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Corupþie la
Bruxelles

A
ceasta ar trebui sã
fie bomba anului.
Însã cu câ-
teva notabile
excepþii, con-
stat cã presa
tace. ªi nu
doar aceea

din România. Zilele trecute,
Eva Kaili, vice-preºedinte al
Parlamentului European, a
fost arestatã la Bruxelles. Ea face
parte din grupul socialist ºi vine din

Grecia. Poliþia a gãsit la ea acasã
�saci cu bani� pe care i-ar fi luat din

partea Qatar-ului pentru a in-
fluenþa decizii ale Parlamen-
tului European.

Sã ne imaginãm, o clipã, cã
sacii cu bani ar fi fost daþi de
Rusia. �Cemai freamãt, cemai
zbucium!�. Imaginaþi-vã titlu-
rile din presã� Dar fiind vor-
ba de Qatar, cumva, pentru

mulþi chestiunea aproape cã devine ac-
ceptabilã, nu-i aºa? Cel puþin aºa de-

duc dupã lipsa totalã de reacþie, mai
ales la nivel oficial. Nu am auzit ca
ambasadorul Qatar-ului sã fie chemat
sã dea explicaþii, nu am auzit nimic
despre sancþiuni.

Dupã cumnuamauzit nimic despre
corupþia care macinã grupul socialist
european. Eva Kaili nu este chiar o
�pasãre rarã�. Malta, guvernatã de so-
cialiºti, este �scufundatã în corupþie�
(amcitat titlul unuimaterial recent pu-
blicat de Transparency International).

(continuare în pagina 3)

Economia bazatã
pe hidrogen este o
iluzie foarte scumpã

D
elgaz Grid a lansat un proiect
pilot pentru testarea compati-
bilitãþii ºi funcþionãrii insta-
laþiilor de utilizare ºi a com-

ponentelor sistemului de distribuþie cu
un amestec de gaze naturale (GN) ºi
hidrogen (H2), conform unui
comunicat recent de presã al
companiei.

Proiectul, care se va des-
fãºura în perioada noiembrie
2022 - octombrie 2024, urmã-
reºte �sã analizeze ºi sã demon-
streze cã, din punct de vedere
tehnic, este posibilã ºi sigurã
adãugarea de hidrogen, în proporþie de
20%din volum, în reþelele de distribu-
þie ºi instalaþiile de utilizare a gazelor
naturale existente în România�.

În acest scop, �instalaþiile de utili-
zare ale consumatorilor (conducte,
aparate de utilizare, etc.) ºi elementele
componente ale sistemului de distri-
buþie (conducte, branºamente, fitingu-

ri, armãturi, regulatoare, contoare,
etc.) nu vor fi modificate pentru acest
proces�, dupã cum se mai precizeazã
în comunicatul de presã.

În prima etapã a proiectului,Delgaz
Grid va face teste în poligonul de in-

struiri de la Mediaº, pentru
etanºeitatea diverselor compo-
nente ale reþelei, combustia ºi
alþi parametri ai aparatelor de
utilizare a gazelor naturale, re-
spectiv centrale termice, con-
vectoare sau aparatele de gãtit.
Tot în aceastã etapã se va testa
ºi comportamentul reþelelor de

transport din oþel ºi polietilenã la
utilizarea amestecului GN-H2.

Etapa a doua va cuprinde testarea
pe tronsoane de reþea din oþel ºi polie-
tilenã la care sunt racordaþi clienþii,
dupã informarea lor prealabilã ºi obþi-
nerea acordului privind participarea la
teste.

