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Comisia Europeană a pus tunurile pe autorităţile de stat

Începând din luna aprilie

Comisia Europeană (CE) a
lansat proceduri de infringement împotriva României și
Ungariei în privința comerțului cu amănuntul la produsele agricole și alimentare,
informează un comunicat de
presă al Executivului comunitar. De asemenea, a decis
să acționeze în judecată România la Curtea Europeană
de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă
68 de depozite municipale
de deșeuri neconforme, care
reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor și
mediu.

Prețul gazelor ar putea crește începând
cu luna aprilie a acestui, majorarea urmând
a ﬁ de până la 10%, a declarat, miercuri,
președintele ANRE Niculae Havrileț.

Infringement împotriva României

CE a decis miercuri să trimită scrisori de somație României și Ungariei pe motiv
că reglementările lor naționale
privind comerțului cu amănuntul la produselor agricole
și alimentare nu corespund
legislației UE. În România,
se solicită marilor retaileri să
achiziționeze cel puțin 51% din
produsele agricole și alimentare de la producătorii locali,
ceea ce provoacă temeri privind respectarea principiului
liberei circulații a bunurilor.
Aceeași lege cere retailerilor
să promoveze produsele de
origine română, restricționând
deciziile lor comerciale referitoare la ce produse să ﬁe plasate în ofertă, ceea ce contrazice
libertatea de libertatea de stabilire (articolul 49 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii
Europene). Conform reglementărilor UE restricționarea
acestor libertăți este permisă
numai când există o necesitate

justiﬁcată de protejare de prim
rang a interesului public, cum
ar ﬁ sănătatea publică. Nici
Ungaria și nici România nu
au furnizat dovezi că măsurile
adoptate pe plan național sunt
justiﬁcate și proporționate.
Autoritățile ungare și române
au două luni la dispoziție pentru a răspunde argumentelor
prezentate de CE. În Ungaria,
o nouă lege obligă retailerii să
aplice aceeași marjă de proﬁt
produselor agricole și alimentare importate sau din producția internă, chiar dacă costul
produselor importate este afectat de ﬂuctuațiile de curs valutar. Aceasta ar putea descuraja
vânzarea produselor agricole
și alimentare importate comparativ cu cele din producția
internă. Comisia Europeană
și-a exprimat îngrijorările pri-

vind principiul liberei circulații a bunurilor (Articolul 34 din
Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene).

Autorităţile dorm
în papuci

CE precizează că, în poﬁda
avertismentelor anterioare, România nu a reușit să ia măsuri
pentru cele 68 de gropi de gunoi neconforme, așa cum cere
Directiva 1999/31/EC. România era obligată să închidă sau
să reabiliteze aceste gropi de
gunoi neconforme până la data
de 16 iulie 2009.
Anterior, Ministerul Mediului avertiza că România riscă să plătească, începând din
acest an, o amendă de 124.000
de euro pe zi pentru faptul că
autoritățile nu au reușit să închidă depozitele municipale de

Lungul drum spre civilitate
urmare din pagina 1
...dar habituarea, deci necesitatea stăpânului, șefului, protectorului etc... a rămas.
Consecința este că, după 27 de ani, în România se practică o politică latifundiară. Nu
a existat partid politic fără un stăpân de necontestat. În niciun partid membrii acestuia
nu au avut curajul să cârtească împotriva
masculului alfa, iar dacă se găseau asemenea membri, în curs de trezire, erau puși la
colț, sau exmatriculați dacă nu de latifundiari atunci de către ceilalți membri de partid,
care săreau arătându-și colții și spumegând
să-și apere stăpânul. În niciun partid politic
românesc postdecembrist nu a existat viață democratică de partid, deși lozinca era
vânturată zgomotos de câte ori era cazul.
Așa a fost posibil faptul ca un latifundiar,
mare han, să sacriﬁce o țară pentru un interes propriu. Hanul a făcut gafa pentru că
nimeni nu a avut curajul, sau poate nu a intuit că grațierea pușcăriașilor este dincolo
de admisibil. Băieții de mingi („Ia aduceți
voi mingea aia care a sărit gardul și mai
aduceți și un pachet de țigări!”) au executat
orbește. Cel mai mic și-a înghițit slugărnicia. La o asemenea sﬁdare a unui popor întreg era necesară o reacție oﬁcială. A existat
din partea președintelui, dar și acesta din

neatenție, neînțelegere, sau prost sfătuit, a
călcat în ce nu trebuia. A fost o gafă ieșirea
lui pe stradă, ca manifestant. Un președinte
nu demonstrează împotriva inițiativelor guvernului său. Importantă însă a fost reacția
publică împotriva actului imoral al grațierii
pușcăriașilor și penalilor, plus modalitatea hoțească de promulgare. Doar hoții se
trezesc după ce cade întunericul și-și fac
treburile înainte de a se lumina. Actul de
solidaritate umană a fost impresionant și
a generat pe plan internațional o undă de
simpatie, îmbunătățind imaginea poporului
român. Dar imediat și de aceasta s-a proﬁtat. Este în afara oricărei îndoieli că apoi a
existat o coordonare profesionistă la nivel
de țară. Toată lumea știe că distrugerea economică și socială postdecembristă s-a datorat hoției și corupției. Actuala manifestare
populară nu a avut niciun scop politic, ea
a vizat un principiu, populația nemaisuportând corupția și iertarea corupților. Dar s-a
încercat manipularea populației în sens politic. Am auzit aberații la TV anti-Română
„ultima baricadă a administrației Obama”
și alte inepții, încercând să devieze reacția populară în sens proglobalist. Atât de
furibunzi sunt ţuţerii globalismului, încât
într-o emisiune cu „analiști” (sâc!), când

deșeuri neconforme. Tratatul
privind funcționarea Uniunii
Europene prevede că răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE
se poate concretiza atât în plata
unei sume forfetare, stabilită la
1,740 milioane de euro, cât și
a unor penalități achitate periodic și cuprinse între 2.000
și 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula
de la termenul de transpunere,
respectiv 14 februarie 2014.
De-a lungul timpului, Ministerul Mediului a punctat faptul
că responsabilitatea pentru închiderea depozitelor de deșeuri
aparținea, în totalitate, autorităților locale, iar sancțiunile
care ar ﬁ impuse de la Bruxelles vor ﬁ suportate de la bugetele locale. 

