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Gratuitatea prin care PSD
ruineazã CFR Cãlãtori

CFR Cãlãtori este una dintre
companiile de stat detesta-
te de cei mai mulþi dintre
cetãþeni. Deºi cãlãtorii pre-

ferã sã apeleze la transportul pe calea
feratã, orele de întârziere, mizeria din
vagoane, cãldura sufocantã pe timp de
varã, frigul din toiul iernii pe unele
rute, staþionarea trenurilor în zone ne-
locuite ºi degradarea materialului ru-
lant constituite suficiente motive pen-
tru care CFR Cãlãtori se aflã pe unul
dintre locurile codaºe într-un top privi-
tor la calitatea serviciilor oferite de
companiile de stat.

Toatã aceastã stare de lucruri este
cauzatã ºi de managementul defectuos
pe care CFR Cãlãtori l-a avut din 1990
încoace. Indiferent de cine a condus
compania ºi indiferent de cine au fost
membrii Consiliului de Administraþie,

starea financiarã a societãþii s-a agra-
vat constant, cu mici excepþii în anii în
care bilanþul contabil a înregistrat un
oarecare profit.

Iar la situaþia societãþii a contribuit
din plin ºi factorul politic, prin decizii-
le luate de guvernele care s-au perindat
la Palatul Victoria, deoarece foarte pu-
þine dintre aceste hotãrâri au fost în
folosul companiei de stat.

Una dintre aceste decizii este ho-
tãrârea de guvern 42/2017, luatã de
guvernul PSD-ALDE condus de So-
rin Grindeanu, la 31 ianuarie 2017,
exact în ziua în care Executivul apro-
ba ºi OUG 13. Aceasta stabileºte nor-
mele metodologice privind acordarea
facilitãþilor de transport intern fero-
viar ºi cu metroul pentru elevi ºi stu-
denþi. Mai precis, din raþiuni lesne de
înþeles, guvernul a stabilit acordarea

gratuitãþii la achiziþionarea biletelor
de tren de cãtre studenþii care sunt
înscriºi la cursurile cu frecvenþã la zi.
Astfel, nici mãcar costul emiterii pe
hârtie a tichetului respectiv nu este
acoperit.

Hotãrârea datã în mod hei-rupist de
guvernul PSD-ALDE nu a luat în cal-
cul cheltuielile pe care CFR Cãlãtori
era nevoitã sã le facã în privinþa supli-
mentãrii numãrului de vagoane la gar-
niturile feroviare ºi nici alte cheltuieli
adiacente.

În acest context, am fost curioºi sã
vedem execuþia bugetarã pentru anul
trecut a companiei de stat ºi sã ºtim în
ce mãsurã a afectat HG 42/2017 buge-
tul acesteia.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 14)

ROBOR RIDICÃ UN TSUNAMI

Piperea: “Urmeazã sute de
executãri pe Prima Casã”
l Avocatul Piperea: “ROBOR a pãtruns ºi în creditele
comerciale, dar ºi în cele luate de stat”lVoinea: “ROBOR
influenþeazã peste 60% din credite”

Primele executãri silite, de ordinul
sutelor sau chiar al miilor, în contrac-
tele de credit încheiate prin Programul
Prima Casã, urmeazã sã aibã loc în
aceastã toamnã, esti-
meazã avocatul Gheor-
ghe Piperea, apãrãtorul
clienþilor în procesele
cu bãncile.

Specialistul face
aceastã afirmaþie în
contextul în care indi-
cele ROBOR, în fun-
cþie de care se calculea-
zã dobânzile aferente
împrumuturilor în lei, a
crescut alert, în ultime-
le luni, ºi va continua
pe acelaºi trend atâta
vreme cât va creºte înflaþia, conform
analiºtilor financiari.

ROBOR la trei luni a ajuns, ieri, la
3,39%, de la mai puþin de 1% - nivelul
din septembrie anul trecut. De atunci ºi
pânã acum, odatã cu majorarea constan-

tã a indicelui ROBOR, ratele lunare ale
creditelor în moneda naþionalã (cele mai
multe prin Programul Prima Casã) au
crescut cu câteva sute de lei, conform

analiºtilor financiari.
În acest context, avo-

catul Piperea ne-a preci-
zat: “În toamnã urmeazã
niºte executãri silite pe
Prima Casã, ºi nu cu ze-
cile, ci cu sutele sau
chiar cu miile, pentru cã,
odatã ce ROBOR trece
de 4%, va fi un un prim
puseu. Cel care plãtea în
septembrie 850 de lei,
plãteºte acum 1300 ºi va
ajunge sã plãteascã 1600
de lei. Dacã are venituri

de 2000 de lei lunar, atunci este evi-
dent un om terminat din punct de ve-
dere al capacitãþii de platã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Planul de Brexit al
premierului May, respins
de propriul negociator-ºef

Premierul britanic Theresa May se
luptã sã câºtige sprijinul Cabinetului
de la Londra pentru pla-
nul sãu de Brexit (ieºire
din UE), în condiþiile în
care negociatorul sãu
ºef pe aceastã problemã
i-a respins cele mai re-
cente propuneri, consi-
derându-le “inaplicabi-
le”, informeazã Bloom-
berg.

