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Premierul britanic
îndeamnã Parlamentul
sã nu blocheze Brexitul

Premierul britanic Theresa May i-a
avertizat, ieri, pe parlamentarii de la
Londra sã nu blocheze Brexitul, dupã
ce Înalta Curte de Justiþie de la Londra
a stabilit cã este necesar ca ei sã fie
consultaþi în privinþa ieºirii þãrii din
Uniunea Europanã, relateazã AFP.

Dupã aceastã hotãrâre, pronunþatã
în 3 noiembrie, Guvernul conserva-
tor a anunþat cã va face apel la Curtea
Supremã, iar May a declarat cã îºi
menþine calendarul “neschimbat”,
conform News.ro.

May i-a avertizat pe parlamentari,
înainte sã plece într-o vizitã în India,
sã nu se lase tentaþi de folosirea votu-
lui pentru a se opune rezultatelor re-
ferendumului din iunie, prin care
britanicii au decis Brexitul.

“Rezultatul a fost clar. Este legi-
tim. Parlamentarii care regretã rezul-
tatele referendumului trebuie sã ac-
cepte ceea ce a decis poporul”, a spus
premierul.

Decizia Înaltei Curþi de Justiþie a
provocat furia susþinãtorilor Brexi-
tului, îngrijoraþi de riscul torpilãrii
de cãtre parlamentarii pro-UE a pro-
cesului de punere în aplicare a aces-
tei ieºiri din Uniune, pe care May a
declarat cã vrea sã-l lanseze la
sfârºitul lui martie.

“Nu este în interesul þãrii, iar acest
lucru nu ne va ajuta sã obþinem con-
diþii mai bune pentru Marea Brita-
nie”, a apreciat premierul. “Este ne-
cesar sã ne concentrãm acum asupra
obþinerii celui mai bun rezultat”, a
adãugat May. n
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AURELIAN DOCHIA:

“Mi se pare cã repetãm greºelile
din anii 2008-2009”

l Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu:
“Configuraþia bugetului pe 2017 pune în
incertitudine perspectivele inflaþiei”

Riscurile ºi incertitudinile
asociate perspectivei infla-
þiei provin atât din mediul

intern, cât ºi din cel extern, a spus,
vineri, Mugur Isãrescu, Guvernato-
rul Bãncii Naþionale a României
(BNR). Pe plan intern, acestea au ca
principalã sursã configuraþia buge-
tului pentru anul 2017, a adãugat
ºeful BNR.

Mugur Isãrescu a spus cã Banca

Centralã nu cunoaºte exact impactul
pe care îl vor avea asupra economiei
mãsurile de majorare a salariilor bu-
getarilor ºi nici modul în care acestea
vor fi implementate, dar cã un rol
important asupra macrostabilitãþii
economice îl are construcþia
bugetarã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

CONTROVERSE PE MARGINEA
INIÞIATIVEI CARE URMÃREªTE
LEGIFERAREA IMPOZITÃRII PROFITULUI
MULTINAÞIONALELOR

Miºa, ANAF: “Companiile
strãine trebuie sã-ºi plãteascã
impozitul acolo unde fac profit”

Companiile multinaþionale tre-
buie sã-ºi plãteacã impozitul
în þara unde fac profit, este de

pãrere Ionuþ Miºa, directorul general
de la Direcþia Generalã de Admini-
strare a Marilor Contribuabili din ca-
drul Agenþiei Naþionale pentru
Administrare Fiscalã (ANAF).

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care, în aceastã varã, la
nivel european a fost aprobatã o Di-
rectivã ce urmãreºte ca multinaþio-
nalele ce activeazã în statele membre
UE sã nu mai poatã ocoli impozita-
rea profiturilor realizate în þãrile
unde-ºi deruleazã afacerile.

Recent, un grup de deputaþi libe-
rali din Parlamentul României au de-
pus un proiect de lege care urmãreºte
garantarea plãþii impozitelor la bu-
getul nostru de stat, de cãtre multina-
þionalele care fac profit la noi, prin
transpunerea Directivei Europene
proaspãt adoptatã.

Ionuþ Miºa considerã cã, atât la ni-
vel european, cât ºi în România, este
necesarã aceastã Directivã.

Domnia sa ne-a declarat: “Aºa
cum America se protejeazã pe ea ºi
investiþiile de acolo, în acelaºi mod
ºi Europa trebuie sã-ºi creeze un sis-
tem de protecþie - la fel ºi România -,
iar companiile trebuie sã plãtescã
impozit acolo unde fac profit. S-a
creat un dezechilibru despre care se
vorbeºte în Europa ºi despre care
este nevoie sã se vorbeascã ºi la noi.
Nu zice nimeni ca multinaþionalele

sã plãteascã mai mult, dar ele trebuie
sã plãteascã statului unde obþin
venituri aceeaºi cotã de impozit ca
toate celelalte companii”.

Potrivit domnului Miºa, problema
este cã, dacã, la noi, textul legii va
rãmâne exact ca cel al Directivei Eu-
ropene, atunci multe companii mul-
tinaþionale ce activeazã în þara noas-
trã nu vor intra sub auspiciile legii,
care prevede cã doar acele grupuri ce
au o cifrã de afaceri consolidatã de
peste 750 de milioane de euro sunt
vizate de noua legislaþie. “La noi nu
se încadreazã multe dintre multina-
þionale în acest prag. De aceea legea
trebuie adaptatã la realitatea econo-
micã româneascã”, a conchis dom-
nia sa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

DAN BUCªA, UNICREDIT:

“Conversia la curs istoric - un câºtig
nemeritat pentru debitorii în CHF”

Legea conversiei creditelor în
franci elveþieni la cursul de la data
acordãrii împrumuturilor oferã un
câºtig nemeritat debitorilor în acea-
stã monedã, este de pãrere Dan
Bucºa, macro-economist în cadrul
UniCredit Bank Londra.

