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Bani deturnaþi de la
Ministerul Transporturilor

L
a jumãtate de an de la finali-
zarea Raportului Direcþiei
Corp Control ºi Anticorup-
þie înaintat fostului ministru
al Transporturilor, funcþio-
narii publici din cadrul Au-
toritãþii Rutiere Române ºi
Direcþiei de Transport Ru-

tier, indicaþi drept autori ai unor fapte pe-

nale, sunt angajaþi în continuare ai insti-
tuþiilor respective subordonate Ministe-
rului Transporturilor ºi Infrastructurii.

Despre recuperarea prejudiciului con-
statat - 4,37 milioane euro - nu mai vor-
beºte nimeni din minister. Probabil cã
aceastã stare de fapt a fost cauzatã ºi de
mutarea lui Lucian Bode din fruntea Mi-
nisterului Transporturilor la ºefia

Ministerului de Interne.
În locul lui Bode avem un nou mini-

stru al Transporturilor, Cãtãlin Drulã, de
la USR PLUS, care a promis transparen-
þã în tot ceea ce priveºte cheltuirea bani-
lor publici ºi întocmirea bugetelor insti-
tuþiilor din subordine. Mai mult, pe tran-
sportul rutier, avem ºi un secretar de stat
numit prin decizia 107/5 februarie 2021
de premierului Florin Cîþu: Gabor San-
dor, propus pentru funcþia respectivã de
UDMR.

Întrebat de ziarul BURSA care este si-
tuaþia raportului întocmit anul trecut de
Direcþia Corp Control ºi Anticorupþie din
Ministerul Transporturilor privind posibi-
lile infracþiuni comise de funcþionarii
ARR ºi Direcþiei de Transport Rutier, se-
cretarul de stat Gabor Sandor a precizat:
“Despre acest subiect sunt în mãsurã sã vã
informeze în mod obiectiv doar cei în cau-
zã. Personal nu deþin informaþii detaliate
despre cauza respectivã”.

Raportul de control se referã la taxele
de examinare încasate ilegal de funcþiona-

rii ARR ºi DTR de la cursanþii centrelor
de formare profesionalã în perioada
2016-2020. Iar domnul Sandor nu este
strãin deloc de practica respectivã, mai
ales cã a fost, pânã în 26 ianuarie 2021,
adicã cu 10 zile înainte de a deveni secre-
tar de stat, administrator al unui centru de
formare profesionalã în domeniul tran-
sportului rutier. Adicã unul dintre centrele
de formare profesionalã care au plãtit ile-
gal examinatorii în perioada 2016-2020.

Este vorba despre SC IFPTR SRL
Miercurea Ciuc. Societatea respectivã a
fost constituitã de Fundaþia Institutul de
Formare Profesionalã în Transporturi
Rutiere din Miercurea Ciuc, fundaþie al
cãrei preºedinte a fost acelaºi Gabor San-
dor, pânã în 25 februarie 2021, când in-
stanþa a luat act de modificarea fãcutã,
adicã de renunþarea noului secretar de
stat la funcþia respectivã ºi a înscris acest
lucru în registrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

"Sã fii funcþionar la stat se dovedeºte a fi una dintre cele mai bãnoase meserii". Aºa începeam ar-

ticolul "Grup infracþional organizat în cadrul Ministerului Transporturilor" publicat în ediþia din

15 septembrie 2020 a ziarului BURSA (https://www.bursa.ro/prioritate-bursa-raportul-direc-

tiei- corp-control-si-anticoruptie-grup-infractional-organizat-in-cadrul-ministerului- tran-

sporturilor-24706041). Iar datele de atunci, din raportul Direcþiei Corp Control ºi Anticorupþie

înaintat fostului ministru al Transporturilor, Lucian Bode, arãtau exact acest lucru: 107 funcþio-

nari din cadrul celor Autoritãþii Rutiere Române ºi Direcþiei de Transport Rutier ar fi devalizat in-

stituþiile respective, prin centrele de formare profesionalã, de 4,37 milioane euro în perioada 1

ianuarie 2016 - 12 martie 2020. Conform raportului respectiv, banii au fost încasaþi cu titlul de

taxã de examinare, deºi aceastã taxã ar fi trebuit, potrivit inspectorilor de la Transporturi, sã in-

tre în bugetul ARR ºi nu în buzunarele celor 107 funcþionari publici. Echipa de control considera,

în concluziile raportului, cã se impune sesizarea Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Cri-

minalitate Organizatã ºi Terorism cu privire la faptele penale ce ar fi fost sãvârºite de grupul in-

fracþional organizat din cadrul instituþiilor subordonate Direcþiei de Transport Rutier.

