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Ministrul Finanþelor
Academice, de Afaceri

ºi de Vineri

T
ânãra ivitã din ceaþã pe fo-
toliul ministrului finanþe-
lor, Ioana Petrescu, este
afectatã emoþional de ori-

care contact cu altcineva decât cu
sinele, astfel cã nu mai poate înþele-
ge cuvântul “public” (deºi înþelesul
este acelaºi atât în DEX, cât ºi în
Merriam-Webster), aºa cum s-a
întâmplat ºi la conferinþa de presã de
ieri, de la Palatul Victoria, când a
susþinut, cu vocea din ce în ce mai

strangulatã, cã proiectul de modifi-
care a Codului Fiscal se aflã în dez-
batere publicã, deºi, spunându-i cã
nu a afiºat proiectul pe site-ul Ministe-
rului, ziariºtii au contrazis-o, pânã
când ea s-a retras eroic/laº- zâmbind,
cu capul sus, vãzut din spate.

Petrescu a susþinut cã proiectul
este în dezbatere publicã, pentru cã
l-a discutat cu “mediul academic”, îl
va discuta cu “mediul de afaceri” ºi
cã va avea o “manifestare” ºi vineri.

Sincer, nu ºtiu cum poþi discuta cu
un “mediu”, altfel decât în stare de
hipnozã ºi nu mã mirã cum de Aca-
demia dispune de o astfel de persoa-
nã care sã þinã legãtura cu morþii, dar
mã bucurã enorm cã ºi oamenii de
afaceri pot asta, ba chiar cã vom avea
o manifestare ºi vineri.

Înþeleg, din ceea ce spune tânãra
misterioasã, cã, pentru ea, cuvântul
“public” îºi roteºte înþelesul în jurul
Academiei, al afacerilor ºi al zilei

de vineri.
Întrucât Ioana Petrescu conduce

Ministerul Finanþelor “Publice”, el
poate fi redenumit drept “Ministerul
Finanþelor Academice, de Afaceri ºi
de Vineri”, având, printre ocupaþii, sã
consulte “mediile” (ocultismul este o
permanenþã în jurul ministrului).

Luni, am vrut sã rupem vraja, aºa
cã ziaristul BURSA a formulat
urmãtoarea solicitare, adresatã Mi-
nisterului:

“Bunã ziua!
Întrucât au apãrut ºtiri pe agenþii-

le de presã referitoare la noua formã
a proiectului de Cod Fiscal, vã ru-
gãm sã ne trimiteþi ºi nouã acest pro-
iect, pentru a putea prelua informa-
þiile direct din document, evitând,
astfel, eventuale erori.

Cu mulþumiri,
Emilia Olescu - redactor BURSA”

N-am primit nimic.
Dar, marþi, ministrul Ioana Pe-

trescu ne-a dat un rãspuns “public”.
Este cel de mai sus.
Ne vedem siliþi sã luãm legãtura

cu “mediul” de afaceri ºi cu “me-
diul” academic, ca sã nu mai aºtep-
tãm pânã la “manifestarea” de vi-
neri.

Sper ca morþii sã fie mai drãguþi…

MAKE

MARIAN SÂRBU NU RENUNÞÃ LA ASF

Adio, dar rãmân cu tine!
lMarian Sârbu a fost numit consilier ASF pe
relaþia cu Parlamentul, dupã ce a demisionat din
funcþia de prim-vicepreºedinte

Dorinþa lui Marian Sârbu sã
facã parte din echipa Autori-
tãþii de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF) pare sã fie de nestãvilit.
Dupã ce a refuzat sã pãrãseascã

funcþia de prim-vicepreºedinte al in-
stituþiei, timp de mai bine de douã
sãptãmâni de la momentul în care
Curtea Constituþionalã
(CC) a constatat cã nu-
mirea sa a fost neconsti-
tuþionalã, domnia sa a rãmas în ca-
drul ASF, pe post de consilier în rela-
þia cu Parlamentul.

Reprezentanþii Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã preferã sã fie
foarte discreþi cu informaþiile despre
parcursul profesional al fostului mi-
nistru în cadrul ASF, oferindu-le
doar atunci când sunt întrebaþi sau ca
reacþii la articole apãrute în presã.

Astfel, supraveghetorul pieþelor
de capital, de asigurãri ºi pensii pri-
vate din þara noastrã a anunþat cã Ma-
rian Sârbu a demisionat din poziþia

de prim-vicepreºedinte dupã ce pre-
sa a scris cã acesta îºi continuã man-
datul.

ASF susþinea, iniþial, cã CC a
constatat neconstituþionalitatea nu-
mirii lui Marian Sârbu în funcþia de
prim-vicepreºedinte, dar nu a di-
spus încetarea mandatului ºi nici

întreruperea raporturilor
de muncã cu Autorita-
tea.