Domnia sa apreciazã cã ºi persoa-
nele împrumutate în euro ar fi avan-
tajate dacã s-ar proceda la o conver-
sie la curs istoric ºi în cazul lor.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 4)

ARHITECTUL DORIN ªTEFAN:

“Evoluþia arhitecturalã a Capitalei este negativã,
în ansamblu”
l Dorin ªtefan: “Ideea de clãdiri înalte construite în zone istorice nu este
rea” l Sergiu Petrea, arhitect: “Mecanismul financiar blocheazã investiþiile
ºi favorizeazã abandonul clãdirilor istorice”

Bucureºtiul se dezvoltã, din punct
de vedere imobiliar, clãdirile cu re-
gim de înãlþime ridicat fiind vãzute
ca o soluþie pentru evoluþia acestui
sector.

Ideea de clãdiri înalte construite în
zone istorice nu este rea, considerã
arhitectul Dorin ªtefan, opinând,
însã, cã implementarea acestei prac-
tici necesitã o atenþie deosebitã, o
evaluare pluridisciplinarã a impac-
tului ei ºi mãsuri concrete de
adaptare la context.

Specialiºtii blamezã lipsa unei vi-
ziuni unitare asupra Capitalei, în
contextul evoluþiei negative din
punct de vedere arhitectural.

Arhitectul Dorin ªtefan ne-a pre-

cizat: “Existã multe exemple de in-
tervenþii ºi clãdiri noi cu valoare ar-
hitecturalã notabilã, însã evoluþia
Capitalei, în ansamblu, este una ne-
gativã, din cauza haosului legislativ,
lipsei controlului real al statului în

domeniul construcþiilor ºi lipsei unei
viziuni unitare asupra imaginii
oraºului, direcþiilor de dezvoltare ºi
protecþiei fondului construit”.

ANDREEA GRUIA
(continuare în pagina 4)
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America la lucru
S

pectacolul s-a terminat,
America este obligatã sã
treacã, acum, la lucru. Ce
legãturã este între una ºi

alta? Aproape niciuna!
Bîlciul electoral a scos la ivealã,

fãrã perdea, cu neruºinare, tot ceea
ce este mai rãu. Candidaþii ºi-au eta-
lat, ori au fost surprinºi de lumina ne-
doritã a unor reflectoare mînuite cu
ºtiinþã ºi intenþie din interior ºi din
afara Americii, lipsa de competenþã
în materiile cele mai arzãtoare ale zi-
lei: economie ºi crizã economicã; re-
laþii interumane la nivel comunitar;

ordine publicã ºi
securitate urbanã;
politicã externã;
dezvoltare umanã.
În schimb, ºi-au
etalat excelenþa în a
repeta papagali-
ceºte niºte fraze
scrise de alþii, pe
care iluºtrii candi-

daþi abia le înþelegeau; în a exhiba
idiosincrasii personale, lipsã de ca-
racter, erori majore de judecatã ºi
comportament în viaþa privatã ºi în
exerciþiul funcþiilor publice, dorinþa
fãrã margini de a mesmeriza publi-
cul, pentru a-i cîºtiga o încredere ce
altfel nu poate fi dobînditã, abilitatea
de a folosi orice mijloace, de la tru-
curi machiavelice, pînã la invectiva
directã, cu intenþia precisã de a-l dis-
credita pe competitor/adversar. Lu-
mini stridente, zgomot de fond ºi de
prim plan, baloane ºi zîmbete tîmpe
împãrþite mii de ore oricãrui public
aflat prin preajmã, fals conectante
strîngeri de mînã (fiecare este un
vot!)... mã rog tot tacîmul electoral
care aduce mai degrabã cu bodega
de obor, chiar ºi în America, decît cu
salonul VIP de la Ritz.

Toate acestea sunt deja trecut, iar
actorii rãpuºi de obosealã îºi vor cu-
funda privirea ºi sufletul în întuneri-
cul ºi rãceala sãlii de spectacol, pãrã-
sitã acum de public, pentru un lung,
trist ºi plin de aprehensiuni moment,
precum un personaj al lui Cehov
(Nichita Ivanovici, ”Mãscãriciul”).

În vremea aceasta foºtii spectatori se
vor transforma în judecãtori, ”cãlãi”,
oameni oneºti, hotãrîþi ºi nehotãrîþi
în privinþa alegerii lor pentru Casa
Albã, în cetãþeni dornici sã ”facã di-
ferenþa”, cum se spune prin Ameri-
ca, sã îºi punã pecetea pe mandatul
viitorului Preºedinte al Statelor Uni-

te. Nu-i puþin lucru, cãci în virtutea
acelei peceþi, cel ce ocupã înalta func-
þie de stat rãmîne legat contractual de
electorat, rãspunzãtor în faþa lui ºi
îndatorat lui. ”Alegãtorii vor vor-
bi!”, cum bine spune maestrul no-
stru, Caragiale. ªi, ce vor spune?

(continuare în pagina 2)
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DUPÃ CE AUTORITATEA A MODERNIZAT
INFRASTRUCTURA IT, CU 3,88 MILIOANE LEI

Defecþiuni în vechiul sistem
informatic al ASF
l ASF menþioneazã cã nu a pierdut documente

Modernizarea infrastructurii IT a
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã, încheiatã dupã o investiþie de
3,88 milioane de lei ºi anunþatã pe 11
octombrie, pare cã nu a fost de bun
augur, cãci, la numai trei sãptãmâni

distanþã, serverul instituþiei a cedat,
iar aceasta nu a mai avut acces la
numerele de înregistrare ale unor
documente.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 4)


