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SORIN OPRESCU:

“O gafã a Ministerului Finanþelor,
gata sã bage Capitala în faliment”

R
ectificarea bugetarã a fost
aprobatã, ieri, de Guvern,
în condiþiile în care, numai
cu o zi înainte, Primarul

Capitalei Sorin Oprescu a afirmat cã
“s-a greºit” la bugetul consolidat ºi,
ca urmare, în cadrul acestei rectificã-
ri, vor fi tãiate 500 de milioane de lei
din bugetul municipalitãþii.

“Un personaj cu responsabilitate,
nu portarul de la Ministerul de Finan-
þe, ne-a anunþat aºa, plin de candoa-
re, cã s-a greºit. Unde domnule s-a
greºit? La bugetul consolidat. For-
midabil, ºi? ªi credem cã o sã vã tã-
iem. Da, se scad 500 de milioane”, a
afirmat edilul ºef al Bucureºtiului,
adãugând: “Existã în primul rând ri-
scul opririi funcþionalitãþii oraºului
ºi apoi proiectele Primãriei sunt peri-
clitate”.

Comentariile analiºtilor economi-
ci pe marginea acestei declaraþii sunt
variate.

Unele surse din Ministerul Finan-
þelor susþin cã anunþul fãcut de pri-
marul Oprescu este o eroare a mini-
strului delegat pentru buget Liviu
Voinea, pentru cã acesta nu ar fi prins
în bugetul Primãriei Capitalei chel-
tuieli de 500 de milioane de lei. Se
pare cã Sorin Oprescu l-ar fi sunat
chiar pe Victor Ponta ºi i-ar fi re-
proºat acest lucru, iar Ponta ar fi re-
cunoscut greºeala, promiþând cã o va
repara.

Alþii cred cã o legãturã între buge-

tul consolidat ºi bugetul primãriilor
este reprezentatã de nivelul plafonu-
lui de îndatorare ºi cel al plafonului
de tragere: “Existã, pentru autoritãþi-
le locale, un plafon de îndatorare
care este inclus în bugetul consoli-
dat. Se poate ca Primãriei Bucureºti
sã i se fi alocat un anumit plafon de
îndatorare ºi de tragere, iar, la jumã-
tatea acestui an, autoritãþile centrale
sã-i spunã municipalitãþii cã nu poa-
te trage sumele alocate la începutul
anului. Astfel, se reduc veniturile de
la nivelul bugetului Primãriei Capi-
talei, aºa cum a zis Oprescu, dar scad
cheltuielile la nivelul bugetului con-
solidat, aºa cum îºi doresc autoritãþi-
le în acest moment. O altã legãturã ar
fi faptul cã primãriile primesc o cotã
din cât se colecteazã din TVA ºi im-
pozitul pe venit. Poate cã Ministerul
Finanþelor le-a promis primãriilor
bani mai mulþi la începutul anului,
iar acum nu se mai þine de promisiu-
ne”.

Gheorghe Ialomiþianu, fost mini-
stru de finanþe, nu considerã cã suma
de 500 de milioane de lei are un im-
pact foarte mare.

Domnia sa ne-a declarat: ”Dom-
nul Gherorghe Gherghina (n.r. se-
cretar de stat în MFP) ºi domnul Li-
viu Voinea (n.r. ministru delegat
pentru buget) au greºit prin prisma
faptului cã au cosmetizat bugetul,
ca sã dea mai bine pentru campania
lui Victor Ponta. Dacã cineva ar tre-

bui sã fie demis pentru situaþia care
s-a creat, acela nu este domnul
Gherghina, ci ministrul Finanþelor
Publice ºi preºedintele ANAF, pen-
tru cã nu au fãcut încasãrile preconi-
zate. Faptul cã încasãrile au fost sub
media aºteptãrilor afecteazã nu doar
bugetul pe 2014, ci ºi cel pe 2015.
Bugetele locale sunt finanþate din
douã surse: cote defalcate ºi sume

defalcate din impozit ºi TVA. Gu-
vernul a tãiat cu 1,26 miliarde lei
suma alocatã pentru primãrii ºi con-
siliile judeþene ºi aceastã realitate
l-a determinat pe Sorin Oprescu sã
declare cã s-a fãcut o greºealã la bu-
getul consolidat.

