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Replica Ministerului Finanþelor Publice

U
rmare a articolului cu tit-
lul "Informaþiile secrete
ale Ioanei Petrescu", pu-
blicat astãzi (n.r. vineri)

pe prima paginã a cotidianului
BURSA, Biroul de presã al Ministe-
rului Finanþelor Publice vã transmite
urmãtorul drept la replicã:

Articolul cu titlul "Informaþiile
secrete ale Ioanei Petrescu" conþine
informaþii false, care aduc prejudicii
de imagine ministrului Finanþelor
Publice, Ioana-Maria Petrescu.

În articolul publicat astãzi (n.r.
vineri) de BURSA pe prima paginã
se menþioneazã cã tatãl ministrului
Finanþelor Publice ar fi beneficiat
de un ajutor financiar, acordat de
Guvernul Adrian Nãstase, infor-
maþie care nu are nicio legãturã cu
realitatea. Facem precizarea cã
directorul ORNISS, Marius Pe-
trescu, nu este tatãl ministrului Ioa-
na-Maria Petrescu ºi cã între cele
douã persoane nu existã nicio legã-
turã de rudenie.

De asemenea, în articolul publicat
astãzi (n.r.vineri) se menþioneazã cã
Anca Petrescu ar fi sora ministrului
Finanþelor Publice, Ioana-Maria Pe-
trescu, informaþie care este, de ase-
menea, falsã.

Referitor la datele biografice ale
ministrului Finanþelor Publice, fa-
cem precizarea cã CV-ul doamnei
Ioana-Maria Petrescu poate fi con-
sultat pe site-ul guvernului la adresa:
http://gov.ro/ro/guvernul/cabine-
tul-de-ministri/ministrul-finante-

lor-publice.
Învirtuteabunelor relaþii careexistã

între Ministerul Finanþelor Publice ºi
publicaþia BURSA, vã rugãm sã pu-
blicaþi acest drept la replicã în ace-
leaºi condiþii în care a fost publicat ºi
articolul cu titlul "Informaþiile se-
crete ale Ioanei Petrescu".

De asemenea, considerãm cã se
impune verificarea informaþiilor an-
terior transmiterii lor opiniei publice.

BIROUL DE PRESÃ

MH 17 - Amsterdam
spre Kuala Lumpur

T
ragedia a avut loc în ziua
de 17 iulie 2014. În aceste
zile se cautã fãptaºii, care
au lansat racheta, se anali-

zeazã datele pentru a preciza locul de
lansare a rachetei, au loc investigaþii

internaþionale în zona
de prãbuºire a avionu-
lui, se emit supoziþii,
se lanseazã acuze ºi
contra-acuze. Comu-
nitatea internaþionalã
este angajatã într-un
dens rãzboi mediatic,
în încercarea de a se

desluºi vinovaþii ºi obârºia eveni-
mentelor. Pe lângã tragedia persona-
lã a fiecãruia din cei aflaþi la bord,
sentimentele familiilor, priete-
nilor… Toate acestea nu se vor termi-
na curând. Iar efectele actului crimi-
nal se vor resimþi o lungã perioadã.

Nu trebuie sã fii expert ca sã poþi
sã îþi faci o proprie evaluare. Existã
suficiente elemente faptice ºi indicii
pentru aceasta. Lansarea rachetei a
avut loc pe teritoriul Ucrainei. Se lu-
creazã încã la identificarea locaþiei
exacte a lansãrii. Lucru posibil, ceea

ce au indicat experþi americani, care
s-au referit la “amprentele termice”
ale rachetei, impactului ºi dezinte-
grãrii avionului. Ce se vrea este de a
stabili fãrã dubiu dacã lansarea a
avut loc din teritoriul controlat de se-
paratiºtii pro-ruºi, ceea ce ar face
mai uºoarã problema responsabilitã-
þii directe - identificarea celui care “a
apãsat pe trãgaci”. De altfel, ar fi

