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Sinaia este unul din pu]inele ora[e 
din Europa care are o Gar\Regal\ 
[i una Preziden]ial\. Ambele g\ri 
sunt grupate `n jurul Pie]ei 
D e m o c r a ] i e i ,  a l c \ t u i e s c  
`mpreun\una din por]ile de intare ̀ n 
sta]iune [i cu toate figureaz\ pe 
lista monumentelor istorice din 
România. 

Construit\ `ntre 1930-1940, gara 
regal\ este opera celebrului 
arhitect Duiliu Marcu, ea fiind 
rezervat\ numai familiei Regale [i 
oaspe]ilor deosebi]i. ~ntreg locul 
este `nc\rcat de istorie. Aici, `n 
1933 membrii G\rzii de Fier l-au 
asasinat pe primul ministru 
I.Gh.Duca, `n 1975 un tren special 
i-a adus la Sinaia pe Pre[edintele 
american Gerard Ford ̀ mpreun\ cu 
dictatorul Nicolae Ceau[escu [i tot 
aici, `ncep`nd din 1999 opre[te din 
nou, `n fiecare an, trenul Orient 
Express.

COMEMOR|M doi ani de la 
ac ] i unea  b ru ta l \d in  25 -30  
octombrie 2007 ce a avut drept 
scop DEMOLAREA unui corp al 
G|RII REGALE din Sinaia. 
Aceast\ ac]iune abuziv\ s-a f\cut 
f\r\ un acord sau autoriza]ie de 
desfiin]are iar pentru astfel de 
situa]ii anormale s-au scris legi [i 
sunt prev\zute pedepse. Atunci 
când, ca din senin, un grup de 
va[nici muncitori echipa]i `n 
salopete, ̀ narma]i cu ciocane, r\ngi 
[i picamere s-au apucat (la 
indica]ia ”nim\nui”) s\ d\râme cu 
brutalitate o parte din corpul G\rii 
Regale, primii care au reac]ionat [i 
au oprit aceast\ barbarie au fost 
arhitec]ii, urma]i de jurnali[ti. Pe 
toate canalele media apar chiar `n 
aceia[i zi relat\ri despre tentativa 
de demolarea ilegal\ din Sinaia. 
Sub presiunea opiniei publice 
institu]iile statului sunt obligare [i 
ele s\ dea explica]ii.

 Luate prin surprindere, fiecare a 
r \ s p u n s  d i f e r i t ,  u n e o r i  
contradictoriu. 

S-a afirmat c\`n cl\dire a intrat un 
camion, apoi un tren, c\ nu s-a [tiut 
c\este o cl\dire monument [i nici 
c\pentru demolare e nevoie de 
autoriza]ie, c\de fapt se urm\re[te 
l\rgirea drumului, s-a mai spus c\ 
este vorba doar de un zid vechi 
care nu apar]ine g\rii [I c\ zidul a 
c\zut de la sine sau datorit\ 
d e g r a d \ r i i  s a u  d i n  c a u z a  
trepida]iilor, c\de fapt nu se 
demoleaz\ ci se repar\. 

Sunt convins c\ cel pu]in una dintre 
aceste afirma]ii este adev\rat\, 
toate celelalte `ns\ sunt minciuni. 
La finalul  acestei agita]ii, 
proprietarul (SNCFR) este somat 
de c\tre autorit\]i s\ refac\ ̀ n 30 de 
zile cl\direa afectat\.

Au trecut de atunci de 30 de ori cele 
30 de zile [i cl\direa (ce a mai 
r\mas din ea) trece iat\, cu bine [i 
peste a treia iarn\ grea, refuzând 
cu `nc\p\]ânare s\ se pr\bu[easc\ 
de la sine, f\când parc\ `n ciud\ 
celor care i-au pus gând r\u. 
Zdrean]a aruncat\ pe pere]ii din ce 
`n ce mai obosi]i nu ]ine de cald nici 
casei [i nici turi[tilor veni]i la Sinaia 
care, ̀ nc\ de cum  coboar\ din tren, 
au ocazia s\ vad\ aceast\ 
deplorabil\ imagine a nep\s\rii. 
Cât despre inten]iile ini]iale, ele s-
au schimbat radical [i `n timp de 
C\ile Ferate au cerut ̀ n mod explicit 
demolarea acestui corp de cl\dire, 
t o a t e  c e l e l a l t e  i n s t i t u ] i i  
responsabile tac (in)explicabil. 

Cred c\ `n aceste con]i]ii, dac\ 
nimic nu se va schimba, ne vom 
auzi din nou [i la sf`r[itul lui 2010, la 
viitoarea comemorare.


