
GRAM AUR = 137,4883 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6582 RON EURO = 4,4423 RON DOLAR = 3,2821 RON

5 948491 340012 62250

n Israel a reluat atacurile, dupã un
armistiþiu temporar cu Hamas

PAGINA 3

n Plasamente alternative. Un´ te duci tu,
banule?

PAGINA 5

n Afacerile cu jucãrii,
înfloritoare

PAGINA 2

n Metrorex: „Producãtorii
români pot participa la
licitaþia pentru achiziþia
trenurilor de metrou”

PAGINA 11

2 lei Vineri, 18 iulie 2014, nr. 133 (5226), anul XXIV 16 pagini

Plasamentele în metale
preþioase, impulsionate de
sancþiunile impuse Rusiei
l Cotaþia paladiului, la cel mai ridicat nivel din
ultimii 13 ani

Preþurile futures ale metalelor
preþioase au urcat ieri, la
bursele externe de profil, pe

fondul noilor sancþiuni impuse de
Occident Rusiei, în contextul crizei
din Ucraina. Situaþia tensionatã a
alimentat plasamentele în metale
preþioase, considerate investiþii “si-
gure”.

Cotaþia aurului a urcat timp de
douã zile consecutiv pe piaþa din
SUA, iar cea a paladiului a atins cel

mai ridicat nivel din 2001 pânã la
momentul actual.

Preþul aurului cu livrare în august
a crescut cu 0,3% la ora 10:14, la Co-
mex New York, ajungând la
1.303,60 dolari uncia. Preþul aurului
cu livrare imediatã a urcat cu 0,4% la
Londra, ajungând la 1.304,19 dola-
ri/uncie.

Amintim cã, la Comex, preþul
aurului a scãzut pânã la 1.292,60
dolari uncia în data de 15 iulie (cel

mai mic nivel atins dupã 19 iunie),
în condiþiile în care preºedintele
bãncii centrale americane (Fede-
ral Reserve), Janet Yellen, a decla-
rat cã dobânda de referinþã ar pu-
tea fi majoratã mai devreme decât
aratã aºteptãrile, dacã inflaþia ºi
piaþa muncii se vor redresa mai ra-
pid.

ALINA VASIESCU
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SANCÞIUNI MAI ASPRE ÎMPOTRIVA RUSIEI,
SUNT VIZATE ROSNEFT ªI GAZPROMBANK

Analiºti: “Obama a depãºit linia
roºie ºi dã dovadã de infantilism”
l “Rusia îºi va activa sateliþii din întreaga lume”

Sancþiunile impuse Rusiei de
cãtre Statele Unite ale Ame-
ricii (SUA) ºi Uniunea Euro-

peanã (UE) vor fi înãsprite, pe fon-
dul crizei din Ucraina.

Printre entitãþile vizate de SUA ºi
UE se numãrã gigantul petrolier
Rosneft, Gazprombank, deþinutã în
proporþie de 36% de gru-
pul rus Gazprom, ºi auto-
ritãþile separatiste de la
Doneþk, potrivit unui comunicat al
Trezoreriei americane, citat AFP ºi
preluat de Mediafax.

Documentul subliniazã cã poten-
þialele active ale grupului Rosneft în
Statele Unite vor fi îngheþate, între-
prinderile americane nefiind autori-
zate sã efectueze tranzacþii cu acest
gigant petrolier.

Astfel, administraþia prezidenþialã
din SUA rãspunde “ocupãrii Crime-
ei” ºi “tentativelor repetate ale Ru-

siei de a destabiliza estul Ucrainei”,
potrivit Trezoreriei.

Europenii reuniþi la summitul de
la Bruxelles au decis îngheþarea
programelor desfãºurate în Rusia
de cãtre Banca Europeanã de
Investiþii (BEI) ºi Banca Europea-
nã pentru Reconstrucþie ºi Dezvol-

tare (BERD), potrivit
unei surse diplomatice.

Unii consultanþi sunt
de pãrere cã este pentru prima datã
când a fost depãºitã linia roºie, fiind
“atinsã masa criticã în ceea ce pri-
veºte nivelul sancþiunilor”. “Obama
dã din nou dovadã de infantilism”,
apreciazã sursele citate.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

CONFLICT

BABA ªI MITRALIERA

Informaþiile secrete
ale Ioanei Petrescu
A

m remarcat cu toþii cã
ministrul finanþelor Ioa-
na Petrescu i-a spus
ºefului statului Traian

Bãsescu cã cifrele studiului pe care
el i-l cere insistent, sunt “informaþii

secrete”, o replicã la
care toþi am cãzut pe
spate, vorba lui Va-
dim - “Asta nu e sã-
nãtoasã!”

