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Descoperire BIZARĂ în pădure:
Ce au filmat doi tineri care se
plimbau prin sălbăticie, în
provincia canadiană British
Columbia (VIDEO)

Cât s-a tăiat şi ce a rămas din
pădurile României. Ce arată
raportul de audit al Curţii de
Conturi

Oportunităţile lui 2013.
Terenurile şi pădurile, noul boom

Pădurile româneşti sunt devorate continuu de
“termitele” austriece, în timp ce majoritatea ţărilor din
Uniunea Europeană au luat măsuri pentru protejarea
fondului forestier propriu, cum ar fi reducerea cantităţii
de lemn destinată exploatării. La fel a procedat Rusia
şi China. Dar, în România grupul de firme austriac din
cadrul Holzindustrie Schweighofer interpretează
legislaţia româneasca în funcţie de interesul lor. De-a
lungul timpului, la nivel naţional compania
Schweighofer a făcut mai multe afaceri la limita legii
sau chiar a încălcat-o. În urmă cu o săptămână, o
anchetă demarată de Direcţia Naţională Anticorupţie
în sânul justiţiei din Suceava a scos la iveală iţele
controversate ale poveştii prin care firma austriacă
Holzindustrie Schweighofer SRL a obţinut terenul
agricol pe care şi-a construit fabrica din localitatea
Rădăuţi, din judeţul Suceava. Pentru a pune mâna pe
terenul dorit, austriecii au luat legătura cu afaceristul
Gavril Constantin Babiuc care trebuia să cumpere
aproximativ 130 de hectare de teren arabil de la
proprietarii din zonă, pe care trebuia să-l revândă
ulterior austriecilor. Ameninţat de austrieci cu
pierderea contractului, Babiuc a apelat la judecătorul
Costică Bogdan Bărbuţă, de la Judecătoria Rădăuţi,
care a emis 69 de hotărâri judecătoreşti ilegale pentru

ca acesta să intre în posesia pământului. Ulterior întreaga suprafaţă a ajuns la firma
Holzindustrie Schweighofer. 

Judecătorul Costică Bărbuţă a emis 69 de hotărâri ilegale pentru ca
austriecii să-şi construiască fabrica de la Rădăuţi 

Fostul director al Regiei Naţioane a Pădurilor Romsilva din perioada 2002-2003, Filip
Georgescu a a susţinut adoptarea în regim de urgenţă a două acte normative prin care s-
a creat condiţiile legislative necesare pentru exploatarea masivă a fondului forestier
românesc de către Holzindustrie Schweighofer, firmă românească cu capital austriac.
Prima a fost Ordonanţa de Urgenţă 71 din 2002, prin care Romsilva putea încheia
contracte de vânzare a masei lemnoase pe termen lung, cu agenţii economici care au o
capacitate de procesare a unei cantităţi de peste 20.000 metri cubi pe an. Principalul
beneficiar al acestei măsuri legislative a fost Holzindustrie Schweighofer care, prin trei
contracte încheiate cu Romsilva pe o perioadă de 10 ani, a primit dreptul de a exploata în
jur de un milion de metri cubi de lemn, anual. Dar, numai lemn folosit în producţia proprie.
Cu toate acestea grupul de firme din cadrul Schweighofer interpretează legislaţia
românească în funcţie de interesul lor. În ultimii ani, grupul de firme aflate sub umbrela lui
Schweighofer a facut mai multe afaceri la limita legii sau chiar au încalcat-o. Potrivit
contractului semnat cu Romsilva 

Intrermediari pentru Romsilva

La Direcţia Silvică Oradea, Holzindustrie Schweighofer a contractat 60.000 mc de masă
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Atlantida a fost GĂSITĂ pe Terra.
Datele EXACTE, oferite de un
specialist în IT

Legende, conspiraţii, mister -
sunt doar câteva din cuvintele
care ar descrie tot ce se crede
despre Atlantida - o
civilizaţie......Citește articolul

"Îi vom ÎNCHIDE PE TOŢI". Ce se
întâmplă cu micii întreprinzători
care NU dau BON FISCAL. Reacţia
ANAF e ŞOCANTĂ

Şeful ANAF, Gelu Diaconu,
susţine că scandalul legat de
modul în care ANAF a început să
închidă micii
întreprinzători......Citește

articolul

Ce au găsit procurorii ÎN PEREŢII
casei lui Darius Vâlcov: "Au o
VALOARE URIAŞĂ. Nimeni nu s-ar
fi gândit că le deţine"

