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În comuna Topolog, în satul 
Sâmbăta Nouă, din judeţul 
Tulcea, un preot ajută copiii 
din centrul de plasament 
aflat în parohia sa, la fel cum 
e părinte și pentru copiii săi – 
un băieţel de șapte ani și o fe-
tiţă de 10 ani. Ajuns preot 
paroh în 2001 în satul tulcean, 
părintele Iscru a devenit 
model, alături de familia sa, 
pentru enoriașii pe care-i păs-
torește, informează Știripe-
surse.ro. Între cele 200 de 
familii din satul Sâmbăta Nouă 
și-au făcut loc și 22 de copii 

care fac parte din centrul de 
plasament „Profamilia” din sat. 
Preotul Iscru participă activ la 
tot ceea ce înseamnă viaţa re-
ligioasă și socială a acestora. 
Astfel, în fiecare duminică, la 
Sfânta Liturghie, copiii merg la 
biserică, iar după sfânta slujbă, 
alături de toţi credincioșii, iau 
masa în trapeza special con-
struită. „Aproximativ 100 de 
persoane mănâncă, duminică 
de duminică, la noi la biserică. 
Suntem binecuvântaţi de cre-
dincioșii care ne ajută. Preo-
teasa a făcut patru echipe de 

gospodine care gătesc, prin ro-
taţie, în fiecare săptămână. 
Avem o trapeză de 300 de mp, 
acolo luăm masa în comu-
niune. O folosim și la eveni-
mente culturale, tot acolo 
punem și bradul de Anul Nou, 
facem diverse activităţi”, a de-
clarat preotul. În plus, 40 de 
oameni din comunitatea tul-
ceană lucrează la o firmă de 
construcţii a familiei preotului. 
De acolo vin donaţii pentru cei 
nevoiași, pentru centrul de 
plasament și pentru toată 
lumea care cere ajutor. 

Transelectrica a lansat lici-
taţia pentru lucrările de su-
praînălţare a liniilor 
electrice aeriene din zona în 
care se află podul netermi-
nat al lui Oprescu și Firea, 
despre care ziarul „Cetăţea-
nul” a relatat recent.  
Este vorba de Străpungerea 
Nicolae Grigorescu – Splai 
Dudescu, din Capitală, înce-
pută pe vremea când primar 
general era Sorin Oprescu. 
„Estimăm că procedura de 
achiziţie se va încheia cel târ-
ziu la sfârșitul lunii iunie 
2019. Valoarea estimată a 
contractului este de 6,15 mi-
lioane de lei, iar durata aces-
tuia este de șapte luni, de la 

data începerii lucrărilor”, a 
informat Transelectrica pe 
Facebook. 
Firea se lăuda  
că e gata în 2017 

„Cetăţeanul” a informat, încă 
de acum două săptămâni, că 
lucrările vor fi finalizate abia 
la anul, pentru că Primăria 
Capitalei nu a realizat de la 
bun început că trebuie mu-
tate firele de înaltă tensiune 
din zonă. Altfel, podul de 400 
de metri peste Dâmboviţa 
este aproape gata, însă, dacă 
treci cu mașina pe el, riști să 
se formeze un arc electric și 
„să faci ca Dorel”. 

În noiembrie 2016, reprezen-
tanţii Primăriei Capitalei, con-
dusă (deja) de Gabriela Firea, 
spuneau că podul este 
aproape gata și că lucrările se 
vor finaliza în șase luni. Opti-
mismul debordant de la acea 
vreme s-a topit, însă, între 
timp, iar Firea s-a ferit să mai 
avanseze un termen pentru 
punerea în funcţiune. Cu 
toate acestea, în varii ocazii, 
edilul-șef a lăsat să se înţe-
leagă că lucrările ar putea fi 
gata în acest an. Ei bine, nici 
poveste! 
Acum este oficial: podul ne-
terminat al lui Oprescu și 
Firea va fi funcţional abia la 
anul.

E oficial: va fi gata abia după 10 ani 

Licitație pentru podul neterminat al lui Oprescu 

Cristi Zărescu  
coordonează un 
nou departament  
la PSD București 

Fostul jurnalist Cristi Zărescu, 
consilier al primarului Sectorului 
4, Daniel Băluţă, va fi coordona-
torul unui nou departament din 
organizaţia PSD București, un fel 
de „forţă de reacţie rapidă în on-
line”. „Urmează să pregătesc o 
echipă care va avea reacţii la ata-
curile media ale adversarilor poli-
tici ai PSD București, dar și la 
întrebările pe care le au oamenii, 
în legătură cu ce se întâmplă la 
nivelul primăriilor din Capitală. 
Vor fi răspunsuri la numeroasele 
atacuri online la care este supus 
PSD. Sunt partide care își bazează 
mesajele pe atacurile împotriva 
PSD. Noi ne propunem să inter-
venim acolo unde este nevoie și 
să răspundem la eventualele ata-
curi la tot ce ţine de PSD Bucu-
rești și de membrii PSD 
București”, a declarat Cristi Ză-
rescu pentru Pagina de Media. 
Noul departament va răspunde și 
la întrebările cetăţenilor. „Oame-
nii ne trimit tot felul de mesaje, 
au tot felul de nedumeriri. Și la 
Primăria Sectorului 4 primim în-
trebări legate de tot felul de lu-
cruri: ridicarea gunoiului, 
anveloparea blocurilor, iluminat 
etc. Este foarte important să le 
răspundem”, spune Cristi Ză-
rescu.

Record de donatori la SocialXChange în Sectorul 6 
Persoanele cu venituri modeste au șansa de a intra în posesia unor bunuri de strictă necesitate, 
prestând activităţi de muncă în folosul comunităţii la magazinul SocialXChange din Sectorul 6. 
Premiat pe plan intern și internaţional, acest sistem se sprijină pe spiritul de solidaritate și ome-
nie al donatorilor săi. Primarul Gabriel Mutu a susţinut deschiderea celui de-al doilea magazin 
SocialXChange în Drumul Taberei, după succesul primului magazin caritabil, deschis în Crângași. 
Persoane fizice, firme, asociaţii, instituţii de învăţământ sau de cultură au contribuit, încă de la 
inaugurare, la succesul acestui program. Cei care donează au acces la servicii de tratament și abi-
litare, participare la competiţii sportive, organizare de petreceri pentru copii, spaţii pentru confe-
rinţe sau întâlniri de socializare, evaluare psihologică pentru angajaţi etc. Anul 2019 a debutat cu 
un număr record de donatori, astfel încât a ajuns la un total de 2.500, ceea ce arată că proiectul 
este de viitor. Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul magazinului https://www.so-
cialxchange.ro. 

Nicușor Dan a dat în judecată RADET 
Deputatul Nicușor Dan, fost consilier general, a dat în judecată RADET, pe motiv că nu a pri-
mit răspunsuri la solicitările sale. „Așa cum am promis, am dat în judecată RADET pentru că 
a refuzat să comunice informaţii publice privind avariile la reţeaua de termoficare și numă-
rul sesizărilor trimise de cetăţeni în această iarnă. Regia de termoficare a dorit, astfel, să 
ascundă situaţia dezastruoasă în care se află, din cauza incompetenţei administraţiei Firea”, 
a declarat Nicușor Dan. Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată este o problemă 
care se perpetuează de la un primar la altul și fiecare dă vina pe cel de dinainte. „Într-un 
dispreţ total faţă de bucureșteni și de problemele pe care le-au avut în această iarnă, din 
cauza avariilor în lanţ la reţeaua de termoficare, RADET a răspuns la solicitarea de informa-
ţii publice cu un lung comunicat de presă al Primăriei Capitalei, în care Gabriela Firea 
arunca toată vina pe primarii dinaintea ei și promitea măsuri viitoare pentru reabilitarea 
sistemului de încălzire”, a mai spus deputatul Nicușor Dan.

Dragnea  
a găsit o 
blondă  
și pentru  
Ministerul  
Dezvoltării 
Pe surse, Liviu Dragnea a aleso pe succesoa
rea Liei Olguța Vasilescu la cârma Ministeru
lui Dezvoltării. Este vorba despre mai juna 
Laura Mihaela FulgeanuMoagher care, spre 
deosebire de apriga și bruneta ei înaintașă, 
este o suavă blondă. Nefiind o cuvântătoare 
cunoscută, nu se știe dacă Laura Mihaela are 
în comun cu premierița Viorica Vasilica doar 
coama blondă.  

Sigur este că, în cazul în care se confirmă că 
ea este aleasa lui Dragnea, doamna Ful
geanuMoagher va ține în vârful pixului ei 
grămada de bani rezervată celui mai pricop
sit minister, cel al Dezvoltării. Un pix care, la 
ordinul adevăratului premier Dragnea, îi va 
păgubi în mod cert pe primarii lăsați deja în 
fundul gol de bugetul pe 2019.  

Viitoarea ministreasă este recomandată pen
tru înalta funcție nu de vocea neauzită încă, 
ci de talentul care a propulsato încă de la 20 
de ani direct întrun scaun de director al unei 
societăți care se ocupa cu închirierea de spa
ții comerciale. La 26 de ani, tânăra direc
toare a renunțat la scaunul de director 
pentru unul mai mic, de consilier juridic, de 
această dată la o firmă specializată în vân
zări engros de materiale de construcții. 
După alți șase ani, a revenit la prima califi
care, cea de director – al grădinii zoologice 
din Ploiești, mai exact, postură din care a co
ordonat „116 salariați comasați în cadrul a 9 
servicii”, după cum se detaliază în CVul 
doamnei. De la ZOO Ploiești a aterizat, în 
anul de grație 2016, în Parlament, pe post de 
deputat. Al PSD, evident. 

Aici a remarcato Liviu Dragnea și, ca ur
mare, Laura Mihaela FulgeanuMoagher are 
șansa să conducă în viitorul apropiat influen
tul Minister al Dezvoltării – perla coroanei 
Guvernului, din moment ce acest minister stă 
cu fundul pe cei mai mulți bani de la buget, 
pe care viitorul ministru îi va da sau nu, în 
funcție de vrerea lui Dragnea, primarilor lă
sați deja în fundul gol de bugetul pe 2019.  

Să crezi că o jună ministreasă specializată în 
închirierea de spații comerciale, în vânzarea 
de materiale de construcții și în conducerea 
unei mini grădini zoologice va gestiona/de
cide ea soarta fondurilor rezervate Ministeru
lui Dezvoltării este o glumă. 

