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Toader propune revocarea lui Kovesi

R

evocarea procurorului ºef al DNA Laura
Codruþa Kovesi a fost
anunþatã asearã de
cãtre ministrul justiþiei Tudorel
Toader, la sediul Ministerului,
dupã ce a prezentat motivaþia deciziei, organizatã în douãzeci de
puncte, ocazie cu care a informat
cã a fost ºef de promoþie, ceea ce
a surprins pe toatã lumea, cãci pe
nimeni nu interesau performanþele sale ºcolare.
“DNA nu se identificã cu
procurorul ºef, ale cãrei acþiuni
au demonstrat cã pot pune în
pericol chiar instituþia, prin exces de autoritate, comportament di-

screþionar, sfidarea autoritãþii Parlamentului, contestarea deciziilor

CCR”, a tras concluziile Tudorel
Toader, anunþând: “Pentru aceste

acte ºi fapte de netolerat
într-un stat de drept, în temeiul prevederilor legale, declanºez procedura de revocare din funcþie a procurorului-ºef DNA”.
Procedura presupune,
conform cu ceea ce a precizat
ministrul, ca Raportul sãu,
însoþit de propunerea de revocare sã fie transmis secþiei
d e p r o cu r o r i a CS M ºi
preºedintelui României,
pentru analizã ºi ca sã decidã
“în raport cu competenþele
constituþionale” (ministrul
propune, dar nu el este cel
care hotãrãºte). n
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Nu suntem deloc cea mai coruptã
þarã din lume
l Raportul TI atrage atenþia cã majoritatea guvernelor acþioneazã ''prea lent'' în vederea combaterii corupþiei
l Mai mult de douã treimi dintre þãrile lumii au înregistrat scoruri de sub 50 de puncte, din maximum 100
l TI: Din 2012, aproape toþi jurnaliºtii uciºi au fost în þãri corupte l Unul din cinci jurnaliºti care au
decedat realizau o investigaþie referitoare la un act de corupþie

M

ajoritatea þãrilor din lume înregistreazã progrese nesemnificative
sau deloc în ceea ce priveºte eliminarea corupþiei, în timp ce analizele
aratã cã jurnaliºtii ºi activiºtii din þãrile corupte îºi
riscã viaþa în fiecare zi pentru libertatea de exprimare, potrivit raportului privind indicele de percepþie a corupþiei (IPC) în 2017, elaborat de organizaþia Transparency International (TI).
Raportul TI atrage atenþia cã majoritatea guvernelor acþioneazã ''prea lent'' în vederea combaterii
corupþiei.
Astfel, mai mult de douã treimi dintre þãrile lumii
au înregistrat scoruri de sub 50 de puncte, din maximum 100 în raportul TI, care realizeazã un clasament al gradului de corupþie în sectorul public, aºa
cum este perceput de mediul de afaceri ºi de experþi
independenþi din 180 de state incluse în analizã.
Clasamentul este întocmit prin acordarea de
puncte, de la 0 la 100, în care 0 înseamnã ''foarte
corupt'', iar 100 ''deloc corupt''.
Transparency International precizeazã în raport
cã, din pãcate, performanþa slabã în combaterea
corupþiei nu este o noutate, comparativ cu ultimii
ani.
Nicio þarã nu a obþinut scorul perfect (100), anul
trecut, dar topul statelor percepute ca fiind cel mai
puþin corupte este condus de Noua Zeelandã, cu
89 de puncte, ºi Danemarca, cu 88 de puncte, urmate de Finlanda, Norvegia ºi Elveþia, fiecare cu
câte 85 de puncte. Este pentru prima datã când la
vârful ierarhiei se înregistreazã scoruri sub 90 de
puncte, ceea ce aratã o tendinþã globalã de scãdere

