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"amară"

Pagina 3
Marți, 26 septembrie 2017
Nr. 7485
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Prima
licitaţie de
filatelie la
Artmark

Politica, o industrie care nu
mai apără interesele publice
Conf. dr. Andreea Paul (INACO)
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Curierul esenţial
EVENIMENT
UGIR sprijină societăţile
care difuzează presa scrisă.
PDP consideră că o parte din
problemele
comercializării
presei scrise se poate rezolva
prin promovarea unui proiect
de lege privind licenţierea societăţilor comerciale care o difuzează, proiect care va fi
depus la Guvernul României
în următoarele zile. Pag. 3

dizabilităţi!
Comisia
de
muncă şi protecţie socială din
Camera Deputaţilor a organizat, în 20 septembrie 2017, o
întâlnire cu reprezentanţii
ONG-urilor persoanelor cu dizabilităţi, pentru a discuta cu
privire la nemulţumirile acestora în legătură cu OUG
60/2017, care a intrat în vigoare la data de 1 septembrie
a.c. Pag. 5

FISCALITATE

ANALIZE
Raport ONU: 12 milioane de
oameni folosesc droguri injectabile. În ultimele două decenii, Biroul Naţiunilor Unite
privind Drogurile şi Criminalitatea a reprezentat centrul de
cercetare la nivel mondial privind oferta şi consumul de
droguri, sprijinind cooperarea
internaţională şi diseminând
informaţii cu privire la politicile, estimările, tendinţele şi
analizele referitoare la problematica drogurilor. Pag. 4
1% din companiile din România au venituri mai
mari decât restul de 99%.
,,Raportul privind distribuţia
averii mondiale, potrivit
căruia 1% din populaţie deţine
mai mult de jumătate din averea globală, adică e mai bogată decât restul de 99%, e
replicat şi la nivelul economiei româneşti.” Pag. 4

HUMAN RESOURCES
Salvaţi locurile de muncă
protejate ale persoanelor cu

Când poate (re)veni Fiscul
în control. ANAF surprinde
din nou firmele. Noua legislaţie permite ca organele fiscale să poată reveni în control
la o firmă după ce aceasta a
fost deja verificată. În plus, au
apărut reguli noi, în baza
cărora Fiscul poate verifica
persoanele fizice atunci când
sunt diferenţe mari între ceea
ce câştigă legal şi ceea ce cheltuiesc sau comparativ cu veniturile pe care estimează Fiscul
că le-ar încasa, de fapt, acea
persoană. Pag. 6

EXTERN
Scrutinul de duminică a reconfortat majoritatea Republicanilor
în
Senatul
Fran ţei. Majoritatea Senatului rămâne în posesia Dreptei
(Republicanii). 88% dintre senatorii care şi-au reprezentat
candidatura şi-au păstrat
locul, inclusiv preşedintele Senatului, Gérard Larcher. Pag. 8
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Deşi nu a livrat rezultatele aşteptate în
ultimele trei decenii, nu există nicio
responsabilitate faţă de rezultate şi nici
respect faţă de cetăţeni
Duopolul politic actual blochează
competiţia reală, independenţii nu au
şanse reale în politică
Resetarea integrală şi completă a
sistemului politic actual se impune
pornind de la reforma procesului
electoral, reforma guvernării, a finanţării
politicii şi prin reinventarea filantropiei
politice, nu prin paşi individuali sau prin
pansamente pe ici-colo
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V-aţi întrebat probabil, la fel ca şi
noi, de ce nu reuşim să construim un
spital, să rezolvăm problema şcolilor
sau a infrastructurii de 27 de ani? De
ce s-a ajuns la cea mai gravă
deprofesionalizare a decidentului
public şi politic din istoria României,
parcă la batjocură faţă de opinia
publică? Am găsit câteva răspunsuri
în urma unor lecturi recente foarte
interesante. Să nu ne spuneţi că sunt
unele oaze de profesionalism sau de
bune intenţii locale, căci ştim bine
asta, în tot spectrul politic - aici
abordăm funcţionarea sistemului
politic ca întreg care a eşuat în
livrarea rezultatelor mari, care a
dezamăgit cetăţenii şi i-a îndepărtat
de politică. Din păcate, aceste oaze nu
au puterea de a restabili un mediu
politic sănătos.
Politica românească este în
realitate o industrie privată
de câteva miliarde de euro, 2 >>
NU o instituţie publică.
Deşi nu a livrat rezultatele aşteptate
în ultimele trei decenii, nu există
nicio responsabilitate faţă de
rezultate şi nici respect faţă de
cetăţeni. Cu cât ai rezultate mai slabe,
cu atât eşti mai promovat în politică
dacă serveşti interesele economice
private ale grupării.
Partidele politice nu vor soluţii şi
acţiuni reale - ele resping oamenii bine pregătiţi profesional şi numesc
prostovani -, dar vor probleme permanente nesoluţionate şi catastrofe
pe marginea cărora să se certe în
spaţiul public, mimând politica şi
interesul cetăţeanului. Aşa au apărut
sinecurile politice şi aşa s-a creat un
sistem aiuritor şi complet necompetitiv de salarii privilegiate şi pensii
speciale pentru clientela directă politică care nu se mai corectează de ani
buni, ci se tot înrăutăţeşte.
Avem doi mari jucători politici
care îşi urmăresc propriile interese
private şi nu interesul public duopolul politic actual blochează
competiţia reală, independenţii nu au
şanse reale în politică, iar compromisul între cei doi actori mari
politici apare doar atunci când se
întăreşte duopolul politic, pentru
interesul cetăţenilor nici vorbă (vezi
cazul clar al alegerilor primarilor
dintr-un singur tur - un viciu grav de
democraţie şi reprezentare).
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