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Moody’s: Suspendarea
preºedintelui a amplificat
temerile pieþei
l Incertitudinile ar putea persista pânã la toamnã

E venimentele recente din
România au amplificat te-
merile din piaþã cã turbu-

lenþele politice ar putea pune în
pericol consolidarea fiscalã din ul-
timii trei ani, iar incertitudinile ar
putea persista chiar pânã dupã ale-
gerile din toamnã ºi vor afecta,
probabil, reformele structurale,
potrivit Moody’s.

Agenþia de rating se referã la sus-
pendarea preºedintelui ºi convoca-
rea referendumului pentru demitere,
pe 29 iulie.

Moody’s atribuie României ra-
tingul de credit “Baa3", cel mai
slab din categoria activelor reco-
mandate pentru investiþii pe ter-
men lung. Agenþia a înrãutãþit la
sfârºitul lunii iunie perspectiva ra-
tingului României pentru datoriile
pe termen lung în valutã ºi lei de la
stabilã la negativã, din cauza riscu-
rilor legate de expunerea la zona
euro, prin canale comerciale, de in-
vestiþii ºi financiare.

Agenþia noteazã, în analiza pre-
zentatã ieri, cã incertitudinile din
piaþã au determinat deprecierea leu-
lui cu peste 2% în luna iulie, cea mai
puternicã scãdere înregistratã “pe
pieþele emergente comparabile” în
aceeaºi perioadã.

Deprecierea monedei naþionale a
provocat creºterea costurilor de
finanþare ale Guvernului, majorând cos-
turile de credit ºi de rambursare a dato-
riilor pentru “toþi debitorii români”, re-
marcã Moody’s.

(continuare în pagina 14)

Delegaþia FMI, CE
ºi a Bãncii Mondiale îºi
amânã vizita în România
Delegaþia comunã a FMI, a Comisiei

Europene (CE) ºi a Bãncii Mondiale,

care urma sã îºi înceapã misiunea la

24 iulie, va sosi în þara noastrã în

sãptãmâna care va urma referendu-

mului pentru demiterea preºedinte-

lui, a declarat premierul Victor Pon-

ta. Domnia sa a afirmat: “Delegaþia

Fondului Monetar Internaþional, Co-

misiei Europene ºi a Bãncii Mondiale

se va afla în România în sãptãmâna

imediatã dupã referendum. Bineînþe-

les cã s-a amânat pentru cã delega-

þiile FMI ºi CE au considerat întotdea-

una cã nu trebuie sã vinã în campanie

electoralã. Sãptãmâna 22-29 este

ultima sãptãmânã de campanie elec-

toralã”.

O ofertã de angajare pentru
Antonescu ºi Bãsescu
Voiam sã fiu ºi eu deºtept ºi

sã arãt cum ne facem de râs
cu minciunile preºedintelui

Antonescu ºi ale lui Ponta.
Când tocmai mã aºezasem la scris,

numai ce-mi apare celãlalt preºedin-
te, Bãsescu, spunând la televizor:

“Crin Antonescu a anunþat cã nu
existã nicio listã cu solicitãri de la
Comisia Europeanã.

În aceeaºi zi, dar mai pe searã, pri-
mul-ministru spunea cã existã o listã
cu 11 solicitãri ºi mai fãcea o preci-
zare, cã a ºi rãspuns Comisiei.

Astãzi la prânz, purtãtorul de
cuvânt al CE informa cã nu a primit
niciun rãspuns oficial de la Guvernul
României legat de cele 11 solicitãri
care vizau douã domenii, responsa-
bilitatea funcþionãrii instituþiilor sta-
tului ºi funcþionarea justiþiei.

Privind aceste declaraþii, nu poþi sã
tragi decât niºte concluzii neplãcute:
prima ºi cea mai grea e cã oamenii
aceºtia doi se mint între ei, nu-mi ex-
plic altfel cum preºedintele interimar

spune cã «nu avem nicio solicitare»
iar premierul spune «avem»; a doua
concluzie e cã oamenii aceºtia îi mint
ºi pe români, ºi pe partenerii noºtri
europeni, Comisia Europeanã.”

Bãsescu mi-a luat vorba din gurã.
Nu era cine ºtie ce deºteptãciune,

dar la atât mã dusese capul, iar el
mi-a confiscat comentariul.

Bun.
OK.
ªi eu ce sã mai scriu?!
Când sã închidem ediþia, Antones-

cu mi-a rupt gura...
“România seaflã sub un asalt dede-

zinformare, într-o situaþie extrem de
dificilã în care a fost adusã de irespon-

sabilitatea unor oameni disperaþi cã îºi
pierd scaunul ºiputerea. Ceeaceaceºti
oameni au fãcut în presa internaþiona-
lã, în mediile politice internaþionale, e
un lucru pe care nu l-aº putea califica
altfel din punct de vedere moral decât
crimã împotriva acestei þãri”.

Domnilor preºedinþi, vã rog, fac
angajãri – nu vã intereseazã o carierã
în presã?

