Nițu Stoica & Asociații a asis-
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Gheorghe Iana din funcția de 
Șef Laborator Clinic de Radio-
logie și Imagistică Medicală. 
Motivul invocat, precum că 
profesorul Iana ar fi săvârșit 
grave abateri de la Regula-
mentele spitalului care ar fi 
dus la disfuncționalități ma-
jore, a fost demontat de ju-
decători. 
Aceștia au constatat că ma-
nagerul SUUB, Adriana Nica, 
a emis o decizie discrețio-
nară. Judecătorii au stabilit 
că aceasta nu a indicat con-
cret abaterile așa-zis comise 
de Iana, cum nu a indicat nici 
disfuncționalitățile în derula-
rea procesului de contractare 

a serviciilor de radiologie 
pentru Ambulatoriul Integrat 
al SUUB. „Tribunalul apre
ciază că dreptul angajatoru
lui de a controla activitatea 
salariaţilor nu poate fi exerci
tat discreţionar, ci trebuie 
exercitat cu bunăcredinţă și 
în limitele interne”, au sanc-
ționat judecătorii maniera de 
management a Adrianei 
Nica. 
Ca urmare, Instanța a anulat 
decizia abuzivă a manageru-
lui Adriana Nica și a obligat 
spitalul să achite toate drep-
turile salariale cuvenite pro-
fesorului Iana, plus 
cheltuielile de judecată. 

Managerul  
Nica, flagrant  
de neglijență 

Mai mult, din dezbaterile de in-
stanță au reieșit grave neglijențe 
comise chiar de echipa manage-
rială condusă de Adriana Nica. 
Astfel, profesorul Iana a arătat că 
a depus nenumărate solicitări 
către conducerea unității sanitare 
(încă din 2017) pentru încheierea 
unor contracte de asistență în 
service pentru aparate din Secția 
de Imagistică și Radiologie, dar 
contractele nu au fost realizate. 
Apoi, din cauza lipsei unei per-

soane responsabile și, implicit, a 
contractelor de service și a revi-
ziei tehnice, la Compartimentul 
de angiografie a avut loc un in-
cendiu care a afectat și camera 
angiografului, organizată în regim 
de sală de operații (în care se fac 
intervenții chirurgicale – angio-
plastii). 
„Dacă incendiul avea loc în afara 
orelor de program, consecinţele 
ar fi putut fi tragice”, ne-au spus 
surse din SUUB. Or, incendiul 
putea fi prevenit dacă managerul 
Adriana Nica nu ar fi neglijat 
toate documentele prin care era 
atenționată în mod repetat că 
unitatea de acumulatori a angio-
grafului este deteriorată. 

Universitar, anulate de judecători
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tat-o pe Simona Halep, cea 
mai bună jucătoare română 
de tenis și, până de curând, 
numărul 1 WTA, la încheierea 
contractului de sponsorizare 
cu grupul Nike, producătorul 
global de îmbrăcăminte pen-
tru sportivi, după finalizarea 
parteneriatului său de 4 ani cu 
Adidas, în ianuarie 2018. 
Ziarul „Cetățeanul” a intrat în 
posesia unei facturi, în valoare 
de 50.000 de lei, emisă de CJ 
Tulcea pentru Popovici Nițu 
Stoica & Asociații, reprezen-
tând „Tranșa I a onorariului 
agreat conform Contractului 
de asistență juridică și Anexa 
nr. 1980306 din 11.12.2017, 
încheiat pentru activitățile de 
asistență juridică și reprezen
tare în dosarul nr. 
7436/2/2017 al Curții de Apel 
București, Secția a VIIIa de 
contencios administrativ și 
fiscal”. 
În ultimii 2 ani, aceeași socie-
tate de avocatură a reprezen-
tat CJ Tulcea și în alte procese. 
Cu toate acestea, în 2017 și 
2018, CJ Tulcea nu a aprobat 
nicio hotărâre pentru achizi-
ționarea de servicii juridice.  
 
