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Lagarde: „În zona
euro existã riscuri
serioase de recesiune”

În zona euro existã riscuri serioase
de reintrare în recesiune, dacã nu se va
face nimic pentru stimularea creºterii
economice lente, a avertizat, ieri, di-
rectorul general al FMI, Christine La-
garde, cu ocazia adunãrii generale a
instituþiei financiare care are loc la
Washington, transmite AFP.

“Nu sugerãm cã zona euro se
îndreaptã spre recesiune, dar spu-
nem cã existã riscuri serioase sã se
întâmple acest lucru, dacã nu se va
face nimic”, a precizat ºefa FMI,
într-o conferinþã de presã.

Lagarde a adãugat cã probabilita-
tea producerii unei noi contracþii
economice în zona euro este evalua-
tã de Fond la 35%-40%.

“Dacã vor fi luate mãsuri bune,
dacã þãrile aflate în deficit bugetar ºi
cele care înregistreazã excedent fac
ceea ce trebuie fãcut, recesiunea
poate fi evitatã”, a spus Lagarde,
conform Mediafax.

În noile estimãri publicate marþi în
raportul World Economic Outlook,
FMI anticipeazã, pentru acest an, o
creºtere economicã de 0,8% a zonei
euro ºi de 1,3% în 2015, sub prognoza
unui avans de 1,1%, respectiv de 1,5%
al PIB-ului regiunii, din luna iulie.

ªefa FMI a explicat cã o micã parte
din aceastã revizuire are legãturã cu
efectele economice ale crizei ucrainene
ºi ale sancþiunilor impuse Rusiei.

Economistul ºef al FMI, Olivier
Blanchard, a avertizat marþi cã zona
euro ar putea deveni din nou princi-
pala problemã a economiei mondia-
le, dacã riscurile intrãrii în deflaþie se
vor materializa în regiune. (F.A.)

Cererea PCC ca statul sã
elaboreze planul de reorganizare
a Oltchim, respinsã
lWojciech Zaremba, PCC: “Suntem ºocaþi!” l Noul vehicul creat pentru
privatizarea “Olchim” nu va putea prelua licenþele combinatului, susþine
reprezentantul PCC

Acþionarii “Oltchim” (OLT) au
respins, ieri, propunerea acþionaru-
lui PCC, care ceruse statului elabo-
rarea planului de reorganizare a
combinatului chimic, la un an ºi ju-
mãtate de la intrarea în insolvenþã a
societãþii.

Wojciech Zaremba, reprezentan-
tul PCC în România, s-a arãtat ºocat
de aceastã decizie, în condiþiile în
care acþionarii “Oltchim” au aprobat
completarea obiectului de activitate
al societãþii cu activitãþi precum cul-
tivarea plantelor pentru înmulþire,
diverse lucrãri de construcþii ºi

fabricarea ambalajelor din lemn.
Wojciech Zaremba a declarat,

într-un interviu pentru ziarul
“BURSA”: “Statul, pe de o parte, a ex-
tins activitatea «Oltchim», cu activitãþi
legate de flori, instrumente medicale ºi
altele care nu au nici o legãturã cu acti-
vitatea de bazã a combinatului, inclusiv
cuounitate specialãdedemolãri.Pede
altã parte, a votat împotriva propunerii
noastre ca sã elaboreze planul de reor-
ganizare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

IMPLICAREA JUDECÃTORILOR ÎN SCANDALUL POLITIC

Palida pedeapsã pentru interferenþa în justiþie –
doar oprobiul public

l CSM sesizeazã Inspecþia Judiciarã
pentru declaraþiile lui Ponta, Bãsescu ºi Vosganian

Scandalul mediatic recent în care
premierul Victor Ponta a fost acuzat
cã ar fi adus atingere independenþei
procurorului de la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Ploieºti în
efectuarea urmãririi penale în dosa-
rul Lukoil va rãmâne doar la stadiul
de imagine. Consiliul Superior al
Magistraturii nu poate sã dea san-
cþiuni dacã s-ar fi încãlcat indepen-
denþa justiþiei, potrivit unor surse ju-
diciare. “Nu existã sancþiuni decât

morale, sesizarea Inspecþiei Judicia-
re reprezintã, de fapt, o luare de pozi-
þie publicã, care poate sã atragã aten-
þia cã unii politicieni fac presiuni
asupra justiþiei”, ne-au spus mai spus
sursele.

Judecãtorul Florica Pantazi, pur-
tãtorul de cuvânt al CSM, a declarat:
“Consiliul Suprem al Magistraturii
(CSM) nu are pârghiile juridice ne-
cesare pentru aplicarea de sancþiuni
în cazul afectãrii independenþei ju-

stiþiei de cãtre declaraþiile Premieru-
lui Victor Ponta referitoare la dosa-
rul penal de evaziune fiscalã al Pe-
trotel Lukoil.

