
Vânzările Dacia prind
viteză... în Franța

Înmatriculările Dacia în Franţa au crescut
cu 18,9% în primele opt luni din 2014, faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut, la 74.688
unităţi, avansul mărcii româneşti fiind depăşit
doar de Lancia şi Jeep. Piaţa auto franceză a
crescut cu 1,3%, la aproape 1,43 milioane
vehicule comercializate, faţă de puţin peste
1,4 milioane în aceeaşi perioadă a anului
trecut, potrivit datelor prezentate ieri de
Asociaţia Constructorilor Francezi de
Automobile (CCFA). Cota de piaţă a Dacia în
Franţa a urcat astfel la 5,25%, de la 4,47% în
primele opt luni ale anului trecut. Dacia
Sandero se află în topul 10 al celor mai bine
vândute modele din piaţa franceză, cu 25.755
de unităţi comercializate şi o cotă de piaţă de
2,7%. (P.N.)

ANAF a confiscat banii
din conturile lui
Voiculescu

După ce a fost condamnat la zece ani de
închisoare în controversatul dosar “ICA” și
încarcerat, Dan Voiculescu a rămas și fără
sume importante de bani. Ieri, Agenția
Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a
confiscat omului de afaceri toți banii din
conturi, ca urmare a deciziei Curții de Apel
București. „Noi, prin cele două unităţi
teritoriale, Administraţia Sectorului 1 şi
Administraţia Judeţului Ilfov, am demarat
procedurile de executare şi ducere la
îndeplinire a dispoziţiei deciziei instanței. Le
raportăm periodic anchetatorilor, inclusiv
procurorilor Direcției Naționale Anticorupție,
care au instituit mare parte din măsurile
asigurătorii, privind stadiul ducerii la
îndeplinere a acestor dispoziții”, a declarat

preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu.
Precizăm că instanța a decis confiscarea
penthouse-ului din șoseaua Kiseleff al lui Dan
Voiculescu, estimat la 250.000 de euro,
3.515.756,4 dolari, plus TVA-ul aferent, ce
reprezintă chiria pe care acesta a încasat-o
în baza contractului de închiriere a spaţiului
Grivco de către Romtelecom, dar și
confiscarea unor sume de bani pe care
Voiculescu le are în conturi, pâna la suma de
15 milioane de lei, la BRD, şi până la cinci
milioane de lei, la RBS Bank. Tot ieri, o
comisie din cadrul Penitenciarului Rahova a
decis ca Dan Voiculescu să execute
pedeapsa de zece ani în regim închis, dar nu
a stabilit închisoarea în care acesta va fi
transferat. (C.C.)
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„INCOMPETENțĂ GROSOlANĂ”
NU A FĂCUT NIMIC PENTRU A SAlVA UN BĂRBAT PRĂBUȘIT lA PĂMâNT

Asistenta care a lăsat,
practic, un bărbat să
moară pe faleza din

stațiunea Mamaia, în zona
Melody, neîncepând manevrele
de resuscitare, și-a motivat lipsa
de reacție spunând că s-a
intimidat din cauza trecătorilor
care se adunaseră în jurul
pacientului. „Este o incompetență
grosolană a asistentei. Am
analizat în detaliu cazul de
sâmbătă seară, din stațiunea
Mamaia, și am constatat că
maniera în care asistenta s-a
comportat este inacceptabilă. Ea
nu a aplicat procedurile pe care
ar fi trebuit să le urmeze în
aceste cazuri. În timpul discuțiilor
pe care le-am purtat, și-a motivat
lipsa de reacție prin faptul că o
persoană din mulțime i-a spus că
bărbatul era mort de o oră și că
s-a intimidat din cauza mulțimii.
Asistenta nu trebuia să se ia
după declarațiile martorilor, ea
trebuia să își facă meseria. Dacă
la acest caz s-a intimidat,
înseamnă că ea se poate intimida
oricând, iar acest lucru este
inacceptabil. Era angajată de
peste trei ani la noi și trebuia să
știe ce are de făcut. Ca urmare a
acestor nereguli, a fost luată
decizia desfacerii contractului de
muncă“, a declarat directorul
Serviciului de Ambulanță
Județean (SAJ) Constanța, dr.
Vasile Popescu. În momentul în
care a aflat că urmează să fie
concediată, angajata SAJ și-a