În schimburi - o zi unul, o zi altul.
Ar ieºi un ziar obiectiv.
ªi foarte funny…
Din pãcate, sunteþi angajaþi de

România.
Iar România voastrã nu este nici

obiectivã, nici funny. (MAKE)
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Leul, minim dupã minim în raport
cu dolarul, euro ºi francul elveþian

Leul a continuat, ºi ieri, sã
se deprecieze în raportul
principalele valute. Cursul

euro/leu afiºat de cãtre Banca Na-
þionalã a României (BNR) a fost
de 4,5571 lei/euro, în timp ce do-
larul american valora 3,7399 lei,
iar francul elveþian - 3,7944 lei.
Toate cele trei monede se aflau,
ieri, la niveluri maxime faþã de
leu.

Cotaþia de referinþã publicatã ieri
aratã o scãdere a leului cu 5,5% faþã
de euro comparativ cu rata de
schimb de la finele anului trecut.
Ultima cotaþie din 2011 a fost de
4,3197 lei/euro.

Faþã de dolar, pierderea anualã
este de 11,9%, de la un curs de
3,3393 lei/dolar la sfârºitul lunii de-
cembrie.

Paritatea oficialã leu/franc elve-
þian a crescut de la 3,7883 lei/franc
la 3,7944 lei/franc. Aceasta repre-
zintã un nou maxim din ultimele
zece luni. O ratã oficialã mai ridica-
tã a fost înregistratã la 5 septembrie
2011, când francul a fost cotat la
3,8133 lei.

Cursurile de referinþã leu/dolar ºi
leu/franc sunt calculate de BNR în
funcþie de paritatea leu/euro ºi rate-
le de schimb euro/dolar ºi
euro/franc.

Florin Georgescu: Euro va
reveni sub nivelul de 4,5 lei,
dupã referendum

Ministrul Finanþelor Publice,
Florin Georgescu, a declarat cã mo-
neda europeanã urmeazã sã revinã
sub nivelul de 4,5 lei, dupã referen-
dumul cu privire la demiterea
preºedintelui Bãsescu ºi clarifica-
rea situaþiei de pe scena politicã.
Domnia sa a precizat: “Cursul e sta-
bilit de Banca Naþionalã pe baza
tranzacþiilor de pe piaþã”.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

Guvernul a informat FMI
despre plata TVA la
momentul încasãrii facturii

Guvernul a informat FMI despre
intenþia de a introduce achitarea
TVA la momentul încasãrii facturii
pentru firmele cu cifrã de afaceri de
maximum 500.000 euro, dacã plãþile
sunt efectuate prin bancã, data apli-
cãrii urmând sã fie stabilitã dupã dis-
cuþiile oficiale, a declarat ieri pre-
mierul Victor Ponta.

Conform acestui
sistem, firma care
emite factura va
achita TVA doar la
momentul încasãrii
sumei din respectiva
platã, dar ºi firma
care primeºte factura
nu va mai putea de-
duce TVA decât la
momentul plãþii, au
explicat surse oficiale.

Ponta a mai precizat cã TVA va fi
eligibil pentru decontare în cazul
proiectelor finanþate din fonduri UE
ºi cã plafonul de deductibilitate a
cheltuielilor va creºte de la 20% la
50% în cazul investiþiilor în dome-
niul cercetãrii-dezvoltãrii.

Secretarul de stat în Ministerul Fi-
nanþelor Liviu Voinea a precizat cã
92,8% dintre firmele active în Româ-
nia au o cifrã de afaceri sub 500.000

euro, reprezentând peste douã mi-
lioane de contribuabili la bugetul
de stat.

Potrivit lui Voinea, mãsura nu se
va putea aplica însã firmelor in-
tra-grup, dar va putea reduce din fe-
nomenul rambursãrilor fictive de
TVA.

“Rambursãrile de
TVAîn prezent se pot
face în absenþa dove-
zii plãþii. Noua mãsu-
rã va elimina rambur-
sãrile fictive de TVA,
fiind nevoie de dova-
da plãþii. În prezent,
jumãtate din activita-
tea ANAF are în ve-
dere verificarea aces-
tor rambursãri de

TVA”, a spus Voinea, citat de Media-
fax.

Acesta a mai precizat cã mãsura
nu va afecta negativ bugetul, de vre-
me ce firmele nu pot deduce TVA
pânã nu plãtesc, singura posibilitate
de flux negativ la bugetul statului
fiind atunci când la capãtul unor plãþi
se aflã o instituþie publicã, care nu e
plãtitoare de TVA.

(continuare în pagina 14)

Traian Bãsescu: “Avertizez cã ne
apropiem de momente extrem de dificile”
l Dacã Ponta ºi Antonescu nu rãspund rapid ºi convingãtor CE, ne putem
aºtepta la un dezastru l Raportul MCV va fi prezentat mâine

Dacã România nu va oferi un
rãspuns rapid ºi convingãtor
la cele 11 probleme ridicate

de preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, “ne putem
aºtepta la un dezastru”, a declarat ieri
preºedintele suspendat Traian Bãses-

cu. Domnia sa a precizat: “Ne putem
aºtepta la un dezastru, dacã nu rãspund
rapid ºi convingãtor. Dezastru care ne
trimite înapoi în 2004, uitãm de Schen-
gen ºi nu mai putem discuta ceea ce
era iminent, restrângerea Mecanismu-
lui de Cooperare ºi Verificare

(MCV)”, a spus Bãsescu, arãtând cã
România ar fi avut ºansa, în urma pro-
greselor înregistrate în sistemul juridic,
sã fie înlocuit MCV din acest an cu un
mecanism intermediar de încã un an.