ALEXANDRU COSTEA, A.S.

(continuare în pagina 3)

PRIN PROGRAMUL NAÞIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI

Sectorul vitivinicol
va beneficia de 238,5 milioane
euro, în perioada 2014-2018
lMihail Spãtãrelu Puþintei, APIA: “În prezent, se aflã în derulare ºapte
programe de promovare a vinurilor pe pieþele þãrilor terþe”

Sectorul vitivinicol din þara
noastrã beneficiazã de o alo-
care bugetarã de 47,7 milioa-

ne de euro anual, începând din
2014, cu un total de 238,5 milioane
euro aferent perioadei 2014-2018,
prin Programul Naþional de Sprijin
al României, potrivit reprezentanþi-
lor Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale. Aceºtia ne-au preci-
zat cã, în 2007-2013, a fost atrasã
suma de 252,3 milioane de euro din
fonduri FEGA, pentru domeniul vi-
tivinicol, realizându-se o absorbþie a
fondurilor europene de 100%.

Prin mãsura de sprijin pentru re-
conversie/restructurare viþã de vie,

în perioada 2007-2013 a fost plãtitã
suma de 248,57 milioane de euro,
pentru o suprafaþã cultivatã de peste
22.000 de hectare.

În prezent, se aflã în derulare ºapte
programe de promovare a vinurilor
pe pieþele þãrilor terþe. Þãrile vizate
de programe sunt Republica Popula-
rã Chinezã, Japonia, Federaþia Rusã,
Canada, Vietnam ºi Coreea de Sud.

Mihail Spãtãrelu Puþintei, directo-
rul general al APIA, ne-a precizat cã,
în cadrul primului Program Naþional
de Sprijin în sectorul vitivinicol, de-
rulat în perioada 2009-2013, sumele
plãtite din fondurile Uniunii Europe-
ne pentru mãsura de promovare a vi-

nurilor pe pieþele þãrilor terþe a fost
de peste 2 milioane de euro (50% din
valoarea cheltuielilor eligibile). Pen-
tru aceeaºi mãsurã, cofinanþarea din
bugetul de stat a fost de aproape 1,3
milioane de euro, reprezentând 30%
din valoarea cheltuielilor eligibile,
restul participãrii financiare de
858.400 euro (20% din valoarea
cheltuielilor eligibile) reprezentând
contribuþia proprie a beneficiarilor.

Vinurile promovate au fost vinuri
româneºti cu Denumire de Origine
Controlatã ºi Indicaþie Geograficã.
Programele au fost multianuale,
unele dintre acestea fiind prelungite
în cadrul celui de-al doilea Program
Naþional de Sprijin al României în
sectorul vitivinicol, care se derulea-
zã în perioada 2014-2018.

În cadrul mãsurii “Acþiuni de in-
formare ºi promovare a produselor
agricole pe piaþa internã ºi în þãri ter-
þe”, a fost aprobat ºi este în derulare,
pânã în anul 2015, Programul Inter-
statal România-Bulgaria pentru pro-
movarea vinurilor în þãri terþe (Ru-
sia, China). Programul are o valoare
totalã de aproximativ 3 milioane de
euro, din care partea aferentã Româ-
niei reprezintã circa 1,6 milioane
euro.

E.O.

(continuare în pagina 2)

“Sectorul bancar
va trece printr-un

proces de ajustare”
(Interviu cu Ionuþ Dumitru, preºedintele Consiliului Fiscal)

Reporter: Suntem la primul eve-
niment organizat de RIBA, pe teme
bancare. În ce stadiu se aflã sistemul
nostru bancar, comparativ cu cel ir-
landez?

Ionuþ Dumitru: Din punct de ve-
dere al sistemului bancar, România

are o experienþã mai bunã decât
Irlanda, legatã de perioada de crizã.
Irlanda a avut dificultãþi destul de
mari în ultimii ani, fiind nevoitã sã
utilizeze bani publici ºi a fãcut efor-
turi mari pentru restructurarea secto-
rului bancar. La noi nu s-a întâmplat

acest lucru, dar existã o serie de pro-
vocãri ºi în România, sectorul ban-
car având un potenþial de creºtere
mult mai mic decât în perioada de di-
naintea crizei, ceea ce va forþa,
într-un fel, un proces de ajustare a
domeniului, de consolidare. Nu cred
cã mai este loc în piaþã de mai mult
de 40 de bãnci, toate universale,
într-o þarã care are potenþial pe ter-
men lung dar în care potenþialul pe
termen mediu s-a diminuat semnifi-
cativ. Vor fi fuziuni, achiziþii ºi spe-
cializãri ale unor bãnci. Acestea se
vor îndrepta doar cãtre un segment
de piaþã, cum ar fi cel de retail sau
corporate. Altfel, costurile pe care va
trebui sã le suporte bãncile ca sã se
conformeze reglementãrilor mult
mai dure ºi cerinþelor internaþionale
vor fi foarte mari, iar instituþiile fi-
nanciare nu vor putea supravieþui.

