
Cabinet parlamentar. Magazin de vise. Sex-shop. Pe bune!
Daca ar putea vorbi peretii. Auzim asta din ce in ce mai des, dar totusi, anumiti pereti daca ar putea
vorbi… E vorba de cei ai imobilului din pasajul scarilor, din Piata Mica, spre Piata Aurarilor. Acolo isi
avea cabinetul de parlamentar Nicolae Enescu, ales in Camera Deputatilor, pe listele PRM, in legislatura
2004-2008. Dupa ce si-a terminat mandatul, sediul primit de la Consiliul Local a fost scos la licitatie. Si
castigat de firma lui Enescu. Si ca orice intreprinzator, l-a inchiriat mai departe. A fost magazin de
papuci. Apoi magazine de vise. Apoi sex-shop. Acum este sex-shop pe dinafara si nimic pe dinauntru. Nu
e vadul bun. " L-am cumparat la licitatie, de la primarie. M-am gandit sa fac o investitie, dar nu am facut
mare lucru. L-am inchiriat la niste baieti care au avut afaceri sau l-au inchiriat mai departe. Nu a fost
numai sex-shop a fost si magazine de etnobotanice. S-au inchis etnobotanicele de cand cu legile astea si
au facut sex-shop. Acum am inteles ca nu mai merge nici asta`, spune sincer fostul deputat. 
  
  Enescu detine o firma de intermedieri de diferite tesaturi, iar de cand s-a lasat de deputatie lucreaza si pe
importuri. Conduce si o mica ferma de zootehnie. `Efectiv, pentru mine nu a fost un soc prea mare faptul
ca m-am despartit de activitatea de parlamentar, unde, spun eu, am fost printre cei mai activi. Sincer, sunt
foarte relaxat – erau un stres mare toate acele sedinte de comisii, iar faptul ca mai mereu ziaristii erau pe
tine, sa te prinda cu cate ceva, nu era un lucru tocmai usor. In plus, ma mahneau si acele audiente in care
veneau oameni necajiti la mine, iar eu nu puteam sa ii ajut. Faceam o interpelare si ii dadeam drumul mai
departe`, spunea Enescu in urma cu ceva vreme.
  
   Acum, locul unde primea toti necajitii primeste altfel de necajiti.
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