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FLORIN CÎÞU, LA PREDAREA MINISTERULUI
DE FINANÞE:

“Îi transmit domnului
Vîlceanu cã nu avem
voie sã depãºim deficitul
bugetar asumat”
lVîlceanu, noul ministru al Finanþelor, decuplat de realitate:
nu ºtie cât este inflaþia sau sugereazã cã datele pe inflaþie
publicate de Institutul Naþional de Statisticã sunt falsificate
lVîlceanu rãspunde acuzaþiilor privind firma familiei

R
omânia nu are voie sã depãºea-
scã deficitul bugetar asumat prin
buget, a afirmat, ieri, premierul
Florin Cîþu, la predarea manda-

tului de ministru de Finanþe. Dan Vîlce-
anu, noul ministru, nu a fãcut iniþial ni-
ciun fel de declaraþii, în ciuda faptului cã
a stat în dreapta premierului la conferinþa
de presã. Ulterior, Vîlceanu a arãtat cã nu
ºtie nici mãcar cât a fost rata anualã a in-
flaþiei în luna iulie ºi a încercat sã clarifi-
ce suspiciunile care planeazã asupra sa.

Cîþu a mai declarat cã în scurtul sãu
mandat au fost deblocate mai multe pro-
iecte care bãteau pasul pe loc sub mini-
strul Alexandru Nazare.

Cîþu a spus: “Am îndeplinit procedura
de predare-primire a ministerului, dupã
45 de zile de interimat, aºa cum am spus
din momentul în care am preluat (ministe-

rul). Am rãmas aici aproape 45 de zile.
Câteva dintre lucrurile care au fost bloca-
te în prima parte a anului au fost debloca-
te: e-facturarea începe la 1 septembrie,
Banca Naþionalã de Dezvoltare este în
avizare, un proiect care a fost întârziat
mult prea mult ºi de care avem foarte
mare nevoie. Am rãmas cu o restanþã pe
care va trebui sã o preia domnul ministru
Dan Vîlceanu, acel grup de lucru care se
va ocupa de soluþia pentru companiile fi-
nanciare de stat, ce vom face cu aceste
companii de stat în perioada urmãtoare
pentru cã Banca Naþionalã de Dezvoltare
va prelua foarte multe dintre atributele
acestor instituþii. Lucrurile vor merge în
perioada urmãtoare mai bine.

MIHAI GONGOROI
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CLAUDIU DOLOT, PREªEDINTELE ANPC:

“În primele ºase luni de
mandat am aplicat amenzi
de 18 milioane de lei”

(Interviu cu Claudiu Dolot, preºedintele ANPC)

l “Consumatorii au devenit extrem de pretenþioºi, când
vorbim despre drepturile lor, iar eu consider asta o
normalitate”l ”Strategia pe care o doresc aplicatã este
bazatã pe consiliere, prevenþie, educaþie ºi mãsuri dure
acolo unde sunt constatate neconformitãþi aspre“l ”Avem
toleranþã zero la practicile neloiale"

Reporter: Consumatorii au primit cu
bucurie numirea dumneavoastrã la ºefia
ANPC. Care sunt cele mai importante
acþiuni pe care le-aþi realizat în cele ºase
luni de mandat?

Claudiu Dolot: Dacã cetãþenii, con-
sumatorii mai bine zis, au primit sau nu
cu bucurie numirea mea, nu ºtiu, dar sunt
convins cã aceasta vine cu aºteptãri foar-
te mari. Îmi doresc sã mã ridic la nivelul

acestor aºteptãri, sens în care biroul meu
este mai mult pe teren, acolo unde sunt
conectat permanent atât cu provocãrile
întâmpinate de cãtre consumatori, dar ºi
cu aspecte care þin de comunicarea ºi in-
formarea operatorilor economici.

A CONSEMNAT

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

HAOS PÂNÃ LA CAPÃT

La Kabul, un avion
pe cap de român

U
n avion pentru un om!
Asta înseamnã sã îþi per-
miþi sã faci o demonstra-
þie de forþã într-o situaþie
de crizã sau doar sã îþi
permiþi sã te faci de râs.
Depinde de unghiul din

care priveºti problema. Trimiterea unui
avion militar, în orb, la Kabul, fãrã un
minim de informare prealabilã (câþi din
cei 33 de cetãþeni români aflaþi în Afga-
nistan vor sã revinã în þarã?; câþi pot
ajunge la aeroport?; câþi colaboratori
afgani a avut armata românã?; câþi vor
sã fugã la Bucureºti alãturi de fami-
lii?...) sau fãrã sã se þinã seama de acea-
sta, dacã a existat, reprezintã o perfor-
manþã demnã de o armatã membrã
NATO, pentru cã, vrem sau nu vrem,
aceastã puternicã organizaþie militarã
s-a transformat în principalul subiect
de glume al acestor zile.

Desigur, vizavi de aceastã situaþie cu

avionul ºi omul extras din iadul afgan, se
vor gãsi suficiente argumente care sã o
justifice, se va încropi un cor de specia-
liºti militari care sã ne explice dedesub-
turile ºi cã noi vedem un om, dar în spate
sunt chestiuni mult mai complicate, dar
în final, trebuie sã admitem cã tabloul aºa
cum s-a prezentat el este de un ridicol
sfâºietor. Dacã nu ar fi de plans în ansam-
blul ei, situaþia din Afganistan are sufi-
cient de multe elemente de un cumplit
umor involuntar. Nu trebuie sã fii specia-
list ca sã îþi dai seama cã armatele din
întreaga lume au suferit o grea loviturã
de imagine dupã aceastã poveste în care
aproape nimic nu a fost anticipat ºi toþi
paºii au fost calculaþi greºit.

