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Cosma family, by
William Shakespeare

Procurorul Mircea Negulescu îi
trimitea mesaje de iubire Andreei
Cosma.

Nu, nu este un festival, (“al incul- Jean Claude Juncker sã nu suspende
paþilor”, cum spune Kovesi), ci este aplicarea Mecanismului de Coopeun carnaval.
rare ºi Verificare (MCV) priSub masca Justiþiei, se
vind justiþia din România ºi
ascund infractori.
menþioneazã cã “în cazul
Infractorii se deghizeazã
unor noi atacuri asupra indeîn justiþiari.
pendenþei sistemului judiciar,
Este greu sã-i deosebeºti
ar trebui sã se ia în consideraMAKE
pe unii de alþii.
re iniþierea procedurii de actiEste ca în China.
vare a articolului 7 din TrataDecorat de Traian Bãsescu cu tul UE” (suspendarea dreptului noSteaua României, Gunther Kric- stru de vot în Consiliul UE).
hbaum, preºedintele Comisiei penPresupunând cã Jean Claude
tru afaceri europene din Bundestag, Juncker ar activa articolul 7 din
cere, printr-o scrisoare adresatã Tratatul UE, Consiliul UE ar
preºedintelui Comisiei Europene ajunge în situaþia complet ineditã

n “Siemens” îºi va lista
divizia de echipamente
medicale în primul
semestru din 2018
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sã se afle sub preºedinþia noastrã,
dar noi am fi lipsiþi de dreptul la
vot.
Preºedintele nostru Klaus Iohannis
nu a urmãrit dezvãluirile fãcute de familia Cosma, la Antena 3, despre
abuzurile procurorilor de la DNA
Ploieºti (“Reporter: Aþi reuºit sã parcurgeþi stenogramele care au apãrut
în media în ultimele zile?/Klaus Iohannis: Nu./ Reporter: ªi nu sunteþi
interesat?/ Klaus Iohannis: Nu.”), dar
ºtie cã “Niºte penali fac o încercare
disperatã sã atace ºi sã discrediteze
DNA ºi conducerea sa”.
(continuare în pagina 6)

DOLAR = 3,7530 RON

RAPORTUL CURÞII DE CONTURI PE 2016:

“ANAF deþine o infrastructurã
IT ºi de comunicaþii învechitã
ºi neperformantã”
n ANAF nu ºi-a
îndeplinit obligaþia legalã
de a întocmi ºi prezenta
situaþiile financiare
pentru activitatea proprie
pe baza inventarierii,
potrivit Curþii de Conturi
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) trebuie sã

gãseascã soluþii viabile pentru înlãturarea riscurilor de manifestare a
disfuncþionalitãþilor sistemului IT
ºi sã finalizeze operaþiunile de inventariere a patrimoniului, potrivit
mãsurilor impuse de Curtea de
Conturi, în urma controlului pe
anul 2016.
A.A.
(continuare în pagina 7)

PLAFONAREA DOBÂNZILOR ªI
RETRACTUL LITIGIOS, DIN NOU LA
COMISIA ECONOMICÃ DIN SENAT

Guvernatorul Bãncii Letoniei, reþinut pentru
luare de mitã

Daniel Zamfir: “Comisia
Economicã reia dezbaterea
proiectelor mele, cu încãlcarea
procedurii”

l Biroul pentru Combaterea Corupþiei de la Riga, despre arestarea guvernatorului: “Procedura
penalã priveºte cererea unei mite de cel puþin 100.000 de euro” l Trezoreria SUA acuzã de “spãlare
de bani instituþionalizatã” a treia mare bancã din Letonia, ABLV l BCE taie finanþarea ABLV, iar
deponenþii retrag 600 de milioane de euro din banca letonã

l Piperea: “În anul 2008, numãrul creditelor
neperformante a fost mai mare în statele în care
nu erau reglementate plafoane ale dobânzii
legale, conform statisticilor”

