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Codul Fiscal,
discutat “în orb”

A
bsenþa proiectului de
Cod Fiscal continuã
sã-ºi demonstreze capa-
citatea de a þine ridicat

interesul opiniei publice.
Rescrierea Codului Fiscal este un

subiect mult dezbãtut de cãtre opinia
publicã, devenit fierbinte, în ultima
perioadã, ca urmare a gafelor repeta-
te fãcute de Guvern, care mai întâi a
introdus în proiect o serie de creºteri

de taxe, dupã care a retras iniþiativa
de pe site-ul Ministerului Finanþelor
Publice, iar, acum, îl dezbate cu oa-
menii de afaceri ºi cu specialiºtii din
domeniu fãrã a-l face, însã, public.

În aceste condiþii, unele instituþii de
presã, cum este ºi cazul BURSA, au
obþinut diverse variante ale acestui pro-
iect, despre care nu putem ºti dacã sunt
cele finale ori dacã vor rãmâne sau nu
aºa pânã la momentul aprobãrii lor.

Astfel cã, în baza acestor variante
ale proiectului de Cod Fiscal, la tot
pasul apar ºtiri de genul “Cresc taxe-
le pe apartament”, “Cresc taxele pe
terenuri”, “Cresc taxele pe proprie-
tãþi” etc., contribuabilii fiind puºi în
situaþia de a asista la toatã aceastã
“zvonisticã” ce se contureazã ca ur-
mare lipsei de transparenþã de care
autoritãþile continuã sã dea dovadã.

Cristian Pârvan, secretarul gene-
ral al Asociaþiei Oamenilor de Afa-
ceri din România (AOAR), susþine

cã textul proiectului de lege se modi-
ficã în fiecare zi: “Textele proiecte-
lor (n.r. Codul Fiscal ºi Codul de
Procedurã Fiscalã) sunt destul de
schimbãtoare ºi nu se va ajunge la o
formã concretã atâta vreme cât ini-
þiativele sunt în discuþie”.

Experþii fiscali participanþi la dez-
baterile pe aceastã temã susþin cã Gu-
vernul are nevoie de bani ºi cã încear-
cã “sã scoatã” aceºti bani din noi taxe
sau din suplimentarea celor existente.

Afirmaþia este susþinutã ºi de fap-
tul cã, pânã acum, în majoritatea ca-
zurilor în care a fost redus un impo-
zit, aºa cum ar urma sã se întâmple
cu CAS, au fost adoptate mãsuri de
creºtere a altor taxe.

În ultima sãptãmânã, reprezentan-
þii autoritãþilor ºi cei ai mediului de
afaceri au discutat de câteva ori pe
marginea noului Cod Fiscal, urmând
ca, în data de 31 iulie, iniþiativa sã fie
prezentatã în amãnunt.

Redãm mai jos câteva dintre mã-
surile care apar în ultimele variante
ale proiectului de Cod Fiscal.

Schwartz: “ Cei care au o
singurã locuinþã ar putea
plãti impozite mai mari
decât în prezent”

Impozitul suplimentar aplicat pro-
prietãþilor pe care unii contribuabili
le deþin în afara celei de domiciliu ar
putea fi eliminat, aratã una dintre va-
riantele proiectului de Cod Fiscal.

Renunþarea la impozitarea supli-
mentarã în cazul persoanelor care de-
þin mai multe proprietãþi în afara celei
de domiciliu este explicatã de Guvern
prin faptul cã ar fi “inechitabilã” ºi ar
genera numeroase “probleme de ad-
ministrare” la nivel local.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

DEªI A ANUNÞAT LANSAREA LICITAÞIEI
ÎN ACEASTÃ VARÃ

Privatizarea pachetului
de acþiuni “Rompetrol Rafinare”,
încã “în curs de pregãtire”
l Departamentul de Energie vrea sã selecteze un
consultant juridic ºi un evaluator autorizat pentru
acest proces

Pregãtirea vânzãrii pachetului de
26,6959% din acþiunile Rompetrol
Rafinare, deþinut de statul român,
este în curs,
ne-au declarat
oficialii Depar-
tamentului pentru Energie, din subor-
dinea Ministerului Economiei.

Gabriel Dumitraºcu, directorul Di-
recþiei Privatizãri din Departamentul
pentru Energie, anunþa, în luna martie,
cã statul va lansa “în varã” licitaþia prin
care vrea sã vândã acest pachet. Totuºi,
în memorandumul semnat de statul
român ºi compania kazahã se pare cã
nu prevãzut niciun termen limitã.

