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Peter Ramsauer,
Germania: “Grecia
ar putea ieºi din
zona euro”

Ministrul german al Transporturi-
lor, Peter Ramsauer, nu exclude
ieºirea Greciei din zona euro, dacã
aceastã þarã nu va mai primi susþine-
re financiarã externã. “În mod evi-
dent, Grecia poate ieºi din uniunea
monetarã, însã aceastã posibilitate
nu îi va rezolva toate problemele”, a
declarat ieri oficialul german, într-un
interviu difuzat de televiziunea
ARD.

Ramsauer este al doilea ministru
german care face o astfel de afir-
maþie, dupã colegul sãu care deþine
portofoliul Economiei, Philipp Ra-
ssler.

Preºedintele regiunii
Sicilia a demisionat

Preºedintele regiunii Sicilia, Raf-
faele Lombardo, a demisionat din
funcþie marþi seara, dupã patru ani de
mandat.

Dupã ce a prezentat un plan de re-
ducere a cheltuielilor ºi reorganizare
a administraþiei publice regionale,
pentru evitarea falimentului Siciliei,
guvernatorul ºi-a înaintat demisia,
dupã cum îi promisese premierului
Mario Monti, în cursul unei întâlniri
la Roma, la data de 24 iulie.

Lombardo a anunþat cã alegerile
regionale din Sicilia se vor desfãºura
în 28 ºi 29 octombrie 2012.

Marea Britanie pune
la dispoziþia bãncilor
comerciale
împrumuturi de
100 miliarde euro

Guvernul britanic ºi Banca
Angliei au lansat, ieri, planul prin
care pun la dispoziþia bãncilor co-
merciale împrumuturi în valoare de
80 de miliarde lire sterline (circa 100
de miliarde euro) cu dobândã redusã,

pentru ca acestea
sã acorde mai
multe credite
întreprinderilor
mici ºi mijlocii.
Programul le per-
mite celor care so-
licitã credite sã le

contracteze pe cel mult patru ani, la o
dobândã care porneºte de la 0,25%,
inferioarã celei oferite pe pieþele fi-
nanciare ºi interbancare, ce variazã
între 1,25% ºi 2,5%.

Mario Monti,
în Finlanda
pentru discuþii pe
marginea crizei

Premierul italian Mario Monti a
purtat, ieri, discuþii cu omologul sãu
finlandez Jyrki Katainen pe margi-
nea eforturilor menite sã protejeze
zona euro, oficialul de la Roma ur-
mãrind consolidarea relaþiilor cu
unul dintre cei mai vocali critici ai
crizei datoriilor.

Vizita lui Monti face parte
dintr-un turneu în capitalele europe-
ne prin care premierul italian urmã-
reºte sã convingã membrii reticenþi
ai uniunii monetare sã sprijine
redresarea acesteia.

V.R.

Privatizarea energiei, soluþie
ingratã la clientelismul politic
Guvernanþii s-au anga-

jat, în faþa instituþiilor
financiare internaþio-

nale, sã reia privatizãrile în do-
meniul energetic prin vânzarea
de pachete minoritare pe bursã
ºi vânzarea de pachete majori-
tare cãtre investitori strategici.

Numai cã Europa trece
printr-o crizã fãrã precedent, iar
scandalul politic legat de sus-
pendarea preºedintelui Bãsescu
a distrus orice urmã de credibi-
litate a investitorilor în statul
român. Nici insolvenþa Hidroe-
lectrica nu a rãmas fãrã ecouri
negative în rândul bãncilor ºi a
investitorilor.

Astfel, riscãm sã vindem compa-
niile din energie pe nimic, iar încã-
pãþânarea autoritãþilor în menþinerea
privatizãrilor pare sã nu aibã sens în
actualul context politic ºi economic.

Cunoscutul profesor de economie
Daniel Dãianu ne-a declarat: “Din
punctul de vedere al ºanselor de a
maximiza câºtigurile din vânzarea
unor pachete de acþiuni, într-adevãr

nu este o perioadã bunã pentru priva-
tizãri. Intervin, însã, alte aspecte.
FMI ºi Comisia Europeanã nu ar fi
pus presiune pe autoritãþi pentru pri-
vatizarea companiilor din energie
dacã acestea ar fi arãtat o clarã ten-
dinþã de ameliorare a performanþelor
economice. Nu scrie nicãieri cã sta-
tul trebuie sã privatizeze energia.
Dar ineficienþa ºi utilizarea marilor
companii ca vaci de muls pentru po-
liticieni au îndreptãþit organismele

financiare internaþionare, care
ne-au împrumutat sume sub-
stanþiale pe timp de crizã, sã
ne oblige sã pornim privatizã-
rile”.

Domnia sa ne-a precizat cã
statul a ajuns singur în aceastã
situaþie, dându-ºi singur cu
stângu’-n dreptu’ prin scanda-
luri politice fãrã precedent.