G

Proiectele de lege iniþiate în domeniul financiar de senatorul PNL Daniel Zamfir urmeazã sã fie dezbãtute
din nou, astãzi, în Comisia Economicã din Senat, deºi au mai fost aprobate
o datã în comisia de specialitate, a
anunþat, ieri, liberalul Zamfir.
Parlamentarul a scris, pe pagina sa
de Facebook: “Mâine (n.r. astãzi), la
Comisia Economicã a Senatului, se
rediscutã legile împotriva cãmãtã-

uvernatorul bãncii centrale
a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost reþinut la finele
sãptãmânii trecute, de Biroul local
pentru Combaterea Corupþiei
(KNAB), ceea ce a provocat îngrijorãri în sistemul financiar al acestui
stat membru al zonei euro.
Ilmars Rimsevics este, din 2004,
ºi membru în Consiliul guvernatori-

lor Bãncii Centrale Europene
(BCE).
KNAB a informat, ieri, cã l-a reþinut pe Rimsevics pentru cã a fost acuzat cã a solicitat ºi acceptat mitã, conform Reuters. Jekabs Straume, ºeful
departamentului pentru corupþie din
cadrul KNAB, a declarat: “Procedura
penalã presupune cererea unei mite
de cel puþin 100.000 de euro”.

Un avocat al lui Rimsevics, care
încerca ieri sã îl elibereze pe guvernator pe cauþiune, a afirmat, citat de
BBC, cã guvernatorul a negat acuzaþiile care i se aduc.
Banca Letoniei a anunþat cã are
“toleranþã zero” privind corupþia ºi
coopereazã cu anchetatorii, adãugând cã operaþiunile instituþiei financiare centrale vor continua ca de

IONUÞ DUMITRU:

Surse: “Deutsche
Bank” taie sute de
posturi la divizia de
investiþii
“Deutsche Bank” AG, cea mai
mare bancã germanã, va elimina cel
puþin 250 de posturi de la divizia de
investment banking, la nivel mondial, spun surse apropiate situaþiei,
citate de Reuters. Conform acestora,
cifra ar putea creºte la 500.
Divizia de investment banking nu
îºi îmbunãtãþeºte veniturile, iar tranzacþiile acesteia au scãzut cu 27% în
trimestrul al patrulea din 2017, potrivit Bloomberg, care adaugã cã, în
acelaºi timp, comisioanele din consultanþa pentru afaceri ºi administrarea emisiunilor de obligaþiuni ºi
acþiuni s-au redus cu 3%.
“Deutsche Bank” a anunþat, luna
aceasta, cã 2017 a fost al treilea an consecutiv încheiat cu pierderi, pe fondul
scãderii veniturilor din investiþii ºi al reformei fiscale americane. Pierderile
nete ale “Deutsche Bank” au însumat
497 de milioane de euro în 2017, în
timp ce analiºtii estimau 290 de milioane de euro. În anul precedent, pierderea
a fost de 1,356 miliarde de euro.
Cel mai mare investitor al “Deutsche
Bank”, conglomeratul chinez “HNA
Group” Co., ºi-a redus recent participaþia la bancã, însã a promis sã
rãmânã un deþinãtor “semnificativ”.
HNA are acum în proprietate 9,2%
din drepturile de vot de la “Deutsche
Bank”, faþã de 9,9%, cât deþinea anterior. HNAcontroleazã aproximativ
4,3% din acþiunile bãncii. (V.R.)
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“Prima Casã nu-ºi mai are
rostul, am depãºit criza”
l Ionuþ Dumitru: “Ponderea creditului nostru ipotecar în
PIB - cea mai micã din Europa” l Dumitru: “Orice debitor
trebuie sã se gândeascã la o marjã de siguranþã pe care
sã ºi-o ia încã de la contractarea creditului, având în
vedere tendinþa de creºtere a dobânzilor” l Creditele
cu dobândã fixã promovate de bãnci presupun, de fapt,
un nivel fix al dobânzii pentru doar 7-10 ani, creditele
ipotecare întinzându-se pânã la 30 de ani

P

rogramul Prima Casã nu prea
îºi mai are rostul, întrucât am
depãºit perioada de crizã, este
de pãrere Ionuþ Dumitru, economist
ºef în cadrul Raiffeisen Bank.
Domnia sa a precizat, ieri, într-o
conferinþã de presã: “Dacã ne uitãm la
statele europene, toate au încercat sã
gãseascã soluþii de creditare în perioada de crizã, apelând la garanþii de stat.