A doua zi, pe 15
iulie, eurodeputatul
Norica Nicolai a fost

aleasã drept vicepreºedinte al Alian-
þei Liberalilor ºi Democraþilor pen-
tru Europa (ALDE: al treilea grup
politic, ca mãrime, din Parlamentul
European), ca un fel de rãsplatã pen-
tru fidelitate politicã, fiind singurul
dintre europarlamentarii liberali
români care nu s-a supus poruncii lui
Crin Antonescu sã se învârtã ca la
Ploieºti ºi peste noapte, sã se înscrie
la Popularii Europeni.

Zilele trec, azi e-o zi ºi se întâmpla
ceva, mâine e alta ºi se întâmplã
altceva, adesea nu-i nici o legãturã
între ele ºi acesta este ºi cazul dintre
evenimentul de la Cotroceni ºi cel de
la Bruxelles.

Trebuie sã fii foarte bolnav sã cauþi
vreo legãturã între ele.

Eu sunt.
Mi-am amintit cã Norica Nicolai a

avut o intervenþie durã, în martie,
contra Ioanei Petrescu, la trei sãp-

tãmâni dupã ce aceasta fusese înscã-
unatã la Minister:

“Îi cer public ministrului de Fi-
nanþe sã spunã românilor dacã existã
ºi dacã da, câþi sunt exact, în Trezo-
rerie, banii de pensii ºi salarii pentru
acest an.

Solicitarea mea vine pe fondul
îngrijorãrii maxime din opinia publi-
cã generate chiar de declaraþia de ieri
a ministrului Ioana Petrescu, prin
care recunoºtea faptul cã banii din
acciza pe carburant ar putea fi direc-
þionaþi spre plata pensiilor ºi salarii-
lor.”

Apoi mi-am amintit cã Norica Ni-
colai a fost, prin 2007, preºedintele
comisiei parlamentare de anchetã, în
scandalul european al închisorilor
CIAdin România, unde se vorbea cã

americanii i-au schingiuit pe arabii
bãnuiþi de terorism.

Apoi mi-am amintit cã a circulat
zvonul cã închisoarea de la Bucu-
reºti s-ar fi aflat în subsolul sediului
ORNISS (Oficiul Registrului Naþio-
nal al Informaþiilor Secrete de Stat).

Apoi mi-amamintit cã pe directorul
ORNISS îl cheamã Marius Petrescu.

Petrescu?!
Iote-te!
Apoi mi-am amintit sã dau trei te-

lefoane la trei persoane care, fiind
profesioniºti, evident cã nu sunt de
încredere ºi care, toate trei, de parcã
erau vorbite, mi-au confirmat cã
Marius Petrescu este tatãl Ioanei Pe-
trescu, acelaºi Marius Petrescu care
a beneficiat de un ajutor de stat de
(îmi amintesc aproximativ) 85.365

euro, prin Hotãrârea nr. 1400 din
04/12/2003 (citez din memorie) a
Guvernului Adrian Nãstase, ca sã-ºi
facã o operaþie de 20 de mii (alege-
þi-vã moneda!), la un spital din Bel-
gia, pe când era premier Guy Ver-
hofstadt, liderul ALDE care a pro-
pus-o pe Norica Nicolai drept vi-
cepreºedinte ALDE (hai cã asta cu
fostul premier belgian este de boalã
grea, dar v-am spus cã sunt bolnav
ºi-mi vine greu sã mã abþin!).

Ei bine, dacã tata se ocupã cu in-
formaþiile secrete de stat, atunci este
normal ca fiica sã nu i le dea ºefului
statului.

Apoi mi-am amintit cã presa zicea
cã Marius Petrescu este ofiþer SIE.