greu de acceptat cã actualele autori-
tãþi ucrainene ar fi avut vreo motiva-
þie realã sau mãcar veridicã pentru
un asemenea act, chiar dacã armata
ucraineanã dispune de asemenea
sisteme de lansare, aflate în dotare
încã din perioada “sovieticã”. Cu
aceeaºi probabilitate, se poate exclu-
de varianta ca sistemul sã fi fost ope-
rat de armata rusã. Comentatorii nu

exclud varianta ca sistemul sã fi fost
operat de “specialiºti” veniþi din Ru-
sia, nu în calitate oficialã. Ambasa-
dorul American la ONU aprecia cã
sistemul este suficient de sofisticat
încât sã reclame asistenþã de specia-
litate în operarea acestuia.

Indiciile – este adevãrat, circum-
stanþiale, indicã drept autori pe sepa-
ratiºtii pro-ruºi care controleazã o

zona din estul Ucrainei, deasupra
cãreia a fost doborât MH 17. Între
aceste indicii, declaraþia reprezentan-
þilor separatiºtilor cã de acum dispun
de resursele pentru a proteja spaþiul
aerian al auto-proclamatei republici
Donetsk – o ºtire difuzatã de cãtre
agenþia rusã de ºtiri ITAR-TASS în
29 iunie. Rebelii se refereau la faptul
cã au “procurat” un sistem de lansare
a rachetelor din stocul armatei ucrai-
nene. Chiar în zilele precedente cla-
maserã cã au doborât douã avioane
ucrainene, dintre care un avion ucrai-
nean de vânãtoare SU-25 la 14 iulie,
cu trei zile înainte de doborârea aero-
navei MH17. Iar în ziua tragediei,
ziariºti afiliaþi agenþiei Associated
Press au vãzut un lansator de rachete
lângã localitatea Snejni, controlatã de
cãtre separatiºti. Chiar în ziua atacu-
lui, separatiºtii au difuzat ºtirea cã au
doborât un avion militar ucrainean de
transport. Au retras ºtirea imediat ce
au înþeles cã a fost doborât avionul de
linie malaezian.

(continuare în pagina 3)

ÎNAINTE, CU TUPEU!

ASF îºi acceptã
neconstituþionalitatea
l Autoritatea nu a dispus încetarea mandatului
lui Marian Sârbu, deºi CC a constatat
neconstituþionalitatea numirii sale în funcþia de
prim-vicepreºedinte

Marian Sârbu este, în conti-
n u a r e , p r i m - v i c e-
preºedintele Autoritãþii

de Supraveghere Financiarã (ASF),
deºi Curtea Constituþionalã a sta-
bilit, clar, cã numirea sa nu a fost
constituþionalã, din cauzã cã nu
îndeplinea criteriile legale privind
experienþa profesionalã. Adicã, po-
trivit legii, nu este competent pentru
aceastã funcþie.

Conform ASF, CC a constatat ne-
constituþionalitatea numirii lui Ma-
rian Sârbu în funcþia de prim-vice-
preºedinte al ASF, dar nu a dispus
încetarea mandatului ºi nici întreru-
perea raporturilor de muncã cu ASF.

“În consecinþã, Parlamentul sau
domnul Sârbu sunt cei care hotãrãsc,
în baza deciziei Curþii Constituþio-
nale ºi a motivaþiei publicate în Mo-
nitorul Oficial, asupra încetãrii ra-
porturilor de muncã cu ASF”, se ara-
tã într-un rãspuns transmis de ASF
cãtre Mediafax.

Trasferând Parlamentului decizia
încheierii mandatãrii, Autoritatea
acceptã ºi varianta contrarã, prin
care Marian Sârbu, împotriva Con-
stituþiei, ar putea sã rãmânã membru

al Consiliului instituþiei.
ASF se suportã sã fie o instituþie

cu gesturi neconstituþionale, men-
þinând pe cineva contra constituþiei?