înaintat demisia. Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali
din România a fost sesizat de
jurnaliști în legătură cu acest caz
extrem de grav, iar conducerea
forului profesional a anunțat că
va sesiza comisia juridică pentru
a demara o anchetă. Asistenta
medicală riscă, astfel, să rămână
fără dreptul de liberă practică.

n „A ZIS CĂ O DOARE ÎN
FUND“ n Tragedia în urma căreia
un bărbat și-a pierdut viața a avut
loc sâmbătă seară. Mai mulți
martori au apelat linia unică 112 și
au cerut ajutor, spunând că un
bărbat, în vârstă de 62 de ani, a
căzut la pământ fără suflare.
„Stătea pe bancă și s-a prăbușit,
dintr-o dată, cu borseta sub

dânsul. Era singur“, a declarat o
femeie. Oamenii au povestit
revoltați că echipajul SAJ
Constanța trimis la fața locului a
ajuns foarte târziu. „Au venit după
o oră. Dacă ajungeau mai rapid, l-
ar fi putut salva“, au spus oamenii
adunați pe faleză. Aceștia susțin
că și comportamentul asistentei
care a intervenit a lăsat mult de
dorit, ei acuzând-o că le-a vorbit
urât în momentul în care i-au cerut
să facă ceva pentru a salva
victima. „A venit doamna de la
Ambulanță după 45 de minute și
au stat și se uitau la el. I-au adus o
pătură... A zis că o doare în fund,
că ea e asistentă și nu poate să
acorde primul ajutor. De ce au
trimis-o pe ea și nu a venit
SMURD-ul?“, s-a întrebat un tânăr

care a asistat la întâmplare. „Așa
ai zis, că te doare în fund. Te-a
auzit toată lumea! Să pățești și tu
la fel, să vezi cum e! Trebuia să
vină SMURD-ul. Ați ieșit și voi de
pe băncile școlii și gata! Ai fost
filmată când ai zis că te doare în
fund că a murit acest om!“, i-au
strigat turiștii asistentei. După alte
20 de minute, în zonă a ajuns un
echipaj SMURD, care a început
manevrele de resuscitare. Odată
ce medicii au obținut puls, au
transportat pacientul la Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Constanța. Din păcate, însă,
bărbatul a murit câteva zeci de
minute mai târziu.
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Asistenta-spectator 
de la Ambulanță, demisă

Un alt echipaj de la Ambulanță a fost chemat la fața locului și a început manevrele de resuscitare. Prea târziu...

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan
Nicolescu, va propune autorităților de la
Bruxelles ca prețul gazelor interne pentru
populație să nu mai crească până la 1 iulie
2016, iar perioada de liberalizare să se
prelungească până la 1 iulie 2021, față de 31
decembrie 2018, cum prevede calendarul
aflat în prezent în vigoare, potrivit unui
comunicat al ministerului de resort.
Departamentul pentru Energie a lansat ieri o
consultare publică referitoare la situația
prețului gazelor naturale plătite de populație.
Răspunsurile sunt așteptate până la 15
septembrie și, în funcție de rezultate, instituția
va propune un set de măsuri. „După cum se
poate vedea în analiza noastră, calendarul de
liberalizare negociat de Emil Boc a luat-o cu

mult înaintea veniturilor populației. Creșterea
prețului gazului produs în România,
prognozată pentru 1 octombrie, nu va mai
avea loc din motive tehnice, însă cred că
populația României are nevoie de un
repaus mult mai mare, cel puțin până la 1
iulie 2016. Intenționez să negociez asta cu
cei de la Bruxelles. Avem argumente în
legătură cu nivelul de trai al populației, dar
și cu situația din alte state membre ale
Uniunii Europene“, a declarat ieri ministrul
Energiei, Răzvan Nicolescu. Potrivit
calendarului de liberalizare asumat de
România în 2012 în fața FMI și Comisiei
Europene, prețul gazelor pentru populație ar
fi trebuit să se majoreze cu 3%, la 1
octombrie 2014. Prețul pentru consumatorii

casnici ar fi urmat să fie complet liberalizat la
31 decembrie 2018, potrivit aceluiași
calendar. „Îmi voi folosi toată credibilitatea pe
care o am la Bruxelles pentru a impune în
România condiții mai bune pentru populație
decât cele negociate în 2012. Este absolut
nevoie să facem acest lucru pentru că, altfel,
prețul gazului produs în România va crește cu
peste 40%, până la 1 iulie 2016“, a conchis
Nicolescu. Câștigul salarial mediu net a scăzut
de la 1.697 lei în decembrie 2012 la 1.687 lei în
iulie 2014, în vreme ce prețul final al gazelor
pentru populație a crescut de la 98,24 la
113,78 lei/MWh.
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Scumpirea gazelor, amânată cu încă 2,5 ani?