Daniel Dãianu susþine cã cea
mai mare greºealã pe care o pot
face autoritãþile în perioada ur-
mãtoare este sã foloseascã banii
din privatizãri pentru acoperi-
rea “gãurilor” bugetare: “Insti-

tuþiile finanþatoare nu sunt absurde.
Putem face, cu banii din listãri ºi
vânzãrile unor pachete minoritare de
acþiuni ale companiilor energetice,
un fond de investiþii. Fondul va pu-
tea fi folosit pentru investiþii în ener-
gie sau aport de capital în alte
investiþii ale statului cu parteneri
privaþi”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

Bundesbank: BCE n-ar trebui
sã-ºi depãºeascã mandatul
l Surse: BCE ar putea decide închiderea bãncilor cu
probleme din zona euro

Preºedintele Bundesbank (ban-
ca centralã germanã), Jens
Weidmann, considerã cã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu ar trebui sã-ºi depãºeascã manda-
tul prin intervenþiile sale.

“Independenþa BCE îi impune
acestei instituþii sã-ºi respecte man-
datul, respectiv sã
nu-l depãºeascã”, a
declarat Weidmann
într-un interviu pu-
blicat pe site-ul
Bundesbank. Ofi-
cialul bãncii germane a continuat:
“Suntem cea mai mare ºi importantã
bancã centralã din Eurosistem ºi
avem un cuvânt mai greu de spus
decât orice altã bancã centralã din
acest sistem”.

BCE ar putea decide, în reuniunea
de astãzi, sã reia achiziþiile de obliga-
þiuni în vederea reducerii costurilor
împrumuturilor Spaniei ºi Italiei.
ªedinþa de astãzi a consiliului guver-

natorilor BCE este prima dupã decla-
raþia de sãptãmâna trecutã a preºedin-
telui bãncii, Mario Draghi, potrivit
cãreia aceastã instituþie va face tot ce
este necesar ca sã protejeze euro.

La data de 27 iulie, Bundesbank a
amintit cã se opune achiziþiilor de
obligaþiuni de cãtre BCE, consi-

derând cã aceastã
mãsurã estompeazã
linia dintre politica
monetarã ºi cea fis-
calã.

În opinia lui
Weidmann, guvernele europene “su-
praestimeazã posibilitãþile bãncii
centrale ºi aºteaptã prea mult de la
aceasta, considerând cã ea poate in-
terveni nu numai pentru stabilitatea
preþurilor, ci ºi pentru sunsþinerea
creºterii economice, reducerea
ºomajului ºi stabilizarea sistemului
bancar”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)
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USL TREBUIE SÃ PRODUCÃ RAPID DOUÃ MILIOANE DE CERTIFICATE DE DECES

Susþinãtorii lui Bãsescu
nu mor niciodatã
C

incizeci la sutã, plus unu.
Nu poþi sã adaugi - “plus
unu” – la o cifrã statisticã.
Cifrele statistice rezultã

din calcul probabilistic.
Calculul probabilistic conduce la

estimãri, undeeroareaesteadmisibilã.
Dreptul de vot este inalienabil, nu

estimativ.
De aceea, cetãþenii cu drept de vot

nu sunt estimaþi, în cazul unui scru-
tin, ci sunt numãraþi pânã la unul ºi
sunt înregistraþi cu nume, adresã ºi
celelalte.

De aceea, pragul poate preciza
“plus unu”, pentru cã 50% este de
aceeaºi naturã – “unu câte unu”, iar
nu o grãmadã aproximativã.

V-ar conveni sã vã pierdeþi dreptul
la vot pentru cã aþi intrat în marja de
eroare probabilisticã?

Pânã acum era simplu: te condam-
na la puºcãrie, intrai în puºcãrie; co-
piai la teza de doctorat, îþi pierdeai
titlul de doctor; nu îndeplinea condi-
þiile de validare, Referendumul era
invalidat.

Acum nu mai este simplu, trebuie
sã ridici pe sus condamnatul, de la
spital, unde a obþinut azil… medical;
plagiatul nu e plagiat, pentru cã nu
l-a constatat comisia de acordare a
titlului de doctor; Referendumul
care nu a îndeplinit condiþiile trebuie
validat, cã aºa ar vrea preºedintele

interimar ºi USL.
ªi nu vãd de ce n-ar fi posibil,

când fiecare chestie care era limpede
pânã acum este întoarsã pe dos, amã-
nunþitã ºi redefinitã, ca sã convinã
USL-ului.

În cele ce urmeazã, explic proce-
durile legale de stabilire a numãrului
de alegãtori cu drept de vot, fãrã sã
am pretenþia cã ele vor fi respectate

de “insurgenþii” USL.
Mãrturisesc cã, pe mãsurã ce mi-am

întocmit documentaþia care stã la baza
acestui text, am blestemat neîncetat,
pentrucãamavut senzaþiacãsuntunul
dintre aceia care sar în apã, dupã bo-
lovanul aruncat de un nebun.

