
SALVATI SINAIA
PATRIMONIUL...sau BANII?ATITUDINI

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate

Sinaia, cartierul Furnica

Odat\ cu hotelul s-a realizat [i undrum
drum de acces. La `nceput a fost ceea
ceea ce numim azi vechiul drum Poian

TEREN DE VANZARE
magia specula]iilor imobiliare este mai presus

de respect, de bunsim] [i, `n acest caz, chiar de lege

casa Sturdza, cea care
”pune `n pericol siguran]a cet\]enilor”

victima [i c\l\ul
imagini din ziua `nceperii demol\rii

dup\ o iarn\ lung\ [i grea
cl\direa era `nc\ `n picioare

Dup\ un interminabil proces, `n februarie 
2004 este restitui\ `n natur\ c\tre Elie Vlad 
Sturdza locuin]a, anexa [i terenul situate ̀ n 
Sinaia, bd.Carol I nr.21. Domnul Elie Vlad, 
descendent al familiei princiare Sturdza, 
izgonit din România dup\ r\zboi de regimul 
comunist [i cu averea confiscat\ `n folosul 
clasei muncitoare este azi un umil 
octogenar neputincios refugiat `ntr-un col] 
al Europei.Nu mai are nici energia [i de a 
investi `n proprietatea redobândit\ [i nici 
dorin]a de a reveni `n România pentru a se 
bucura de ea, a[a c\ `n februarie 2005, 
domnia sa vinde acest imobil c\tre 
SC.CARMISTIN SRL.Buz\u.

Cl\direa f\cea parte din patrimoniul cultural 
al sta]iunii Sinaia, fiind cuprins\ `n 
rezerva]ia de arhitectur\ denumit\ 
”ansamblul urban I” ce cuprinde zona 
central\ a ora[ului [i era un minunat 
exemplu de arhitectur\ montan\ romantic\ 
cu influen]\ austriac\. ~n ciuda unei 
exploat\ri for]ate, cl\direa a suportat cu 
demnitate trecerea timpului fiind folosit\ 
pân\ `n momentul retroced\rii, inclusiv de 
c\tre Prim\rie care de]ine `n proprietate 

câteva din spa]iile de la parter.

Dup\ cum vede]i, vorbesc despre aceast\ 
cl\dire la timpul trecut. {i asta nu pentru c\ 
ea a fost m\cinat\ de vreme, nu pentru c\ 
un cutremur a pus-o la p\mânt, ci pentru c\ 
interesul financiar m\runt al unor oameni 
incul]i [i lipsi]i de scrupule `mpletit cu 
complicitatea tacit\ a autorit\]ilor au 
determinat distrugerea abuziv\ a acestei 
cl\diri.

F\r\ a avea la baz\ nici o autoriza]ie sau 
acord legale, `n aprilie 2007,noii proprietari  
`ncep cu brutalitate lucr\rile de demolare a 
casei Sturdza. La presiunea opiniei publice, 
autorit\]ile intervin, constat\ ilegalitatea 
acestei ac]iuni, opresc lucr\rile de 
demolare [i dispun asigurarea [i 
conservarea jum\t\]ii de cas\ r\mase, `n 
vederea unei eventuale refaceri. Timpul 
trece [i un an mai târziu, pe baza unei 
sentin]e judec\tore[ti conform c\reia 
”cl\direa pune `n pericol siguran]a 
cet\]enilor”, construc]ia, care s-a 
`nc\p\]ânat s\ nu cad\ dup\ o iarn\ grea [i 
lung\, este complet d\râmat\ iar terenul 
astfel eliberat scos bine`n]eles la vânzare. 

Sunt zeci de astfel de exemple `n Sinaia [i 
mii la nivelul ̀ ntregii ]\ri ̀ n care aceste jocuri 
f\r\scrupule, ”protejate” de interpret\ri 
tenden]ioase ale legii, se dovedesc a fi la 
final doar meschine afaceri imobiliare. 

Ve]i spune c\ ”e prea târziu”, c\ r\ul a fost 
deja f\cut. Pe aceast\ resemnare mioritic\ 
[I lips\ de reac]ie se bazeaz\ [i ace[ti 
”criminali” ai patrimoniului. Chiar [i instan]a 
invoc\ ̀ n motiva]ia solu]iei de neincepere a 
urm\r i r i i  penale:  l ipsa obiectu lu i  
incriminatoriu, adic\ faptul c\ o cl\dire 
demolat\nu mai exist\, la fel cum ”o 
so]ietate f\r\ prin]ipuri care va s\ zic\ c\ nu 
le are” (mul]umesc pentru completare 
nea'Iancule).

Un lucru este sigur. Pân\ când nu vom da 
un exemplu concret `n care o astfel de 
a c ] i u n e  e v i d e n t  a b u z i v \ s \ f i e  
condamnat\de lege, f\pta[ii s\dea 
socoteal\ `n fa]a comunit\]ii iar cl\direa 
distrus\ s\ fie ref\cut\ [I redat\ 
patrimoniului local, oricând [i oriunde `n 
]ara asta asemenea abuzuri se pot repeta. 
Mâine ar putea fi vorba despre vila vecinului 
de peste drum iar peste o lun\ poate urma 
la rând chiar casa `n care locui]i, pentru c\: 
”pasivitate ̀ nseamn\ complicitate”.