a punctajelor din clasament.
La polul opus, Siria, Sudanul de Sud ºi Somalia
s-au situat la nivelul cel mai de jos, cu scoruri de
14, 12 ºi, respectiv, 9. Regiunea cea mai performantã în combaterea corupþiei este Europa de
Vest, potrivit TI, cu un scor mediu de 66, iar cele
mai slabe regiuni sunt Africa Subsaharianã (scor
mediu 32), Europa de Est ºi Asia Centralã (scor
mediu 34).
Începând cu 2012, mai multe þãri ºi-au îmbunãtãþit semnificativ scorul de IPC, inclusiv Côte
d'Ivoire, Senegal ºi Regatul Unit, în timp ce mai
multe þãri au scãzut, inclusiv Siria, Yemen ºi
Australia.

România obþine 48 de puncte, ca ºi în 2016
România se menþine cu acelaºi scor, de 48 de
puncte, ca ºi în urmã cu un an, ºi pe acelaºi loc la
nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia,
conform raportului TI. Singurele þãri din Uniune
care au punctaje mai mici sunt Ungaria (45 de
puncte) ºi Bulgaria (43 de puncte). La nivelul UE,
media IPC este de 66 de puncte, similar cu anul
anterior.
TI România precizeazã: "Este pentru prima
datã când la vârful ierarhiei se înregistreazã scoruri sub 90 de puncte, ceea ce relevã o tendinþã globalã de scãdere a punctajelor din clasament. În
acest context, faptul cã Indicele de Percepþie a Corupþiei 2017 calculat pentru þara noastrã este neschimbat poate fi vãzut ca o uºoarã îmbunãtãþire.
În urmãtorii ani considerãm cã în România, pe
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lângã mijloacele de coerciþie, este nevoie de o
abordare sistematicã de prevenire a corupþiei, de
responsabilizare a factorilor de decizie ºi o mai
solidã implicare a comunitãþilor locale.
Pentru administraþia publicã, este necesarã accentuarea rolului prevenþiei, prin implementarea
unor mecanisme transparente ºi eficiente pentru
eliminarea vulnerabilitãþilor la corupþie, pentru
cheltuirea eficientã a fondurilor publice ºi creºterea integritãþii la nivelul instituþiilor publice.
Având în vedere cã sectorul privat joacã un rol
cheie în modelarea felului în care societatea rãspunde fenomenului corupþiei, iar un mediu de
afaceri integru ºi transparent poate contribui decisiv la dezvoltarea României, considerãm cã în
sectorul privat este nevoie de o îmbunãtãþire a mecanismelor de conformitate ºi integritate, în
scopul asigurãrii competitivitãþii economice.
În acest context, Transparency International
Romania vine cu câteva propuneri constructive în
atenþia guvernanþilor, administraþiei publice locale ºi mediului de afaceri:
Ø Modernizarea standardelor de bunã guvernanþã localã, prin implementarea Sistemului de
Integritate la nivelul administraþiei publice locale
(LIS). Un astfel de sistem funcþional poate juca un
rol important în vederea consolidãrii integritãþii
locale ºi implicit în prevenirea corupþiei. Proiectul
se adreseazã tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea comunitãþii locale, de la primar ºi consilieri locali, la oameni de afaceri, organizaþii neguvernamentale ºi simpli cetãþeni.
(continuare în pagina 2)
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SIF Banat Criºana
a raportat o deþinere de
6,5% din Conpet
l SIF1 a dat 10,6 milioane de euro pe 5,5% din companie