Probleme economico-
financiare ale
SC Conban SA Bucureºti

P
entru punerea în aplicare a Hotãrârii
nr. 9/06.03.2007 a Colegiului Di-
rector al AVAS a fost solicitatã con-

ducerii SC Conban SA Bucureºti docu-
mentaþia de privatizare a societãþii care
sã includã ºi situatia economico-finan-
ciarã a societãþii.

Ca urmare a primirii documentaþiei
incomplete de la societate, ºi în urma
analizãrii acesteia, au rezultat urmãtoa-
rele probleme:

1. Direcþia Generalã a Finanþelor Pu-
blice a Municipiului Bucureºti- Admini-
straþia Finanþelor Publice sector 1 Bucu-
reºti a contestat cã SC Conban SA Bucu-
reºti a raportat situaþii financiare anuale
cu date eronate, fapt pentru care societa-
tea a fost sancþionatã;

2. datele economico-financiare ale SC
Conban SA Bucureºti pentru anul finan-
ciar 2006 ºi 2007 au un caracter provizo-
riu, nefiind aprobate de Adunarea Gene-
ralã a Acþionarilor societãþii, astfel fiind
inopozabile terþilor, iar domnul Colþatu
Constantin, în calitate de preºedinte al
Consiliului de Administraþie al SC Con-
ban SA Bucureºti nu a convocat AGA

pentru aprobarea bilanþurilor pe anii
2006 ºi 2007;

3. potrivit art.111 alin (1) din Legea
31/1990 privind societãþile comercia-
le, Adunarea Generalã a Acþionarilor
SC Conban SA Bucureºti se întruneºte
cel puþin o datã pe an, în cel mult 5 luni
de la încheierea exerciþiului financiar,
iar potrivit art. 111 alin. (2) lit. a) din
Legea 31/1990 privind societãþile co-
merciale, Adunarea Generalã a Acþio-
narilor SC Conban SA Bucureºti este
obligatã sã discute, sã aprobe sau sã
modifice situaþiile financiare anuale,
pe baza rapoartelor prezentate de Con-
siliul de Administraþie, respectiv de di-
rectorat ºi de Consiliul de Supraveghe-
re, de cenzori sau, dupã caz, de audito-
rul financiar.

4. Direcþia de Reglementãri Contabile
din cadrul Ministerului Economiei ºi Fi-
nanþelor precizeazã în adresa nr.
252.148/19.02.2008 cã „situaþiile finan-
ciare anuale trebuie aprobate, aceasta
intrând în atribuþiile Adunãrii Generale a
Acþionarilor.

(continuare în pagina 16)

ISTORICUL PRIVATIZARII IN ROMANIA (13)

Mircea Ursache

AVAS a primit confirmarea cã la Direcþia Generalã de Poliþie a
Municipiului Bucureºti-Serviciul de Investigare a Fraudelor se efectu-
eazã cercetãri privind legalitatea administrãrii patrimoniului
SC Conban SA Bucureºti de cãtre directorul general al societãþii,
domnul Colþatu Constantin.

Procesare: MAKE

De la pacostea bolii la
dezastrul politicii
S

ub presiunea efectelor psihologice ºi
sociale ale crizei provocatã de pan-
demie ºi mai ales de schema represi-

vã de rãspuns adoptatã în majoritatea sta-
telor lumii, ne îndreptãm tot mai sigur
cãtre o crizã politicã. În miezul ei, teme-
iul, rosturile, valenþele ºi limitele autori-
tãþii. De toate felurile. Autoritate admini-
strativã, autoritate politicã, de gu-
vernare, statalã, autoritate profe-
sionalã ºi ºtiinþificã, autoritate a
instituþiilor internaþionale, a insti-
tuþiilor ºi mijloacelor de comuni-
care publicã etc.