ROF cu încălcarea 
legii, pe moșia 
„baronului” Horia 
Teodorescu 

Dacă, la Brașov, Regulamentul 
de organizare și funcționare a 
Primăriei spune negru pe alb 

că în procese trebuie să intre 
juriștii instituției, la Tulcea, 
Consiliul Județean a lăsat o 
portiță de scăpare: a prevăzut 
în ROF că POATE angaja avo-
cați pentru reprezentarea în 
instanță, chiar dacă asta con-
travine legii. 
Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Ju-
dețean Tulcea a fost modificat 
în noiembrie 2017, Hotărârea 
având la bază nota de funda-
mentare a președintelui Horia 
Teodorescu. 
Potrivit Art. 136 referitor la ca-
tegoriile principale de atribuții 
ale președintelui Consiliului 
Județean,  „Pentru apărarea 
intereselor judeţului Tulcea, 
președintele consiliului ju
deţean stă în judecată ca re
prezentant legal și nu în nume 
personal. Acesta poate împu
ternici o persoană cu studii su
perioare juridice de lungă 
durată din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului ju
deţean, sau un avocat care să 
reprezinte interesele ju
dețului, precum și ale Consi
liului județean, în justiție”. 
Astfel, Regulamentul de orga-
nizare și funcționare a Consi-
liului Județean Tulcea a fost 
aprobat cu încălcarea dispozi-
țiilor OUG 26/2012. 
 
Ce a constatat 
Curtea de Conturi 

În 2016, Camera de Conturi 
Brașov a verificat activitatea 

Primăriei și a constatat nenu-
mărate cheltuieli ilegale cu 
bunuri și servicii. Cele mai 
frecvente abateri au fost: ne-
întocmirea programului de 
achiziții publice în structura și 
cu toate informațiile prevă-
zute de reglementările în do-
meniu; neurmărirea încadrării 
cantităților de lucrări și a pre-
țurilor cuprinse în situațiile de 
plată prezentate la decontare 
cu cele din devizele ofertă 
anexate contractelor înche-
iate; încheierea de angaja-
mente legale pentru achiziția 
de servicii în domeniul juridic 
fără aprobarea autorității pu-
blice deliberative sau fără a 
se asigura precizarea cazului 
bine justificat. 
De altfel, expunerea de mo-
tive a Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 26/2012, care 
a interzis angajarea avocaților 
de către instituțiile publice cu 
aparat juridic propriu, face re-
ferire tot la constatări ale Cur-
ții de Conturi, urmare a 
„controalelor efectuate asupra 
modului de formare, de admi-
nistrare și de întrebuințare a 
resurselor financiare ale statu-
lui”. 
Astfel, inspectorii Curții au 
constatat că pentru aceeași 
activitate cu caracter juridic, o 
autoritate/instituție publică a 
efectuat atât cheltuieli cu per-
sonalul propriu de specialitate 
juridică, cât și cheltuieli cu 
firme private de  avocatură, 
care, de  cele mai multe ori, le 
egalează sau le depășesc pe 

cele cu structură juridică pro-
prie, conducând, astfel, la chel-
tuieli ineficiente ale banului 
public. Potrivit Raportului aces-
tei instituții pe perioada 2008-

2010, cele 408 entități supuse 
controlului  (reprezentând 3% 
dintr-un total de 13.500 de enti-
tăți) au efectuat cheltuieli cu 
serviciile externe de avocatură 

în cuantum total de 317,9 mi-
lioane lei, iar cheltuielile cu 
funcționarea structurilor juri-
dice proprii au fost în sumă de 
274,6 milioane lei. 

nii publici!  
gal de baronii din Brașov și Tulcea 

Baronii PSD de Tulcea refuză în continuare să 
pună la dispoziția ziarului „Cetățeanul” infor-
mațiile publice legate de contractele de asis-
tență juridică încheiate în mod abuziv de 
Consiliul Județean cu casele de avocatură. 
Concret, „Cetățeanul” a solicitat CJ Tulcea date 
despre contractele de asistență juridică înche-
iate de entitatea publică cu case de avocatură 
sau cabinete individuale de avocatură, în pe-
rioada 2016-2018. 
Reacția CJ Tulcea a fost că nu poate răspunde 
în termen de 10 zile, ci de 30 de zile. De 
atunci, a trecut mai bine de o lună, iar baronii 

de Tulcea nu s-au grăbit să ne pună la dispozi-
țiile datele referitoare la modul în care au 
tocat abuziv banii publici. 
„Urmarea solicitării dumneavoastră înregis
trată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 51/ 
19.12.2018 vă aducem la cunoștinţă că vom 
comunica informaţiile solicitate în termen de 
maxim 30 de zile, în conformitate cu dispozi
ţiile art. 7 din Legea nr. 544/2001, privind libe
rul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare”, este 
singurul răspuns al oficialilor CJ Tulcea la solici-
tarea „Cetățeanul”.  

