EU CU CINE FALIMENTEZ..HÂC!....FALIMENTEZ
parafrază la cetăţeanul turmentat sau economistul falimentat pe stil
nou.
Subsemnatul ... director la întreprinderea cu capital de stat vă
informez:
Am reușit! Am reușit ce ne-a prevăzut guvernul STOLOJAN și domnul
ISĂRESCU. Am falimentat. Am încetat plățile,suntem în faliment. Dar eu
cu cine falimentez? Eu unde depun bilanțul, falimentul , unde declar
falimentul? După Codul comercial , neabrogat , ar trebui să mă adresez
judecătorului sindic. La Judecătorie mi s-a spus însă că parlamentarii
au dat indicații la televizor, că cele 2 capitole din Codul Comercial
privind falimentul urmează să fie rescrise și să se scoată o nouă Lege
a falimentului. Până atunci - și-apoi n-aș putea să fiu atât de rău să
fac atâta necaz domnului judecător sindic care va trebui acuma singur
să-ţi intabuleze toate clădirile, pentru că tot n-a ieșit din Parlament
Legea cu proprietățile și dacă tot în Cărţile Funciare nu s-a mai făcut
de mult ordine, eu n-am putut să-mi intabulez clădirile pe care le-a
subscris statul român la capitalul societăţii noastre. Pentru că, nu-i
așa Statul Român, proprietarul, a construit unitatea și el acuma a
adus-o ca aport la capital. Deci tot el este și acționar și proprietar.
Un fel de altă Mărie cu altă pălărie: dar cu alt extras de C.F. Dar ca
să scot extras de CF, trebuia să-mi dea adeverinţă Primăria. Primăria
nu-mi dă adeverinţă dacă nu-i dau un nou releveu(!), adică plăteam încă
câteva zeci de milioane pentru niște planuri care s-au pierdut, nu mai
sunt la județ sau Dumnezeu știe ce-i cu ele...Și fiindcă eu n-am avut
banii, n-am putut să intabulez. Acum să-si spargă capul domnul
judecător sindic. Dar n-a primit Bilanțul. Atunci am să fac altfel: am
să stau cuminte în banca mea si am să aștept să vină banca. Banca unde
sunt dator si de unde am luat credite. Si acum dacă banca tot a
practicat dobânzile mari si s-a capitalizat, jecmănindu-mă pe mine de
150 %, respectiv de 85% , că 25 % îmi dădea pentru ce-i depuneam, dar
diferența o lua ea să-ţi facă capital. Deci dacă tot m-a jecmănit ,
acum nu are decât să scoată ea în vânzare bunurile cu care am garantat,
pentru că, conform Codului Civil, art. 9 întotdeauna terenul duce după
el proprietatea. Iar eu conform Hotărârii Guvernului 834 n-am putut sămi fac documentaţia și să-mi treacă terenul, pentru că, ca să-mi fac
documentația trebuia să : -pam, pam ,pam ,param pam pam...Drept care
îmi trebuiau câteva milioane bune. M-am adresat la bancă, dar banca n-a
vrut să mi le dea. Că, oricum eram dator la ea. Așă că de acum n-are ca să-și recupereze banii - să facă ea documentaţia și să-și plătească
ea milioanele pentru intabulare si milioanele pentru terenuri. Si-n
felul ăsta se va întoarce totul la vechiul proprietar. De unde se vede
că în viață totul se "reciclează". Adică totul revine de unde a plecat.
Tot la stat trage, că cine are tot acolo se dă. Eu am rămas numai cu
amărâtul de Cielo ce l-am luat din dividendele de la pierderi și de la
prietenii SRL-iști.
Sibiu, martie 1991

