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Cât de pregãtitã este
alianþa NATO pentru o
confruntare cu Rusia?

C
NN a scris recent cã producã-
torii americani de armament
ºi muniþii nu mai fac faþã co-
menzilor destinate susþinerii

Ucrainei în rãzboiul sãu contra Rusiei.
În acest context, presa internaþionalã a
scris cã Statele Unite au co-
mandat circa 100 de mii de
obuze de 155 de mm în Coreea
de Sud pentru a fi trimise în
Ucraina.

Dar situaþia se pare cã este
mult mai gravã ºi merge dinco-
lo de capacitatea slabã de mo-
bilizare imediatã a complexu-
lui militaro-industrial de peste Ocean.

Organizaþia Heritage Foundation, cu
sediul în Washington, a publicat recent
raportul sãu anual cu privire la starea de

pregãtire a armatei SUA, iar concluzia
a fost cã “armata SUA este slabã”.

Dupã cum scrie publicaþia Politico,
oficialii de la Pentagon nu au fost de-
loc mulþumiþi de aceastã caracterizare
ºi considerã cã este “periculoasã”, mai

ales cã s-ar baza pe o cerinþã
mai veche, respectiv pe capaci-
tatea armatei de a lupta simul-
tan în douã rãzboaie.

În raportul de peste 500 de
pagini cu titlul “2023 Index of
U.S. Military Strength”, dispo-
nibil la adresa www.herita-
ge.org/military, puterea milita-

rã a SUAeste evaluatã din punct de ve-
dere al capabilitãþii, capacitãþii ºi gra-
dului de pregãtire.

(continuare în pagina 9)

O NOUÃ LEGE CARE ÎNCURCÃ

Registrul Comerþului –
digitalizat, dar cu mari
hibe legislative

D
eficienþele privind înregistra-
rea emblemei societãþii comer-
ciale, cele privind modelul tip
de act constitutiv, neclaritatea

anumitor dispoziþii ºi problemele ce se
pot ivi din digitalizarea ºi simplificarea
înregistrãrii societãþilor comerciale, din
legea 265/2022 care a intrat, de ieri, în
vigoare, au constituit principalele teme
de dezbatere ale conferinþei privind
noua lege a Registrului Comerþului, or-
ganizatã în parteneriat de Camera de
Comerþ ºi Industrii a României (CCIR)
ºi SCA Piperea ºi Asociaþii.

„Prin noua lege se pun bazele unei
digitalizãri accentuate a Registrului
Comerþului. De câþiva ani sesizãm di-

screpanþe între cei care depun bilanþul
la Fisc ºi cei care figureazã ca activiti la
Registrul Comerþului. Adicã avem 1,6
milioane firme, din care au depus bilan-
tul 802.243. Sunt jumãtate, care nu se
regãsesc nicãieri, ca fiind în realitate
active. Sper ca acest lucru sã se regle-
menteze prin digitalizarea administrati-
vã, sã vedem bazele de date ale Fiscului
ºi Ministerului Justiþiei sã aibã o eroare
materialã de doar câteva mii de firme,
dar nu cifre de aceastã dimensiune”, a
spus, în deschiderea dezbaterii de ieri,
Mihai Daraban, preºedintele CCIR.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

În ce lume trãim?

O
lume în care Japonia învinge

Germania, iar Arabia Sauditã,
Argentina. La fotbal! Japonia
mai are ”sub centurã” ºi alte

isprãvi, cum ar fi victoria asupra Noii
Zeelande la rugby, la un campionat
mondial, asupra Statelor Unite la base-
ball, la Olimpiadã, ba chiar ºi asupra
Chinei, la tenis de masã. Japonia, dacã
nu ºtiaþi, este þara aceea care, de depar-
te, întrece pe oricine în materie de in-
vestiþii, programe ºi culturã vie a tradi-

þiilor identitare, de la Sumo, trasul cu
arcul, caligrafia picturalã ºi horticultu-
ra arhitectualã, pînã la meºteºugul hi-
perrafinat al olãritului artistic ºi forme-
le vechi, tradiþionale, ale teatrului, poe-
ziei, muzicii, þesãturilor sau artei culi-
nare. Nu mai vorbim despre Monarhie,
ca instituþie fondatoare, politicã ºi so-
cial-culturalã, ale cãrei origini coboarã,
documentat ºi neîntrerupt, pînã la stir-
pea zeilor întemeietori!

(continuare în pagina 3)

CÃLIN

RECHEA

O lume total scufundatã de mareea ideologiei ºi propagandei, nu

doar politice, ci ºi economic-comerciale, de oceanele producþiilor sub

ºi contra culturale, cultivînd doar siluirea puterii de înþelegere ºi de

decizie a individului, respectiv a comunitãþilor sale, o lume din care

Adevãrul, Calea ºi Viaþa au cedat locul post-adevãrului, adicã

Minciunii sfruntate, Rãtãcirii ºi Morþii.