Alegerea doamnei FulgeanuMoagher dă, în 
schimb, de înțeles că președintele Iohannis i
a făcut de fapt un adevărat serviciu lui Drag
nea refuzândo cu repetiție pe Olguța 
Vasilescu – despre care multe se pot spune, 
dar nu și că ar fi vreo blondă. Dimpotrivă, 
este o brunetă foarte hotărâtă săși facă pro
priile jocuri.  

Și mai amuzant este că numirea junei Laura 
Mihaela la cârma Dezvoltării a stârnit mânia 
pesediștilor, a ălora mulți care îl înjură prin
tre dinți pe Dragnea, dar care, la o adică, tac 
mâlc, probabil și cu speranța că vor prinde 
vreo tură în fruntea unui minister. Din păcate 
pentru ei – și chiar pentru România întreagă 
– PSDragnea abundă, după cum se vede, de 
blonde Viorici, Carmene și Laure. 

SIMONA BADULESCU 

Tulcea: Un preot ajută copiii  
din centrul de plasament din parohia sa
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Cocoţat în fruntea Secre-
tariatului General al Gu-
vernului, fostul judecător 
constituţional Toni Greblă 
girează sfidarea legii, în 
loc să vegheze la respec-
tarea acesteia. Secretarul 
general al Guvernului re-
fuză să comunice infor-
maţiile publice legate de 
rolul autorităţilor în inun-
daţiile din 2010, din jude-
ţul Tulcea, când acestea 
au spart mai multe diguri, 
provocând distrugerea re-
coltelor de pe mii de hec-
tare. 
 
La 8 ani după inundaţiile ca-
tastrofale din judeţul Tulcea, 
provocate chiar de autorită-
ţile locale, agricultorii privaţi 
care s-au ales cu recoltele 
distruse pe zeci de mii de 
hectare de teren nu au pri-
mit nici acum despăgubiri 
de la stat. Operaţiunea de 
rupere a digurilor – așa-zisa 
„inundare controlată” – a 
fost gestionată și avizată de 
Secretariatul General al Gu-
vernului (SGG). 
Acum, instituţia condusă de 
fostul judecător constituţio-
nal Toni Greblă continuă să 
sfideze nu doar legea, dar și 
opinia publică.  
La sfârșitul anului trecut, 
ziarul „Cetăţeanul” a solici-
tat SGG să informeze opinia 
publică dacă a iniţiat o hotă-
râre de guvern pentru acor-
darea de despăgubiri celor 
afectaţi de inundaţii.  
Asta în condiţiile în care atât 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR), 
cât și Ministerul Administra-
ţiei și Internelor (MAI), au 
recunoscut, recent, că spar-
gerea digurilor (multă 
vreme pusă pe seama unui 
fenomen al naturii) a fost, 
de fapt, o acţiune delibe-
rată a autorităţilor și, impli-
cit, agricultorii trebuie 
despăgubiţi.  
 
Răspuns  
în bătaie de joc 

SGG a ignorat prevederile 
Legii 544/2001 privind libe-
rul acces la informaţiile de 
interes public, iar după 30 
de zile – termen maxim pre-
văzut de lege – nu a dat ni-
ciun răspuns.  
La data de 15 ianuarie 2019, 
ziarul „Cetăţeanul” s-a 
adresat din nou SGG, averti-
zând funcţionarii publici că, 

prin necomunicarea infor-
maţiilor publice solicitate, 
încalcă flagrant legea.  
După alte trei săptămâni, pe 
data de 4 februarie, a venit 
și răspunsul SGG. A fost, 
însă, un simulacru menit să 
mimeze respectarea preve-
derilor legale. Concret, răs-
punsul SGG a fost că... nu 
poate răspunde, invocând 
pentru acest refuz un litigiu 
pe care instituţia l-ar avea în 
instanţă cu Agrodelta Si-
reasa SA, agricultorul din 
Tulcea care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma 
„inundaţiilor controlate” din 
anul 2010. 
„Vă răspundem în legătură 
cu cererea dumneavoastră, 
înregistrată la Secretaria
tul General al Guvernului 
(SGG) cu nr. 
15C/17/rp/2019 prin care 
solicitați unele informații 
privind pretinsele daune su
ferite de către S.C. Agro
delta Sireasa S.A. în urma 
inundațiilor din anul 2010. 
Având în vedere că pe rolul 
instanței de fond se află un 
dosar în care S.C. Agrodelta 
Sireasa S.A. are calitatea de 
reclamant, iar Guvernul Ro
mâniei prin SGG are calita
tea de intimat, vă 
comunicăm că, potrivit art. 
12 alin. (1) lit. f) din Legea 
nr. 544/2001, se exceptează 
de la accesul liber al cetățe
nilor, printre altele, «infor
mațiile privind procedurile 
judiciare, dacă publicitatea 
acestora aduce atingere asi
gurării unui proces echitabil 
ori interesului legitim al ori
căreia dintre părțile impli
cate în proces».”, este scuza 
neverosimilă a SGG pentru a 
evita să furnizeze informa-
ţiile publice solicitate.    
 
Toni Greblă  
nu-și asumă  
răspunderea 

Răspunsul nici măcar nu a 
fost semnat de șeful institu-
ţiei – Toni Greblă, așa cum 
prevede legea, acesta pa-
sând răspunderea subalter-
nilor săi. Astfel, așa-zisul 
răspuns la informaţiile pu-
blice solicitate a fost un sim-
plu „reply” la e-mail-ul 
„Cetăţeanul”, trimis de Ser-
viciul Comunicare și Relaţia 
cu Cetăţenii al SGG.  
Funcţionarii lui Toni Greblă 
au mai folosit un tertip pen-
tru a nu fi acuzaţi că au de-
pășit cu mult termenul legal 
de răspuns: au făcut referire 
la revenirea făcută de „Cetă-

ţeanul” la data de 15 ianua-
rie 2019, și nu la solicitarea 
iniţială trimisă pe data de 14 
decembrie 2018.  
 
„Jonglerii”  
cu legea 

În anul 2010, în judeţul Tul-
cea, mai multe diguri de la 
Dunăre au fost sparte în 
mod deliberat, cu scopul 
declarat de salvare a unor 
localităţi de la inundaţii. Sa-
tele nu au putut fi salvate, 
iar odată cu ele au ajuns sub 
apele Dunării mii de hectare 
de culturi agricole. Cea mai 
afectată a fost Agrodelta Si-
reasa SA, controlată de stat 
până în urmă cu câţiva ani, 
prin AVAS și FPS, care s-a 
ales cu peste 5.000 de hec-
tare inundate. 
 
Ani de zile, autorităţile au 
„jonglat” cu prevederile le-
gale pentru a nu fi obligate 
să plătească daunele cuve-
nite agricultorilor privaţi. 
Într-o interpretare total de-
plasată, Prefectura Tulcea, 
Consiliul Judeţean Tulcea, 
dar și Ministerul de Interne 
au invocat prevederile Legii 
381/2002 privind acorda-
rea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agri-
cultură, care nu au nicio le-
gătură cu situaţia de la 
Tulcea, pentru că spargerea 
digurilor a fost decisă de au-
torităţi, și nu provocată de 
vreo calamitate naturală.  
În baza acestei legi nu se 
mai pot acorda despăgubiri, 
întrucât la data de 31 de-
cembrie 2009 a expirat pe-
rioada de tranziţie în care, 
conform Tratatului de Ade-
rare, România putea să 
aplice scheme de ajutor 
care nu erau conforme cu 
regulile concurenţei și a aju-
toarelor de stat din Uniunea 
Europeană. 
 
Agricultorii  
trebuie  
despăgubiți 

În 2018, decizia deversărilor 
controlate a fost recunos-
cută de către autorităţile ro-
mâne, în acest caz fiind 
aplicabile prevederile Legii 
apelor 107/1996, potrivit 
căreia „pentru prejudiciile 
suferite prin inundarea 
temporară a terenurilor, 
proprietarii acestora vor fi 
despăgubiţi conform legii”.  
Astfel, Ministerul Agricultu-
rii a interpretat corect legi-
slaţia și a admis că 

agricultorii trebuie despăgu-
biţi. 
„Daunele produse în luna 
iunie 2010 în incinta agri
colă administrată de către 
SC Agrodelta Sireasa SA au 
rezultat ca urmare a 
breșelor practicate în digul 
de apărare al incintei agri
cole Sireasa, comuna Cea
talchioi, județul Tulcea. În 
acest caz, sunt aplicabile 
prevederile alin. (3) al art. 
75 din Legea apelor nr. 
107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, res
pectiv «pentru prejudiciile 
suferite prin inundarea tem
porară a terenurilor, pro
prietarii acestora vor fi 
despăgubiți conform 
legii».”, a explicat MADR. 
Și Ministerul de Interne a 
recunoscut că spargerea di-
gurilor s-a făcut la ordinul 
Prefecturii Tulcea și că, im-
plicit, agricultorii au dreptul 
la despăgubiri. 
„În urma consultării Insti
tuţiilor Prefectului, a rezul
tat că, pe parcursul anului 
2010, au fost efectuate in
undări controlate la nivelul 
a trei judeţe, respectiv 
Bacău, Harghita și Tulcea”, 
se arată într-o adresă a MAI. 
 
Ce spune  
Legea  
apelor 

Astfel, potrivit art. 75 din 
Legea apelor nr. 107/1996, 
„(1) Pentru a evita produ
cerea unor calamităţi în 
perioadele de ape mari 
sau de accidente la ba
raje, funcţionarea acumu
lărilor la parametrii 
pentru care au fost con
struite este obligatorie, 
iar inundarea dirijată a 
unor terenuri dinainte sta
bilite prin planurile de 
apărare, precum și a in
cintelor îndiguite ampla
sate lateral unui curs de 
apă se realizează cu acor
dul președintelui comite
tului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă și se 
aprobă de Comitetul mi
nisterial. (2) Deţinătorii cu 
orice titlu ai terenurilor 
stabilite prin planurile ba
zinale de apărare, ca și ai 
celor situate în incinte în
diguite sunt obligaţi să 
permită inundarea tempo
rară, în mod dirijat, a 
acestora. (3) Pentru preju
diciile suferite prin inun
darea temporară a 
terenurilor, proprietarii 
acestora vor fi despă
gubiţi conform legii”.