CERERE DE ElIBERARE RESPINSĂ

Mircea Băsescu rămâne în
spatele gratiilor. Fratele
președintelui statului nu a reușit
să-i convingă ieri pe judecători să
îl trimită în arest la domiciliu.
Tribunalul Constanța i-a respins
acestuia cererea de eliberare, însă
decizia nu este definitivă și poate fi
contestată la instanța superioară.
Potrivit avocatului lui Mircea
Băsescu, Nelu Tașcă, este pentru
a doua oară când formulează o
astfel de solicitare. Procesul a
durat aproape o jumătate de oră,
iar magistratul învestit cu
soluționarea cauzei nu a avut
nevoie de mai mult de 20 de
minute pentru a lua decizia de a-l
menține în arest preventiv pe
Mircea Băsescu. La ieșirea din
clădirea Palatului de Justiție, din
Constanța, avocatul Nelu Tașcă a

declarat că procedura de cameră
preliminară din dosarul în care
clientul lui este acuzat de trafic de
influență, etapă procesuală
anterioară începerii unui proces,
este aproape de final. Ca de
fiecare dată, el a atacat
înregistrările care-l incriminează pe
clientul său, deși judecătorii
Tribunalului București au hotărât
că filmulețele respective pot fi
folosite ca probe în dosar. „Am
invocat excepții cu privire la
mijloacele probatorii. Iar aici mă
refer la acele înregistrări depuse la
dosar (filmările cu camera ascunsă
făcute de rudele lui Bercea
Mondial - n.r.), care, după părerea
mea, nu sunt autentice și, deci, nu
pot fi verificate și nu pot fi luate în
seamă de judecători. De
asemenea, nu pot fi primite

declarațiile martorilor, întrucât nu
se coroborează cu înregistrările
depuse la dosar. Pe cale de
consecință, neavând aceste
argumente, dosarul trebuie restituit
la Direcția Națională Anticorupție
București, în vederea continuării
cercetărilor. Soluția corectă ar fi să
se întoarcă la Parchet!”, a susținut
avocatul Nelu Tașcă. 

n POVESTEA ȘPĂGII n
Amintim că în același dosar este
anchetat și complicele lui Mircea
Băsescu, Marian Căpățână, fostul
președinte al PDL Drăgănești-Olt.
Conform rechizitoriului, Mircea
Băsescu este acuzat că, în
perioada 20 februarie 2011 - 22
februarie 2012, a primit 250.000 de
euro de la Florin Anghel, fiul lui
Bercea Mondial, prin intermediul
fostului președinte al PDL

Drăgănești-Olt, Marian Căpățână,
lăsând să se creadă „că are
influență asupra magistraților și că
poate obține o situație favorabilă
pentru tatăl denunțătorului: fie
condamnarea la o pedeapsă mai
mică, fie punerea în libertate”,
după cum se arată într-un
comunicat de presă remis de DNA.
Ulterior, pentru că Bercea Mondial,
arestat după ce și-a înjunghiat un
nepot, nu a fost pus în libertate,
Florin Anghel i-a mai dat lui
Căpățână 350.000 de euro, în
același scop. Procurorii spun că
intermediarul șpăgii a considerat
că ultima sumă primită i se cuvine,
deoarece „a mijlocit remiterea
banilor”, și a băgat-o în buzunar.
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Mircea Băsescu vrea restituirea dosarului la DNA București

Avocatul Nelu Tașcă, apărătorul lui Mircea
Băsescu: „Am invocat excepții cu privire la mijloacele
probatorii. Iar aici mă refer la acele înregistrări
depuse la dosar (filmulețele făcute cu camera
ascunsă de rudele lui Bercea Mondial - n.r.), care,
după părerea mea, nu sunt autentice și, deci, nu pot
fi verificate și nu pot fi luate în seamă de judecători”