Apoi mi-am amintit cã Marius Pe-
trescu a fost, de prin 1997 ºi pânã în
2002, ºeful Autoritãþii de Control al
Importurilor ºi Exporturilor Mate-
rialelor Strategice ºi Armamentului
(ANCESIAC), ceea ce explicã legã-
tura dintre babã ºi mitralierã, pentru
cã, din câte îmi amintesc, pe Marius
Petrescu nu îl cheamã Marius Pe-
trescu, pur ºi simplu, ci profesor doc-
tor Marius Petrescu, pentru cã este
profesor asociat la Universitatea
“Valahia”, din Târgoviºte, unde a
coordonat doctoratul Noricãi Nico-
lai, cea care a controlat subsolul
ORNISS ºi nu a gãsit nici fir de pãr
de arab schingiuit.

(continuare în pagina 3)

Un avion malaezian de pasageri
s-a prãbuºit la graniþa Ucrainei
cu Rusia
l Oficial: Avionul a fost doborât de o rachetã

Un Boeing 777 al companiei ae-
riene din Malaezia având la bord 295
de persoane s-a prãbuºit, ieri, la gra-
niþa Ucrainei cu Rusia, potrivit sur-
selor din presã.

Preºedintele Ucrainei, Petro
Poroºenko, nu exclude posibilitatea
ca avionul sã fi fost doborât cu o ra-
chetã, informeazã AFP.

Un consilier al Ministrului de
Interne ucrainean a declarat cã aero-
nava a fost doborâtã deasupra unei
localitãþi din estul þãrii, a transmis
Associated Press.

“Compania aerianã malaezianã
opera zborul pe ruta Amsterdam –
Kuala Lumpur pe o distanþã de 50 de
mile înainte sã intre în spaþiul aerian
al Rusiei. Avionul a început sã cobo-
are ºi a fost gãsit, drept urmare, în
flãcãri pe teritoriul ucrainean”, a de-
clarat o sursã citatã de Interfax, care
a mai precizat cã 280 de pasageri ºi
un echipaj de 15 persoane erau la
bord.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 3)

DUPÃ AUTORITÃÞILE CIPRIOTE

UE, chematã în proces
pentru bail-in-ul cipriot
Acþiunile în instanþã având ca

subiect confiscarea depozi-
telor negarantate de la Bank

of Cyprus, prin procedura denumitã
“bail-in”, se înmulþesc.

Dupã ce, ieri, ziarul BURSA a re-
latat despre solicitarea unui grup de
100 deponenþi ºi cumpãrãtori de
obligaþiuni ai celei mai mari bãnci
din Cipru, sã le fie returnaþi banii pe
care i-au pierdut în urma procesului
respectiv, avocaþii a 51 de deponenþi
ciprioþi care au dat în judecatã insti-
tuþiile europene, cu aceeaºi cerere,
au anunþat cã acestea au primit un
termen de douã luni sã îºi constituie
apãrarea.

Casa de avocaturã “K. Chrysosto-
mides & Co” a înaintat, pe 16 decem-
brie, o plângere împotriva Eurogru-
pului, a Comisiei Europene (CE), a
Consiliului European, a Bãncii Cen-
trale Europene (BCE) ºi a Uniunii
Europene, în ansamblul, în numele

mai multor deponenþi ºi acþionari ai
celor mai mari bãnci cipriote, Bank of
Cyprus (BoC) ºi Laiki Bank.

Firma cerea Curþii Europene de
Justiþie (CEJ) obligarea instituþiilor
UE sã le plãteascã reclamanþilor
despãgubiri pentru confiscarea de-
pozitelor ºi reducerea valorii nomi-
nale a acþiunilor BoC

“Reclamanþii (51 în total) sunt de-
ponenþi ºi/sau acþionari ai Bank of
Cyprus Public Company Ltd ºi/sau
ai Cyprus Popular Bank Public Co.
Ltd (n.r. Laiki Bank). Aceºtia solici-
tã despãgubiri în conformitate cu ar-
ticolele 268, 340 alineatele (2) ºi (3)
TFUE, care reglementeazã rãspun-
derea extracontractualã a Uniunii
Europene, pentru prejudiciile pe
care le-au suferit ca urmare a mãsuri-
lor adoptate de instituþiile pârâte prin
care se impunea Republicii Cipru o
schemã de recapitalizare internã”, se
precizeazã în plângerea înregistratã

la CEJ.
Documentul mai afirmã: “Recla-

manþii considerã cã instituþiile pârâte
au adoptat pentru Republica Cipru o
schemã de recapitalizare internã care
a condus în mod direct la pierderea
depozitelor ºi a participaþiilor
acestora. În opinia reclamanþilor,
mãsurile de recapitalizare internã
adoptate de Republica Cipru au fost
introduse exclusiv în scopul de a
pune în aplicare mãsurile adoptate
de pârâþi ºi au fost de asemenea apro-
bate de instituþiile pârâte.