Șeful SGG Toni Greblă,  
mișmașuri cu informaţiile publice

Cum sfidează legea un fost judecător constituțional 
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Ca în multe alte domenii, România merge 
împotriva tendințelor europene și în ma-
terie de soluții pentru încălzirea locuințe-
lor și furnizarea apei calde. În vreme ce la 
nivelul blocului comunitar se pune tot mai 
apăsat problema extinderii sistemelor de 
termoficare, românii sunt încurajați să-și 
instaleze centrale de apartament, dăună-
toare atât sănătății, cât și mediului. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
La nivelul Uniunii Europene a fost întocmită 
o Foaie de parcurs a căldurii (Heat Roadmap 
Europe – HRE), pentru a se stabili liniile di-
rectoare care trebuie urmate în următoarele 
decenii, document coordonat de Brian vad 
Mathiesen, academician și cercetător specia-
lizat în energii inteligente la Universitatea 
din Aalborg, Danemarca. 
În ultima versiune a HRE se specifică faptul 
că sistemele de termoficare pot furniza, până 
în 2050, jumătate din căldura necesară la ni-
velul UE, față de doar 12% în prezent, în 
condiții de eficiență economică. Nu se poate 
mai mult de 50%, explică profesorul danez, 
pentru că „diavolul stă în detalii”.  
„În Italia și Spania, de exemplu, aproape că 
nu există sisteme de termoficare în prezent. 
Și ar putea satisface până la 70% din nece-
sar prin instalarea de rețele de termoficare. 
Ar fi o idee bună, atât din punct de vedere 
economic, cât și din cel al mediului. În alte 
țări, ca Finlanda și Suedia, este fezabilă o 
mică creștere a rețelelor termice. Dar, în ma-
joritatea țărilor europene, există un mare po-
tențial pentru a dezvolta rețelele de 
termoficare, iar principalul motiv este repre-
zentat de densitatea urbană. Chiar și în me-
diul rural, densitatea cererii de energie este 
adesea suficient de mare pentru a face efi-
cientă termoficarea”, a declarat profesorul 

într-un interviu acordat Euractiv.  
El continuă, arătând că în țări ca Olanda, Ita-
lia și Spania casele și cererea de energie sunt 
foarte apropiate, în unele cazuri cu o densi-
tate mai mare decât în țările cu „tradiție” în 
termoficare. „În alte țări, ca Ungaria și Ro-
mânia, este o largă răspândire în clădiri. Și 
de aceea ne oprim la 50%, pentru că privim 
Europa ca un întreg”, a mai declarat Brian 
vad Mathiesen.  
 

„Trebuie să luăm  
în calcul  
ce putem face  
ca societate” 

Expertul a explicat că s-ar putea ajunge și la 
un procent de 70% de încălzire și apă caldă 
livrată prin sistemele de termoficare, iar pro-
blema nu este de ordin tehnologic, ci de ordin 
politic și de reglementări. Prin ricoșeu, pro-
fesorul danez a „tras de urechi” inclusiv Ro-
mânia, în ceea ce privește sursele de 
încălzire: „În momentul de față, principala 
paradigmă la nivelul țărilor europene este 
complet diferită. Sunt excepții ca Olanda și 
Franța, care depun eforturi enorme pentru a 
construi mai multe rețele de termoficare. Și 
totuși, în multe locuri, în mod special în noile 
state membre din Est, asistăm la o expan-
siune a încălzirii cu gaze naturale – în clă-
diri existente sau noi. Pe cale de consecință, 
a devenit urgent pentru Comisia Europeană 
să aibă o politică în acest domeniu”.   
Brian vad Mathiesen punctează că ar trebui 
să ne gândim la alte soluții în afară de cele 
individuale și să luăm în calcul ce putem face 
ca societate, împreună cu vecinii și cu orașul 
nostru. 

UE cere extinderea masivă a sistemelor de termoficare  

România, „trasă de urechi” 
de un expert european

Judecătorii  
au cântat  
prohodul  
companiilor  
municipale

Curtea de Apel București a 
constatat definitiv decesul 
companiilor municipale înfi-
ințate de Gabriela Firea. 
Mai exact, le-a anulat „certi-
ficatele de naștere”, adică 
hotărârile de înființare, însă 
primarul general refuză să 
accepte evidența. Între timp, 
atât consilierii din opoziție, 
cât și unii de la PSD, îi cer 
edilului să le ducă la groapă. 
Deja miroase a hoit. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
Ultimul tertip al Primăriei Ca-
pitalei prin care încearcă să 
întoarcă sentința pronunțată în 
noiembrie anul trecut de Cur-
tea de Apel București de con-
statare a ilegalității constituirii 
companiilor municipale a 
eșuat, așa că decizia devine 
definitivă.  
De fapt, artificiul la care a re-
curs Municipalitatea a fost 
destul de ieftin în practica ju-
diciară. SC Service Ciclop SA 
a cerut revizuirea deciziei ju-
decătoreşti, invocând că „avo-
catul nu a putut ajunge la 
ultimul termen al procesului şi 
nici nu a avut cum să anunţe 
acest lucru în termen de 5 
zile”, după cum au dezvăluit 

cei de la USR. „Singura probă 
depusă de avocaţii angajaţi de 
SC Service Ciclop SA a fost o 
adeverinţă medicală din care 
reiese că avocatul «este sufe-
rind de colică biliară». In-
stanţa a respins cererea şi a 
menţinut astfel decizia privind 
ilegalitatea înfiinţării compa-
niilor municipale”, se mai 
arată în comunicatul USR. 
Cu toate acestea, Gabriela 
Firea nu se lasă și cere spriji-
nul tuturor grupurilor politice 
din Consiliul General al Mu-
nicipiului Bucureşti. „Ţin 
foarte mult la acest model ad-
ministrativ şi sunt convinsă că 
bucureştenii vor avea doar de 
câştigat. De aceea, invit toate 
grupurile politice reprezentate 
în Consiliul General să ni se 
alăture în încercarea de a de-
bloca această situaţie. Îi rog 
pe consilierii generali să în-
cerce să acţioneze dincolo de 
calculul politic pe termen 
scurt, şi să vină cu propuneri 
constructive de care vom ţine 
cont. Bucureştenii vor şti că 
interesele lor au fost puse mai 
presus de cele politice şi elec-
torale”, a transmis primarul 
general, printr-un comunicat 
de presă. 

Primăria Capitalei susţine că 
societăţile municipale au fost 
înfiinţate cu bună credinţă şi 
în deplină legalitate, cu in-
tenţia de a sparge „monopolul 
celor câteva firme care de ani 
de zile căpuşau bugetul Capi-
talei”. „Vom veni în faţa Con-
siliului General cu proiecte 
care să pună în acord Hotărâ-
rile de înfiinţare ale companii-
lor municipale cu decizia 
instanţei, respectiv adoptarea 
acestora cu două treimi”, arată 
PMB. 
Replica a primit-o nu din par-
tea unui reprezentant al opozi-
ției, ci chiar de la un consilier 
general din partea PSD. 
„Doamnă primar general, asu-
pra legalității înființării aces-
tora nu sunteți calificată nici 
profesional și nici moral să vă 
pronunțați, atâta vreme cât 
mai multe instanțe au stabilit 
și au hotărât că acestea au fost 
înființate cu încălcarea legii, 
într-un cuvânt ilegal. Opriți-vă 
din a îndemna/obliga oamenii 
nevinovați să încalce legea în-
continuu prin ignorarea dispo-
zițiilor acestor hotărâri ale 
instanțelor”, a declarat consi-
lierul general PSD Orlando 
Culea.

Decizia instanței este definitivă, dar Gabriela Firea neagă evidența
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Suspiciuni de conflict de 
interese în curtea Primăriei 
Capitalei. Societatea de 
transport a Capitalei 
modernizează tramvaiele 
cu firma unchiului șefului 
de la Achiziţii. Mai exact, 
pe 46 de tramvaie urmează 
să fie montate instalaţii de 
climatizare, contractul 
atribuit firmei Mari-Vila 
Com SRL fiind de 3,5 
milioane de euro. 
Acţionarul principal al 
companiei, Marin Mîndrilă, 
este ruda, mai exact 
unchiul, lui George 
Mîndrilă, șef Serviciu 
Contractare Derulare din 
Societatea de Transport 
București.  
În preajma Crăciunului care 
a trecut, Societatea de 
Transport București (STB), 
altfel spus fostul RATB 
transformat în societate de 
către Gabriela Firea, a pus 
sub pomul rudei unui 
director din companie un 
contract de peste 16 
milioane de lei, aproape 3,5 
milioane de euro. Afacerea 
pare la limita unui conflict 
de interese, așa cum ne-a 
transmis un fost inspector 
de integritate. „Ar trebui 
sesizată Agenția Națională 
de Integritate, această 
instituție trebuie să decidă 
dacă este sau nu un conflict 
de interese, așa cum pare, 
sau nu”, ne-a explicat 
specialistul. 
Pe 22 decembrie, STB a 
anunţat că a desemnat 
câștigătorul licitaţiei de 
„Modernizare tramvaie 
V3A-CH-PPC – cu sistem de 
climatizare în salonul de 
pasageri, cu montaj și 
punere în funcţiune”, așa 
cum a fost denumit 
contractul publicat în 
Sistemul public de licitaţii 
(sicap-prod.e-licitatie.ro). 
Solicitarea de oferte a fost 
anunţată încă din 
septembrie, dată de la care 
companiile puteau depune 
oferte către fostul RATB. 
Cadoul  
de Crăciun 

Valoarea contractului 
acordat pe 22 decembrie 
2018 fost de 16,3 milioane 

de lei și a fost atribuit 
singurului participant la 
licitaţie, așa cum reiese din 
datele sistemului public de 
licitaţie. Firma care a depus 
oferta pentru a lua cele 
peste 16 milioane de lei a 
fost Mari-Vila Com SRL din 
București. 
Singurul acţionar al firmei 
de construcţii este Marin 
Mîndrilă, așa cum reiese din 
datele obţinute cu ajutorul 
termene.ro. Marin Mîndrilă, 
fost inginer la Uzina de 
Reparaţii a RATB, este, după 
cum a recunoscut chiar el, 
rudă cu George Mîndrilă, 
cel care ocupă postul de 
„șef serviciu contracte 
derulare și Șef serviciu plan 
analiză achiziţii sectoriale la 
STB”, așa cum reiese din 
propria declaraţie de avere 
publicată anul trecut. În 
declaraţia de avere, George 
Mîndrilă nu are decât două 
automobile vechi și datorii 
de 500.000 de lei. Veniturile 
familiei sunt de 100.000 de 
lei pe an. 
16,3 milioane 
de lei pentru  
climatizarea a 
46 de tramvaie 

