Gadgeturile și hainele
cumpărate online, cele
mai transportate produse

Liderul republicanilor le spunea
congresmenilor că probabil
„Putin îl plătește pe Trump”

Pagina 6
Vineri, 19 mai 2017
Nr. 7399
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Transporturile pregătesc
amenzi pentru Uber?

Ajutoare de stat
pentru investiţii
în porturi și
aeroporturi
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Afrodita Cicovschi
Șoferii care efectuează transport de mărfuri sau persoane
fără a deţine autorizaţie de taxi
valabilă ar putea fi amendaţi pe
loc de către organele de control,
dacă proiectul de ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de
taxi și în regim de închiriere - elaborat de Ministerul Transporturilor - va fi adoptat.
Măsura ar putea viza inclusiv
transporturile efectuate cu ajutorul platformei Uber.
„Prin modificarea propusă se
determină claritatea sancţiunii
prevăzute în textul Legii nr.
38/2003, astfel încât se creează
posibilitatea sancţionării, respectiv a combaterii activităţilor ilicite de transport fără a se deţine
autorizaţie taxi valabilă. Aplicarea sancţiunii se va putea face direct de către organele de control,
fără a mai exista obligativitatea
constatării în prealabil a caracterului repetat al faptei”, se arată în
nota de fundamentare
a proiectului de Ordo- 3 >>
nanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de
taxi și în regim de închiriere.
În motivarea actului normativ se arată că „Legea nr.38/2003
privind transportul în regim de
taxi și în regim de închiriere nu
prevede o sancţiune clară pentru
cei care desfășoară activitate de
transport în regim de taxi fără
autorizaţie taxi valabilă, aspect
care creează posibilitatea derulării unor activităţi de transport ilicit”.
Iniţiatorii au constatat dificultatea aplicării de către organele de control a uneia din
sancţiunile prevăzute de Legea
nr.38/2003, „ca urmare a imposibilităţii demonstrării caracterului repetat al faptei prin care se
efectuează transport fără a se deţine autorizaţie taxi valabilă”.
„Prin urmare, această situaţie
existentă creează premisele desfășurării activităţilor de transport
neautorizat,
fără
posibilitatea combaterii prin aplicarea sancţiunii corespunzătoare”, se arată în documentul
citat.
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FGA nu mai primește cereri
de deschidere a dosarelor
de daună pentru Carpatica
Asig. În cazul cererilor de
plată, potenţialii creditori mai
pot depune cereri de plată
până la data de 16.06.2017 2017
sau în termen de 90 de zile de
la data nașterii dreptului de
creanţă, atunci când acesta s-a
născut ulterior. Pagina 2

Maya Asaba, din nou în
România. Fiind prezentă la
Festivalul Culturii Japoneze,
în organizarea Centrului de
studii
româno-japoneze
„Angela Hondru”, Maya Asaba
și al ei shamisen se află pentru
a doua oară în România, ceea
ce dovedește că a îndrăgit
publicul de aici. Pagina 5
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MAE: Personalul navigant
din Grecia continuă greva.
Toate navele vor rămâne
ancorate în porturi până
vineri la ora 24.00. Ministerul
anunţă
cetăţenii
români
afectaţi
că
pot
solicita
asistenţă
consulară
la
numerele de telefon ale
Ambasadei României la Atena.
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Şase
noi
magazine,
inaugurate în două mall-uri
din Bucureşti. dm drogerie
markt, Hippoland şi Nissa au
completat mixul de chiriaşi al
Bucureşti Mall în decursul
anului curent, iar la Plaza
România, clienţii îşi pot face
cumpărăturile
în
noile
magazine Triumph şi dm
drogerie markt şi pot apela la
o nouă sucursală a Băncii
Transilvania. Pagina 6

IT & C
Tehnologia
blockchain
pătrunde mai adânc în
industrie. EY a lansat EY Ops
Chain, prin care lărgește aria
de utilizare a tranzacţiilor
online securizate de tip
blockchain. Folosind EY Ops
Chain, companiile își pot
simplifica
managementul
lanţului de aprovizionare și
pot
integra
contractele
digitale, pot avea acces la
informaţii despre inventar și
logistică, la preţuri, facturare
și plăţi. Pagina 4

Spionii
israelieni
sunt
supăraţi pe președintele
SUA.
Conform BuzzFeed
News, oficialii israelieni spun
că „cele mai rele temeri ale lor
au fost confirmate“. Este
vorba de informaţia conform
căreia ISIS ar plănui plantarea
de bombe în laptop-uri
transportate
cu
avionul.
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Farpoint, cel mai așteptat
titlu exclusiv PlayStation
VR, este acum disponibil.
PlayStation
schimbă
standardul pentru titlurile
first-person shooter special
create pentru VR și lansează
unul dintre cele mai așteptate
jocuri
ale
momentului,
Farpoint, împreună cu un nou
controller special creat pentru
sistemul
PlayStation
VR.
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Președintele Braziliei a fost
înregistrat aprobând acte
de corupţie. Înainte de a fi
condamnat la sfârșitul lunii
martie la 15 ani de închisoare
pentru corupţie, Cunha, în
trecut unul dintre cei mai
influenţi oameni politici din
Brazilia, a acţionat pentru
destituirea fostei președinte
de stânga, Dilma Rousseff.
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Un proiect de ordonanţă de urgenţă prevede
că cei care transportă mărfuri sau persoane
fără autorizaţie de taxi valabilă pot fi
amendaţi pe loc
Iniţiatorii au constatat dificultatea aplicării
de către organele de control a uneia din
sancţiunile prevăzute de Legea nr. 38/2003,
„ca urmare a imposibilităţii demonstrării
caracterului repetat al faptei prin care se
efectuează transport ilegal”
În aprilie, transportatorii au protestat în faţa
Guvernului, cerând eliminarea pirateriei de
pe piaţă, desfășurată în special prin
platforma Uber
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