De altfel, se poate sã pleci ºi cu avio-
nul gol. Un avion militar trimis la Kabul
de Olanda pentru a evacua cetãþenii olan-
dezi a fost forþat sã decoleze fãrã pasage-
ri la bord, din cauza haosului de pe aero-
port, a spus ministrul olandez de externe,

Sigrid Kaag. Practic se poate orice, he-
moragia financiarã provocatã de acþiu-
nea militarã din Afganistan continuã
chiar ºi acum, la final. Revenind la acþiu-
nea noastrã, ca situaþia sã capete ºi mai
multã greutate în zona bâjbâielii, la scurt
timp dupã anunþul cu preluarea cetãþea-
nului, premierul Florin Cîþu a ieºit ºi a
anunþat cã avionul se va întoarce din Pa-
kistan în Afganistan ca sã mai preia alþi
14 cetãþeni, un soi de navetã costisitoare
pe o rutã de coºmar.

Sã o luãm pas cu pas, aºa cum ne-a
indicat preºedintele Klaus Iohannis
(comandantu l for þe lor armate ,
preºedinte al Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii) de la primul volum de
memorii. Prima informaþie pe acest su-
biect a anunþat cã aeronava militarã de
transport a Forþelor Aeriene Române a
aterizat pe aeroportul internaþional din
Kabul în condiþii de siguranþã, de unde
a preluat un cetãþean român, angajat al

unei agenþii NATO. Ministerul Aface-
rilor Externe a prezentat situaþia,
într-un comunicat de presã: “Celula de
crizã interinstituþionalã, care a conti-
nuat sã activeze în regim permanent
pentru asigurarea evacuãrii cetãþenilor
români care ºi-au manifestat opþiunea
de a fi repatriaþi din Afganistan, infor-
meazã cã un prim zbor la Kabul al aero-
navei militare de transport româneºti s-a
desfãºurat în bune condiþii ºi a reuºit eva-
cuarea, în aceastã etapã, a unui cetãþean
român pe aceastã cale. Astfel, aeronava
militarã de transport a Forþelor Aeriene
Române a aterizat în cursul nopþii pe ae-
roportul internaþional din Kabul în
condiþii de siguranþã. Pe lângã persona-
lul militar al aeronavei s-a aflat la bord ºi
o echipã consularã mobilã a MAE, pre-
gãtitã sã acorde asistenþã de specialitate.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 3)

PLÂNGERE PENALÃ PE NUMELE
MINISTRULUI ECONOMIEI

Claudiu Nãsui, acuzat
de abuz în serviciu ºi
formarea unui grup
infracþional organizat

C
laudiu Nãsui, ministrul Econo-
miei, Antreprenoriatului ºi Turi-
smului, s-a ales cu o plângere pe-
nalã pe care membrii sectorului

privat din Consiliul Naþional de Export
au depus-o, ieri, la Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Princi-
palele acuzaþii la adresa ministrului sunt
de abuz în serviciu ºi constituirea unui
grup infracþional organizat care s-ar fi
ocupat de blocarea promovãrii la export
a firmelor din þara noastrã. Conform
unui comunicat de presã remis Redacþiei
de Consiliul Naþional de Export, demer-
sul antreprenorilor vine dupã 8 luni de

insistente demersuri la toate autoritãþile
publice pentru intrarea în legalitate a
conducerii MEAT, care a blocat – fãrã
un temei legal - PPE 2021 (programul
de promovare a exporturilor), dupã
eºuarea proiectului de OUG neprofesio-
nist iniþiat de MEAT privind liberaliza-
rea promovãrii exporturilor ºi dupã ce la
actuala rectificare bugetarã MEAT nu a
prevãzut nicio sumã pentru organizarea
pavilioanelor naþionale ale României la
târgurile internaþionale.

GEORGE MARINESCU
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Î
n ultimele ºase luni, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC) a consiliat mai
bine de 1.000 de operatori economici, a desfãºurat 19 controale tematice la nivel naþional, a verifi-
cat peste 10.000 de comercianþi ºi a aplicat amenzi în valoare de peste 18 milioane de lei, ne-a spus
Claudiu Dolot, preºedintele Autoritãþii, care a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu despre
activitatea instituþiei ºi strategia pe urmãtorii ani.

“La sosirea mea la ANPC am gãsit o instituþie activã ºi cât de cât eficientã, în ciuda faptului cã am dat pe-
ste un colectiv mult mai mic faþã de necesitãþile unei asemenea instituþii, cu astfel de responsabilitãþi,
ºi extrem de prost plãtitã”, a spus Dolot.
Domnia sa afirmã cã ANPC va avea toleranþã zero la practicile neloiale în mandatul sãu, mandat în care
se doreºte schimbarea imaginii de ansamblu asupra instituþiei. Potrivit acestuia, activitatea ANPC se
deruleazã în strânsã legãturã cu noua agendã pentru consumatori a Comisiei Europene pentru perioa-
da 2020 - 2024 care se concentreazã inclusiv pe prevenirea creºterii tehnicilor înºelãtoare de marketing
ºi a escrocheriilor la cumpãrãturile online.