Mari-Vila Com SRL trebuie 
ca, în schimbul celor 16,3 
milioane de lei, să realizeze 
în cursul anului 2019 
„modernizarea tramvaielor 
V3A-CH-PPC cu sistem de 
climatizare în salonul de 
călători - cu montaj și 
punere în funcţiune - 
conform caietului de sarcini 
atașat la documentaţie”. 
În caietul de sarcini al 
licitaţiei se precizează și 
numărul de mijloace de 
transport pe șină pe care 
Mari-Vila trebuie să le 
modernizeze. Este vorba de 
46 de bucăţi de tramvaie, 
fără a se preciza numărul de 
vagoane pentru fiecare 
tramvai. Câștigătorul 
licitaţiei, firma lui Marin 
Mîndrilă, trebuie să termine 
lucrările până la data de 30 
noiembrie 2019. 
Conform datele oferite de 
Societatea de Transport 
București, câștigătorul 
licitaţiei a fost ales ţinând 

cont de „cea mai bună 
ofertă cea clasată pe primul 
loc în clasamentul ofertelor 
întocmit prin ordonarea 
descrescătoare a 
punctajelor obţinute. În 
cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt clasate pe 
primul loc, cu punctaje 
egale, departajarea se va 
face având în vedere 
punctajul obţinut la factorii 
de evaluare, în ordinea 
descrescătoare a ponderilor 
acestora”. 
Prețuri  
umflate 

Raportat la cele 16,3 
milioane de lei acordate de 
RATB pentru modernizarea 
cu instalaţii de încălzire și 
răcire a 46 de tramvaie, 
rezultă că pentru fiecare 
autovehicul de pe calea 
ferată se va cheltui 76.000 
de euro. 
În piaţă, preţul unui tramvai 

modern pleacă de la 1,2 
milioane de euro, așa cum 
reiese din preţurile achitate 
de instituţiile publice din 
România. 
În ceea ce privește 
reabilitarea celor vechi, 
acum doi ani, Primăria 
Timișoarei a plătit 500.000 
de euro pentru reabilitarea 
totală a fiecărui tramvai, iar 
o instalaţie de climatizare a 
costat 50.000 de euro. 
Câștigătorul, 
rudă cu șeful  
de la achiziții 

Problema acestui contract 
de 3,5 milioane de euro 
(16,3 milioane de lei) stă în 
legătura de rudenie dintre 
câștigător și șeful de achiziţii 
de la fostul și viitorul RATB. 
Asta pentru că judecătorii 
au decis că Gabriela Firea a 
înfiinţat ilegal societăţile 
municipale, printre care și 
STB. Astfel, cel mai probabil 

se va reveni la denumirea 
de RATB. 
Mari-Vila Com SRL este o 
societate de construcţii 
specializată tocmai în lucrări 
destinate infrastructurii de 
cale ferată pentru tramvaie. 
Acţionarul unic și 
administratrul este Marin 
Mîndrilă. El este unchiul lui 
George Mîndrilă, omul care 
se ocupă de contractele 
acordate de RATB, fiind 
vorba de un posibil conflict 
de interese. 
 

„Nu știu ce să spun, din ce 
știu eu, de această licitație 
nu sa ocupat George 
Mîndrilă, tocmai pentru a 
nu se interpreta”, ne-a 
declarat un reprezentant al 
conducerii Societăţii de 
Transport București. 
Întrebat dacă ar trebui să 
credem că George Mîndrilă 
nu știa nimic despre licitaţia 
care a ajuns la unchiul său, 
reprezentantul conducerii 
ne-a transmis doar „că e 
greu de presupus ceva”. 
Marin Mîndrilă a 
recunoscut că George 
Mîndrilă este nepotul său, 
dar  a declarat că nu a 
obţinut vreodată un 
contract decât pentru faptul 
că a avut cea mai bună 
ofertă. „Nu lam ajutat să se 
angajeze. Nici nu am știut 
că vrea asta. Am aflat după 
ce sa angajat”, ne-a spus 
Marin Mîndrilă. Acesta a 
mai adaugat: „În primul an 

nici nu am putut participa la 
licitații pentru că eram rude 
de gradul 1. Apoi, sa 
schimbat legislația și acum 
nu este incompatibilitate. El 
nu ma ajutat la contracte. 
De fapt, acest lucru este 
imposibil că ofertele sunt pe 
SEAP”, a mai spus Marin 
Mîndrilă. 
Patronul de la Mari-Vila ne-a 
asigurat că toate contractele 
obţinute de firma sa de la 
RATB au fost obţinute corect, 
fără intervenţii. „Eu mam 
luptat cu toate partidele, 
PDL, PSD. Nu poate fi voba 
de favoritisme”, a mai 
adăugat Marin Mîndrilă. 
Abonat  
la contracte  
de milioane  
de la RATB 

Societatea lui Marin 
Mîndrilă, Mari-Vila Com 
SRL, a raportat anul trecut o 
cifră de afaceri de 9 
milioane de lei, sub 
contractul de 16 milioane 
pe care l-a primit acum de 
societatea publică unde 
lucrează nepotul său. Însă, 
în ultimii zece ani a avut o 
cifră de afaceri anuală de 
peste 35 de milioane de lei. 
Mari-Vila este o societate cu 
mare priză la RATB. În 
ultimii zece ani a câștigat 
opt contracte prin oferte 
publice. Cel mai mare a fost 
de 29,3 milioane de lei și a 
fost acordat în 2007 de 
RATB. Conform datelor 
obţinute cu ajutorul 
termene.ro, firma lui Marin 
Mîndrilă a primit de la RATB 
aproape 10 milioane de 
euro în ultimii ani. 
Firma Mari-Vila Com SRL a 
avut contracte și în alte 
orașe, lucrări legate de 
infrastructura destinată 
tramvaielor. Cele mai 
importante contracte au 
fost în Ploiești, unde 
societatea a primit 30 de 
milioane de lei, și în Iași, 
unde a câștigat 47 de 
milioane de lei. Mari-Vila a 
mai avut contracte în Galaţi, 
Craiova, comuna Cernica, 
Comarnic și Oradea. 
Vom reveni cu detalii 
despre acest caz. 

„cadou” de 3,5 milioane de euro pentru ruda șefului de la Achiziții 

Marin Mindrila a recunocut  
ca e unchiul sefului de la Achizitii din STB



PAGINA 6

PARALIA 
KATERINI,  
vacanța  
ieftină din 
Grecia 
la care 
visezi

PAUL BARBU   
 
O vacanţă în Paralia Ka-
terini este, dacă nu cea mai 
ieftină, sigur una dintre 
cele mai accesibile de pe 
tărâmul zeilor Olimpului. 
Aici, preţul unui sejur cu fa-
milia ajunge în timpul verii 
undeva la maximum 800 de 
euro pentru 3 persoane, cu 
mai toate cheltuielile in-
cluse pentru o perioadă de 
7 nopţi.  
 
Staţiunea în sine este animată 
la aproape orice oră și pare 
un mozaic de popoare est-eu-
ropene care se întrepătrund 
vesel, dar fără să se deranjeze 
unele pe altele. Aici, sârbii, 
polonezii, românii, bulgarii, 
kosovarii, macedonenii sunt 
toţi la un loc, petrec, chiuie, 
se înghesuie pe plajă sau se 
relaxează la taverne.  
 
Străzile principale sunt pline 
de magazine care mai de care 
cu oferte mai îmbietoare, de 
la suveniruri până la tot felul 
de excursii opţionale care își 
fac banii dacă vrei să le exper-
imentezi. Dar dacă ai venit cu 

mașina, atunci niciuna dintre 
opţionale nu-și mai are rostul: 
te urci și ai plecat cu GPS-ul în 
bord.  
Viața în  
Paralia  
Katerini 

Fie că este noapte sau zi, 
staţiunea este aglomerată, iar 
masa la o terasă este ieftină – 
probabil de asta și-a și permis 
doamna Firea să trimită anul 
trecut aici în vacanţă 1.000 de 
pensionari din București.  
 
Aici, la o terasă poţi „umfla” 
două gyros cu 5 euro și ţi-ai 
potolit foamea pe întreaga zi. 
Adică, cu 5 euro ţi-ai pus de o 
„demipensiune la purtător”. 
În rest, dacă ţi-ai găsit un 
petic de nisip fin pe plajă poţi 
să te „joci” de-a molusca 
toată ziua.  
 
Terasa  
Gyros  
Pacmam 

Dar pentru că vorbeam de 
terase, una dintre acestea nu 

trebuie ratată: este vorba de 
Gyros Pacmam. Aici am de-
scoperit adevăratul gust al gy-
rosului grecesc, ăla de-ţi fac 
papilele gustative un „sirtaki” 
în gură, de se întoarce în mor-
mânt Zorba Grecul. Și ca să nu 
îţi obosească limba în gură și 
nici măselele să nu se simtă 
neglijate, va trebui să tragi 
ceva la ele. Și ce e mai bun 
decât o bere rece? Dar nu 
binecunoscutul Mythos, ci un 
VamBeer. Un gyros de 2,20 și 
o bere 2,50 euro, ai făcut de-o 
cină ieftină și ţi-a mai rămas 
din aia 5 euro și de-o gumă 
Turbo. 
 
Tot la terasa Gyros Pacmam 
vei descoperi și singura pizza-
gyros. Își dau master chef-ii cu 
basca de pământ dacă gustă 
din ea. Patronul terasei 
frământă cu mânuţele lui alu-
atul timp de vreo 30 de 
minute, apoi pune pe el 
numai brânză feta de la capre 
care behăie cu accent de Par-
alia. Peste el pune și niște 
carne de pui, și la final aruncă 
un pic de sos de roșii și niște 
busuioc proaspăt din ăla de-l 
pui sub pernă, ca la 
Bobotează și visezi că-ţi baţi 
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Pe marginea canionului în drum spre Cada lui Zeus Pentru curajosii care vor sa mearga  în plin sezon, așa
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ursitul dacă se atinge de vreo 
felie din pizza ta. 
După ce ai mâncat de te ridici 
de la masă cu scobitoarea-n 
colţul gurii și cu o palmă 
bătând ușor în jurul buricul, 
plimbă mâncarea la Biserica 
Sf. Parascheva, un lăcaș de 
cult aparte care merită vizitat, 
mai ales că priveliștea de aici 
este interesantă. Apoi, ia-o pe 
cele 3-4 străzi care merg para-
lel de-a lungul staţiunii pentru 
a explora.  
Livezile  
de kiwi din  
jurul  
stațiunii  
Paralia  
Katerini 

O să treci cu mașina pe me-
leagurile grecilor, pe lângă 
niște vii ciudate din care 
atârnă ouă de extraterestru. 
Apropie-te liniștit! Sunt 
livezile de kiwi ale localnicilor, 
dar nu te agăţa de ele, asta 
dacă nu vrei să fii bătut pe 
meleaguri străine. Grecilor le 
este interzis să se atingă de 
kiwi mai devreme de septem-

brie sau octombrie când încep 
să se coacă fructele.  
Cu toate acestea este o priv-
eliște spectaculoasă, mai ales 
dacă tu ai fost obișnuit să vezi 
fructele la caserolă, când le 
„culegi” din supermarket.  
Partea bună, în căutarea aces-
tor livezi, este că te plimbi pe 
Riviera Olimpului și, dacă ai 
un pic de curiozitate, vei dori 
să și urci pe muntele Olimp, 
pentru a vedea o priveliște 
cum rar ţi-a fost dat să vezi.  
Orașul  
sfânt  
Dion  

Dacă tot ai ajuns până aici, va 
trebui neapărat să ajungi la 
Dion, care în antichitate era 
considerat un oraș sfânt, 
orașul zeilor. Pentru acesta s-
au dus bătălii aprige, aici s-au 
încheiat tratate de pace și s-
au declarat războaie. Dar ce a 
mai rămas acum în urmă nu 
mai este decât istorie și mi-
tologie de care va trebui să te 
bucuri.  
   
