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Statistica a ajuns
sub conducere politică
Mădălin Iulian Mihai
Guvernul a hotărât, joi, ca Institutul Național de Statistică să
treacă în subordinea Guvernului
şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al
Guvernului, măsură ce era deja
aprobată prin OUG de la începutul anului 2017. Până acum, INS
se afla în subordinea guvernului,
dar era coordonată doar de secretarul general al Guvernului,
fără ca prim-ministrul să fie implicat în coordonarea acestei instituții.
”Având în vedere O.U.G nr.
1/2017 pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative care modifică articolul 1 din O.U.G nr.
40/2016, se impune modificarea
art. 1 alin. (1) din H.G. nr.
957/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, în sensul că Institutul Naţional de Statistică se
organizează şi funcţionează în
subordinea Guvernului şi în coordonarea
prim-ministrului,
prin Secretariatul General al Guvernului”, se arată în nota de
fundamentare a proiectului de
hotărâre de Guvern.
Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a precizat joi,
după ședința Executivului, că
modificările HG referitoare la
INS nu vizează trecerea institutului în subordinea premierului,
acest lucru fiind deja prevăzut, ci
amortizarea legislaţiei și actualizarea căr- 6 >>
ții funciare.
Aş face o corectură - nu putem
spune că trece în subordinea premierului. În legislaţie, Institutul
Naţional de Statistică era în coordonarea premierului şi înainte. Ce
s-a întâmplat prin această modificare? Sunt două aspecte. În primul
rând este vorba despre o armonizare legislativă, adică se pune în
acord hotărârea de guvern privitoare la INS cu OUG 1/2017. În al
doilea rând, este vorba despre o
actualizare a cărţii funciare”, a
precizat purtătorul de cuvânt al
Executivului, Nelu Barbu.

Hidroelectrica estimează
pentru acest an venituri mai
mici cu 3,5%, de 3,19 mld. lei
Producătorul de energie Hidroelectrica, una dintre cele mai
profitabile companii de stat, estimează pentru acest an venituri
totale de 3,19 miliarde lei, cu 3,5%
mai mici faţă de veniturile preliminate pentru 2017, şi pregăteşte
investiţii de 490,58 milioane lei în
acest an, potrivit unor documente
ce urmează a fi aprobate în Adunarea Generală a Acţionarilor din
4 mai, conform news.ro.
De asemenea, societatea şi-a
bugetat un profit brut de 937,16 milioane lei în acest an, de 1,7 ori mai
puţin faţă de anul 2017, când a în-

cheiat cu un profit brut estimat de
1,6 miliarde lei, potrivit Hotnews.
De asemenea, cheltuielile totale sunt bugetate la 2,26 miliarde
lei, în creştere cu aproape 32% faţă
de anul trecut. Principalele motive
care stau la baza acestei majorări
sunt: provizioane aferente
abandonării 4 >>
unor investiţii istorice
cu funcţiuni complexe, în vederea
listării companiei, dar şi ca urmare a creşterii salariilor cu 80,12
milioane lei, datorită negocierii
unui nou contract colectiv de
muncă pe o perioadă de doi ani.
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Raluca Turcan: Începând de astăzi,
specialistul în economie Viorica Dăncilă va
aviza toate comunicatele INS.
Mircea Coşea: În momentul în care statistica,
un element de valoare obiectivă și
independentă al economiei, este trecută în
subordinea Guvernului, este imposibil să nu
existe o suspiciune în legătură cu
corectitudinea datelor statistice.