(continuare în pagina 14)

Bogdan Niculescu
Duvãz: Afirmaþiile
preºedintelui Bãsescu
legate de referendum
sunt diversiuni
Afirmaþiile preºedintelui suspendat

Traian Bãsescu cu privire la referen-

dumul ce urmeazã sã

aibã loc pe 29 iulie

reprezintã diversiuni spe-

cifice perioadei comu-

niste, a precizat ieri

deputatul PSD Bog-

dan Niculescu Duvãz.

(continuare în pagina 14)

Antonescu: Am decis sã promulg
legea de modificare a Legii
referendumului

P reºedintele interimar, Crin
Antonescu, a anunþat, ieri,
cã a decis sã promulge le-

gea de modificare a Legii referen-
dumului, aºa cum a decis Parla-
mentul ºi Curtea Con-
stituþionalã, astfel cã re-
ferendumul va fi validat
prin prezentarea la urne a 50%
plus 1 dintre persoanele cu drept
de vot.

“În faþa deciziei Parlamentului ºi a
Curþii Constituþionale, am convinge-

rea cã este mai puþin important punc-
tul meu de vedere, astfel cã am pro-
mulgat aceastã lege ºi cred cã în felul
acesta am închis unul din subiectele
fierbinþi de dezbatere”, a spus el. El a

precizat cã unul dintre
motivele pentru care a luat
aceastã decizie este cã,

“spre deosebire de alþii”, el pune in-
teresul naþional în faþa intereselor
personale.

(continuare în pagina 14)

POLITICA

Le Monde: România
contra Europei?

Cotidianul francez spune cã
Europa este deja destabilizatã
de criza euro, iar imaginea sa

nu înceteazã sã se degradeze în ochii
opiniei publice: 52% opinii favorabile
în 2007, în cele 27 de þãri membre; cu
greu, puþin peste 30% astãzi. Edito-
rialul “Le Monde” spune: “Ea (n.r.
Europa) nu avea nevoie de o altã lovi-
turã adusã imaginii sale - cea a unei
stele în cãdere. Dar iat-o totuºi afecta-
tã de un rãu nou ºi contagios pe care

nu trebuie sã-l tolereze, fãrã a risca
sã-ºi piardã, în caz contrar, ºi mai
mult din sens ºi din relevanþã.

Acesta are un nume: regresul de-
mocraþiei la anumiþi membri din þãri-
le ex-comuniste. Acesta a început în
urmã cu doi ani în Ungaria, odatã cu
venirea la putere a guvernului con-
servator al lui Viktor Orban. Este
acum rândul României sã violeze
dacã nu litera, cel puþin spiritul trata-
telor fondatoare ale Uniunii.

La Bucureºti, vinovatã este nu
dreapta, ca la Budapesta, ci stânga.
Guvernul socialist al lui Victor Ponta
s-a angajat într-un fel de «loviturã de
stat legalã» , dar mai îngrijorãtoare”.

(continuare în pagina 14)

BBC: “Cum sã câºtigi un referendum”
BBC a publicat ieri, pe site-ul de ºtiri, un articol semnat de Brian Whee-

ler, despre cum poate fi câºtigat un referendum. Regulile prezentate au în
vedere posibilitatea de a se organiza astfel de consultãri pentru determina-
rea relaþiei dintre Regatul Unit al Marii Britanii ºi Uniunea Europeanã
(UE) sau independenþa Scoþiei.

Implicit, acest set de reguli funcþioneazã ºi pentru referendumul pentru
demiterea preºedintelui Bãsescu, singurul astfel de eveniment în derulare
în Europa. Îndemnuri precum “cunoaºte-þi adversarul” sau “nu ai nevoie
de politicieni, dar ai nevoie de partidele lor” ºi aprecieri precum “câºtigã-
torul ia totul” se potrivesc chiar mai bine unei strategii pentru câºtigarea
voturilor într-o confruntare politicã, decât încercãrii de câºtigare a lor
pentru o decizie de politicã. (Citiþi integral articolul în pagina 3)

“Le Monde” a publicat ieri un editorial

dedicat crizei politice din România, în

care atrage atenþia cã tolerarea unor

practici similare celor ale lui Viktor

Orban în Ungaria ºi Victor Ponta în

România ar însemna slãbirea ºi mai

accentuatã a Uniunii Europene.

Premierul Victor Ponta a declarat cã a

transmis Comisiei Europene luni, în jurul

orei 17.00, rãspunsul la solicitãrile

adresate de preºedintele Comisiei, Jose

Manuel Barroso, ºi cã vineri a fost trans-

mis oficialilor UE doar un draft cu rãs-

punsurile solicitate, potrivit Mediafax.