Orașul-altar, închinat în cin-
stea lui Zeus și a fiicelor lui, 
Muzele, era înconjurat încă 

din timpuri antice de vege-
taţia luxuriantă a Greciei, iar 
în zilele noastre ruinele aces-
tuia au drept apărare livezi de 
kiwi, din toate părţile. 
La nord, orașul era traversat 
de mai multe izvoare și chiar 
avea „la picioare” și un râu 
navigabil. Din toate aceste 
motive era considerat un loc 
sacru. Era locul unde regii ve-
neau să facă sacrificii pentru a 
sărbători anul nou în calen-
darul macedonean. 
 
Potrivit lui Tucidide, Dion a 
fost primul oraș în care a 
ajuns generalul spartan Brasi-
das, după ce a traversat 
Tesalia în Macedonia pentru a 
ajunge la aliatul său, Peridicas 
al II-lea. Dion a devenit de-a 
lungul timpului orașul în care 
marii regi ai vremurilor ve-
neau să își sărbătorească vic-
toriile. 
 
Cu timpul, a devenit și un loc 
înconjurat de foarte multe 
temple închinate zeilor greci, 
și chiar a suferit o distrugere 
în timpul unei invazii în sec-
olul al III-lea î.e.n. Tot aici, în 
primul secol după Hristos, ro-
manii și-au înfiinţat colonia 

Iulia Augusta Diensis, lăsându-
și amprenta pe orașul lui 
Zeus. 
În muzeul din Dion vei putea 
vedea foarte multe statui care 
reprezintă atât regii romani, 
cât și filosofii greci ai timpului. 
Mai mult, aproape fiecare zei-
tate adulată de grecii antici 
are o statuie. Tot aici am găsit 
ceea ce credem noi că este o 
reprezentare locală a Sfântului 
Gheorghe sau un echivalent al 
acestuia. Ei îi spun eroul local, 
dar asemănările sunt mult 
prea mari, pentru că acesta 
este pe un cal și înfige suliţa 
într-un șarpe. 
În cele din urmă, orașul a fost 
abandonat în secolele IV-V, 
din cauza cutremurelor și a in-
undaţiilor care l-au lovit în 
acea perioadă. Chiar și acum 
unele dintre ruine se află sub 
apă. Templele de atunci sunt 
acum locuite de broaște 
ţestoase, peștișori și alte vi-
etăţi marine. 
Muntele  
Olimp 

Abia după ce ai vizitat Dion 
ești pregătit să urci pe 
Olimp, dar ai grijă că GPS-ul 

își cam bate joc de tine și s-
ar putea să urci pe cărări pe 
care mașina nu te poate 
duce.  
Oricum, cel mai bine este să 
încerci să ajungi la parcul 
naţional din Litochoro și apoi 
să faci traseul pe jos. Este 
ceva de mers, dar peisajele 
sunt absolut fenomenale. 
Aici vei descoperi și Cascada 
lui Zeus, dar și „Cada lui 
Zeus” – câteva formaţiuni ge-
ologice prin care apa și-a 
croit drum, transformând 
canionul într-o operă de artă 
a naturii.  
Canionul se străbate pe un 
drum îngust de podeţe, 
unele chiar la înălţime, așa 
că dacă ești fricos, mai bine 
stai acasă. Pe drum vei vedea 
și alpiniști profesioniști atâr-
naţi de stânci în tentative 
„inumane” de a cuceri 
pereţii verticali din care se 
desprind pietre aproape la 
fiecare mișcare.  
Dacă ai ajuns la „Cada lui 
Zeus” merită să te bălăcești 
puţin în apa rece de munte, 
chiar sub cascadă, doar pen-
tru a te recompensa pentru 
drumul făcut prin natura 
verde.   

zon, așa arată plaja Zeitatile din Dion au sca pat „răutății” timpuui
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PAUL BARBU 
 
Statul român este mai da-
tornic decât a fost vreo-
dată, iar în momentul de 
față nu mai reușește să își 
achite aceste restanțe. Așa 
este și cazul celor 250.000 – 
300.000 de români care și-
au făcut contracte de eco-
nomisire-creditare și care, 
de 4-5 ani, nu au mai pri-
mit de la stat prima de 250 
de euro. 
 
Vorbim de clienții băncilor 
pentru locuințe – două, câte 
au mai rămas în România – 
BCR Banca pentru Locuințe 
și Raiffeisen Banca pentru Lo-
cuințe (BpL). Față de toți 
acești clienți care au depus 
bani la bancă pentru a lua și 
prima de la stat, Guvernul nu 
și-a mai îndeplinit datoriile fi-
nanciare încă din 2014.  
Dar, deocamdată, întreg siste-
mul de economisire-creditare 
este blocat de procesele dintre 
bănci și stat și de o lege care 
nu are norme metodologice și 
care trebuia pusă în aplicare 
acum jumătate de an. 
 

Cum stau  
clienții  
la capitolul  
prime de la stat 
Pentru a fi cinstiți, prima pe 
2014 a fost încasată de 85% 
dintre clienții băncilor, dar 
banii aferenți anilor 2015, 
2016, 2017 și 2018 nu au mai 
fost dați. Deci, sunt câte 1.000 

de euro pentru fiecare dintre 
cei până în 300.000 de clienți. 
Asta înseamnă că statul dato-
rează cam 300 de milioane de 
euro pe care românii amăgiți 
de stat s-ar putea să nu îi mai 
vadă.   
Situația este cu atât mai ciu-
dată, cu cât România are o 
nouă lege care reglementează 
situația, dar aceasta nu are 
norme metodologice. Iar 
acum, clienții existenți vor în-
casa (dacă vor încasa prima 
de la stat) pe două legi: unii 

după legea veche, iar alții 
după noua lege, care nu are, 
însă, norme metodologice.  
 

Băncile au  
procese cu statul 
În octombrie 2018, BCR BpL 
câștiga definitiv la Înalta 
Curte de Casație și Justiție 
procesul împotriva raportului 
Curții de Conturi care pusese 
lacăt pe afacerile băncii, în 
timp ce procesul Raiffeisen 
BpL a fost amânat tocmai zi-

lele trecute.  
BCR BpL mai are un proces 
împotriva Ministerului Dez-
voltării, care ar trebui să dea 
prima de la stat, și împotriva 
Curții de Conturi, care are șe-
dință de abia în aprilie 2019.  
În cazul Raiffeisen BpL, care 
mai are un proces cu Curtea 
de Conturi, termenul dat de 
Înalta Curte de Casație și Jus-
tiție este abia 9 ianuarie 2020.  

De ce  
s-a blocat  
sistemul  
in 2014 

În anul 2014, un raport reali-
zat de Curtea de Conturi a Ro-
mâniei venea cu concluzii 
dure pentru cele două bănci. 
Din acest motiv, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Admi-
nistrației Publice și Fondurilor 
Europene nu a mai plătit 
prima de la stat de 250 de 
euro.  
În raportul Curții de Conturi a 
României se arăta că „s-a 
constatat acordarea nelegală 
a primei de stat pentru clienți 
persoane fizice – copii minori 
(cu vârsta sub 18 ani) care nu 
erau îndreptățiți să primească 
această primă de stat, prin în-
cheierea de contracte de eco-
nomisire-creditare cu părinții 
acestora în calitate de repre-
zentanți legali”. 
 
De asemenea, s-a constatat 
acordarea nelegală a primei de 
stat pentru clienți persoane fi-
zice vârstnice (peste 65 de 
ani), prin încheierea de con-

tracte de economisire-credi-
tare cu aceștia, şi care, în fapt, 
au constituit contracte de eco-
nomisire. Consecința încheie-
rii unor astfel de contracte a 
fost aceea de încasare a primei 
de stat și utilizarea soldului 
economisit în orice alt scop 
decât în domeniul locativ pen-
tru care prima a fost alocată 
de la bugetul de stat prin mi-
nisterul de resort.   
 

Statul  
trage  
de timp,  
clienții rămân  
tot fără bani 
În iulie, preşedintele Româ-
niei, Klaus Iohannis, a semnat 
Decretul privind promulgarea 

Legii pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului. 
Conform legii adoptate de 
Parlament, în termen de 30 de 
zile de la publicarea în Moni-
torul Oficial, Ministerul Fi-
nanţelor Publice şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Ad-
ministraţiei Publice 
(MDRAP) vor modifica în 
mod corespunzător normele 
metodologice de aplicare ne-
cesare punerii în practică a 
noii legi. 
 
Deși legea a intrat în vigoare 
de la jumătatea anului trecut, 
aceasta nu are norme metodo-
logice după care să fie puse în 
aplicare măsurile. „Noua lege 
ar rezolva cam 95% din situa-
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Casele romanilor vor mai avea de așteptat până vor primi o față nouă cu banii de la stat
Curtea de conturi a avut “vise mari” legate de plângerea împotriva celor două bănci  

dar a fost refuzata de DNA

Pentru Raiffeisen Banca pentru Locuinte termenul  
pentru proces este de abia în 2020
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ția creată de controlul efectuat 
de Curtea de Conturi, dar, 
până nu vor fi adoptate nor-
mele, nu putem face nimic”, 
au mai declarat oficialii Aso-
ciației Băncilor pentru Dome-
niul Locativ din România.  