UPDATE: Potrivit unor surse din
interiorul anchetei, la această
oră se fac percheziţii în mai
multe cavouri din
Slatina......Citește articolul

Ştiri SpyNews
VIDEO / Bomba bombelor! Dan
Bittman trişează? Lumea crede
că nu el cântă melodia lui: "Cică
nu sunt eu"

Cum ar fi dacă mâine s-ar afla
că vocea de pe melodia "Şi
îngerii au demonii lor", nu este a
lui Dan Bittman?......Citește
articolul

INCREDIBIL! UMILIȚI și tratați ca
niște ANIMALE! ORORI
INCREDIBILE! Bătuți cu
bestialitate și hrăniți cu mâncare
ținută lângă WC!

Luni, 30 martie, de la ora 17:00,
“Acces Direct” da startul unei
serii de reportaje
cutremuratoare despre felul in
care sunt......Citește articolul

S-a rupt lanţul de iubire la
"Mireasă pentru fiul meu"? Petru
a lăsat-o pe Laurica pentru
Simona! Atingeri INTERZISE

Petru de la "Mireasă pentru fiul
meu" joacă la două capete? I-a
făcut stiptease Lauricăi, iar ieri
s-a apropiat mai......Citește
articolul
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lemnoasă, din care doar aproximativ 20 mc erau răşinoase. Restul speciilor de lem n au
fost luate de austrieci şi vândute către alte firme. Potrivit inspectorilor de control, firma
austriacă a încălcat contractu deoarece avea dreptul să cumperel “doar material lemnos
pentru producţia proprie”. Contractul pe termen lung nu a fost respectat nici la Satu
Mare, unde o cantitate de 5374 mc au fost vânduţi către firma Prislemn SRL. O cantitate
asemănătoare a fost vândută şi către firma Silvatica. La Zalău s-a întâmplat la fel.
Austriecii au cumpărat lemnul de la Romsilva, fiind revândut firmei Silvatica. 

De la Direcţia Silvică Braşov s-a cumpărat 39.600 mc lemn, din care doar 11.000 au fost
răsinoase. Restul a fost revândut. Astfel, s-a încălcat Ordonanţa 71/2002 privind
aprovizionarea cu materie primă a marilor producători. Nimeni nu a luat nici o măsură. La
Bacău, în anul 2007, s-a exploatat 70.174 mc de lemn. Din această cantitate doar
10.470 au fost transformati în produse industriale, pentru că diferenţa a fost vândută
către alţi agenţi economici. Din această afacere, Romsilva a pierdut aproximativ 100.000
de euro. “Datorită poziţiei pe care o deţine, a mai contractat o cantitate de 41735 mc
de foioase fără să facă dovada că lemnul va fi folosit în activităţi de prelucrare în produse
finite. Întreaga cantitate a fost revândută la un preţ mai mare decât cel contractat la
Bacău”, susţin inspectorii silvici. 

Afaceri controversate 

Holzindustrie Schweighofer a contractat 120.000 mc de masă lemnoasă de la Direcţia
Silvică Suceava. Din această cantitate aproape 36.000 mc au fost revânduţi către alte
firme. Mai mult, în anul 2008, Holzindustrie Schweighofer a contractat tot de la Suceava
o altă cantitate de 125.147 mc. “Având în vedere faptul că suprafaţa de pădure aflată în
proprietatea statului s-a diminuat în Suceava cu 87.000 ha, volumul înscris în contractul
de vânzare a masei lemnoase depăşeşte procentul maxim admis de 20%.”, se
menţionează într-un raport de control. În schimb, angajaţii Direcţiei Silvice Miercurea Ciuc
nu au mai mărit preţul la lemn timp de trei ani, deşi erau obligaţi de lege să facă acest
lucru. “Prin urmare directia silvică a vândut aproape 20.000 mc de masă lemnoasă către
Holzindustrie Schweighofer la un pret mai mic cu 16 lei/mc”. Astfel, statul român a fost
prejudiciat cu suma de 700.000 lei, adica cu vreo 200.000 de dolari. Mai mult, masa
lemnoasă a fost exploatată de Forestar S.A. iar lemnul nu a mai ajuns la Holzindustrie
Schweighofer. 

