
PROBLEME IMPORTANTE
În luna iulie 2011 am deschis un proces pentru recuperarea 
unei taxe auto de aproximativ 1200 €, bani plătiți pentru 
înmatricularea unui camion. Avocatul care mă reprezenta în 
proces mi-a spus că în maxim 9-10 luni de la deschiderea 
dosarului o să se finalizeze procesul și voi recupera banii cu 
dobânzile aferente plus cheltuieli de judecată, totul 
ridicandu-se la aproximativ 1600 €. Dar lunile respective au 
trecut și eu nu mai aveam nicio speranță că o să mai 
recuperez ceva din banii plătiți. De câte ori se stabilea un 
termen de judecată atât Serviciul de Înmatriculări Prahova, 
cât și Direcția de Finanțe Publice  parcă în mod deliberat nu 
aveau toate actele cerute (viciu de procedură), iar procesul se 

mai amâna cu câteva luni bune. În această perioadă au 
aparut multe probleme pe care aș fi putut să le rezolv mai ușor dacă aveam procesul finalizat și banii 
recuperați. De fiecare dată mă rugam lui Dumnezeu astfel: „Dacă nu acum când am probleme, 
atunci când Doamne Isuse?” și timpul trecea iar eu nu primeam niciun răspuns.
Fiind un temperament mai vulcanic și mai rebel, este de la sine înțeles ce frustrat eram. Nici 

avocatul nu putea să-și explice de ce durează așa de mult; chiar a afirmat că „ești puțin mai 
ghinionist!”. Mulți cunoscuți aveau dosare pe rol cu aceeași problemă și procesele lor s-au soluționat 
cu toate că depuseseră dosarele la mult timp după mine. Ceea ce nu știam pe parcursul acestor doi 
ani sau mai bine spus „NU VROIAM SĂ ACCEPT,” era faptul că totul, dar absolut TOTUL face 
parte dintr-un plan. REZOLVAREA  ERA PREGĂTITĂ PENTRU UN TIMP BINE STABILIT! 
În luna septembrie 2013 câștigasem procesul dar trebuia să aștept recursul și apoi alte câteva luni 
până la termenul de judecată iar după aceea cine știe cât timp până vor binevoi cei de la Finanțe 
Publice să-mi restituie banii. Situatia nu era prea roză pentru că eu nu puteam munci din cauza 
faptului că eram zilnic plecat să obtin diferite documente, iar soția mea tocmai rămăsese fără slujbă 
iar tot ce câstigasem cu stupii și ce luasem pe camion am investit în stupină, totul culminând cu 
obținerea unor avize care îmi erau imperios necesare la dosarul de finanțare pentru stupina mea. 
Aceste avize costau în anii trecuți câțiva zeci de lei, dar din luna iulie anul acesta s-au ridicat la câteva 
sute de lei fiecare. Nu ar fi fost o problemă să le obțin dacă aveam banii necesari, dar ce fac cand nu-i 
am.
Si iată-mă astfel, într-o zi pe drum spre oraș cu gândul de a merge să „cumpăr fără să pot plati”. 

Făcusem împreună cu soția fel și fel de planuri, se sunem pe „X” sau pe „Y” să mă împrumut de 
bani, dar … iată că sună telefonul și un domn „Z” mă anunță că dacă mă prezint până la prânz la 
Fisc o să primesc banii pe taxă. Nu am fost prea entuziasmat pentru că știam ca nu pot recupera prea 
mult din sumă deoarece datoram la CAS 4000 lei pentru neplata de 5,5 % din impozitul pe 2005, 
deci speranțe mici . Și totuși, Cel ce Controlează Totul nu a lăsat nici de data aceasta lucrurile la voia 
întâmplării. Am primit din cei 1600 € aproximativ 1200 €, restul rămânând pentru ceva 
„reeșalonarii”.
Ce putem să doresc mai mult de atât? Dacă s-ar fi făcut după cum credeam eu că trebuie, atunci 

cele mai urgente probleme care trebuiau rezolvate ar fi rămas fără rezolvare pentru că nu aș fi avut 
banii necesari, ei fiind de mult cheltuiti pe ceea ce credeam eu că sunt PROBLEME 
IMPORTANTE.
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Trimite-ne experiența ta, descoperirea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o în studiul personal, o speranță pe care o ai în inimă, versuri 

sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalți la adresa divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru 
a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.
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