Ce spune  
legea  
națională 

OUG nr. 99/ 2006 privind in-
stituțiile de credit și adecvarea 
capitalului spune, la art. 311, 
că „Fiecare client, persoană 
fizică cu cetățenia română și 
cu domiciliul stabil în Româ-
nia, beneficiază de o primă de 
stat pentru depunerile anuale 
efectuate în baza unui con-
tract de economisire-creditare 
încheiat cu o bancă de econo-
misire și creditare în domeniul 
locativ”. 
De asemenea, la art. 315 se 
menționează că „Pentru a be-
neficia în mod constant de 
prima de stat, contractele de 
economisire-creditare trebuie 
să aibă o durată de minimum 
5 ani, fără a fi necesară justi-
ficarea utilizării în scop loca-
tiv a sumei economisite, și 
este obligatoriu ca înainte de 
expirarea termenului de eco-
nomisire stabilit să nu se fi 
efectuat restituiri totale sau 
parțiale din sumele economi-
site”. 

Care e  
practica  
europeană 

În toate țările în care sistemul 
Bauspar (economisire-credi-

tare) funcționează, minorii și 
vârstnicii pot încheia con-
tracte de economisire-credi-
tare, neexistând nicio 
restricție de vârstă.  
„Din momentul în care copi-
lul se naște și primește un 
Cod Numeric Personal, el 
poate deveni client al sistemu-
lui Bauspar”, spune Jiri Pli-
sek, CEO-ul Stavební 
sporitelna Ceské sporitelny, 
una dintre cele mai mari bănci 
de economisire-creditare din 
Cehia. 
În Cehia și Austria este deja 
o tradiție ca bunicii să econo-
misească pentru nepoții lor. 
La noi, doar unul din 10 con-
tracte semnate în numele ti-
tularilor minori, deși 
România se înscrie în ten-
dința piețelor din UE unde 
sistemul de economisire-cre-
ditare funcționează de zeci 
de ani. În țările menționate, 
ponderea contractelor înche-
iate în numele copiilor este 
chiar dublă – astfel, în Aus-
tria, fiecare al cincilea con-
tract de economisire 
creditare este semnat în fa-
voarea unui copil, iar în 
Cehia fiecare al șaselea con-
tract.    
Participanții la sistemul de 
economisire-creditare din 
Cehia care pot beneficia de 
prima anuală de la stat pot fi 
toți cetățenii cehi sau cetățe-
nii Uniunii Europene cu rezi-
dență, indiferent de vârstă, 
statut social sau venituri, 
deci inclusiv bebeluși, copii, 
studenți sau pensionari.  
„În sistemul Bauspar din 
Cehia este ceva normal ca 

fiecare membru al unei fami-
lii să aibă un contract de 
economisire-creditare, inclu-
siv copiii și pensionarii, cel 
mai vârstnic client al nostru 
având vârsta de 107 ani”, a 
declarat Vladimir Stanura, 
președintele celei mai mari 
bănci de economisire-credi-
tare din Cehia, Českomorav-
ská stavební spořitelna. 
  

Altă  
scuză  
a statului 
O altă „descoperire” a statu-
lui a fost că nici măcar 5% 
dintre cei care făceau con-
tracte de economisire-credi-
tare nu mai făceau credite. 
De menționat este că scopul 
acestor împrumuturi era în-
noirea sau îmbunătățirea 
spațiului locativ, în condi-
țiile în care peste 3 milioane 
de case din România nu au 
mai avut parte de îmbunătă-
țiri de mai bine de 30 de 
ani. Mai mult, potrivit unui 
studiu IRSOP, aproape ju-
mătate dintre români locu-
iesc în case care au o 
vechime medie de 34 de ani. 
Pe de altă parte, tot din 
practica europeană, niciun 
sistem Bauspar din nicio 
țară nu impune acordarea 
unui credit pentru toți cei 
care economisesc, este de 
părere Vladimir Stanura, 
preşedintele celei cele mai 
mari bănci de economisire-
creditare din Cehia, Česko-
moravská stavební 
spořitelna.  

In Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi  
catre organele de urmărire penală în perioada 2005  2016,  

instituția chiar se laudă cu demersurile impotriva celor doua banci, la punctele 22 și 23

Toate creditele pentru renovarea sau imb unătățirea locuinței au fost stopate
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O decizie halucinantă și cel 
mai probabil penală a fost 
adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 3, la propunerea 
primarului Robert Negoiţă. 
La o lună și jumătate după ce 
încetase contractul de salu-
brizare cu Rosal Grup, consi-
lierii au șters pur și simplu cu 
buretele o creanţă de 74 mi-
lioane de lei (aproximativ 16 
milioane de euro), pe care 
Primăria o avea de recuperat 
de la compania fondată de 
Silviu Prigoană. 
Actul, o hotărâre de consiliu 
halucinantă – un act cu 
efecte retroactive, care a fost 
criticat de consilieri din Opo-
ziţie, dar care în final, după 
discuţii despre „mături, su-
flante, frizeri și frizuri”, a tre-
cut la vot. 
 

CĂTĂLIN ANTOHE 
ADRIAN BĂRBULESCU 

 
Pe 14 iunie 2018, Înalta Curte 
de Casaţie și Justiţie a declarat 
drept ilegale contractele de 
salubrizare încheiate de pri-
măriile de sector din Bucu-
rești, declanșând un tăvălug al 
rezilierilor.  
„Aducem la cunoștință cetățe
nilor Sector 3 faptul că, înce
pând cu data de 14.09.2018, 
relația contractuală dintre 
Rosal Grup și Primăria Sector 
3 a încetat de drept prin apli
carea de către Rosal Grup a 
Deciziei Civile nr. 
2568/14.06.2018 a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție a 
României. Astfel, în data de 
29.08.2018 am notificat Pri
marul Sectorului 3 privind în
cetarea contractului, iar în 
data de 04.09.2018 am înche
iat cu sprijinul Doamnei Pri
mar General al Capitalei 
Gabriela Firea un protocol de 
predareprimire graduală (cu 
reprezentanții Primăriei Sector 
3) a serviciului către Direcția 
Generală de Salubritate S3, 
serviciul public în subordinea 

Sectorului 3 al Mun. Bucu
rești”, anunţa Rosal Grup în 
toamna anului trecut. 
Cu toate că rezilierea contrac-
tului cu Rosal nu era un secret 
pentru nimeni, pentru că, așa 
cum s-a văzut, nu a survenit 
peste noapte, Primăria Secto-
rului 3 a fost luată pe nepre-
gătite, iar cartierele au fost 
invadate de munţi de gunoaie. 
Noroc că trecuse vara, că alt-
fel nu s-ar mai fi putut trăi din 
cauza mirosurilor pestilen-
ţiale.  
 
Hotărârea,  
apărută  
din senin 
 pe ordinea  
de zi 

Dar nu senzaţia olfactivă ne-
plăcută resimţită de cetăţeni 
este cea mai deranjantă, ci 
mirosul de ilegalitate care s-a 
degajat o lună și jumătate mai 
târziu, în ședinţa Consiliului 

Local al Sectorului 3. O șe-
dinţă ordinară, în care, printre 
planuri urbanistice de detaliu 
(PUD) privind construcţia 
unor imobile, alocaţiile pentru 
copii cu nevoi speciale, burse 
pentru elevi și altele aseme-
nea, s-a strecurat și un proiect 
năstrușnic (pentru a folosi un 
eufemism) propus de prima-
rul Robert Negoiţă.  
Ședinţa ordinară de pe 30 oc-
tombrie s-a transformat brusc 
într-una extraordinară „de 
facto”, iar cele mai aprinse 
discuţii au fost purtate pe 
marginea acestui proiect. La 
întrebarea consilierului USR 
Liviu Mălureanu, directorul 
executiv al Direcţiei Econo-
mice, Octavian Gheţu, recu-
noaște că din suma totală de 
148 milioane de euro dato-
rată de Rosal a fost recuperată 
doar aproximativ jumătate. 
În acest moment, consilierii 
opoziţiei iau foc și declan-
șează un adevărat tir verbal la 
adresa primarului Robert Ne-
goiţă. Acesta ripostează, recu-

noaște că astfel Primăria re-
nunţă la restul de 74 milioane 
de lei, dar mărturisește că-i 
este frică de statul paralel, 
pentru că justiţia din Româ-
nia, spune el, este un fel de 
ruletă.  
 
54 de acte  
adiționale  
ilegale 

Se descoperă cu acest prilej și 
că numeroasele acte adiţio-
nale (54 la număr!) încheiate 
la contractul iniţial cu Rosal 
din 1999 nu au fost trecute 
prin Consiliul Local. Acte adi-
ţionale prin care Rosal Grup a 
obţinut permisiunea Primăriei 
de a face mai multe „treceri” 
pe zi, adică mai multe mătu-
rări, mai pe românește. 
Odată ajunsă discuţia în 
acest punct, consilierul PNL 
Inocenţiu Voinea se revoltă și 
aseamănă „trecerile” repe-
tate ale măturătorilor cu 
mersul la frizer, care te tunde 

de mai multe ori în aceeași 
„ședinţă” apoi îţi cere și bani 
în plus pentru asta. Dincolo 
de comparaţia plastică, Voi-
nea cere insistent să afle cine 
a semnat din partea Primă-
riei actele adiţionale, din mo-
ment ce ele nu au fost 
trecute prin Consiliul Local, 
așa cum cere legea.  
În primă fază, Robert Negoiţă 
se face că nu pricepe întreba-
rea, apoi spune că nu are 
nicio relevanţă. Ba da, spun 
consilierii din Opoziţie și, într-
un final, se află că documen-
tele au fost semnate de 
directori din cadrul Primăriei 
și chiar de către primarul în-
suși.  
Dincolo de faptul că Primăria 
renunţă cu nonșalanţă la 16 
milioane de euro, de teama 
„drobului de sare” al unui pro-
ces ulterior, grav este și faptul 
că hotărârea, votată în cele 
din urmă, are afecte retroac-
tive, lucru constatat și de con-
silierul PMP Cristian Petrescu 
(cel care a candidat în 2016 la 

fotoliul de primar cu sloganul 
„Cheamă-l pe Cristi!”). Cum 
am arătat, Primăria Sectorului 
3 încheiase toate socotelile cu 
Rosal încă din data de 14 sep-
tembrie, iar ședinţa în care s-a 
aprobat actul normativ cu pri-
cina s-a desfășurat pe 30 oc-
tombrie! 
 