Firma austriacă Holzindustrie Schweighofer a început în anul 2004 să caute teren pentru
construcţia unei fabrici şi a unui centru administrativ în judeţul Suceava, unde urma să
facă investiţii de aproximativ 100 de milioane euro. După lungi căutări, austriecii au pus
ochii pe un teren de aproape 130 de hectare în comuna Satu Mare, aflată în apropierea
municipiului Rădăuţi. Pentru a nu cumpăra terenul direct de la proprietari, austriecii au
apelat la afaceristul Gavril Constantin Babiuc, care trebuia să-i convingă pe toţi
proprietarii din zonă să-i vândă pământul. Iar el, ulterior, trebuia să revândă terenurile
firmei austriece. În goana după pământul moldovenesc, Gavril Babiuc a întâmpinat
probleme în achiţionarea a 79 de parcele a căror suprafaţă era de 41,59 ha. Aceste
ultime parcele nu se putea vinde prin notariat pentru că moştenitorii de drept nu
dezbătuse succesiunea, erau deţinute în coindiviziune sau succesorii nu şi-au încris
dreptul de proprietate în cartea funciară. Aflaţi în impas, austriecii au început să facă
presiuni asupra lui Gavril Babiuc, pe care-l ameninţau că dacă nu rezolvă problema riscă să
piardă contractul. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin că: “Numitul Babiuc
Constantin Gavril a fost presat de investitorul austriac să rezolve această situaţie sub
sancţiunea pierderii, inclusiv de către acesta a unor sume semnificative de bani. În acest
context, Babiuc Constantin Gavril a apelat la judecătorul Bărbuţă Bogdan Ilarion Costică,
din cadrul Judecătoriei Rădăuţi.”

69 de hotărâri, ilegale 

După un plan bine elaborat între Babicu şi Bărbuţă, problema cu cele 79 de parcele şi-a
găsit rezolvarea la Judecătoria Rădăuţi. Astfel, judecătorul Costică Bărbuţă a emis pe 22
martie 2005 nu mai puţin de 21 de hotărâri judecătoreşti. Două lună mai târziu a emis
alte 25 de hotărâri. În septembrie au fost emise alte 12, iar în octombrie ultimele 11
hotărâri. În total 69 de hotărâri judecătoreşti prin care Babiuc a intrat în poseia celor 79
de parcele. De la Babiuc terenurile au ajuns în proprietatea firmei Schweighofer. Pe
terenurile cu pricina, austriecii au înfiinţat în 2008 “Fabrica Rădăuţi”, fiind inclusă în
compania Egger. Potrivit datelor de pe site-ul companiei, la Rădăuţi se debitează anual
1,4 milioane metri cubi de lemn rotund şi se produc în jur de 165.000 de tone de peleţi.
70% din materialul lemnos provine din România, iar restul din Ucraina. Ioan Banciu, country
manager la Egger, a declarat pentru Hotnews că: “”terenurile s-au achiziţionat cu
respectarea legislaţiei în vigoare, documentele fiind autentificare la notariatele publice”. 
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sexy ca
niciodată! Imagini
incendiare cu
fosta concurentă
de la X Factor
x factor

Andrei Leonte,
primul câştigător
al "X Factor", a
fost tătic pentru
o zi!
x factor

STOP HAM la
Bălţi: Activiştii au
fost atacaţi de
un taximetrist
furios (VIDEO)
publica.md

Anchetatorii ruşi
au identificat
persoana care a
organizat
ASASINAREA lui
Boris Nemţovpublica.md

Anul 2014 a fost unul cu multe catastrofe aviatice, fiind al doilea din ultimul deceniu după numărul
accidentelor. Companiile aeriene din Europa nu sunt printre cele mai sigure din lume, scrie publika.md.
Acest lucru...

Topul celor mai sigure companii aeriene din lume

Copilotul de la Germanwings a
fost la spital de trei ori, începând
din februarieSpitalul german care
îl trata pe Andreas Lubitz pentru
o afecţiune încă nedezvăluită a
predat fişa medicală a copilotului
companie...

Spitalul la care se trata Lubitz
cooperează cu anchetatorii

Un avion al companiei Turkish
Airlines, care zbura pe ruta
Istanbul - Sao Paulo, a aterizat
de urgenţă la Casablanca, Maroc,
după ce, la bordul aeronavei a
fost găsit un bilet pe care era
scris "Bombă!".Potrivit...

ALERTĂ CU BOMBĂ la bordul unui
avion al Turkish Airlines.
Aeronava, cu destinația Sao
Paulo, a fost deviată spre Maroc

Date personale, cum ar fi numărul
de pașaport sau informații
privind viza, ale unor lideri
mondiali ca Barack Obama,
Vladimir Putin, Angela Merkel,
David Cameron sau Narendra
Modi au fost dezvăluite
accidental de...