Secretarul de stat
pentru Brexit, David
Davis, i-a trimis o scri-
soare Theresei May,
înºtiinþând-o cã noua sa
idee despre modul în
care vor funcþiona autoritãþile vamale
dupã “divorþul” de UE va eºua, potri-
vit unei surse citate de Bloomberg,

care confirmã prin cele spuse o infor-
maþie publicatã anterior de publicaþia

Telegraph.
Gestul lui Davis a ve-

nit cu numai douã zile
înainte ca May sã-ºi
convoace miniºtrii în
încercarea de a forþa un
acord asupra felului în
care se vor derula rela-
þiile comerciale dintre
Marea Britanie ºi Uniu-
nea Europeanã dupã
Brexit. Ea ºi-a informat
miniºtrii despre unele
detalii ale planului, dar
nu le-a înmânat ºi docu-
mentele în acest sens.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

ASOCIAÞIA DOMINOCOST:

„Legea offshore
va acþiona în detrimentul
intereselor României”

Proiectul de Lege “privind unele
mãsuri necesare pentru implementa-
rea operaþiunilor petroliere de cãtre ti-
tularii de acorduri petroliere referitoa-
re la perimetre petroliere offshore”
(“pl-x 33”) este vãdit neconstiþional ºi
va acþiona în detrimentul intereselor
României, a calitãþii
vieþii ºi intereselor oa-
menilor care locuiesc
în unele zone costiere,
considerã Asociaþia
Dominocost.

În prezent, proiectul
de lege “pl-x 33/ 2018”,
adoptat de Senatul
României, se aflã în
dezbatere la Camera
Deputaþilor.

Printre motivele su-
bliniate de asociaþie se
aflã: încãlcarea autono-
miei locale - dreptul primãriilor de a
hotãrî ce se construieºte în localitãþile
lor - în favoarea companiilor petrolie-
re; încãlcarea drepturilor cetãþenilor
de a participa la luarea deciziilor în
materie de urbanism ºi construire pen-
tru proiecte ca Petromidia, executate
în localitãþile lor de companiile petro-
liere; încãlcarea dreptului constituþio-
nal la un tratament egal în faþa legii, fie

cã sunt cetãþeni simpli, care trebuie sã
întocmeascã documentaþii de urba-
nism ºi sã respecte restricþii ºi interdic-
þii de urbanism pentru construirea unei
case pe litoral, fie cã sunt companii pe-
troliere cu cifre de afaceri de zeci de
miliarde de dolari ce doresc sã con-

struiascã obiective ca
Petromidia.

Asociaþia mai susþine
cã proiectul legislativ
creeazã precedente gra-
ve prin derogarea totalã
de la legislaþia urbani-
smului ºi construcþiilor
pentru obiective cu im-
pact major (Petromidia)
caracteristice începutu-
lui revoluþiei industriale,
perioadã în care nu exis-
tau meseria de urbanist
sau conceptul de dez-

voltare durabilã. ªi mai creeazã posibi-
litatea legalã ºi moralã ca, prin legifera-
rea derogãrilor ºi încãlcãrilor autono-
miei locale, ºi alte entitãþi din alte do-
menii cu impact semnificativ cum ar fi
Roºia Montanã sã solicite legi speciale
cu aceleaºi avantaje ºi derogãri.

ADELINA TOADER
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Un abonament lunar la
clasa a II-a pentru trenurile
Intercity (rapid) de pe ruta
Ploieºti – Bucureºti costã
413,7 lei. Într-un an,
abonamentul pentru un
adult costã 4964,4 lei. Dacã
o persoanã s-ar înscrie la
cursurile cu frecvenþã la zi
ale facultãþii de drept
Nicolae Titulescu, ar plãti o
taxã anualã de 2000 de lei.
În calitate de student,
adultul ar beneficia de
gratuitate la transportul pe
calea feratã ºi ar ieºi în
câºtig cu 2964,4 lei.