S

IF Banat Criºana a raportat,
ieri, o deþinere de 6,5% din
Conpet, în urma unei tranzacþii prin care a achiziþionat 5,5%
din companie, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureºti.
Tranzacþia de miercuri a avut loc
la preþul de 101 lei/unitate, astfel cã
SIF1 a dat 10,04 milioane de lei
(10,6 milioane de euro), pe pachetul

achiziþionat.
Bogdan Drãgoi, Preºedinte al
Consiliului de Administraþie ºi Director general al SIF Banat Criºana,
a declarat: “Aceastã achiziþie reconfirmã politicile de investiþii ale SIF 1
orientate spre domenii strategice ºi
companii puternice. Aºa cum am
afirmat anterior, ne concentrãm pe o
restructurare a portofoliului ce vizeazã, printre altele, ºi astfel de achiziþii,
menite sã consolideze poziþia noastrã în sectoare de activitate de importanþã naþionalã ºi strategicã. Conpet
S.A. este o companie valoroasã, cu o
tradiþie amplã în transporturile petroliere ºi cu un potenþial foarte
mare, aºa cã aceastã tranzacþie este,
cu siguranþã, una importantã pentru
SIF Banat Criºana”. n
Detalii în pagina 15

ADRIAN VASILESCU, BNR:

“Statul a miºcat preþurile
administrate când
nu trebuia sã o facã”

S

tatul a miºcat preþurile administrate când nu trebuia sã o facã, a
spus, ieri, Adrian Vasilescu,
consultant de strategie în cadrul Bãncii Naþionale a României (BNR).
Domnia sa a evidenþiat cã inflaþia
din luna februarie, de 4,3%, anunþatã
de Institutul Naþional de Statisticã
(INS), are la bazã creºterea preþurilor
administrate, respectiv la combustibil, energie electricã, energie termicã
ºi gaze. n

Detalii în pagina 3

Sectorul bancar al Ucrainei a
avut pierderi de peste 900 de
milioane de dolari în 2017

S

ectorul bancar al Ucrainei a consemnat pierderi nete de 24,4 miliarde de hrivne (904 milioane
de dolari în 2017), comparativ cu un
rezultat negativ de 159,4 miliarde de
hrivne în 2016, potrivit datelor Bãncii
Naþionale a Ucrainei (BNU), citate de
Interfax Ucraina, care menþioneazã cã
cele mai mari pierderi le-au avut “Privatbank” ºi douã instituþii financiare cu

capital rusesc.
Per total, în 2017, numãrul instituþiilor bancare neprofitabile din Ucraina s-a redus la 18, de la 33 la sfârºitul
anului 2016. Pentru anul curent, banca centralã aºteaptã ca numãrul bãncilor neprofitabile din Ucraina sã
ajungã la mai puþin de 10. n
Detalii în pagina 3

FLORIN DÃNESCU, DESPRE LIMITAREA
DOBÂNZILOR:

“Este posibil ca bãncile sã
devinã mai exigente cu clienþii”

E

ste posibil ca bãncile sã devinã sã mai exigente cu clienþii,
dacã vor fi plafonate dobânzile, a spus, ieri, Florin Dãnescu,
preºedinte executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB). Reprezentantul domeniului a menþionat cã
felul în care se dialogheazã pe tema
plafonãrii dobânzilor nu este unul
bun, iar bancherii se aºteaptã sã fie
ascultaþi pentru a putea explica impactul mãsurii, mai ales efectul de

runda a doua în care creditul nu va
mai fi tot atât de accesibil.
Domnia sa a spus, citat de Agerpres: “Se vorbeºte prea mult de impactul de runda întâi. Adicã impactul
aºteptat imediat, cel pe care îl percepe populaþia. Am avea credite mai
ieftine. Aceasta este percepþia. Iar
impactul de runda a doua, cel care de
obicei nu se transmite - este datoria
noastrã sã îl transmitem - este cel
care ar fi sintetizat astfel: poþi sã te
bucuri cã þi se promite un credit mai
ieftin, dar în runda a doua trebuie sã
te gândeºti dacã poþi sã mai iei un
credit”. n
Detalii în pagina 8.
Citiþi, în pagina 8, ºi articolele
“Gabriel Biriº: “Plafonarea
dobânzilor la credite este o mare
tâmpenie” ºi
“Plafonarea dobânzilor poate da
«idei» finanþatorilor sã inventeze
alte costuri”