Nu doar în România, ci peste
tot în lume, deþinãtorilor legitimi
ai puterii de guvernare ºi admini-
strare a treburilor publice au recurs la mã-
suri fãrã precedent de restricþionare a li-
bertãþilor individuale ºi colective, uti-
lizînd argumentul ”de la sine evident” al
ameninþãrii cu o catastrofã medical-uma-
nitarã iminentã: rãspîndirea unui virus în
faþa cãruia, ni s-a spus de la început fãrã
menajamente ºi ocoliºuri, nu avem mijlo-
ace de contracarare. Tot ceea ce putem
face este sã întîrziem viteza de rãspîndire
în rîndul populaþiei, astfel încît mijloacele

instituþionale de rãspuns, servicii de sãnã-
tate, ambulanþe, medici, spitale etc. sã nu
fie pur ºi simplu copleºite. În rest, dumne-
zeu cu mila. A… nu, dupã cîteva luni ºi-a
fãcut apariþia ºi luminiþa… exact acolo
unde este locul ei tradiþional… la capãtul
tunelului. Am putea face ceva împotriva
virusului ºi efectelor sale patogen-pande-

mice dacã am avea un vaccin
adecvat, þintit. În mod cu totul de
neînþeles, aproape absurd, nu s-au
auzit de nicãieri (ori nu au fost lã-
sate sã se audã!) vocile care ar fi
trebuit sã promoveze simultan
abordarea problemei din perspec-
tiva complementarã, fireascã, cea
a gãsirii unor soluþii clinice ºi

scheme de tratament noi, ale îmbunãtãþirii
celor existente, pentru a reduce ºi þine sub
control impactul asupra sãnãtãþii indivi-
duale ºi publice. Poate cã descoperirea
sau inventarea unei ”pilule” (se poate citi
tratament!) minune, or mãcar de mare
ajutor, ar fi fost mult mai uºor de realizat
decît un vaccin, dat fiind potenþialul gi-
gantic al complexului industrial-tehnolo-
gico-ºtiinþific ”farma”.

(continuare în pagina 16)
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CODIÞÃ

EMA SUSÞINE:

“AstraZeneca este un
vaccin sigur ºi eficient
împotriva Covid-19”
C

omitetul de experþi al Agenþiei Euro-
pene a Medicamentelor (EMA) a
ajuns la concluzia cã vaccinul Astra-

Zeneca nu poate fi asociat cu un risc ridi-
cat privind apariþia trombozelor ºi cã este
un vaccin sigur ºi eficient împotriva Co-
vid-19, dupã cum au afirmat, ieri, repre-
zentanþii instituþiei europene, în cadrul
unei conferinþe de presã.

“În timpul investigaþiei numãrului
mic de cazuri am stabilit cã nu existã o le-
gãturã directã între cheagurile de sânge ºi
vaccin. Cu toate acestea, trebuie sã fim
conºtienþi de riscuri, sã atragem atenþia
asupra reacþiilor adverse ºi de aceea lan-
sãm o investigaþie suplimentarã pentru a
înþelege mai multe despre aceste cazuri
izolate. Aproape 7 milioane de cetãþeni
europeni ºi 11 milioane de cetãþeni brita-
nici au fost vaccinaþi cu AstraZeneca.
Este importantã monitorizarea reacþiilor
adverse ca sã vedem dacã trebuie updata-
te avertismentele privind riscurile. Acest

vaccin este sigur, eficient ºi îi protejeazã
pe cetãþeni împotriva Covid-19. ªtim cã
unele state au suspendat vaccinarea cu
AstraZeneca. A fost important sã anali-
zãm toate cazurile raportate ºi am mobi-
lizat experþii europeni în tromboze ºi
anomalii ale sângelui, inclusiv din Marea
Britanie. Concluziile ºtiinþifice oferã sta-
telor membre toate informaþiile de care
au nevoie pentru a relua campaniile de
vaccinare”, a declarat Emer Cooke, di-
rectorul executiv al instituþiei. “Benefi-
ciile continuã sã fie mai mari decât riscu-
rile”, a subliniat Cooke.

ªefa Agenþiei Europene a Medica-
mentelor a precizat cã, dacã ar depinde
de domnia sa, s-ar vaccina mâine cu
AstraZeneca, dar ar dori sã fie informatã
în legãturã cu tot ce se poate întâmpla
dupã vaccinare.

M.G.
(continuare în pagina 16)