ALEXANDRU SÂRBU
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DUPÃ ÎNTÂLNIREA CU BÃSESCU

Mediul investiþional -
îngrijorat de efectele
reducerii CAS
l Pogonaru: “Preºedintele Bãsescu va amâna
diminuarea CAS pânã când Guvernul va obþine
girul FMI”

Reducerea CAS la angajator
continuã sã fie un subiect de
dezbatere între conducãtorii

þãrii ºi mediul de afaceri, preºedinte-
le Traian Bãsescu având, ieri, o
întâlnire cu investitorii din þara
noastrã pe aceastã temã.

Reacþiile oamenilor de afaceri ex-
primate dupã discuþia cu ºeful statu-
lui au fost surprinzãtoare.

Deºi atât pre-
mierul Victor
Ponta, cât ºi mi-
nistrul finanþelor
Ioana Petrescu
au spus în mai
multe ocazii cã
autoritãþile au
prezentat oame-
nilor de afaceri
cifrele aferente
acestui proiect
legislativ de re-
laxare fiscalã, se
pare cã investitorii nu cunosc aceste
detalii.

Mai mult decât atât, reprezentanþii
mediului investiþional s-au arãtat
îngrijoraþi, ieri, de efectele pe care
le-ar putea avea implementarea
acestei mãsuri.

Florin Pogonaru, preºedintele
Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), a reiterat cã me-
diul de business susþine adoptarea

acestei mãsuri, subliniind, totodatã,
cã investitorii îºi doresc sã ºtie ce alte
mãsuri vor fi luate pentru diminua-
rea efectului pe care reducerea CAS
îl va avea asupra bugetului.

“Ni s-a promis cã nu vor fi mãriri
de taxe ºi cã efectul reducerii CAS
va fi compensat printr-o colectare
mai bunã. Nu ne dorim creºteri de
impozite, pentru a nu regreta dimi-

nuarea CAS”,
ne-a mai spus
domnul Pogo-
naru.

Potrivit dom-
niei sale, Preºe-
dintele þãrii, Tra-
ian Bãsescu va
amâna reducerea
CAS cu 5% pânã
la vizita delega-
þiei FMI din luna
noiembrie, pen-
tru ca Executivul

sã obþinã girul reprezentanþilor fi-
nanþatorilor internaþionali.

FMI vrea sã înþeleagã cum inten-
þioneazã guvernul nostru sã compen-
seze deficitul de venituri din reduce-
rea CAS, a declarat, recent, în cadrul
unei conferinþe, Gerry Rice, directo-
rul de comunicare al instituþiei.

EMILIA OLESCU
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Unde-i baba?

Citiþi în pagina 16 "Noile sancþiuni
impuse Rusiei aduc declin pe burse".

ASF: Zeci de
candidaþi pentru
posturile
de conducere
lCatrinel Frîncu nu mai
este ºef la comunicare,
dupã scandalul CARE
România

Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã a primit
zeci de candidaturi pen-

tru cele patru posturi de conduce-
re pe care le-a scos la concurs,
urmând sã publice numele lor pe
site-ul instituþiei, potrivit repre-
zentanþilor ASF.

“Vineri, 18.07.2014, se închide
perioada de înscriere ºi vom cu-
noaºte numãrul total al candidatilor
(în prezent, cumulat, el este de ordi-
nul zecilor). Numele candidaþilor
vor fi afiºate pe www.asfroma-
nia.ro”, a rãspuns ASF la solicitarea
ziarului BURSA.

ASF îºi cautã ºef la Direcþia Auto-
rizare-Supraveghere Entitãþi Regle-
mentate (Sectorul Instrumentelor ºi
Investiþiilor Financiare), dupã pleca-
rea lui Radu Toia, care urmeazã sã
preia funcþia de director general ad-
junct la SIF Transilvania.

Potrivit unor surse din piaþã, in-
tenþionau sã îºi depunã candidatura
pentru acest post actuali angajaþi din
instituþie, precum adjuncta lui Toia,
Florentina Boboc, consilierul
Cosmin Pãunescu ºi consilierul Lau-
renþiu Gughea. Toþi cei trei au o ex-
perienþã îndelungatã în cadrul insti-
tuþiei.

ADINA ARDELEANU
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