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“TAXA PE SOARE” ÎNCINGE CLASA POLITICÃ

GuvernulCiucã -
parasolar încalea
energiei fotovoltaice

P
rosumatorii cu panou-
ri fotovoltaice nu vor
plãti, în acestmoment,
nicio taxã cãtre stat, a
afirmat, ieri, Virgil
Popescu,ministrulEner-
giei, într-o conferinþã
de presã susþinutã în

contextul amplificãrii scandalului poli-
tic intern privind introducerea unei aºa
numite �taxe pe soare� de cãtre Gu-
vern, prin ordonanþa deurgenþã adopta-
tã în 29 noiembrie 2022.

Virgil Popescu a declarat: �Prin or-

donanþa de urgenþã din 29 noiembrie
am implementat directiva RED 2. Ne-
implementarea directivei presupunea
infringement, deoarece eram deja în
procedurã de sesizare la Curtea de Ju-
stiþie a Uniunii Europene. Prin OUG
nu se introduce absolut nicio taxã. Cei
care îºi monteazã panouri fotovoltaice
pe casã nu vor plãti nicio taxã pentru
energia produsã ºi consumatã. Existã
posibilitatea ca atunci când numãrul
prosumatorilor va fi foartemare ºi pro-
ducþia lor ajunge la 8%din capacitatea
instalatã a Sistemului EnergeticNaþio-

nal, înbazaunui studiu întocmit la data
aceea deANRE statulmembru sã poa-
tã introduce o taxã începând cu 1 de-
cembrie 2026. Textul este foarte clar:
poate introduce.Nu se stabileºte o taxã
de mâine, de poimâine, de anul viitor,
sau peste 3 sau 4 ani. Ministerul Ener-
giei nu va susþine niciodatã înfiinþarea
taxei. Faptul cã a fost transpusã o di-
rectivã europeanã privind existenþa
posibilitãþii, dupã 1 decembrie 2026,
de a introduce o anumitã taxare, e dife-
rit[ de stabilirea efectivã a unei taxe.
(...) Infirm cã aceastã taxã va exista în

anii urmãtori. (...) Dacã directiva re-
spectivã va fi modificat[ prin RED 3,
evident cã vom modifica ºi noi acest
text.Nimeni nu îºi doreºte aceastã taxã
ºi este evident cã vom încerca modifi-
carea directivei pe care am fost nevoiþi
sã o implementãm anul acesta. Dacã
nu o implementam anul acesta, riscam
sã fim amendaþi de CJUE. Directiva
RED 2 va fi înlocuitã probabil la fina-
lul anul viitor cu RED 3.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

FIFA în Epoca de Aur

Î
n deschiderea Cupei Mondiale,
într-o conferinþã de presã, actualul
preºedinte al Federaþiei Internaþio-
nale a Asociaþiilor de Fotbal

(FIFA), Gianni Infantino, a fãcut o de-
claraþie bizarã chiar dupã standardele
dupã care sunt judecate declaraþiile
din ziua de azi. Reacþionând la criticii
care puneau în discuþie organizarea
competiþiei în Qatar, Infantino a spus:
�La câte au fãcut europenii în lume în
ultimii 3000 de ani, ar trebui sã petre-
cem urmãtorii 3000 de ani cerându-ne
iertare�.

ªi - se înþelege din context - sã tã-
cem din gurã, tot pentru urmãtorii
3000 de ani, cu privire la abuzurile
monstruoase din Qatar. Aceastã for-
maþiune politicã (îmi este greu sã o nu-
mesc �stat�) este de fapt proprietatea
privatã a familiei ºeicului Al-Thani.
Individul exploateazã în beneficiul

propriu imensele rezerve de gaz natu-
ral din Qatar ºi trãieºte într-un lux ex-
trem chiar dacã îl comparãm cu acela
al tovarãºilor sãi din Orientul Mijlo-
ciu. Qatarezii obiºnuiþi trãiesc însã în
dictaturã. În ultima ediþie (2021) a
Indexului Democraþiei, Qatar este pe
un jalnic loc 114.Mai rãudecâtMauri-
tania (108), unde ºi acum existã scla-
vie, decât Nigeria (107), unde umblã
gherilele islamice, sau decât Gambia
(101), unde� nici nu ºtiu ce se mai
întâmplã.

Familia Al-Thani a rezolvat însã
problema. Qatarezii au ajuns o mi-
noritate în propria lor þarã. Peste 80
la sutã din populaþie este formatã
din imigranþi. Majoritatea sunt scla-
vi aduºi sã lucreze pe plantaþiile
proiectelor de prestigiu ale �Fami-
gliei�.