(continuare în pagina 9)

DEªI GUVERNUL ANUNÞÃ CÃ PROGRAMUL
ESTE UN REAL SUCCES

Mii de persoane
au fost lipsite de
voucherele sociale
l Situaþia este gravã, þinând cont cã MIPE a virat deja trei

tranºe pentru anul 2022, adicã un total de 750 lei pentru

fiecare beneficiar

M
inisterul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene
(MIPE) anunþa la finalul
sãptãmânii trecute cã Gu-

vernul a prelungit pe tot parcursul
anului 2023 perioada de acordare a
voucherelor de 250 lei pentru alimen-
te ºi mese calde ºi a majorat cu 12,5%
pragul de venit pânã la care se acordã
acest drept. De voucherele respective
ar urma sã beneficieze pensionarii cu
venituri mai mici sau egale cu 1500
lei, pentru tranºele din anul 2022, re-
spectiv venituri mai mici sau egale cu
1700 lei pentru tranºele din anul 2023,
copiii ºi adulþii încadraþi în grad de
handicap grav, accentuat sau mediu,
cu aceleaºi preaguri de venit, familiile
cu cel puþin 2 copii în întreþinere ºi fa-
miliile monoparentale ale cãror veni-
turi nete lunare pe membru de familie

sunt mai mici sau egale cu 600 lei
pentru tranºele din anul 2022, respec-
tiv venituri mai mici sau egale cu 675
lei pentru tranºele din anul 2023, pre-
cum ºi persoanele care beneficiazã de
ajutorul social.

Deºi autoritãþile considerã cã pro-
gramul este un real succes, în realitate
suntmii de cazuri la nivel naþional care
se confruntã cu întârzieri mari ale pri-
mirii acestui drept sau care nu l-au pri-
mit încã. Reprezentanþii autoritãþilor
afirmã cã, în unele cazuri ANAF deci-
de cã persoana nu mai este eligibilã,
dar cã în majoritatea cazurilor lucruri-
le sunt complicate de casele judeþene
de pensii ºi de bãncile implicate în
acest program.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Inflaþia face paºi
înapoi în Europa,
dar România mai
are de aºteptat

M
ajoritatea statelor europe-
ne care au raportat deja
inflaþia anualizatã pe no-
iembrie au consemnat va-

lori în scãdere, dar sunt ºanse reduse
ca exemplul sã fie urmat ºi de preþuri-
le autohtone (Institutul de Statisticã
anunþã astãzi datele pentru România),
din cauza unui efect de bazã.

Conform Trading Economics, cel
mai mare pas înapoi l-au fãcut preþuri-
le din Olanda, unde inflaþia anualizatã
s-a redus de la 14,3% la 9,9% în no-
iembrie. O scãdere importantã avemºi
în Belgia, de la o inflaþie anualizatã de
12,2% la 10,6%.

Reduceri în jur de un punct procen-
tual se consemneazã înNorvegia (de la
7,5% la 6,5%), Luxemburg (de la
6,9% la 6%), Estonia (de la 22,5% la
21,3%) ºi Danemarca (de la 10,1% la

8,9%).
Corecþii cevamaimici avem înAu-

stria (de la 11% la 10,6%), Belarus (de
15,2% la 13,3%), Cipru (de la 8,8% la
8,7%), Germania (de la 10,4% la
10%), Grecia (de la 9,1% la 8,5%),
Irlanda (de la 9,2% la 8,9%), Polonia
(de la 17,9% la 17,4%), Portugalia (de
la 10,1% la 9,9%), Rusia (de la 12,6%
la 12%). Chiar ºi inflaþia dinTurcia s-a
redus de la 85% la 84%.

Stagnãri au fost în Franþa (la 6,2%)
ºi Italia (la 11,8%).

Existã însã ºi raportãri în creºtere.
În Ungaria preþurile sunt mai mari în
noiembrie (22,5% este rata anualizatã
a inflaþiei faþã de 21,1% în octombrie).
La fel înSlovenia (de la 9,9%aurcat la
10%).

CRISTIANDOGARU
(continuare în pagina 11)
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Exemple
de rele
practici în
instituþiile
europene

R
ecentul scandal din Parla-
mentul European, în care
e s t e imp l i c a t v i c e-
preºedintele EvaKaili, de-

monstreazã cã instituþiile Uniunii
Europene nu sunt imune la corup-
þie. În afara cazului Kali, majorita-
tea speþelor din ultimii zece ani im-
plicã utilizarea abuzivã a fonduri-
lor UE (inclusiv nereguli atunci
când banii nu au fost cheltuiþi con-
form regulilor instituþiilor).
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