Acum, aflãm cã domnul Sârbu
rãmâne, în continuare, în ASF de la
preºedintele instituþiei, Miºu Negri-
þoiu, care a rãspuns la o întrebare pe
acest subiect, dupã o conferinþã pe o
altã temã.

Curtea Constituþionalã ºi-a moti-
vat decizia prin faptul cã Marian
Sârbu nu are experienþa profesionalã
specificã funcþiei în care fusese nu-
mit de Parlament.

MIHAI ªTEFAN

(continuare în pagina 13)

MIªU NEGRIÞOIU:

“Am recomandat ca fondul mutual
pentru despãgubiri agricole
sã devinã instituþie financiarã”
l Nicolae Popa, APDRP: “Fondurile mutuale agricole trebuie acreditate ºi
supravegheate de ASF”

Modul de funcþionare a fon-
durilor mutuale pentru
despãgubiri agricole din

þara noastrã ar putea sã fie schimbat
din nou, dupã ce reprezentanþii Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR) s-au întânit recent
cu cei ai Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã, în vederea introduce-
rii acestora sub controlul ASF.
“Fondurile mutuale pentru despãgu-
biri agricole trebuie acreditate ºi
controlate de ASF”, a declarat Nico-
lae Popa, director general al Agen-
þiei de Plãþi pentru Dezvoltare Rura-
lã ºi Pescuit (APDRP), în cadrul
unei conferinþe de profil. Potrivit
domniei sale, reprezentanþii MADR
au discutat deja cu cei ai ASF, iar
fondurile mutuale urmeazã sã fie
operaþionale în noul context,

începând de anul viitor.
La rândul sãu, Miºu Negriþoiu,

preºedintele ASF, ne-a spus cã Auto-
ritatea nu poate supraveghea aceste
fonduri decât dacã devin instituþii fi-
nanciare, recomandare pe care ASF

a ºi fãcut-o reprezentanþilor din Mi-
nisterul Agriculturii. “Potrivit for-
mei actuale a legislaþiei, fondul mu-
tual agricol este o organizaþie
non-profit ºi nu cade sub incidenþa
ASF, dar dacã statutul acestuia se
schimbã în instituþie financiarã,
atunci ASF se va implica în suprave-
gherea acestora”, ne-a precizat Miºu
Negriþoiu.

Aceastã schimbare ar însemna o
nouã modificare a organizãrii acestor
fonduri, dupã ce discuþiile de anul
trecut pe aceastã temã au dus în final
la aprobarea unei variante a legii pri-
viind înfiinþarea fondurilor mutuale
agricole care a fost dezaprobatã de
agricultori.

ALEXANDRA OANCÃ

(continuare în pagina 14)

“Bank of Cyprus”
a finalizat o
majorare de capital
de un miliard de euro

“Bank of Cyprus”, cea mai mare
bancã din Cipru, a finalizat o majo-
rare de capital de un miliard de euro
(1,34 miliarde dolari) printr-un pla-
sament privat.

Banca a anunþat, sãptãmâna aceasta,
cã a plasat cu succes 4,2 miliarde de
titluri noi, la un preþ de 24 de euro-
cenþi fiecare.

“Acþiunile au fost plasate cãtre
mai mulþi investitori instituþionali
din Europa, America de Nord ºi Ru-
sia, inclusiv WL Ross & Co. ºi
BERD”, a informat banca cipriotã.

Acþionarii existenþi ai bãncii vor
putea cumpãra pânã la 20% din titlu-
rile oferite în schema plasamentului
privat.

Pe de altã parte, “Bank of Cyprus”
plãnuieºte sã lanseze, în luna sep-
tembrie, o emisiune de obligaþiuni
convertibile în valoare de pânã la un
miliard de euro, potrivit afirmaþiilor
fãcute ieri directorul general al
bãncii, John Hourican.

Majorarea capitalului ºi emiterea
obligaþiunilor convertibile sunt re-
zultatul procesului de revizuire ini-
þiat de Hourican în martie.

În luna iunie, guvernatorul bãn-
cii centrale a Ciprului, Chrystalla
Georghadji, îndemna “Bank of
Cyprus” sã atragã capital nou ºi sã
utilizeze banii astfel obþinuþi la ram-
bursarea parþialã a fondurilor de sal-
vare pe care le-a primit.

V.R.

Pânã când mai dureazã “miracolul”
financiar din Italia ºi Spania?
Agenþiile de ºtiri se întrec, de

luni bune, în a anunþa noi
minime istorice pen-

tru costurile de finanþare ale
Italiei ºi Spaniei.