Cum trage de timp Consiliul Județean Tulcea 



Facturile la apă, căldură 
sau alte utilități au fost 
încărcate nejustificat, iar 
furnizorii vor să le pună în 
executare? Nu e nicio 
problemă, pentru că cei ce 
se consideră nedreptățiți și 
nu vor să le plătească au la 
îndemână calea contes-
tației la executare. Avo-
catul Adrian Cuculis 
explică, pas cu pas, pentru 
cititorii ziarului Cetățeanul, 
cum trebuie procedat pen-
tru a nu fi obligați să plă-
tim în plus.  
Persoanele fizice și juridice 
care nu-și plătesc la timp 
facturile de căldură și gunoi 
pot să fie executate silit mai 
ușor, potrivit Legii 225/2016 
pentru modificarea și com-
pletarea Legii serviciilor co-
munitare de utilități publice 
nr. 51/2006. Această 
prevedere, însă, facilitează 
de multe ori abuzurile oper-
atorilor care furnizează ser-
viciile publice. Mulți dintre 
români nici măcar nu știu că 
facturile neplătite la termen 
constituie titlu executoriu și 
pot fi puse în aplicare di-
rect, asemenea unei 
hotărâri judecătorești.  
Avocatul Adrian Cuculis a 

dat exemplul unui român pe 
care operatorul de servicii 
publice de apă și canal Ilfov 
a vrut să-l execute cu o fac-
tură de 6.500 de lei, deși în 
realitate suma datorată 
efectiv era de doar 154 lei. 
„Debitorul a contestat o fac
tură de apă contorizată în 
mod greșit în urma unor în
curcături făcute de către op
eratorul de servicii publice, 
în sensul că acesta ia tari
fat în mod greșit consumul 
de apă. În urma contes
taţiei, debitorul a obţinut 
anularea executării silite. 
Din nefericire pentru 
români, serviciile de utilităţi 
publice, adică apa, 
canalizarea, căldura și 
gunoiul trebuie achitate în 
termen de doar 15 zile de la 
emiterea facturilor, așa cum 
legea a fost modifică încă 
din 2016”, a explicat Adrian 
Cuculis. 
Cum blocăm 
executările  
silite pentru  
facturile greșite 

Executorul judecătoresc va 
pune mai întâi poprire pe 

conturile bancare ale deb-
itorului, iar dacă persoana 
nu are conturi, îi vor fi exe-
cutate bunurile – asta arată 
legea care îi poate aruncă în 
stradă pe debitori. 
„Există două situaţii sau, 
mai bine spus, momente în 
care se pot afla oamenii. 
Situaţia în care cineva 
primește factura de utilităţi 
și, dacă se consideră ne
dreptăţit, o poate ataca 
imediat în instanţă; adică se 
poate duce în instanţă nu pe 
calea contestaţiei, ci pe cale 
de drept comun, de pre
tenţii, neacceptarea la plată 
a facturii respective. Se 
poate deschide un proces în 
care, în baza unei expertize, 
să se dovedească faptul că 
suma facturată sau penal
ităţile percepute nu sunt 
corecte. Momentul al doilea 
este atunci când oamenii 
ajung să fie executaţi silit de 
furnizorii de utilităţi publice. 
În această situaţie, trebuie 
deschisă o contestaţie la ex
ecutare, unde se pot invoca 
neregularităţi cu privire la 
factură. Sigur că factura re
spectivă poate fi analizată 
în cadrul acestui proces pen
tru aceleași motive, care 

sunt, însă, limitativ pre
văzute în lege. Printre mo
tivele ce pot fi invocate la 
contestaţie se numără neco
municarea facturii, erori la 
facturare și penalizare etc. 
Acestea sunt căi procesuale 
în funcţie de momentele în 
care se află persoana căreia 
îi este imputată la plată o 
factură umflată. În ambele 
situaţii instanţa poate dis
pune efectuarea unor exper
tize care să stabilească dacă 
sumele facturate sunt 
corecte”, a explicat Adrian 
Cuculis. 
De ce s-a  
modificat legea 