Reprezentanþii Direcþiei Generale
Privatizare ºi Administrare a Partici-
paþiilor Statului în Energie din ca-

drul Departamentului pentru Ener-
gie (DE) ne-au declarat acum:
“Þinând cont de complexitatea pro-
iectului ºi a activitãþii ce urmeazã sã
fie desfãºuratã de Departamentul de
Energie, va fi necesarã achiziþiona-
rea de servicii de consultanþã juridi-
cã prin care sã se asigure Departa-
mentului asistenþã în derularea pro-
cesului de valorificare a pachetului de
acþiuni reprezentând 26,6959% din
capitalul social al Rompetrol Rafinare
ºi de constituire a Fondului de investiþii
in energie, cheltuielile aferente acestor
servicii fiind prevãzute în proiectul
de Buget de Venituri ºi Cheltuieli
aferent activitãþii de privatizare al
DEpeanul2014”. (VLAD PÎRVU)

(continuare în pagina 4)

OCTAVIAN MOLNAR:

“Nu consider nivelul comisioanelor
aplicate de BVB un impediment
în buna funcþionare a pieþei”
l “Am sesizat cã ASF s-a implicat în importarea reglementãrilor europene
pentru piaþa româneascã fãrã a aduce modificãri substanþiale chiar ºi în
situaþiile în care acest lucru era permis de legislativul european”

Reporter: Cum vedeþi evoluþia
pieþei de capital?

Octavian Molnar: Piaþa de capi-
tal este interconectatã la economia
naþionalã a þãrii în care îºi desfãºoarã
activitatea. În aceste condiþii, evolu-
þia pozitivã depinde foarte mult de
capacitatea pieþei ºi a participanþilor
de a influenþa trecerea din stadiul ac-
tual de “piaþã de frontierã” în “piaþã

emergentã”, de îmbunãtãþirea califi-
cativelor primite de economie de cã-
tre agenþiile de rating.

Reporter: Cum vedeþi proiectul
BVB de eliminare a celor opt bariere
care stau în calea dezvoltãrii pieþei
de capital?

REDACÞIA BURSA

(continuare în pagina 5)

“UniCredit” ar putea
vinde, din nou,
o parte din investiþiile
în private equity

“UniCredit” SpA, cel mai mare
grup bancar italian, este pe punctul
sã vândã o nouã parte din investiþiile
sale în private equity, dupã o tran-
zacþie similarã de un miliard de euro
în 2013, anunþã publicaþia italianã Il
Sole 24 Ore.

Conform acesteia, “UniCredit” va
înstrãina cãtre un vehicul controlat
de grupul “SwanCap Partners” o
parte semnificativã din restul porto-
foliului sãu de private equity, evaluat
la 1,5 miliarde de euro.

“UniCredit ar urma sã anunþe o
tranzacþie similarã celei din urmã cu
un an. Mai multe active private
equity ar trebui scindate cãtre
SwanCap Partners”, scrie publica-
þia italianã.

Reprezentanþii “UniCredit” nu au
comentat informaþia din publicaþia
menþionatã.

Anul trecut, “UniCredit” a scindat
divizia de private equity a subsi-
diarei sale din Germania, “HypoVe-
reinsbank” (HVB), pentru crearea
“SwanCap Partners”, apoi a vândut
o parte din deþinerile de private
equity ale HVB cãtre SwanCap
Opportunities Fund, un fond gestio-
nat de “SwanCap Partners”.

Recent, directorul general al
“UniCredit”, Federico Ghizzoni,
ºi-a exprimat încrederea cã banca pe
care o conduce va trece testele de
stres derulate de BCE fãrã sã aibã ne-
voie de capital suplimentar.

V.R.

De ce Vestul declanºeazã acum rãzboiul economic
împotriva Rusiei?

Nu mai conteazã cã implica-
rea directã a Rusiei în do-
borârea avionului de pasa-

geri deasupra Ucrainei nu a
putut fi doveditã. Cum nu mai
conteazã nici declaraþiile ser-
viciilor de informaþii ale
SUA, care nu au avut dovezi
pentru susþinerea acuzaþiilor
deosebit de grave lansate de
Barack Obama la adresa lui
Vladimir Putin.

Tot ce a mai rãmas este marºul ine-
xorabil cãtre aplicarea unor sancþiuni
economice deosebit de dure împotri-

va Rusiei, marº cãruia i se va alãtura,
în curând, ºi Uniunea Europeanã.

Ambrose Evans-Pritchard, de la
The Telegraph, scrie cã ne
aflãm “în perioada de calm di-
naintea furtunii”, dupã ce a citit
un “non-document” al Co-
misiei Europene, obþinut de co-
respondentul de la Bruxelles al
cotidianului britanic ºi publicat
pe Internet (n.a. la adresa

www.scribd.com/doc/234970937/
Proposed-sanctions).

Sancþiunile propuse de Comisia
Europeanã sunt caracterizate drept

“draconice” de cãtre Evans-Prit-
chard, iar oficialii din cele 28 de þãri
ale Uniunii Europene se pare cã au
ajuns la un acord, în condiþiile în care
“decizia impunerii sancþiunilor tre-
buie sã fie unanimã, iar fiecare þarã
are drept de veto”.

Jurnalistul britanic aratã cã mai
existã negocieri în scopul “determi-
nãrii compensaþiilor pentru cei aflaþi
în prima linie”, iar “întregul program
poate sã nu se materializeze”, chiar
dacã s-au obþinut acordurile de prin-
cipiu ºi din partea unor þãri cum sunt
Cipru, Bulgaria ºi Ungaria.