Hotărârea  
care a adus  
liniștea  
și banii  
la ROSAL 

Hotărârea votată pe 30 octom-
brie 2018, cu 19 voturi pentru, 
două împotrivă și opt abţineri, 
are doar trei articole. La artico-
lul 1, se stipulează că se ia act 
de încetarea contractului, „cu 
condiţia ca societatea ROSAL 
GRUP SA să nu aibă nicio pre-
tenţie financiară prezentă sau 
viitoare asupra tuturor sumelor 
reţinute de Primăria Sectorului 
3 până în prezent în baza con-
tractului sau asupra oricăror as-
pecte și clauze din contract”. Cu 
alte cuvinte, îţi facem cadou 
16 milioane de euro, dar să nu 
îndrăznești să mai ceri alţii! 
Prin cel de-al doilea articol este 
împuternicit directorul general 
al Direcţiei Generale de Salubri-
tate Sector 3 ca, în termen de 
90 de zile de la aprobarea hotă-
rârii, să inventarieze și să întoc-
mească formalităţile necesare 
preluării sistemelor de colec-
tare a deșeurilor, mod selectiv, 
în recipienţi îngropaţi, existente 
pe raza teritorial-administrativă 
a Sectorului 3. De ce nu s-a 
făcut asta înaintea încetării con-
tractului cu Rosal nimeni nu 
știe.  
În fine, articolul 3 precizează 
faptul că hotărârea în cauză 
trebuie dusă la îndeplinire de 
primarul Sectorului 3, prin 
Direcţia Economică și Di-
recţia Generală de Salubri-
tate Sector 3.
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Primarul Negoiță, cadou pen
S

Inocentiu Voinea (mijloc) este cel mai vocal contestatar al lui Robert Negoiță
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Stenograma ședinţei Consi-
liului Local al Sectorului 3 în 
care s-a decis ștergerea dato-
riilor Rosal, al cărei loc tre-
buie să fie pe masa 
procurorilor antimafie, arată 
modul în care primarul Ne-
goiţă le-a indus aleșilor ideea 
că hotărârea ar avea girul 
Curţii de Conturi. O altă spe-
rietoare folosită de edil a 
fost iminenţa unui litigiu cu 
Rosal, iar „justiţia în Româ-
nia este o enigmă, un fel de 
loterie”, după cum a spus Ro-
bert Negoiţă. 
 
Iuliana Văduva (președinte de 
ședinţă) 
Trecem la punctul 5 suplimen-
tar (suplimentare 1) de pe or-
dinea de zi: ,,Proiect de 
hotărâre prin care se ia act de 
încetare și se ratifică Contrac-
tul pentru achiziţia serviciului 
de salubritate în Sectorul 3 nr. 
24165/09.11.1999 (nr. 
5066/11.11.1999), modificat 
și completat prin Actele 
adiţionale nr. 1-54”.  
Liviu Mălureanu (consilier 
USR) 
Întrebare către aparatul de 
specialitate, aș dori să ni se 
prezinte un sumar pe sume. 
Noi aveam de recuperat niște 
bani de la ROSAL. Care este 
stadiul acestor bani? (...) 
Octavian Gheţu (director exe-
cutiv - Direcţia Economică)  
Până în prezent, s-a recuperat 
jumătate din sumă, din cei 
148 de milioane.  
Elena Petrescu (viceprimar)  
Un simplu amendament la 
acest proiect de lege, în sen-
sul în care ROSAL-ul nu are ni-
ciun fel de pretenţie 
financiară prezentă ori vii-
toare vizavi de toate sumele 
reţinute până la acest mo-
ment sau referitoare la con-
tract, la toate aspectele din 
contract.  
Iuliana Văduva  
Mulţumim. Vă supun spre 

aprobare amendamentul 
doamnei viceprimar Elena Pe-
trescu. Votaţi, vă rog! Cu 20 
voturi pentru, 8 abţineri, un 
consilier care nu a votat, 
amendamentul doamnei vice-
primar fost aprobat.  
 
Primarul Negoiță: 
„Justiția  
în România  
e o enigmă” 

Robert Sorin Negoiţă  
Stimaţi colegi, discutăm de un 
raport al Curţii de Conturi de 
acum doi ani, în care ne spu-
neau că nu am trecut prin 
consiliu schimbarea de frec-
venţe și din cauza faptului că 
nu așa, a trebuit să dea su-
mele înapoi. (...) Putem să 
mergem într-un conflict juri-
dic cu cei de Ia ROSAL, unde 
nu știm cum va ieși și ce va 
decide judecătorul. Noi am re-
cuperat o parte semnificativă 
din bani. Curtea de Conturi să 
înţeleg că este în regulă cu 
această hotărâre și că, toto-
dată, o să și stingem acel 
punct din raportul Curţii de 
Conturi. (...) Cum funcţio-
nează justiţia în România, este 
o chestiune, este o enigmă, 
este un fel de loterie așa și nu 
aș vrea să ne ducem oarecum 
în hazard. (...) 
Cristian Petrescu (consilier 
PMP) 
Ca să înţelegem mai bine. Ce 
propunem noi acum este să 
ștergem jumătate din ce mai 
avea de prestat ROSAL-ul, ca 
să nu intrăm într-un conflict în 
justiţie?  
Robert Sorin Negoiţă  
Nu! Ce propunem noi acum 
este următorul lucru și 
anume, atâta vreme cât Cur-
tea de Conturi a constatat că 
nu este aprobat de Consiliu și 
atâta vreme cât nu este apro-
bat de Consiliu prestaţia care 

excede prestaţia anterioară. 
(...) Curtea de Conturi vine și 
spune așa: dacă veţi aproba 
modificarea de frecvenţe în-
seamnă că este aprobată de 
Consiliul Local și nu mai are 
de plată. Eu vin și spun așa: 
OK! Noi dăm această hotă-
râre, conform căreia, dacă 
aprobăm frecvenţa convenită 
cu cei de la DADP, nu mai 
există prejudiciu și nu mai au 
ce să dea înapoi cei de la 
ROSAL, cu condiţia că sumele 
recuperate rămân recuperate 
și ROSAL nu trebuie să aibe 
nicio pretenţie. (...) 
 
„Cei de la Curte 
ne-au spus că 
este în regulă!” 

Cristian Petrescu  
Și noi putem aproba retroac-
tiv diminuarea frecvenţei? Păi 
nu mai prestează nimic 
ROSAL-ul de acum înainte, ce 
să-i mai diminuăm?  
Robert Sorin Negoiţă  
Nu diminuarea, noi trebuie să 
aprobăm creșterea frecvenţei, 
chiar dacă aveţi dreptate, noi 
aprobăm o hotărâre care își 
face efectul retroactiv. Cei de 
la Curte ne-au spus că este în 
regulă! Așa ne-au spus cei de 
la Curte, care sunt „Dumne-
zeul nostru!”, ce să zic!  
(...) 
Inocenţiu Voinea (consilier 
PNL)  
Deci, înţeleg că cineva a luat 
hotărârea să facă un act 
adiţional la contract, să mă-
rească frecvenţele, altcineva 
decât Consiliul Local. Acel ci-
neva, nu știu cine este, nu tre-
buie întrebat de ce a făcut 
lucrul acesta? Nu are nicio 
răspundere?  
Robert Sorin Negoiţă  
Aici să știţi că situaţia este mai 
complexă, în sensul în care 
Curtea de Conturi ne impută 
o chestiune, că nu am făcut 

înainte să se aprobe Legea 
101, cea care prevede che-
stiunea asta cu Consiliul, că nu 
s-a întâmplat înainte. Este 
adevărat că chiar contractul 
spune că frecvenţele trebu-
iesc aprobate în fiecare an. 
Dar din cauza faptului că noi 
nu prea ne-am mai înţeles cu 
ROSAL deloc, în ultima pe-
rioadă și în care dânșii au avut 
un comportament abuziv cu 
noi, nu am reușit să aprobăm 
frecvenţele în fiecare an, pen-
tru că acel contract de acum 
20 de ani prevedea că noi tre-
buie să le facem de comun 
acord frecvenţele, or nicio-
dată ei nu au acceptat frec-
venţele noastre, pentru că noi 
solicitam frecvenţe reduse, 
solicitam mult mecanizat și 
mai puţin manual. (...) Cei de 
la ROSAL ne-au solicitat să-i 
lăsăm să muncească mai mult 
ca să aibă de unde plăti, să nu 
le fie afectată activitatea. Că 
noi am fost de acord să pres-
teze mai mult ca să recupe-
răm banii de la dânșii fără să 
le fie afectată activitatea este 
o chestiune cu care eu am 
fost de acord, faptul că după 
ce ei au plătit sumele nu au 
vrut să reducă frecvenţele la 
nivelul dinainte, este o che-
stiune în care dânșii au proce-
dat neprincipial, ca să nu spun 
„neam-prost”. (...) 
 
Despre  
implantul  
de păr al lui  
Negoiță 

Inocenţiu Voinea  
Să mă mai lămuresc! Asta să 
lucreze mai mult mie îmi sună 
așa, că mă duc la frizer și îi 
spun să mă tundă de două ori, 
adică un centimetru și apoi 
încă un centimetru, ca să plă-
tesc mai mult. Trebuie să lu-
creze cât este nevoie. Avem 

nevoie să facă curăţenie, nu 
curăţenie mai puţină sau mai 
multă. Dar nu asta vreau să 
spun. Eu voiam să întreb, to-
tuși cine a decis peste Consi-
liul Local? Dumneavoastră sau 
un director sau cine? Că a 
semnat cineva acel contract 
sau act adiţional de mărirea 
frecvenţelor, fără a consulta 
Consiliul. (...) Și răspundeţi-mi 
la întrebare, cine a semnat 
peste capul consiliului? Ce di-
rector, să-l știm și noi?  
Robert Sorin Negoiţă  
Domnule consilier, eu înţeleg 
că dumneavoastră aveţi multe 
nelămuriri! Eu am una sin-
gură, de exemplu: nu știu care 
este legătura dintre frizura 
dumneavoastră și gunoiul din 
Sectorul 3? Asta nu am înţeles 
exact, dar poate ne explicaţi 
dumneavoastră. Aici nu discu-
tăm că a luat un centimetru 
din frizură că nu are nicio le-
gătură cu subiectul, discutăm 
de faptul că curăţenia se face 
cu anumite frecvenţe. (...) 
Inocenţiu Voinea  
Răspunsul la întrebarea mea!  
Robert Sorin Negoiţă  
Cu frizura? Nu știu ce răspuns 
să vă dau cu frizura!  
Inocenţiu Voinea  
Nu! Cu frizura trebuie să-mi 
daţi adresa clinicii ca să-mi re-
zolv și eu problema! Întreba-
rea a fost referitoare la cel 
care a semnat contractul 
peste capul Consiliului. (...) 
 