(continuare în pagina 4)

UN NOU SCANDAL ZGUDUIE MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

ªoferi profesioniºti,
pregãtiþi de instructori
calificaþi ilegal

T
rei centre de formare profe-
sionalã au fost închise în
urma controalelor efectuate
de Inspectoratul de Stat pen-

tru Control în Transportul Rutier
(ISCTR) pe parcursul lunii trecute la
mai multe astfel de centre din þarã.
Este vorba despre centrele IFPTR
Constanþa ºi Târgu Jiu ºi despre Leo
School Best SRL Piteºti. Cu ocazia
acþiunilor de control desfãºurate, in-
spectorii ISCTR au constatat defi-
cienþe privind îndeplinirea condiþii-
lor de autorizare, privind activitatea
de pregãtire teoreticã ºi practicã ºi
privind respectarea anumitor obliga-
þii.

Pe cale de consecinþã, în urma defi-
cienþelor constatate instituþia publicã a
efectuat demersuri pentru retragerea
autorizaþiei celor trei centremenþiona-
temai sus - a informat cu celeritateDi-
recþia de Transport Rutier din cadrul
Ministerului Transporturilor, care este
singura înmãsurã sã ridice autorizaþii-
le emise pentru centrele respective - ºi
precizeazã cã va planifica ºi alte acþiu-
ni de control la centrele de pregãtire

profesionalã din þarã, aºa cum se aratã
într-o adresã trimisã cãtre o
organizaþie patronalã, document
semnat de Tudor Claudiu Niºulescu,
ºeful ISCTR.

�Au fost probleme la centrele re-
spective ºi noi am dispus sancþiuni
contravenþionale, aºa cum prevede
legislaþia în vigoare. Centrele re-
spective rãmân în continuare închi-
se pânã intrã în legalitate. Sunt anu-
mite ajustãri legislative pe care tre-
buie sã le facã Direcþia de Transport
Rutier în domeniul formãrii profe-
sionale. Noi am trimis o adresã în
acest sens cãtre direcþia respectivã
din cadrul ministerului�, a declarat,
pentru ziarul BURSA, Tudor Clau-
diu Niºulescu, care nu ne-a rãspuns
concret la întrebarea privind norme-
le legislative încãlcate de centrele
respective.

Surse din cadrul Ministerul Tran-
sporturilor ne-au oferit mai multe de-
talii în legãturã cu situaþia respectivã.

GEORGEMARINESCU
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Depozitele la termen
au ajuns din urmã
randamentul
obligaþiunilor listate

Î
n condiþiile în care deponenþii au
umbrela plafonului de garantare,
iar investitorii în obligaþiuni nu se
pot bizui pe un garant, cât de mare

ar trebui sã fie randamentul pentru a
reveni interesul faþã de obligaþiuni?

Din aceastã sãptãmânã se tranzac-
þioneazã la bursã o nouã emisiune de
obligaþiuni, cea a Ascendia, scadentã
în 2027, ce poartã un cupon de 10%
plãtibil semestrial.

Peparteadegarantare, auzimacelaºi
refren-neconvertibile ºi negarantate.

Instituþia garantului a dispãrut com-
plet din piaþa obligaþiunilor corporati-
ve în ultima vreme ºi fiecare emitent
garanteazã acum doar cu soliditatea
businessului în sine.

Cu ani în urmã, unele emisiuni de
obligaþiuni municipale se listau cu un
garant, care oferea investitorilor sigu-
ranþa cã vor primi la scadenþã atât prin-

cipalul, cât ºi dobânzile integral.
Acumnumai existã aºa ceva ºi, din

când în când, apar incidente care ne
fac sã regretãmgarantul, precumpãþa-
niile deþinãtorilor de obligaþiuniNemo
Express (companie în insolvenþã) sau
Vivre Deco (în reorganizare, cu per-
spectiva de a oferi deþinãtorilor doar
4% din sumele investite).
Care sunt în acest moment
randamentele?

Dupã un iureº în 2021, când se vin-
dea ca pâinea caldã orice plasament
privat, fie el de acþiuni, fie de obliga-
þiuni, 2022 se caracterizeazã printr-o
reducere abruptã a numãrului de noi
emisiuni de obligaþiuni.
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Ilustraþie de MAKE

Reacþionând la criticii care puneau în discuþie orga-
nizarea competiþiei în Qatar, Infantino a spus: �La
câte au fãcut europenii în lume în ultimii 3000 de
ani, ar trebui sã petrecem urmãtorii 3000 de ani
cerându-ne iertare�.