Una dintre cele mai importante
sancþiuni ale UE se referã la izolarea
sistemului bancar al Rusiei ºi impu-
nerea unor restricþii dure privind in-
vestiþiile financiare în Rusia. Cu toate
acestea, autoritãþile europene încear-
cã sã limiteze efectele asupra pieþei
obligaþiunilor guvernamentale, deoa-
rece investiþiile Rusiei au reprezentat
un factor important de reducere a
costurilor de finanþare din zona euro.

(continuare în pagina 14)

DEªI MAI MULTE STATE AU ANUNÞAT
CÃ VOR SÃ RENUNÞE LA FRACTURAREA
HIDRAULICÃ

Chevron: “Vom continua
explorãrile gazelor de ºist
din România”
l Radulian, INFP: “În cazul fracturãrii hidraulice
existã un anumit nivel de seismicitate ºi se
produc micro-cutremure, dar doar în zona unde
au loc aceste foraje”

Explorarea gazelor de ºist din
România va continua, ne-au
declarat reprezentanþii com-

paniei americane Chevron. Oficialii
ne-au precizat: “Am obþinut toate
aprobãrile necesare pentru demara-
rea activitãþilor de explorare în co-
muna Puieºti ºi am
îndeplinit ºi o parte din
condiþ i i le necesare
aprobãrilor pentru a
fora sonde de explorare
în alte trei comune din
judeþul Vaslui (Bãceºti,
Gãgeºti ºi Urdeºti). În
prezent, analizãm infor-
maþiile obþinute pe par-
cursul operaþiunilor de
foraj ºi cele obþinute în
urma investigaþiilor
geo-fizice pentru a înþe-
lege potenþialul de resurse de gaze
naturale din argilite. Dupã finaliza-
rea analizelor, rezultatele vor fi pre-
date ANRM (Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale) ºi vor
rãmâne în custodia statului. Confi-
denþialitatea informaþiilor de acest
gen este menþinutã în conformitate
cu legislaþia din România”. Repre-
zentanþii Chevron ne-au spus cã de-

cizia legatã de planul viitoarelor
operaþiuni din perimetrul munici-
piului Bârlad va fi bazatã pe rezulta-
tele obþinute în urma studiilor
geo-fizice ºi a forajului de explorare
la sonda de lângã satul Siliºtea, co-
muna Pungeºti, judeþul Vaslui.

Compania americanã
îºi continuã operaþiunile
în Europa Centralã ºi de
Est, potrivit sursei citate.
“În Polonia, Chevron
evalueazã rezultatele
obþinute în urma studii-
lor geofizice care au fost
finalizate recent ºi va
începe forajul unei noi
sonde anul acesta, în co-
laborare cu compania
polonezã de petrol ºi
gaze PGNiG. În Ucrai-

na, ne concentrãm pe crearea unui
acord de operaþiuni cu Nadra Oles’ka
ºi pe îndeplinirea condiþiilor legate de
adoptarea unei legislaþii favorabile
înainte de a putea începe activitãþile
de explorare”, ne-au spus reprezen-
tanþii Chevron.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 11)

ENERGIE

CÃLIN
RECHEA

Domnul Octavian Molnar, preºedinte ºi director general al societãþii de broke-

raj IFB Finwest, membru în Consiliul de Administraþie al BVB, considerã imi-

nentã ºi importantã implicarea mai mare a BVB ºi atragerea ASF într-un pro-

gram strategic ºi coerent de promovare a pieþei de capital atât pe plan naþional,

cât ºi internaþional. Domnia sa a avut amabilitatea sã ne rãspundã câtorva

întrebãri privind evoluþia pieþei de capital în acest an ºi în perspectivã.

Citiþi, în pagina 16, articolul
„O instanþã din Haga obligã Rusia

sã despãgubeascã acþionarii «Iukos»”.

CONTRADICÞII ÎNTRE OFICIALII MINISTERULUI SÃNÃTÃÞII PE CREªTEREA CASS

Zvonistica taxelor
Majorarea contribuþiilor la bugetul asigu-

rãrilor de sãnãtate (CASS) a constituit,
ieri, prilej de contradicþii între secreta-

rul de stat din Ministerul Sãnãtãþii Dorel Sãndesc
ºi ministrul de resort Nicolae Bãnicioiu.

La scurt timp dupã ce primul dintre cei doi ofi-
ciali a anunþat, într-o conferinþã pe teme de sãnã-
tate, cã este posibil ca CASS sã creascã de la

10,7%, cât este în prezent, la 14%, ºeful de la sã-
nãtate a infirmat spusele subalternului sãu, pre-
cizând cã nu existã nicio posibilitate ca acest lu-
cru sã se întâmple, nici în 2014, nici în anii care
urmeazã.

Cristian Pârvan, secretarul general al Asocia-
þiei Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), este de pãrere cã autoritãþile din do-

meniul sãnãtãþii ar trebui sã se îngrijeascã de
ceea ce se întâmplã cu Institutul Cantacuzino ºi
de faptul cã nu avem vaccinuri pentru
nou-nãscuþi ºi sã nu se mai grãbeascã sã anunþe,
la orice pas, creºteri de taxe.

E.O.

(continuare în pagina 15)

Codul Fiscal,

“o informaþie secretã”.


