
Protestul soferilor impotriva benzinarilor, pe net
Dupa ce mai bine de 50 de soferi au protestat in urma cu aproape doua saptamani impotriva pretului mare
al combustibilului, sibienii se pregatesc de o "miscare" mult mai mare, de aceasta data organizata
simultan la nivelul intregii tari. Cei care folosesc internetul utilizeaza toate mijloacele de socializare
pentru a face cunoscut protestul, in timp ce altii si-au lipit afise pe parbrize. Cu totii ii indeamna pe
ceilalti colegi de trafic sa nu alimenteze in zilele de 17, 18 si 19 ianuarie si, de asemenea, sa nu mai
cumpere altceva din benzinarii. "Nu mai cumparati nimic in afara de combustibil din benzinarii!!!!!! Nu
mai cumparati: suc, tigari, etc!!!!!!! Trimiteti si voi mesajul... poate o sa aiba vreun efect... Protestul de la
benzinarii - in zilele 17, 18 , 19 ianuarie - dragi romani, haideti sa nu ne mai lasam calcati in picioare de
benzinarii miliardari si sa-i facem sa vada ce inseamna sa piarda bani. Dupa asta, pretul benzinei/
motorinei va scadea. Sa nu intre nimeni in nicio benzinarie - pe 17-18-19 ianuarie. Sa mergem cu
autobuzul, cu bicicletele sau pe jos sau alimentati inainte. Amintiti-va de 21-22 Decembrie 1989 si
incercati sa faceti la fel! Dati mai departe acest mesaj sa ajunga in toata tara!", astfel arata mesajele de pe
site-urile de socializare. 
  
  Protest la bani marunti 
  
  in urma cu aproape doua saptamani, peste 50 de soferi s-au adunat in zona hipermarketului Kaufland si
au plecat in coloana spre benzinariile din oras. Au picurat benzina in rezervor, nu mai mult de 2 - 3 litri.
in schimb, pentru aceasta operatiune au stat la pompa mai bine de 10 minute fiecare. Dupa ce au terminat
de alimentat, soferii au blocat benzinaria pentru ca au stat sa curete geamurile. Ei au platit pentru
combustibil maximum 10 lei in monede de 1 ban, 5 bani si 10 bani. Ei au vrut sa protesteze astfel
impotriva scumpirii continue a combustibilului. 
  
  Romania este fruntasa in Uniunea Europeana, la scumpirea benzinei. Doar Grecia si Suedia au reusit sa
depaseasca cresterea record a pretului carburantilor cu care s-au confruntat romanii. in anul care tocmai
s-a incheiat, totalul scumpirilor a ridicat pretul benzinei cu 28%. Motorina s-a scumpit si mai mult in
2010 si a ajuns cu 34% mai scumpa fata de 2009. Anul acesta a inceput cu cresterea accizei la carburanti,
care a saltat preturile atat la benzina, cat si la motorina, cu aproape 6 bani pe litru. 
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