Breşă gravă de securitate. Datele
din paşapoartele lui Obama,
Merkel şi Putin, făcute publice

Un băieţel de doi ani i-a salvat
viaţa tatălui său, acesta din urmă
vrând să se sinucidă aruncându-
se de pe un pod, scrie Metro.Rao
Ni, în vârstă de 39 de ani, din
provincia chineză Lingao, nu-şi
mai...

SCENĂ DRAMATICĂ în China! Un
băieţel de 2 ani îşi convinge tatăl
să nu se arunce de pe pod (VIDEO)

Vremea continuă să rămână
oscilantă în următoarele două
săptămâni, perioadă în care
temperaturile maxime vor fi
apropiate de mediile
climatologice în prima parte a
intervalului 30 martie - 12 aprilie
2015,...

Cum va fi vremea de Florii şi de
Paşte. PROGNOZA METEO pentru
următoarele două săptămâni

Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor a
actualizat atenționarea
hidrologică din 29 martie și a
emis, astăzi, Cod galben pe
râurile din bazinele hidrografice
Olt și Neajlov, pe raza a patru
ju...

COD GALBEN DE INUNDAŢII pentru
râuri din bazinele hidrografice Olt
și Neajlov. VEZI HARTA

 Galerie Foto V-aţi întrebat
de multe ori poate: care e
originea ouălor înroşite. Ori de
când sunt prezente acestea în
folclorul românesc? Ce tradiţii
sunt în România legate de
acestea? Cum sunt folosite ouăle
roşii în...

Istoria ouălor roşii şi curs gratuit
de încondeiat ouă la Biserica Toma
Cozma din Iaşi

Preşedintele Klaus Iohannis a
declarat, în cadrul forumului "Noi
Perspective ale Parteneriatului
Strategic Statele Unite -
România", că îşi doreşte ca "SUA
să ajungă printre primii zece
investitori din...

Klaus Iohannis: Ne dorim ca SUA
să ajungă printre primii zece
investitori din România

Astrocafe.ro te invita la
Workshop-ul transformational: Un
nou TU. Innoieste-ti Viata! Un cutremur cu magnitudinea de

CUTREMUR în Vrancea. Seismul s-a
produs la 146 kilometri adâncime

Afisari: 6627
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Un eveniment organizat de Dr.
Nicoleta SvârlefusE Luna noua in
Berbec (pe 18 aprilie, seara) si
un moment exceptional pentru a
ne regandi optiunile, calea,
atitudinea, creatia, realitatea,
viata... E momentul pentru...

3,2 grade pe scara Richter s-a
produs în Vrancea, în această
dimineață, la ora 08.44, la
adâncimea de 146 de kilometri,
potrivit Institutului Național
pentru Fizica Pământului...

 Galerie Foto Ufologul
american Scott Waring susţine că
a făcut o descoperire uluitoare
pe Google Earth. Specialistul
crede că într-una dintre
fotografiile Google Earth a fost
surprinsă o navă extraterestră,
scri Metro. Mai...

Descoperire ULUITOARE pe Google
Earth. Ce a surprins un celebru
ufolog american în Trout Creek,
Montana (VIDEO) Producătorii filmului "Pirates Of

The Caribbean: Dead Men Tell No
Tales", cea de-a cincea producție
din celebra serie Disney cu pirați,
au oprit filmările până la
recuperarea completă a
protagonistului, Johnny...

Johnny Depp opreşte filmările la
"Pirates Of The Caribbean 5". Vezi
de ce

 Galerie Foto Cotidianul
german Bild a publicat ultimele
conversaţii dintre pilotul Patrick
S. şi copilotul Andreas Lubitz.
Potrivit înregistrărilor de zbor,
primele 20 de minute de zbor au
fost marcate de discuţii banale
între...

TRAGEDIA AVIATICĂ din Alpii
Francezi. ULTIMELE ÎNREGISTRĂRI
din avionul Germanwings (VIDEO) 900 de soldati ai Ucrainei vor fi

instruiti de parasutisti americani
in baza Yavoriv de langa Lvov, a
anuntat ministrul de interne Arsen
Avakov intr-o postare pe
Facebook. Informatia este
preluata de publicatia Kyiv...

Trupe ucrainiene instruite de
paraşutisti americani
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