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Expoziţia
„Artişti romi
în arta
contemporană”
a fost deschisă
ieri

Revolta transportatorilor
Andreea Andrei

Confederaţia Operatorilor şi
Transportatorilor Autorizaţi din
România (COTAR) a obţinut autorizaţie pentru organizarea unor
proteste, pe 13 decembrie, în
Bucureşti şi în toate marile oraşe
din ţară, iar pe 20 decembrie
2017, din toată ţara se vor deplasa
coloane de maşini către Bucureşti, pentru un miting în faţa
Guvernului, în vederea respectării legislaţiei în vigoare.
Transportatorii rutieri aduc anual
4,7% din PIB-ul României, dar
pirateria din acest sector de activitate va scădea dramatic acest
procent. Cerem doar respectarea
legilor, nu cerem bani, nu cerem
facilităţi sau subvenţii.
Le răspundem celor care se
acuză reciproc de interese în eliminarea
pirateriei
din
Transporturi, amintind faptul că
singurul premier al României
care a semnat un protocol cu
transportatorii şi l-a respectat a
fost Emil Boc, în anul 2010.
Ordonanţa 34 din 2010
ar fi trebuit să elimine 2 >>
pirateria din transporturi, însă după numai câteva
luni de la adoptarea acesteia,
parlamentarii au modificat-o,
astfel încât să nu se mai poată
aplica. Mai mult, în anul 2015,
Lucian Şova a introdus în lege
sintagma „în mod repetat”, astfel
încât organismele de control nu
pot aplica legea decât dacă
demonstrează că cei prinşi în
trafic au mai făcut transport
ilegal de persoane şi nu sunt la
prima abatere - lucru care elimină, practic, posibilitatea de a
interveni pentru eliminarea pirateriei din transportul rutier. Nu
discutăm de interese politice, ci
de respectarea legii în România.
Îi amintim premierului Mihai
Tudose că este garantul respectării legii în România şi îi cerem
să rezolve de urgenţă această
situaţie. În caz contrar, taximetriştii şi transportatorii rutieri
de persoane vor ieşi în stradă, în
Bucureşti şi în marile oraşe, pe 13
decembrie, iar dacă nici atunci
nu se va respecta legislaţia în
vigoare, pe data de 20 decembrie
vor veni toţi transportatorii în
Capitală, pentru un miting de
amploare, în Piaţa Victoriei.
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TRANSPORTURI
Guvernul ignoră problema
carburanţilor. FORT începe
protestele în ianuarie şi solicită revenirea la nivelul accizei
din august. Pragul de 6 lei pe
litru riscă să fie atins în preajma
Sărbătorilor atât din cauza creşterii constante a cotaţiilor barilului,
cât şi din cauza apetitului furnizorilor pentru scumpiri. Pag. 2

RESURSE UMANE
Pesimism pe piaţa forţei de
muncă pentru 2018. 61% dintre angajaţi nu se aşteaptă la o
mărire a salariului în următoarele şase luni. Pag. 3
EcoFin: România nu a corectat
o abatere bugetară semnificativă. Consiliul miniştrilor de Finanţe din UE a stabilit marţi că
România a eşuat să adopte măsuri
eficiente în acest sens. Pag. 3

EVENIMENT
Peste 100 de elevi din Aiud şi
Sebeş
s-au
întâlnit
cu
poliţiştii în cadrul unor activităţi informativ-preventive
dedicate siguranţei tinerilor.
Au fost abordate teme privind
prevenirea violenţei, a traficului
de persoane şi a consumului de
droguri, dar şi folosirea articolelor pirotehnice. Pag. 4

PIAŢA ARTEI
Ţara lui „iubi”, „Românica” şi
„wtf”. Grav este când devine
obişnuinţă, când tembelismul devine fenomen de masă. Când ne
încăierăm unii cu alţii în virtutea
faptului că ţinem cu echipe diferite sau avem opţiuni antagonice,
dar nu mai considerăm necesar
să ne preocupăm de evoluţia spirituală. Pag. 5

PIAŢA FARMA
PRIMER: Se adânceşte criza
medicamentelor ieftine din
cauza taxei “clawback”. Taxa

“clawback” este cauza numărul unu pentru care dispar medicamentele
ieftine
din
far macii şi spitale şi nu sunt
înregistrate altele noi, blocând
accesul pacienţilor la terapiile
uzuale. Pag. 6
Guvernul ia în calcul suspendarea taxei clawback, pe o perioadă limitată, până se
redresează livrările de imunoglobulină. Nu este clar dacă
această măsură ar urma să se
aplice doar în cazul imunoglobulinei sau pentru toate medicamentele. Pag. 6

ACTUALITATE
Kaspersky: De Sărbători, atacurile DDoS vor amenința veniturile comercianților. Conform raportului Kaspersky Lab IT
Security Economics, peste 77%
dintre companii au avut de suferit din cauza unui atac cibernetic
în ultimele 12 luni. Pag. 7
Indicele ROBOR, un nou record. BNR a anunţat marţi că indicele Robor la trei luni, în
funcţie de care sunt calculate dobânzile variabile la creditele în
lei, a crescut până la nivelul de
2,22%. Pag. 7

EXTERN
Trump vrea să-și transfere ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. O astfel de decizie ar putea
avea un impact periculos, ea echivalând cu recunoaşterea de către
SUA a Ierusalimului drept capitală a statului evreu şi a părţii
orientale a oraşului drept teritoriu ocupat. Pag. 8
Regatul Unit: A fost dejucat un
atentat ce o viza pe Theresa
May. RFI, citând Reuters, informează că atentatul era pus la cale
de doi bărbaţi cu vârste în jur de
20 de ani. Acesta este doar unul din
cele 22 atentate teroriste islamiste
dejucate în ultimii ani la Londra, a
declarat ministrul britanic de Interne, Amber Rudd. Pag. 8
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Confederaţia Operatorilor şi
Transportatorilor Autorizaţi din România a
obţinut autorizaţie pentru organizarea unor
proteste, pe 13 decembrie
Transportatorii rutieri aduc anual 4,7% din
PIB-ul României
În anul 2010, Ordonanţa 34 din 2010 ar fi
trebuit să elimine pirateria din transporturi,
însă după numai câteva luni de la adoptarea
acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel
încât să nu se mai poată aplica
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