Reporter: Credeþi cã vom ajunge
în situaþia în care bãncile sã apeleze la
procedurile de bail-in sau/ºi bail-out?

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

PROIECT DE LEGE

Angajaþii ANRE ºi rudele lor,
interzis la deþineri de acþiuni
în companii energetice

Membrii Comitetului de
Reglementare ºi angaja-
þii ANRE (reglementato-

rul pieþei noastre de energie) nu vor
mai avea voie sã deþinã direct sau
indirect, o participare mai mare de
5% din capitalul companiilor ener-
getice potrivit proiectului de modi-
ficare a Legii de funcþionare a Au-
toritãþii. Mai mult decât atât, inter-
dicþia este extinsã la deþineri de ac-
þiuni în organismele de plasament
colectiv, societãþile de investiþii fi-
nanciare sau alte entitãþi care au ac-
þiuni sau raporturi contractuale cu
firmele din energie ºi va fi valabilã
ºi pentru soþii acestora, precum ºi
rudele lor pânã la gradul al doilea
inclusiv, se aratã în proiectul elabo-
rat de cãtre Departamentul pentru
Energie.

Surse din ANRE ne-au declarat

cã nu existã incompatibilitãþi din
acest punct de vedere pentru anga-
jaþi ºi membrii Comitetului de Re-
glementare, dar dacã proiectul va fi
adoptat în aceastã formã, atunci ar
putea exista probleme în privinþa
rudelor. Conform proiectului de act
normativ, existã un termen de 30 de
zile de înlãturare a acestor incompa-
tibilitãþi.

Departamentul pentru Energie
mai propune ca membrii Comitetu-
lui de reglementare ºi salariaþii
ANRE sã nu poatã sã-ºi desfãºoare
activitatea sau sã ofere consultanþã
de specialitate companiilor din ener-
gie timp de trei ani dupã încetarea
mandatului sau a contractului de
muncã de la ANRE.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

Sectorul nostru bancar are un potenþial de creºtere mult

mai mic decât în perioada de dinaintea crizei, ceea ce va

conduce la ajustarea domeniului, este de pãrere Ionuþ

Dumitru, preºedintele Consiliului Fiscal, prezent, ieri, la

un eveniment pe teme bancare organizat de RIBA (Ro-

mania Ireland Business Association).

Nu mai este loc în piaþã de mai mult de 40 de bãnci, toa-

te universale, ne-a spus domnia sa, într-un scurt inter-

viu, susþinând cã urmeazã sã aibã loc fuziuni, achiziþii ºi

specializãri ale unor bãnci.

Irlanda a trecut, în ultimii ani, de la o perioadã de boom,

la bail-out ºi, în final, la creºtere sustenabilã.

CSM a decis ieri sã sesizeze Inspecþia Judiciarã (IJ) atât în cazul declaraþii-

lor fãcute de Victor Ponta cu privire la ancheta referitoare la Lukoil, cât ºi în

cazul afirmaþiilor lui Traian Bãsescu privind dosarul Microsoft ºi ale lui Varu-

jan Vosganian despre condamnarea lui Sorin Roºca Stãnescu. Inspecþia Ju-

diciarã urmeazã sã analizeze afirmaþiile ºi sã prezinte concluziile într-un sin-

gur raport privind apãrarea independenþei justiþiei, care va fi prezentat ple-

nului CSM.

Judecãtorul Horaþius Dumbravã a arãtat ieri, în contextul discuþiilor referi-

toare la necesitatea sesizãrii Inspecþiei Judiciare în cazul declaraþiilor fãcute

de premierul Victor Ponta, cã IJ ar trebui sesizatã ºi în cazul afirmaþiilor

preºedintelui Traian Bãsescu din 3 octombrie, atunci când a emis avizele

pentru urmãrirea penalã a unor foºti miniºtri, în dosarul Microsoft.

El a mai spus cã în ultima perioadã s-au înmulþit atacurile nefondate la adre-

sa justiþiei din partea politicienilor, susþinând cã, în acest context, membrii

Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui sã emitã un avertisment clar

politicienilor, apreciind cã sesizarea Inspecþiei Judiciare nu este suficientã.

Citiþi în pagina 5 articolul „Bãsescu
ameninþã Lukoil cu naþionalizarea ra-
finãriei Petrotel” ºi în pagina 3 arti-

colul „Preºedintele: Minte cine spune
cã am dat date din dosarul Microsoft”.