Avem, în cazul acesta, o premierã
în România - o Autoritate care se
numeºte “de supraveghere” ºi, prin
urmare, are menirea sã vegheze la
respectarea legii care acceptã sã fun-
cþioneze, eventual, în condiþii de ne-
constituþionalitate, la a cãrei respec-
tare este menitã sã vegheze.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Scrisoare deschisã adresatã ministrului
finanþelor Ioana-Maria Petrescu

S
timatã doamnã Ioana-Ma-
ria Petrescu, publicãm cu
plãcere replica pe care
ne-a remis-o Biroul de

presã al Ministerului Finanþelor Pu-
blice pe care îl con-
duceþi în calitate de
ministru, deoarece o
luãm ca semn al
unui respect deose-
bit pe care îl purtaþi
ziarului BURSA,
cãci televiziunea de

pe care, iniþial, a fost lansat public
zvonul cã aþi fi fiind fiica directoru-
lui ORNISS Marius Petrescu - o te-
leviziune binecunoscutã - deºi a fã-

cut-o cu douã zile înaintea noastrã,
a rãmas fãrã nici o replicã, fapt pe
care l-am interpretat, în mod greºit,
drept confirmare a zvonului, dar,
acum, ne dãm seama cã doar aþi
ignorat-o.

În calitate de autor al articolului
“BABA ªI MITRALIERA/Infor-
maþiile secrete ale Ioanei Petrescu”,
observ cã Replica Ministerului dum-
neavoastrã opereazã o uºoarã distor-
siune în raport cu textul meu, pentru
cã niciunde nu am afirmat cã tatãl
dumneavoastrã “ar fi beneficiat de
un ajutor financiar, acordat de Gu-
vernul Adrian Nãstase”, ci am spus
cã Marius Petrescu este cel care a be-

neficiat de ajutor, ceea ce nu este
fals, pentru cã am copia Hotãrârii nr.
1400 din 04/12/2003 în faþa ochilor.

Întrucât Replica Ministerului pre-
cizeazã cã “directorul ORNISS, Ma-
rius Petrescu, nu este tatãl ministrului
Ioana-Maria Petrescu ºi cã între cele
douã persoane nu existã nicio legãtu-
rã de rudenie”, concluzia Biroului
dumneavoastrã de presã cã aº fi men-
þionat cã tatãl dumneavoastrã ar fi be-
neficiat de acel ajutor, este rezultat al
unei speculaþii care îi aparþine.

Apreciez drept constructivã obser-
vaþia cã “se impune verificarea infor-
maþiilor anterior transmiterii lor opi-
nieipublice”, caºi amabilitatea indicã-

rii adresei internet unde poate fi con-
sultat CV-ul doamnei Ioana-Maria Pe-
trescu, pentru cã aºa trebuie fãcut, aºa
o cer ºi colegilor mei din Redacþie sã o
facã ºi aºa am ºi fãcut: l-am consultat
anterior publicãrii articolului.

Dar nu am gãsit, acolo, nimic despre
pãrinþi, ba chiar, nici o menþiune despre
fapte biografice mai vechi de 14 ani,
deºi circulã zvonul cã ministrul ar fi în
vârstãde34deani (poate fi, dinnou,un
zvon fals, pentru cã, în CV, nu apare
nici data, nici locul naºterii, astfel cã
singurul lucrucert estecãseaflãpepla-
netã de 14 ani, ceea ce cred cã aduce
prejudicii de imagine ministrului).

(continuare în pagina 11)
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Vara fierbinte dinaintea
iernii financiare austriece
Criza al cãrei sfârºit a fost

“promulgat” de autoritãþile
europene nu poate fi deter-

minatã sã facã o pauzã nici mãcar pe
timpul vacanþei de
varã. Dacã implozia
bãncii portugheze
Espirito Santo sau un
nou bailout al Greciei
nu trebuie sã ne pro-
voace mirare, ceea ce
se întâmplã în climatul

mai temperat al Austriei reprezintã
adevãratul test al sustenabilitãþii
aºa-zisei redresãri europene.