CÃTÃLINA MÃNOIU

(continuare în pagina 6)

DREPT LA REPLICÃ

Generalul Virgil Ardelean îi rãspunde lui Valer Marian
Domnule REDACTOR ªEF,
În conformitate cu prerogativele

legale ºi etice, cu relevanþa pu-
blicã a „Dreptului la Replicã”,
vã rog sã acceptaþi publicarea
urmãtorului rãspuns la articolul
cu titlul „De ce a fost schimbat
din funcþie ºeful Serviciului
Secret al M.A.I.”, gãzduit de
cotidianul „BURSA” în ediþia
din 30.07.2014.

Sunt Generalul (r.) dr.
VIRGIL ARDELEAN, pensio-
nar M.A.I. din 2010 ºi demisionar
din funcþia de ªef al Serviciului Se-
cret al M.A.I. din 2006 (au trecut de

atunci cca. 8 ani), datã de la care nu
am niciun contact, direct sau indirect

cu persoane care ocupã funcþii în in-
stituþiile fundamentale ale statului,
prin urmare nici cu Preºedintele

României ºi nici nu am vreun inte-
res, deocamdatã, sã mã implic în

mize politice.
M-am retras din zona publicã

ºi m-am dedicat unui business
privat, având parteneri de afaceri
cu o anumitã pondere în econo-
mia României. Îmi pãstrez valo-
rile ºi convingerile, conºtient cã
numai respectând codul onoa-
rei ºi legea putem contribui -
fiecare dintre noi cu pãrticica
lui - la progresul ºi bunãstarea

acestei þãri.

(continuare în pagina 2)

MERKEL ªI PUTIN
NEGOCIAZÃ ÎN
SECRET UN PLAN DE
PACE ÎN UCRAINA:

Crimeea,
în schimbul
gazelor

Cancelarul german Angela
Merkel ºi preºedintele rus
Vladimir Putin negociazã

în secret un plan privind soluþio-
narea paºnicã a crizei din Ucrai-
na, prin care, în schimbul suvera-
nitãþii Crimeei, sã fie acordate ga-
ranþii în domeniul securitãþii ener-
getice ºi comerþului, infomeazã
The Independent online, citat de
Mediafax.

Potrivit publicaþiei britanice, pla-
nul de pace la care lucreazã Merkel
ºi Putin se articuleazã în jurul a douã
ambiþii principale, ºi anume stabili-
zarea frontierelor Ucrainei ºi furni-
zarea þãrii - aflate în dificultate fi-
nanciarã - a unui ajutor economic
consistent printr-un nou acord în do-
meniul energiei care sã asigure secu-
ritatea livrãrilor de gaze.

Cel mai controversat lucru constã
în faptul cã, în cazul în care planul lui
Merkel va fi acceptat de cãtre ruºi,
comunitatea internaþionalã va fi ne-
voitã sã recunoascã independenþa
Crimeei ºi anexarea ei de cãtre Ru-
sia, un lucru pe care anumiþi membri
ONU l-ar putea considera greu de
acceptat.

F.A.

(continuare în pagina 15)

Adevãrata înfrângere a Braziliei
încã nu a venit
Umilinþa suferitã de echipa

naþionalã a Braziliei la
Campionatul Mondial a de-

terminat autoritãþile de la Brazilia sã
caute noi mijloace pentru câºtigarea

alegerilor prezidenþia-
le din octombrie 2014.

Care a fost “soluþia”
pentru relansarea unei
economii foarte aproa-
pe de recesiune? Sti-
mularea creditãrii, bi-
neînþeles. Financial

Times a scris recent cã “Brazilia a in-
jectat 20 de miliarde de dolari în sec-
torul bancar”, în condiþiile în care
“cea mai mare economie din Ameri-
ca de Sud luptã pentru a scãpa din
stagflaþie”. Deci nu este vorba doar
de stagnare economicã, ci de stagna-
re economicã pe fondul unei creºteri
accelerate a preþurilor.

Conform articolului din FT, banca
centralã a anunþat relaxarea cerinþe-
lor pentru rezervele minime obliga-
torii, precum ºi schimbarea modului
de calcul a gradului de risc pentru

anumite tipuri de credite, cu efecte
imediate asupra cerinþelor de capital
ale bãncilor.

