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COTAR: Gratuitatea transportului cu trenul pentru studenti este ilegala;MFP
trebuie sa verifice modul de acordare a subventiilor
Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din România (COTAR) sustine ca gratuitatea
transportului cu trenul pentru studenti este ilegala si solicita lamuriri din partea Ministerului Finantelor
privind modul de acordare a subventiilor si decontarea biletelor pentru transportul feroviar al studentilor.
De asemenea, reprezentantii COTAR sunt nemultumiti de faptul ca gratuitatea studentilor se aplica doar în cazul
transportului feroviar, nu si pentru cel rutier sau naval si ce sa se faca publice datele unui control referitor la
gratuitatea oferita studentilor.
"Consideram ca aceasta gratuitate este nelegala si se aplica discriminatoriu, doar transportului pe calea ferata, atât
pentru CFR Calatori, cât si pentru operatorii privati, excluzând, însa, transportul rutier sau naval, desi sunt zone
din tara în care studentii nu ar putea ajunge cu trenul. Consideram, asadar, ca strategia lansata la începutul acestui
an are scop politic, targetul fiind sustinerea anumitor categorii de transportatori si obtinerea de avantaje banesti din
banii publici", se precizeaza într-un comunicat al confederatiei sindicale remis joi.
Pe de alta parte, COTAR solicita o verificare referitoare la subventia de 80% acordata transportului feroviar doar
pentru "obtinerea de fonduri de la bugetul de stat".
"Pe de alta parte, cerem o verificare referitor la subventia de 80%, acordata, de asemenea, doar transportului
feroviar, subventie care are ca target, de asemenea, obtinerea de fonduri de la bugetul de stat, având în vedere
faptul ca se aplica indiferent daca locurile din garnitura de tren sunt ocupate sau nu", se mai mentioneaza în
comunicat.
În acest context, COTAR doreste sa i se comunice când a fost efectuat ultimul control din partea Directiei
Generale Antifrauda Fiscala, ANAF, Directia de Control, sau Curtea de Conturi, în cadrul companiilor feroviare ce
primesc ajutoare banesti nejustificate de la bugetul statului.
"Având în vedere faptul ca gratuitatea acordata celor 450.000 de studenti se face fara a se putea tine o evidenta
reala a biletelor cumparate, 'fara numar', este clar ca se pot emite tichete de calatorie pentru aceasta categorie, tot
'fara numar' si fara a se putea verifica vreodata daca operatiunea este fictiva ori reala, în lipsa încasarilor, oricât de
mici, în casierie, pentru fiecare bilet. Astfel, dl. Ionut Misa (ministrul Finantelor n.r.) este obligat de functia pe
care o detine sa sesizeze organele de urmarire penala, pentru a stabili cine a lasat aceste brese si în ce scop", se
mentioneaza în documentul citat.
COTAR este o organizatie patronala reprezentativa la nivel national a transportatorilor rutieri de persoane, scolilor
de conducatori auto, a transportatorilor în regim de taxi si închiriere, precum si a service-urilor auto din România,
având o structura federativa, cu personalitate juridica, independenta, nonprofit, nonguvernamentala si apolitica.
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