La începutul anului 2014,
randamentul mediu al obliga-
þiunilor de 10 ani ale Spaniei
era la 4,14%, iar pentru cele
ale Italiei la 3,97%, conform
datelor de pe site-ul Investing.com
(vezi graficul 1).

De atunci, costurile de finanþare

pe termen lung au scãzut pânã la
2,65% pentru Italia ºi la 2,47% pen-

tru Spania. De unde acest “mi-
racol”? S-au redus datoriile
publice semnificativ, astfel
încât investitorii sã nu mai fie
îngrijoraþi de sustenabilitatea
acestora? Au repornit motoa-
rele economiei reale ºi au fost
“reparate” bilanþurile bãnci-

lor?
Dimpotrivã! Datele de la Eurostat

pentru T1 2014 aratã cã datoria

publicã a Spaniei a crescut cu 6,8
puncte procentuale faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut, pânã la
96,8% din PIB, în timp ce datoria
publicã a Italiei a crescut cu “doar”
5,4 puncte procentuale, pânã la
135,6% din PIB (vezi graficul 2).

ªi atunci? Motivul este, bineînþe-
les, promisiunea lui Mario Draghi de
a face totul pentru protejarea mone-
dei unice. La doi ani de la aceastã
promisiune ºi dupã lansarea unor noi
programe de lichiditate de un trilion

de euro, cãrora li se adaugã ºi cva-
si-certitudinea unui program de rela-
xare cantitativã de o legalitate îndo-
ielnicã, “pieþele” au ajuns sã creadã

cã riscul nu mai existã, nici chiar în
cazul Italiei sau Spaniei.

(continuare în pagina 14)

Acþionarii SIF Oltenia
ºi-au alocat 74% din profit
l Tudor Ciurezu: “Efortul pentru satisfacerea
interesului acþionarilor este considerabil”

Acþionarii SIF Oltenia (SIF5)
au votat, ieri, sã primeascã
dividende de 92,83 milioa-

ne lei, reprezentând 74% din profi-
tul obþinut anul trecut.

Suma aferentã fiecãrui titlu SIF5
deþinut este de 0,16 lei.

Restul de bani, de 37,17 milioane
lei, urmeazã sã fie utilizat pentru sur-
se proprii de finanþare, se aratã
într-un raport trimis Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

Celalaltã variantã propusã acþio-
narilor, pe care aceºtia au respins-o,
prevedea neacordarea de dividende
din profitul pe 2013.

Preºedintele SIF Oltenia, Tudor
Ciurezu, ne-a declarat cã plata a
aproape trei sferturi din profit cãtre
acþionari reprezintã un efort consi-
derabil din partea societãþii.

Domnia sa menþioneazã, însã, cã
demersul este necesar pentru satisfa-
cerea interesului acþionarilor.

“Dorim sã creºtem valoarea acti-
vului net ºi pe cea a profitului, ceea
ce va conduce ºi la o majorare a pre-
þului acþiunilor SIF Oltenia”, aratã
preºedintele SIF5.

Pentru realizarea acestui obiectiv,
societatea de investiþii financiare se
orienteazã cãtre acþiuni stabile, lichi-
de ºi cu perspective de creºtere a pre-
þului, explicã Tudor Ciurezu, care
continuã: “Vrem sã reducem dimen-
siunea portofoliului, prin diminua-
rea numãrului de companii în care
investim. De asemenea, vom acorda
prioritate investiþiilor în societãþi
listate. Noi ne-am dori ca toate com-
paniile la care suntem acþionari sã fie

listate, pentru a ne putea valorifica
mai uºor deþinerile, însã, din neferi-
cire, acest lucru nu este posibil”.

Acþionarii SIF Oltenia au mai vo-
tat, în cadrul Adunãrii Generale de
ieri, alegerea în Consiliul de Admi-
nistraþie a celor trei membri rãmaºi
în cursã, Nicolae Stoian, Carmen
Popa ºi Iulius Postolache, primii doi
fiind membri provizorii în CA, iar
cel de-al treilea, director de investiþii
Allianz Þiriac Pensii Private.

La AGAde la sfâºitul lunii aprilie,
fondurile ING, împreunã cu omul de
afaceri Gheorghe Iaciu, au cerut un
dividend de 93,7% din profitul mar-
cat de SIF5 în anul precedent, adicã
121,8 milioane de lei sau 0,21 lei/ac-
þiune, iar Consiliul de Administraþie
a avut aceeaºi propunere ca ºi pentru
AGA de ieri, ºi anume acordarea a
71,4% din profit sub formã de divi-
dende.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)
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Mircea Geoanã i-a spus Ioanei Petrescu o glumã pe care ei doi o înþeleg.