„Ticăloșia” Rosal, 
cu semnătura  
primarului 

Robert Sorin Negoiţă  
Eu zic că am fost foarte ex-
plicit. Legea, în momentul 
în care s-a semnat modifi-
carea frecvenţelor nu pre-
vedea chestiunea asta. Eu 
vă spun din ce îmi spune 
aparatul, dar tot eu vă spun 
că inclusiv contractul pre-

vede că frecvenţele trebuia 
să fi fost aprobate în fiecare 
an. Și aici vine ticăloșenia 
celor de la ROSAL, din cauza 
faptului că nu am reușit să 
ne înţelegem pe frecvenţe, 
acel act adiţional cu hotărâ-
rea aferentă nu s-a semnat 
în ultimii ani din cauza lor. 
(...)  
Inocenţiu Voinea  
Deci, nu era necesară apro-
barea Consiliului la vremea 
respectivă cum spuneţi 
dumneavoastră, legea era 
ambiguă și nu prevedea. Și 
atunci cine? Directorul 
dumneavoastră a semnat 
acel act adiţional și acum 
Curtea de Conturi a spus că 
nu a fost în regulă.  
Robert Sorin Negoiţă  
Nu mai știu dacă eu sau nu, 
dar este puţin relevant. (...) 
Liviu Mălureanu 
Dacă-mi permiteţi, mă 
uitam, în timp ce se purta 
dialogul, pe site-ul Primă-
riei, acum nu am putut să 
văd exact dacă toate adiţio-
nalele se referă la frecvenţă, 
dar pot să vă spun că, de 
exemplu, adiţionalul 47 a 
fost semnat de Primarul 
Sectorului 3 – Robert Sorin 
Negoiţă, Direcţia Utilităţi 
Publice – George Alexandru 
Manciu, Direcţia Economică 
– Octavian Gheţu, Direcţia 
Investiţii și Achiziţii.  
Robert Sorin Negoiţă  
Care este relevanţa?  
Liviu Mălureanu  
Păi, discutam despre cine a 
semnat. Doamna Irina Gina 
Soroceanu și Direcţia Juri-
dică – Florentina Pencea.  
Iuliana Văduva  
Opriţi-vă, vă rog! Vă supun 
spre aprobare proiectul de 
hotărâre împreună cu 
amendamentul doamnei vi-
ceprimar. Votaţi, vă rog!  
Cu 19 voturi pentru, 2 îm-
potrivă, 8 abţineri, proiectul 
de hotărâre fost aprobat.

enal de 16 milioane de euro  
Stenograma ședinței “ordinare” din 30 octombrie
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ANCA DUMITRESCU 
 
Zeci de mii de români care 
au solicitat despăgubiri de 
la Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprie-
tăţilor (ANRP) pentru im-
obilele naţionalizate de 
regimul comunist nu au 
primit încă niciun ban. Mai 
mult decât atât, termenele 
prevăzute de lege, atât 
pentru soluţionarea cereri-
lor, cât și pentru atacarea 
în instanţă a neemiterii tit-
lurilor de plată, au expirat 
la sfârșitul anului trecut. 
 
Vestea bună este că cei care 
au dosare la ANRP, consti-
tuite în temeiul Legii nr. 
10/2001 privind regimul ju-
ridic al unor imobile pre-
luate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, mai au to-
tuși șanse la despăgubiri.  
Avocatul Adrian Cuculis ex-
plică pentru cititorii ziarului 
„Cetăţeanul” cum trebuie 
procedat. 
Legea 165/2013 privind mă-
surile pentru finalizarea pro-
cesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului 
comunist în România a pro-
rogat termenul de soluţio-
nare a solicitărilor, arată 
specialistul. 
Astfel, termenul MAXIMUM 
de emitere a deciziilor era 
de 60 de luni, adică mai 
2018, iar după acest ter-
men, conform articolului de 
lege, mai exista un termen 
de MAXIMUM 6 luni în care 
cei care nu primiseră deja 
deciziile se puteau adresa 
direct instanţei de judecată 
în vederea obţinerii de des-
păgubiri/decizii. 

„Astfel, se ridică întrebarea 
legitimă dacă cei care și-au 
depus în 2001 dosarele în 
termen și-au pierdut defini-
tiv dreptul de a deschide ac-
ţiuni în instanţă pentru a le 
fi emise deciziile de despă-
gubire sau dacă statul 
român nu cumva face un 
abuz extrem, prevalându-se 
de acest termen depășit și 
renunţând definitiv la emi-
terea deciziilor de despăgu-
bire?”, arată avocatul Adrian 
Cuculis. 
  
Dreptul  
la proprietate, 
încălcat  
flagrant 

„Se ridică problema consti-
tuţionalităţii termenului de 
6 luni de zile de la expirarea 
termenelor prevăzute de 
lege pentru soluţionarea ce-
rerilor, în care se mai putea 
ataca în instanţă neemiterea 
deciziilor. Acest termen în-
calcă, însă, flagrant dreptul 
la moștenire, conferit de 
către Constituţia României, 
dar și dreptul la proprietate 
privată”, spune Adrian Cucu-
lis. 
Se pune problema dacă 
ANRP, conform legii, ar 
putea să nu mai emită nicio-
dată acele decizii de despă-
gubire și, pe cale de 
consecinţă, cei care au 
dreptul legal la despăgubiri 
să nu-și mai poată obţine 
aceste drepturi, arată spe-
cialistul. 
„Moștenitorii celor care au 
avut dreptul la aceste des-
păgubiri nu pot fi prejudi-
ciaţi de un termen de 6 luni 
de zile pentru a le fi date 
despăgubirile de pe urma 

defuncţilor autori, iar dacă 
vor depăși acest termen de 
6 luni, nu-și vor mai putea 
obţine drepturile. Atâta 
vreme cât succesorii și-au 
manifestat opţiunea succe-
sorală, nu vor mai putea să 
fie ţinuţi de alte termene în 
așa fel încât să intre în pose-
sia moștenirii de la defuncţii 
lor părinţi sau bunici”, este 
de părere avocatul. 
 
Excepția de  
neconstituționalitate 

Teoretic, dacă cineva ar des-
chide acum un litigiu prin 
care să solicite emiterea de-
ciziei de despăgubire, ANRP 
ar putea invoca decăderea 
dată de termenul de 6 luni.  
„Oamenii sunt la mâna 
ANRP, nemaiavând posibili-
tatea să mai ceară în in-
stanţă obligarea instituţiei la 
emiterea deciziei de despă-
gubire. Singura variantă este 
ca oamenii să dea în jude-
cată ANRP pe dispoziţia 
Legii 165 (privind măsurile 
pentru finalizarea procesu-
lui de restituire a imobilelor 
preluate în mod abuziv – 
n.r.) și să invoce excepţia de 
neconstituţionalitate a pre 
vederilor legate de terme-
nul acela de 6 luni. Explic și 
de ce este neconstituţional 
acel termen. Legea poate da 
un termen în care poate fi 
depusă o cerere, dar nu 
poate obliga pe nimeni, sub 
sancţiunea decăderii din 
drepturi, să dea în judecată 
ANRP pentru emiterea deci-
ziilor de despăgubire. Asta 
înseamnă o restrângere a 
dreptului la judecată”, ex-
plică avocatul Adrian Cuculis.  
Potrivit specialistului, doar 
Curtea Constituţională va 

putea repara nedreptăţile. 
„Dacă ANRP nu mai poate fi 
trasă la răspundere, în-
seamnă că se lasă la latitudi-
nea autorităţii când să emită 
decizia de despăgubire. Se 
încalcă inclusiv dreptul la 
proprietate în acest fel. In-
stanţa trebuie să admită ac-
ţiunile și să trimită excepţia 
la Curtea Constituţională. 
Deci, totul se va tranșa la 
Curtea Constituţională”, a 
mai spus Adrian Cuculis. 
 
Calculele  
ANRP 

La sfârșitul anului trecut, 
președintele ANRP, George 
Băeșu, declara în exclusivi-
tate pentru „Cetăţeanul” că 
niciun dosar nu va rămâne 
nesoluţionat, în ciuda expi-
rării termenului de 6 luni.  
Acesta a cerut, însă, români-
lor să aibă răbdare, invo-
când volumul uriaș de 
muncă. Șeful ANRP a esti-
mat că, în cel mai fericit caz, 
instituţia pe care o conduce 
va reuși să finalizeze toate 
dosarele în aproximativ 5 
ani. 
„Cu ritmul actual, eu cred că 
vom da, în medie, 500 de 
soluţii pe lună, deci 6.000 
pe an. Din dosarele care 
erau în termen mai avem 
circa 25.000. În multe dintre 
acestea s-a parcurs deja 
etapa de verificare și acum 
se fac completări cu docu-
mente. Eu cred că în maxi-
mum cinci ani toate 
dosarele vor fi gata. În câ-
teva mii de dosare deciziile 
vor fi conform hotărârilor 
instanţei. Deci, nu va mai fi 
nevoie să analizăm aceste 
dosare, ci doar să facem cal-
culul despăgubirilor pe grila 

notarilor publici”, a conchis 
George Băeșu.  
 
Peste  
50.000  
de dosare,  
în aer 

ANRP ar fi trebuit să finali-
zeze emiterea deciziilor 
pentru absolut toţi românii 
cărora li s-a aprobat resti-
tuirea până la 25 mai 2018. 
Cu toate acestea, la această 
dată ANRP mai avea încă de 
soluţionat peste 50.000 de 
cereri. Mai mult, cei care 
au depus cereri de despă-
gubire nu au fost informaţi 
ce se întâmplă după 
această dată. 
„Oamenilor nu li s-a spus 
că au doar 6 luni de la ex-
pirarea termenului legal 

pentru a cere în instanţă 
obligarea ANRP de a emite 
deciziile de restituire. Ast-
fel, la 25 noiembrie s-a 
blocat dreptul celor care 
au un dosar pe rolul ANRP 
de a mai contesta neemi-
terea titlurilor de plată. 
Dacă nu va fi dată în jude-
cată, ANRP poate emite 
decizia într-un termen ne-
definit, și după alţi 17 ani, 
cât au trecut din 2001, 
data intrării în vigoare a 
Legii 10. Mulţi dintre cei 
aflaţi în această situaţie 
sunt oameni bătrâni, care 
nu mai au mult de trăit și 
sunt nevoiţi să treacă prin 
acest calvar. Nimeni nu le-
a spus că, dacă nu dau în 
judecată ANRP, vor fi decă-
zuţi din termenul pentru 
emiterea acelui act admi-
nistrativ”, a declarat avoca-
tul Adrian Cuculis. 

Avocatul Adrian Cuculis poblema despăgubirilor  
de la ANRP va putea fi transata  
doar  la Curtea Constituțională

Cum putem obține  
despăgubiri de la ANRP  
după expirarea termenului legal 

COMPENSATION