Specialistul în drept afirmă 
că, deși modificările legisla-
tive pot favoriza într-o oare-
care măsură abuzurile 
furnizorilor de utilități, 
acestea au fost justificate. 
Astfel, facturile neplătite la 
timp pot chiar să bage în 
faliment un furnizor de util-
ități. 
„Existau foarte mulţi benefi
ciari ai utilităţilor care nuși 
achitau facturile. Nu vorbim 
aici neapărat de persoane 
fizice x, y sau z. Este vorba, 

în primul rând, de asociaţi
ile de locatari. Se știe că la 
bloc nu plătim apa sau căl
dura pe persoană fizică, se 
plătește pe asociaţie. 
Cumva, această măsură a 
venit și ca săi forţeze pe 
administratorii de bloc – 
prin noile modificări aduse 
la Legea asociaţiilor de pro
prietari – să se ocupe mai 
temeinic de colectarea deb
itelor de la locatari, în așa 
fel încât facturile de utilităţi 
să nu rămână în urmă. 
Dacă nu sunt plătite, aceste 
utilităţi pot fi sistate, iar de 
suferit vor avea nu doar cei 
care nu au plătit, ci și cei 
care șiau achitat plăţile. Se 
știe că mulţi furnizori de 
utilităţi, precum RADET, au 
dificultăţi cu plăţile, iar ne
plata facturilor îi poate 
pune în situaţii foarte difi
cile”, a mai arătat avocatul 
Adrian Cuculis.  

Furtul  
de agent termic 
este  
infracțiune 

De asemenea, întrucât furtul 
de apă și de agent termic nu 
sunt prevăzute distinct în 
Codul penal la 
capitolul„Furt”, Legea 
225/2016 pentru modificarea 
și completarea Legii servici-
ilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006 stip-
ulează în mod expres că „fur-
tul de apă din sistemul public 
de alimentare cu apă; furtul 
de agent termic din sistemul 
de alimentare cu energie ter-
mică” constituie infracțiune 
în domeniul serviciilor de util-
ități publice și se pedepsește 
potrivit prevederilor  Codului 
penal, dacă faptele sunt 
săvârșite cu intenție.

CUM SCĂPĂM DE  
EXECUTAREA SILITĂ  
în cazul facturilor de utilități încărcate șmecherește 

Avocatul Adrian Cuculis

Înainte ca legislația să fie modificată, 
plata facturilor trebuia făcută în maxi-
mum 15 zile lucrătoare de la primirea 
acestora. Ulterior, s-a stabilitcă utiliza-
torii serviciilor de utilități publice, per-
soane fizice sau juridice, sunt obligați să 
achite facturile reprezentând contraval-
oarea serviciilor furnizate/prestate în 
termenul de scadență de 15 zile de la 
data emiterii facturilor. Astfel, data 
emiterii se înscrie pe factură, iar ter-
menul de scadență privind plata aces-
teia se ia în calcul începând cu data 
însemnată. 
Poate cea mai importantă modificare a 
legii se referă la faptul că factura emisă 
pentru serviciile de utilități publice con-
stituie titlu executoriu. Așadar, factura 
emisă pentru serviciul de utilitate pub-
lică poate să fie pusă în executare silită 
prin intermediul unui executor judecă-
toresc, fără a fi necesar vreun litigiu în 

fatainstanțelor de judecată. În măsura 
în care persoana fizică ori juridică vizată 
de executarea silită are vreo obiecțiune 
în ceea ce priveșteconținutul facturii ori 
corectitudinea calculelor, poate să se 
apere prin formularea unei contestații 
la executarea silită declanșată, moment 
în care toate argumentele acesteia vor 
fi analizate de către o instanță de jude-
cată.  
Până la modificarea legii, pentru fac-
turile de utilități publice neplătite tre-
buia declanșat un litigiu, în vederea 
obținerii titlului executoriu, după care, 
odată ce hotărârea judecătorească 
rămânea definitivă, trebuia să se 
apeleze la serviciile unui executor 
judecătoresc pentru recuperarea debit-
ului restant.  Pentru cei care locuiesc la 
bloc, vor fi executate silit asociațiile de 
locatari, care vor cere apoi în instanță 
recuperarea datoriilor de la proprietari. 

Perioadă redusă pentru plata facturilor 