La fiecare scrutin (alegeri sau re-
ferendum), listele electorale perma-
nente sunt realizate de Ministerul

Administraþiei ºi Internelor (MAI),
pe baza Registrului Naþional pentru
Evidenþa Persoanelor.

MAI comunicã listele electorale
Biroului Electoral Central ºi primã-
riilor.

Sursa legalã este Registrul Naþio-
nal pentru Evidenþa Persoanelor, ad-
ministrat de Direcþia pentru Eviden-
þa Persoanelor ºi Administrarea Ba-
zelor de Date, din MAI.

La fiecare naºtere, deces, primire
sau pierdere de cetãþenie, datele sunt
operate în acest Registru de cãtre Di-
recþia pentru Evidenþa Persoanelor ºi
Administrarea Bazelor de Date.

Aceste înregistrãri au în spate do-
cumente juridice (de exemplu certi-
ficat de deces), în absenþa cãrora ni-
meni nu poate fi scos din Registrul
Naþional.

Problema USL este cã ministrul
de Interne Ioan Rus a anunþat public
cã acest numãr este de 18.292.514 ºi
a anunþat asta înainte de referendu-
mul din 2012.

“În acest moment [n.n. - miercuri,
25 iulie 2012], lista finalã cu alegã-
torii este stabilitã, sunt 18.292.514
cetãþeni români cu drept de vot”, a
declarat ministrul de Interne Ioan
Rus. (AGERPRES)

MAKE

(continuare în pagina 3)

LUPUL NU VENEA
DIN PÃDURE

Blejnar era
paznic la oi
l „Regina ºpãgilor” –
prinsã în ºah de
procurorii braºoveni

Procurorii
DIICOT
B r a º o v

au dispus ieri
începerea ur-
mãririi penale
faþã de fostul
ºef al ANAF,
Sorin Blejnar,
poreclit de poli-
ticieni „regina
ºpãgilor”, ºi a fostului sãu ºef de ca-
b ine t , Codru þ Mar ta , pen t ru
sãvârºirea infracþiunilor de sprijinire
a unui grup infracþional organizat ºi
complicitate la evaziune fiscalã, se
aratã într-un comunicat al instituþiei.

Potrivit procurorilor DIICOT, în
perioada martie – iulie 2010, mai
mulþi oameni de afaceri ºi angajaþi ai
statului - Cecilian Morcov, Andrei
Kelemen, Peter Sztufliak, Claudiu
Monea, Dorel Ciobanu ºi Salvatore
Cuccina - au constituit un grup
infracþional organizat, cu legãturi
transfrontaliere, la care au aderat alte
20 de persoane, cetãþeni români,
italieni ºi maghiari, specializat în
activitãþi de evaziune fiscalã cu
combustibili.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 4)

Ioan Rus nu ºi-a îndeplinit planul.

BCE anunþã, astãzi,
decizia privind
dobânda de referinþã.

PROFIT CU 47% MAI MARE

Brokerii: Reducerea provizioanelor
a ridicat profitul Bãncii Transilvania
l Costel Ceocea, SIF2: “În mod cert vom avea rezultate pozitive ºi la sfârºitul anului”

Rezultatele bune raportate de Banca
Transilvania (simbol TLV), în pri-
ma jumãtate a anului 2012, se dato-

reazã gestionãrii eficiente a provizioanelor,
potrivit specialiºtilor din piaþa de capital.
Banca Transilvania (BT) a înregistrat, în
primul semestru, un profit net de 179,62 mi-
lioane lei, în creºtere cu 47% faþã de perioa-
da similarã a anului trecut (citiþi în pagina 5
rezultatele TLV).

Totuºi, specialiºtii pieþei considerã cã, pen-
tru ca banca sã îºi menþinã o evoluþie bunã,
sunt importante stabilizarea economicã ºi a

cursului de schimb.
Costel Ceocea, membru în Consiliul de

Administraþie al Bãncii Transilvania ºi
Preºedinte - Director General la SIF “Moldo-
va”, apreciazã cã, în contextul actual, rezulta-
tele raportate de BT, la jumãtatea anului, sunt
foarte bune ºi redau mesajul de încredere din
partea acþionarilor (încrederea în manage-
ment ºi în performanþele anticipate în primul
trimestru).

“În mod cert vom avea rezultate pozitive ºi
la sfârºitul anului, nu numai în ceea ce priveºte
realizarea obiectivelor, dar vom putea chiar sã

depãºim anticipãrile”, a
mai adãugat domnia sa.

Daniela Ropotã,
“Intercapital
Invest”:
Rata creditelor
neperformante este mai micã faþã de
cea a multor bãnci de pe plan local

Daniela Ropotã, analist la “Intercapital
Invest”, ne-a precizat cã, în primele ºase luni,
creºterea profitului net al Bãncii Transilvania

se datoreazã atât unor rezultate bune la nivel
operaþional, cât ºi reducerii cheltuielilor cu
provizioanele.

RALUCA MARIN
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