
Directorul Bucur hartuit pe telefonul mobil
<i>Scandalul izbucnit in urma cu o luna, cand directorul Complexului National Muzeal (CNM) ASTRA,
Corneliu Bucur se plangea ca telefonul sau mobil a devenit tinta unui dezechilibrat psihic, continua.
Acum, mai rau ca niciodata, Corneliu Bucur este deranjat la orice ora din zi si din noapte de diferiti
oameni care il intreaba ce fel de aparatura vinde.</i><br />  <br />  Directorul CNM ASTRA crede ca
toate aceste mesaje de amenintare fac parte dintr-un plan de discreditare a persoanei sale, cu scopul de a-l
inlatura din functie. Daca mesajele scrise primite pe telefonul mobil contin un limbaj "abominabil", care
il hartuiesc atat pe el, cat si pe familia sa, nici apelurile primite nu sunt prea prietenoase. De o luna,
Corneliu Bucur a "batatorit" drumul pana la Polita Municipiului Sibiu, unde a depus numeroase plangeri,
ultima dintre ele fiind o cerere de urmarire penala. "Cred ca cineva urmareste scoaterea mea din
dispozitiv. De asemenea, sunt convins ca indivizii care ma hartuiesc pe mine si familia mea sunt bine
organizati", explica Corneliu Bucur. Seful Muzeului ASTRA este convins si are banuieli serioase asupra
identitatii persoanelor ce ii deranjeaza linistea. "Cred ca �organizatia� care are ceva cu mine este
condusa de un director de institutie culturala, un om care vrea sa imi vaneze functia", precizeaza Corneliu
Bucur. <br />  Daca in urma cu o luna, directorul Bucur era sigur ca persoana care il deranja tot timpul,
era un fost angajat al muzeului, Sebastian Sasarma, acum este convins ca fostul muzeograf este doar o
unealta in mana unui grup influent. "In joc a intrat miza de director al Complexului National Muzeal
ASTRA. Se urmareste clar defaimarea publica a mea", este convins  directorul muzeului ASTRA. In
plus, mai nou numarul de telefon al directorului Corneliu Bucur este folosit de tot felul de necunoscuti
care il intreaba ce fel de aparatura electronica vinde. Concluzia sa este ca numarul a fost imprastiat pe
Internet, cu un anunt de mica publicitate. Daca la inceputul scandalului, Corneliu Bucur nu vroia sa il
actioneze in judecata pe cel care credea ca este vinovat, acum este hotarat sa ii dovedeasca pe hartuitori si
va cere sa fie pedepsiti dupa normele legale. "Am creeat un intreg dosar la politie cu toate mesajele care
le primesc zilnic. Am cerut deschiderea unui dosar penal si inceperea urmaririi, dupa numerele de pe
desfasuratorul facturii telefonice", spune Corneliu Bucur.<br />  <br />  <b>Citat Corneliu Bucur</b><br
/>  <i>"In joc a intrat miza de director al Complexului National Muzeal ASTRA. Se urmareste clar
defaimarea publica a mea"</i>, este convins  directorul muzeului ASTRA.<br />  <br />  Teodora
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