
<b>2.000.000.000 $ datorii la buget</b>
Un grup de 519 mari companii romanesti au datorii restante catre bugetul de stat care depasesc 69. 000
miliarde de lei (peste doua miliarde dolari). Suma " bate"  lejer deficitul bugetar al Romaniei din acest
an, de 49. 809 miliarde lei. Din lista prezentata ieri de generalul Niculae Plaiasu, secretarul de stat care
coordoneaza departamentele de control ale Finantelor, reiese ca Fiscul a cerut, in multe cazuri critice,
executarea silita, ceea ce ar putea fi o surpriza pentru multi dintre datornici. In aceasta situatie este
Rompetrol Rafinare, compania care opereaza rafinaria Petromidia, care detine detasat primul loc in topul
marilor datornici, cu suma de 11. 585 miliarde de lei. " Petromidia a achitat, in aprilie, circa 1. 000 de
miliarde de lei numai sub forma de accize" , spune generalul Plaiasu. " Probabil ca si ei cauta solutii in
privinta datoriilor. Oricum, trebuie sa apreciem efortul lor, pentru ca este important sa incasezi 1. 000 de
miliarde de lei intr-o singura luna din accize" , a declarat Plaiasu. Procedurile de executare silita nu
inseamna ca Fiscul a trimis portareii la usa companiilor si a sigilat-o, spun juristii. " Cea mai eficienta
rezolvare este poprirea pe conturile companiilor" , ne-a explicat Arin Stanescu, presedintele comunitatii
lichidatorilor din Romania. " E destul de stinjenitor pentru firmele carora Fiscul le pune poprire pe
conturi pentru ca atunci si banca isi revizuieste atitudinea fata de acestea" , a adaugat Stanescu. La o
prima lectura a listei marilor datornici, constatam ca suma datoriilor e mai mare acolo unde statul a fost
sau este inca stapin pe situatie. Pe locurile urmatoare in clasamentul datornicilor se situeaza Compania
Nationala a Huilei, cu 6. 634 de miliarde de lei, si Compania Nationala a Lignitului Oltenia, cu 3. 980 de
miliarde de lei. Fiscul a afisat si suma istorica a datoriilor pe care marii contribuabili au mostenit-o. Nu
trebuie uitat ca, anul trecut, Finantele au declansat o campanie de recuperare a arieratelor, in cadrul
careia, firmele s-au bucurat de stergerea unor majorari si penalitati, deci situatia publicata ieri este "
curatata"  de o parte insemnata din datorii. Datorii de ordinul zecilor si sutelor de miliarde de lei provin si
de la companii private. Fie ca sint politicieni cu afaceri notorii, fie afaceristi ale caror legaturi cu lumea
politica nu mai reprezinta pentru nimeni un secret, partea " VIP"  din economie are si ea un rol important
in impovararea bugetului cu datorii. 
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