Gazele naturale,
mai scumpe

„În ceea ce privește prețul pentru gaze
naturale, de la 1 aprilie va ﬁ o modiﬁcare de
preț, pentru că Autoritatea calculează prețurile
pentru consumatorul casnic de gaze naturale
pe perioada aprilie al acestui an până în aprilie
anul următor, pe an gazier. Vom avea și procesul de ﬁnalizare a pieței reglementate pentru
gaze naturale și există posibilitatea ca în acest
sector să avem o ajustare în sensul creșterii
prețurilor, dar nu considerăm că ar putea să
ﬁ de 10%, considerăm tot la nivelul a câtorva
procente, până în 10%”, a declarat președintele ANRE. Calcularea prețului este legată de
liberalizarea piaței de gaze naturale, pentru
consumatorii casnici.
„De la 1 aprilie nu există un impact, pentru
că oricum începe sezonul cald și consumatorii
casnici nu consumă până în luna noiembrie,
deci este o perioadă de trecere de șase, șapte
luni în care vom avea timp să vedem care este
coșul de gaze naturale cel mai ieftin pentru
consumatorul casnic”, a mai precizat Havrileț.
Tot anul acesta s-ar putea mări și prețul energiei electrice, însă reprezentanții ANRE dau
asigurări că nu va ﬁ o creștere semniﬁcativă.
„În ultimii 3 ani de zile, ﬁecare ajustare aducea
un minus de 1-2%, a fost un trend de descreștere a prețurilor. Considerăm că va rămâne la
același nivel sau va ﬁ o ajustare tot de cel mult
1-2% în plus”, a spus Havrileț, care, totodată,
a criticat declarațiile făcute de reprezentanți ai
unor companii din domeniul energiei, conform
cărora prețurile la energia electrică ar putea
crește. „Acest tip de declarații nu sunt beneﬁce
pieței de energie electrică, putând să inducă
false date privind evoluția pieței. Noi considerăm că au dreptul să vină cu idei, cu propuneri
orice operator economic implicat în sectorul
energiei”, a conchis Havrileț. 

unul dintre ei a pomenit sintagma „interes
național” un cunoscut om, (cer scuze pentru
limbaj nu pot să-i spun decât gargaragiu) a
sărit ca ars: „Iar cu discursuri patriotarde?
Mai lăsați-le!” Intervenția manipulatorilor,
care încearcă să proﬁte de orice, creează
confuzie în înțelegerea fenomenelor sociale. Reacția aparent opusă, cea antiprezidențială, nu este nici principială, nici politică. Este reacția celor indirect interesați de
posibilitatea grațierii, de aceea îl atacă pe
președinte cu ură. Ei nu acceptă un dialog.
Ei doresc distrugerea stavilei aﬂate în calea
grațierii. În toată această vânzoleală gruparea cea mai jignită a fost imensa majoritate
a membrilor PSD, oameni cinstiți care nu
trebuie asimilați cu penalii care îi fac de
rușine. Cu cât o societate este mai săracă,
cu atât are mai mare nevoie de un partid de
stânga, iar macularea lui este o pagubă pentru respectiva societate. Din toată tărășenia
poporul român a ieșit cu o imagine mult îmbunătățită, dar conducerea țării a ieșit cu o
credibilitate mult șifonată, într-un context
internațional tot mai nesigur geopolitic, cu
vecinătăți tot mai dușmănoase. Șanse mari
nu există, pentru că selecția oamenilor de
decizie este făcută prin vot, iar populația, în
imensa ei majoritate incultă și manipulabi-

lă, alege cu hormonii și nu cu rațiunea. Așa
se face că în Parlament (pepinieră pentru
guvern) poporul român a ales pe lângă cele
peste 20 de persoane maculate penal, încă
43 de persoane de un nivel de te îngrozești
cine face legile în această țară. Deci, 43 de
deputați sunt: electrician, merceolog, tâmplar, suboﬁțer, tractorist, morar, muncitor
necaliﬁcat, etc..., etc.... Unii dintre ei, după
ce au ajuns mărunți lideri locali, s-au vopsit
cu un liceu, apoi mai puțini au reușit chiar
să-și cârpească o diplomă de licențiat la hiperfacultățile „democratice, libere și independente”. Pe lângă aceștia încă vreo două
domnișoare de 22 și parcă 24 de ani, care
se pricep.... la ce credeți că se pricep? Aceste aﬁrmații pot ﬁ veriﬁcate de către oricine
pe internet, pe site-urile Parlamentului. Pe
mâna cui a dat soarta țării Măria Sa Boborul, cel cu un nivel de cultură generală și
civilă... Deci toată lumea este de vină, de
la președinte, la mărunții hani, la popor, de
la popă la gropar. Ceea ce-i unește pe toți
aceștia este un învățământ demagogic. Nu
vom avea oameni pe care să ne putem baza
în această țară, până când învățământul va
ﬁ real, nemincinos și eﬁcient. Până atunci
suntem singura țară din lume în care știința
se face în pușcării. 