Pentru gãzduirea
unei familii

ucrainene de
ºase persoane poþi

încasa 12.600 lei,
lunar

l Din cauza banilor publici oferiþi pentru gãzduirea ucrainenilor, chiriile în
imobilele de lux din oraºele mari au crescut semnificativ

C
ând este vorba de ja-
ful banului public, ne
gândim ime-
diat la corup-
þie, cel puþin
de naturã mo-
ralã. Un prim
exemplu care

îmi vine în minte este practica
utilizatã de partidele de la gu-
vernare pentru a-ºi rãsplãti din
bugetul statului instrumentele de pro-
pagandã, deghizate în “presã indepen-
dentã”.

Dar mai existã ºi un tip de jaf în pri-

vinþa cãruia este destul de greu sã faci
rapid legãtura dintre politicienii (în

mod normal corupþi) ºi benefi-
ciarii jafului. În astfel de cazuri
pare sã fie mai degrabã vorba
de nepãsare faþã de banul pu-
blic, combinatã cu foarte multã
prostie. Ceva de genul: “a furat,
dar a fost mai degrabã prost”,
spre deosebire de “a furat dar a
ºi fãcut ceva”!

În ultimele luni, odatã cu intrarea a
sute de mii de refugiaþi ucraineni în
România, guvernul a fost nevoit, pe
bunã dreptate, sã gãseascã o soluþie

pentru a-i sprijini. Ca parte a formulei
de ajutor (sã nu ne facem de râs în faþa
ucrainenilor ºi a partenerilor europeni)
s-a decis sã se plãteascã hoteluri ºi de-
þinãtorii privaþi de imobile pentru ca-
zarea refugiaþilor. Pânã aici, totul pare
destul de rezonabil, însã lucrurile sunt
ceva mai complexe.

Când lucrurile sunt puse în perspec-
tivã imaginea devine mult mai clarã.
Legat de cazul refugiaþilor, pentru ca-
zarea unei familii de ucraineni în Ma-
rea Britanie se oferã gazdei 350 de lire
sterline lunar. În schimb, România
(conform OUG 28/2022 oferã 50 de lei

pe zi de persoanã pentru cazare, la care
se adaugã încã 20 de lei zilnic de per-
soanã pentru masã.

Aºadar, în Marea Britanie dacã ai
un imobil ºi primeºti o familie de trei
ucraineni, statul îþi oferã un ajutor lu-
nar de 350 lire sterline, mai precis
echivalentul a 2.000 de lei. Dacã faci
acelaºi lucru în România - o þarã mult
mai ieftinã - statul îþi plãteºte 4.500
de lei lunar doar pentru cazarea celor
trei refugiaþi. Dacã ai gãsi familii
mai mari, poþi încasa sume foarte
frumoase.

(continuare în pagina 8)

Politica de salarizare
din ASF ar putea fi
aflatã la Tribunal

C
laudiu Nãsui, fostul ministru al
economiei, a obþinut o decizie
în primã instanþã în acþiunea
deschisã împotriva ASF, prin

care cerea informaþii legate de venituri-
le angajaþilor, aºa cum sunt prinse ace-
stea în contractul colectiv de muncã.

Deputatul USR pretinde cã demer-
sul sãu din justiþie a fost iniþiat dupã re-
fuzurile repetate ale conducerii institu-
þiei de a dezvãlui detalii legate de cun-
tumul salariilor, sporurilor, existenþa
locuinþelor de serviciu, a decontãrilor
pentru diurne, cazare, cheltuieli de
transport, informaþii solicitate în urmã
cu aproape un an.

„Nu le-am cerut întâmplãtor, am
aflat cã au fãcut o nefãcutã ºi ºi cã ºi-au
crescut pe ºest salariile (...). Aºa cã

le-am cerut contractul colectiv de mun-
cã. Au refuzat. Asta deºi sunt membru
al comisiei pentru buget-finanþe-bãnci.
Comisie care, în teorie, îi supraveghea-
zã. (...). Aºa cã am revenit cu o interpe-
lare parlamentarã. Au refuzat din nou.
Vãzând cã insist au început sã-l ascun-
dã. (...) Nimeni nu are voie sã-i facã
vreo copie ºi angajaþii nu sunt lãsaþi sã-l
consulte decât dacã justificã vreun inte-
res ºi chiar ºi atunci doar într-o salã în
prezenþa unui director care îi suprave-
gheazã sã nu cumva sã facã poze”, ex-
plicã Nãsui pe pagina personalã de Fa-
cebook începutul acestei investigaþii
personale.

CRISTIAN DOGARU
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