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Antreprenorii se opun introducerii răspunderii penale pentru neplata impozitelor

Pe cine ar putea băga în pușcărie
nevinovat noul proiect al Finanțelor

Trei sferturi din antreprenori sunt
împotriva introducerii răspunderii
penale pentru neplata impozitelor,
potrivit sondajului derulat de
Consiliul Naţional pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, după ce
ministrul de Finanțe a depus un
proiect de lege controversat care
prevede pedeapsă cu închisoarea
de la 1 la 6 ani pentru cei care nu
virează la timp contribuțiile aferente
pensiilor, salariilor, drepturilor de
autor etc. “Nu numai oamenii de
afaceri sunt în pericol de a intra la
puşcărie, ci toţi cetăţenii acestei ţări,
chiar şi pensionarii. Aici regăsim şi
impozitele pe veniturile din pensii,
regăsim CAS-uri, impozite pe venit
etc. Dacă eşti un sportiv şi ai
realizat venituri pe care poate nu le-
ai încasat, că nu le încasezi imediat,
dar nu ai plătit taxele şi impozitele,
eşti pasibil de a intra în închisoare”,
a arătat Florin Jianu, preşedintele
CNIPMMR. Citiți în pagina 5 care
sunt categoriile pasibile de pușcărie
pentru că nu au plătit impozite pe
sume pe care NU le-au încasat.
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Ediţia a VII-a vine cu o premieră 

Incident cu
caracter rasist în
partida dintre
Universitatea
Craiova şi FC
Viitorul Constanţa,
scor 3-1, disputată
luni seară, în
Bănie, în etapa a
11-a a Ligii 1 la
fotbal, Nicuşor
Bancu adresându-i
cuvinte obscene lui
Bradley De Nooijer.
„A fost o altercaţie
şi Bancu i-a spus
lui Bradley De Noojier: Du-te în aia
mă-tii de negru împuţit! I-am spus
arbitrului că nu este normal să se
întâmple aşa ceva”, a declarat Cătălin
Anghel. Iar căpitanul Viitorului,
Bogdan Ţîru, a spus imediat după
joc, la Digi Sport: „Nu se poate ca un

căpitan de echipă să îi spună lui
Bradley „cioară împuțită”, mă
scuzați”. Bancu a afirmat că nu mai
ştie ce a spus, dar şi-a cerut scuze.
Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării s-a autosesizat și va
analiza acest caz.

Acuze pentru Bancu, căpitanul Universităţii Craiova
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În România, locuinţele sunt ameninţate
de o multitudine de riscuri. În primul
semestru al acestui an, numărul
intervenţiilor pentru limitarea/
înlăturarea efectelor inundaţiilor a
crescut cu 46% faţă de aceeaşi
perioadă din 2018, ajungând la 3.227
de cazuri. În urma acestora, au fost
distruse, avariate sau inundate 1.253

de locuinţe. În aceeaşi perioadă s-au
înregistrat 17 alunecări de teren.
Dincolo de aceste aspecte, există
dovezi că schimbările climatice se
manifestă şi la nivelul ţării noastre,
provocând fenomene meteorologice
extreme. Ce puteți face, în aceste
condiții pentru siguranța locuinței?
Detalii în pagina 3.

“Octombrie - Luna Asigurărilor 
de Locuinţe”

Cuvinte cu caracter rasist
adresate unui jucător de la Viitorul
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Proiectul Ministrului Teodorovici ar putea băga în pușcărie conducerile companiilor de stat veșnic
datoare... la stat, sau chiar și miniștri acolo unde companiile sunt subordonate direct ministerelor

Bradley
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