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Plafonarea preþurilor
din energie ºi
compensarea facturilor
- adoptate
în Parlament

P
roiectul de lege care prevede
plafonarea preþurilor din ener-
gie ºi compensarea facturilor
pentru consumatorii casnici ºi

IMM-uri a fost adoptat, ieri, în Parla-
ment, cu 285 de voturi “pentru” din
numãrul de 287 de deputaþi prezenþi la
plenul Camerei Deputaþilor. Mãsurile
se vor aplica de la 1 noiembrie, iar gu-
vernul estimeazã cã circa 6 milioane
de gospodãrii din România vor bene-
ficia de aceste reduceri care vor apã-
rea direct în facturi, fãrã cã populaþia
sã facã vreun demers. Cei care vor be-
neficia de compensare sunt cei care au
un consum pânã în 300 de kW lunar
sau 200 de metri cubi de gaze naturale
lunar.

Preþurile din domeniul energiei
electrice ºi gaze naturale vor fi plafo-
nate dupã cum urmeazã:

a) preþul final facturat al energiei
electrice se plafoneazã la cel mult 1
leu/kWh, din care componenta de
preþ a energiei electrice va fi în valo-
are de maximum 0,525 lei/kWh;

b) preþul final facturat al gazelor
naturale se plafoneazã la cel mult
0,37 lei/kWh, din care componenta
de preþ a gazelor naturale va fi în va-
loare de maxim 0,250 lei/kWh.

Pe lângã consumatorii casnici,
preþurile plafonate se vor aplica ºi
unor noi categorii de consumatori, au
decis comisiile de specialitate ale de-
putaþilor, respectiv spitalele (publice
ºi private), unitãþile de învãþãmânt
(publice ºi private), creºele (publice
ºi private), ONG-urile, furnizorii de
servicii sociale publici ºi privaþi, pre-
cum ºi unitãþile de cult. (M.G.)

(continuare în pagina 12)

Certificatul verde
la locul de muncã,
respins de plenul
Senatului

C
ontroversatul proiect de lege
prin care va fi obligatorie pre-
zentarea de cãtre angajaþi a cer-
tificatului verde la locul de

muncã, atât la stat, cât ºi la privat a
fost respins, ieri, de plenul Senatului,
care este prima camerã sesizatã. Cu
67 de voturi pentru, 60 de voturi
împotrivã ºi douã abþineri,

proiectul de lege 454/2021 pri-
vind stabilirea unor mãsuri în dome-
niul sanitar, pe perioada stãrii de
alertã, pentru personalul din cadrul
unor unitãþi publice ºi private nu a
trecut, deoarece, fiind lege organicã,
era nevoie de 69 de voturi pentru. Jo-
curile au fost fãcute la acest proiect
legislativ de doi senatori liberali din
tabãra lui Ludovic Orban care s-au
abþinut de la votarea acestei legi,
unul dintre cei doi fiind fostul mini-
stru de finanþe, Alexandru Nazare,
care a votat telefonic.

Dezbaterea cu privire la acest

proiect legislativ a fost furtunoasã,
mai ales cã senatorul social-demo-
c ra t Adr i an St re inu-Cerce l ,
preºedintele Comisiei de sãnãtate, a
declarat cã iniþiativa de act norma-
tiv este greºitã din punct de vedere
conceptual ºi ºtiinþific, pentru cã
atât persoanele vaccinate cât ºi cele
nevaccinate pot sã se infecteze cu
noul coronavirus. El a arãtat cã per-
soanele care au trecut prin boalã,
asimptomatic, nu pot beneficia de
acest certificat, ceea ce constituie o
discriminare.

„Noi avem un procent de circa
60% din populaþie care s-a infectat
cu Sars-Cov-2, au fãcut o infecþie
asimptomaticã, nu figureazã nicãieri
ºi nici nu se pot înregistra pe platfor-
mã, prin determinarea anticorpilor
din deget.

G.M.