Nu trebuie sã uitãm cã Austria

este una dintre puþinele membre ale
zonei euro care se mai poate lãuda
cu ratingul maxim acordat de agen-
þiile Moody’s ºi Fitch, iar prezenþa
firmelor ºi bãncilor sale pe piaþa
noastrã este deosebit de importan-
tã.

Implicarea statului în susþinerea
directã a unor bãnci, cum au fost în
cazul Hypo Alpe Adria sau Kommu-
nalkredit, nu a afectat direct finanþe-
le publice, deoarece datoriile institu-
þiilor financiare preluate nu au fost
incluse în cea publicã.

Din toamnã, situaþia se schimbã
semnificativ. Eurostat a trimis o scri-

soare Institutului de Statisticã de la
Viena în care se aratã cã datoriile KA
Finanz AG, banca rea creatã pentru
preluarea activelor neperformante
din bilanþul Kommunalkredit, trebu-
ie incluse în datoria publicã de la
începutul lunii septembrie 2014.
Mai mult, datele oficiale trebuie re-
vizuite pentru ultimii cinci ani, în
condiþiile în care “KA Finanz AG
trebuie, conform cadrului revizuit
ESA2010, sã fie inclusã în conturile
guvernamentale de la crearea sa în
2009", dupã cum se aratã în docu-
mentul Eurostat.

Estimãrile de la Bloomberg aratã

cã aceste “ajustãri” vor conduce la
majorarea datoriei publice a Austriei
cu circa 8 miliarde de euro. Un im-
pact mult mai mare îl va avea include-
rea datoriilor acumulate în urma “sal-
vãrii” bãncii Hypo Alpe Adria. Crea-
rea unei “bãnci rele” pentru preluarea

activelor toxice din bilanþul Hypo va
adãuga pânã la 18 miliarde de euro
datoriei publice austriece, conform
datelor prezentate de Bloomberg,
ceea ce reprezintã 6% din PIB.

(continuare în pagina 11)
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Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5

Lagarde, FMI:
“Pieþele
financiare sunt
prea optimiste”

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) avertizeazã cã pieþele finan-
ciare sunt, poate, “prea optimiste”,
în condiþiile în care rata ºomajului ºi
nivelul ridicat al datoriei din Europa
ar putea afecta investiþiile din regiu-
ne ºi perspectivele de creºtere ale
acesteia.

Christine Lagarde, directorul ge-
neral al FMI, a îndemnat Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) sã–ºi menþi-
nã politica monetarã acomodativã
pânã când cererea privatã se va re-
dresa pe deplin. În plus, oficialul
FMI a fãcut un apel la autoritãþile din

þãrile UE sã re-
zolve probleme-
le structurale
care afecteazã
crearea de locuri
de muncã ºi pro-
ductivitatea.

Lagarde a
afirmat, la finele sãptãmânii trecu-
te: “Vestea bunã este cã economia
Europei se redreseazã dupã crizã.
Încrederea se îmbunãtãþeºte, iar
pieþele financiare sunt optimiste.
Poate, însã, prea optimiste”.

FMI îndeamnã zona euro sã susþi-
nã cererea din economie, sã finalize-
ze reforma sectorului bancar ºi sã
ducã mai departe reformele structu-
rale.

“Existã pericolul unui cerc vi-
cios: ºomajul ridicat ce persistã ºi
datoria mare raportatã la PIB, care
pun în pericol investiþiile ºi înceti-
nesc creºterea viitoare”, a spus La-
garde.

V.R.

Ce ºtim

Un Boeing 777 al companiei aeriene din
Malaezia având la bord 298 de persoane ºi
operând pe ruta Amsterdam - Kuala Lumpur
s-a prãbuºit, joi, la graniþa Ucrainei cu Rusia.

(continuare în pagina 5)

Citiþi, în pagina 11, articolul "ASF nu
mai publicã lista de cadidaþi pentru

posturile de conducere".