La fel am procedat ºi noi, însã eu cred
cã am depãºit de mult timp perioada de
crizã ºi cã programul guvernamental
Prima Casã nu prea îºi mai are rostul.
Trebuie sã lãsãm instrumentele din
piaþã - creditele ipotecare, imobiliare
etc. - sã-ºi exercite rolul”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)

obicei.
Reþinerea guvernatorului a venit
dupã un raport al Trezoreriei SUA
referitor la “spãlare de bani instituþionalizatã” la a treia mare bancã din
Letonia, ABLV, inclusiv tranzacþii
care au legãturã cu Coreea de Nord.
A.V.
(continuare în pagina 3)

riei! Deºi au fost votate în Comisia
Economicã ºi cea de Buget, ele au
fost reintroduse pe ordinea de zi, la
presiunea bancherilor, de noul
preºedinte (n.r. senatorul PNL Florin
Cîþu, care l-a înlocuit pe Zamfir la
ºefia comisiei), în speranþa respingerii lor!”
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)

Guvernatorul BNR vrea, dar acum
chiar nu mai poate sã ajute guvernul

C

ând a fost nevoie de tiparniþã
non-stop, în primul deceniu
dupã “întâmplãrile” din decembrie 1989, guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, a fost acolo. Cetãþenii afectaþi de hiperinflaþie au fost
doar victime colaterale ale “tranziþiei” cãtre “capitalismul de cumetrie
multilateral dezvoltat”, pe care nu l-am
depãºit nici astãzi.
De atunci a trecut
ceva timp, iar cadrul
de elaborare ºi aplicare a politicilor moneCÃLIN
tare ºi fiscale s-a RECHEA
schimbat radical,
odatã cu intrarea þãrii noastre în
Uniunea Europeanã.
S-a trecut ºi la un nou nivel în ceea
ce priveºte erorile de politicã monetarã ºi de supraveghere bancarã, care

s-au “aliniat” tendinþei europene de
ignorare a bulelor creditãrii.
Dupã prãbuºirea economiei în
2009, politicile monetare ºi fiscale
de la noi au cãpãtat un profund caracter prociclic, în condiþiile în care
tiparniþa pornitã de Banca Centralã
Europeanã a “stimulat” scãderea artificialã a dobânzilor în toate statele

europene.
Masa monetarã în sens restrâns
(M1), formatã din numerarul în circulaþie ºi depozitele overnight, a crescut mult mai rapid decât Produsul
Intern Brut (vezi grafic), adicã s-au
creat toate condiþiile pentru accentuarea presiunilor inflaþioniste.
(continuare în pagina 7)

GABRIEL PURICE, BRM:

“Un preþ de referinþã pentru gaze impus dintr-o
piaþã strãinã afecteazã dezvoltarea pieþei locale”
l “Sperãm cã decizia de a ne raporta la preþurile de la Viena sã fie
schimbatã”, a mai arãtat preºedintele BRM l Deputatul USR Vlad Emanuel
Duruº cãtre Ministrul Economiei: “Cine rãspunde pentru prejudiciul cauzat
bugetului prin neactualizarea preþului de referinþã de gaze?”

U

n preþ de referinþã pentru
gaze impus dintr-o piaþã
strãinã nu face decât sã
afecteze capacitatea localã de a dezvolta pe mai departe produsele bursiere necesare unei pieþe importante
pentru întreaga zonã, considerã Gabriel Purice, Preºedinte-Director
General al Bursei Române de Mãr-

furi, în condiþiile în care, pe 7 februarie, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale (ANRM) a dat un
ordin, potrivit cãruia acest preþ, folosit în vederea stabilirii redevenþelor, se va calcula în funcþie de preþurile de tranzacþionare de pe hub-ul
de la CEGH Viena.
Bursa Românã de Mãrfuri (BRM)

considerã cã piaþa de gaze naturale
din România meritã susþinere în
procesul ei de dezvoltare din partea
instituþiilor statului român ºi a reglementatorilor oficiali, potrivit unui
comunicat de presã transmis ieri.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 8)