(continuare în pagina 3)
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Capitalism ºi
capitaliºti fãrã capital
în România

C
artea “Capitalism ºi
captaliºti fãrã capi-
tal în România”,
semnatã de Florin

Georgescu, prim vicegu-
vernatorul Bãncii Naþio-
nale a României, le-a ofe-
rit domnilor dr. Dumitru
CIUCUR ºi dr. Nicolae
MOROIANU, profesori
la Academia de Studii
Economice din Bucureºti
(ASE), prilejul sã scrie o
cronicã amãnunþitã pe su-
biect.

Aceasta poate fi cititã
pe site-ul www.bursa.ro
(h t tps : / / www.bur-
sa.ro/capitalism-si-capi-
talisti-fara-capital-in-ro-
mania-65456448). n

A devenit eficacitatea
vaccinurilor anti-Covid
negativã în
Marea Britanie?

Î
n ciuda declaraþiilor de genul
“e nevoie sã ne vaccinãm ca sã
scãpãm de pandemie”, care
sunt promovate necontenit,
atât la noi cât ºi în alte þãri, di-
namica noilor cazuri de infec-
tare aratã cã au rãmas multe
necunoscute cu privire la efi-

cacitatea vaccinurilor, iar ceva
nu funcþioneazã cum trebuie.

Recent, a revenit în atenþie
evoluþia Covid-19 în Marea
Britanie, unde numãrul de ca-
zuri a înregistrat creºteri masi-
ve în ultimele sãptãmâni (vezi
graficul 1).

Datele raportate pe site-ul
coronavirus.data.gov.uk pentru 25
octombrie 2021 aratã 36.567 de per-
soane cu teste pozitive, dupã ce a fost
depãºit nivelul de 52.000 în urmã cu
câteva zile.

Aceastã dinamicã îngrijorãtoare se
manifestã în ciuda unei rate de vacci-
nare foarte ridicate, semnificativ pe-
ste 70%, nivel considerat odatã sufi-
cient pentru atingerea aºa-numitei
imunitãþi de turmã (vezi graficul 2).

Astfel, ponderea persoanelor vac-
cinate în Marea Britanie cu prima
dozã în total persoane cu vârsta de
peste 12 ani a ajuns la 86,4%, în timp
ce procentul populaþiei vaccinate cu
a doua dozã, care a ajuns sã nu mai
fie consideratã “imunizare comple-
tã”, este de 79,2%.

Rapoartele sãptãmânale ale unei
alte agenþii guvernamentale, UK He-
alth Security Agency (UKHSA), ar
putea sã ofere explicaþii suplimenta-
re în acest sens. Acestea sunt dispo-

nibile la adresa www.gov.uk/ coro-
navirus sub titlul “COVID-19 vacci-
ne surveillance report”.

În raportul pentru cea de-a 42 sãp-
tãmânã a anului, care include evolu-
þia numãrului noilor cazuri de Co-
vid-19 pentru persoanele vaccinate
ºi nevaccinate între sãptãmânile 38

ºi 41, se aratã cã s-au înregi-
strat 130.904 de cazuri noi
pentru categoria de vârstã
40-49 de ani, dintre care
13.022 au fost persoane ne-
vaccinate.

În aceste condiþii, rata noi-
lor cazuri de infectare (la
100.000 de persoane) a fost

de 1.731,3 pentru persoanele vacci-
nate cu a doua dozã, adicã de peste
douã ori mai mare decât rata de in-
fectare a persoanelor nevaccinate, de
772,9. Pentru toate categoriile de
vârstã de peste 30 de ani ratele de in-
fectare au fost mai mari pentru per-
soanele vaccinate decât pentru per-
soanele nevaccinate, iar cele mai
mari diferenþe au fost pentru 40-49
de ani ºi 50-59 de ani (vezi graficul
3).

Aceastã evoluþie a noilor cazuri
de infectare pune sub un mare semn
de întrebare eficacitatea vaccinuri-
lor. Poate fi eficacitatea negativã?
Nu, dupã definiþia din dicþionare. În
dicþionarul Webster termenul “effi-
cacy” este definit drept “puterea de a
produce un efect”, iar printre sinoni-
me se aflã “effectiveness” ºi “effi-
ciency”.

În DEX termenul “eficacitate”
este definit drept “calitatea de a pro-

duce efectul (pozitiv) aºteptat”, iar
printre sinonime se regãseºte “efi-
cienþã”. Dupã cum se observã, ter-
menul “eficacitate” este asociat unui
efect pozitiv ºi este considerat un si-
nonim al eficienþei.

Din pãcate, toate aceste înþelesuri
nu au fost doar pervertite, ci au fost,
pur ºi simplu, distruse prin definiþia
“eficacitãþii” în cazul vaccinurilor.

Algoritmul de calcul al acestei
“eficacitãþi” pentru vaccinul Pfi-
zer/BioNTech a fost publicat pe
site-ul New York Times, în decem-
brie 2020, sub titlul “Two Compa-
nies Say Their Vaccines Are 95%
Effective. What Does That Mean?”.

În deschiderea articolului se aratã
cã “aþi putea presupune cã 95 din 100
de persoane vaccinate vor fi proteja-
te de Covid-19, însã nu aºa funcþio-
neazã matematica”, iar “numãrul nu
vã spune care sunt ºansele de îmbol-
nãvire dacã vã vaccinaþi” (vezi case-
ta pentru modul de calcul).

În articolul din NYT se mai subli-
niazã cã existã diferenþe între efica-
citatea ºi eficienþa unui vaccin, în
condiþiile în care eficacitatea este o
mãsurã obþinutã în cadrul unui test
clinic, în timp ce eficienþa reflectã
cât de bine funcþioneazã vaccinul în
lumea realã.

Deoarece rata de eficacitate a vac-
cinurilor anti-Covid include diferen-
þa dintre riscurile de infectare pentru
persoanele nevaccinate ºi cele vacci-
nate, se poate ajunge la rezultate ab-
surde, dupã cum o aratã evoluþia
situaþiei din Marea Britanie.
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O bursã în care Bogdan
Drãgoi, cel mai mare cãpuºar
al investitorilor, reuºeºte sã
pretindã cã reprezintã
investitorii în Parlament, n-are
nicio ºansã sã se dezvolte

S
unt convins cã aþi auzit
despre noua iniþiativã
legislativã pri-
vind impozitarea
câºtigurilor la
bursã. Ideea prin-
cipalã pare sã fie
simplificarea im-

pozitãrii. Se înscrie într-o se-
rie de multe alte initiative, in-
clusiv legi adoptate, unele chiar
bune. Însã piaþa de capital românea-
scã este în continuare la mare di-
stanþã de potenþialul ei, mai precis

este o piaþã cu foarte puþini Investi-
tori, iar în cazul multor societãþi co-

tate, numãrul acþiunilor libe-
re la tranzacþionare (free
-float) ºi volumele tranzac-
þionate sunt derizorii. De pil-
dã, o companie cu o capitali-
zare de 1 miliard de euro, dar
cu tranzacþii medii zilnice de
10.000 de euro, este aproape

delistatã pentru cã nu oferã nimic
util investitorilor sau pieþei. Cam
asta este situaþia pieþei de capital din
România dupã zeci de ani de iniþia-

tive ºi legi.
Dacã ar fi sã aleg un singur cuvânt

pentru cauza anemiei bursei rom-
âneºti, acesta ar fi CORUPÞIA
(într-un sens mai larg al termenului),
iar spus în douã cuvinte ar fi
CORUPÞIA ºi IMPOSTURA. Într-o
formulare mai elaboratã, dar precisã,
originea anemiei bursei româneºti o
gãsim la factorii de decizie care NU
urmãresc deloc interesele investito-
rilor, ci interesele celor care se hrã-
nesc de pe urma investitorilor.

(continuare în pagina 9)
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De la dreapta la stânga: Adrian Tãnase, directorul general al Bursei de Valori Bucureºti, Horia Gustã,
preºedintele Asociaþiei Administratorilor de Fonduri din România, Bogdan Drãgoi, preºedintele/director
general al SIF1 (aceºtia reprezentând piaþa de capital în discuþiile din Parlament), Gabriela Horga, deputat
PNL, Sebastian Burduja, deputat PNL, vicepreºedintele Comisiei pentru buget, finanþe, bãnci din Camera
Deputaþilor ºi George Tuþã, deputat PNL.
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