Mãsura are, desigur, un pronunþat
caracter populist ºi a fost adoptatã în
speranþa cã vor fi repornite motoare-
le economiei, “gripate” în prezent de
pesimismul din sectorul industrial.

Dar este lipsa creditului adevãrata
problemã? Nici pe departe. Conform

datelor de la Banca Centralã a Brazi-
liei, creditul a crescut cu o ratã anua-
lã de 11,8% în iunie 2014, în condi-
þiile în care creditul acordat compa-
niilor nefinanciare a crescut cu
9,7%, iar creditul acordat gospodã-
riilor populaþiei cu 14,3% (vezi gra-
ficul 1).

(continuare în pagina 14)

ASF A RESPINS PROSPECTUL DE
MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL
TRANSELECTRICA

Remus Vulpescu: “Majorarea
capitalului cu valoarea
terenurilor este o rutinã în cazul
companiilor de stat”

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a respins mier-
curi prospectul de majorare

a capitalului social al transportato-
rului de energie electricã ”Transe-
lectrica” (simbol TEL), spunând cã
este necesarã reluarea procedurilor
privind majorarea cu valoarea tere-
nurilor pentru care s-au obþinut cer-
tificate de atestare a dreptului de
proprietate ºi cu acordarea dreptului
de preferinþã celorlalþi acþionari ai
companiei, cu respectarea prevede-
rilor legale în vigoare ºi cu asigura-
rea unui tratament egal tuturor ac-
þionarilor, în ceea ce priveºte preþul
de emisiune al noilor acþiuni emise.

Remus Vulpescu, fost membru în
Consiliul de Supraveghere al
Transelectrica, considerã: “Respin-

gerea unui prospect de majorare a
capitalului social nu este o veste
bunã pentru investitori. Majorarea
capitalului cu valoarea terenurilor
este o rutinã în cazul companiilor de
stat. Elaborarea prospectului de
ofertã pentru o astfel de majorare nu
poate fi catalogatã ca dicifilã, ci
chiar simplã. Transelectrica trebuia
sã previnã sau sã corecteze în timp
util erorile sesizate de ASF. În conti-
nuare, ar fi corect ca majorarea ca-
pitalului social sã fie efectuatã în
aceastã etapã numai cu terenuri care
sã acopere suma comunicatã deja in-
vestitorilor, iar alte terenuri sã fie in-
cluse în majorãri ulterioare”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 4)

O declaraþie politicã a senatorului independent Valer Marian (fost membru PSD
pânã în mai 2013) despre schimbarea din funcþie a ºefului Serviciului Secret al
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a fost publicatã în ediþia on-line a ziarului
BURSA din aceastã sãptãmânã.
În aceastã declaraþie – “Adevãrata faþã a Puiului (Oltean) Vulpii (Ardelean)”, se-
natorul aduce unele acuzaþii la adresa generalului în rezervã Virgil Ardelean.
(vezi declaraþia aici - http://www.bursa.ro/de-ce-a-fost-schimbat-din-fun-
ctie-seful-serviciului-secret-al-mai-adevarata-fata-a-puiului-oltean...&s=politi-
ca&articol=243280.html).
În urma publicãrii materialului, domnul Virgil Ardelean ne-a transmis un drept la
replicã pe care îl redãm alãturat.
Îi recomandãm domnului Ardelean sã nu confunde libertatea de exprimare (pe
care, întrucât ne-o permitem nouã înºine, o asigurãm ºi celorlalþi cetãþeni, în or-
ganele de presã ale Grupului de presã BURSA, fiind prevãzutã ca drept constitu-
þional cetãþenesc) cu “generozitatea” (cum o numeºte) cu care i-am acordat
spaþiu de exprimare senatorului Valer Marian.
Publicãm replica domnului Virgil Ardelean, nu din generozitate, ci pentru cã este
interesantã.

CÃLIN

RECHEA

“Existã riscul opririi funcþionalitãþii oraºului”.

Prima rectificare bugetarã din acest an
Guvernul a aprobat ieri prima rectificare bugetarã din acest an, a anunþat
premierul Victor Ponta. Conform proiectului de rectificare prezentat de Mi-
nisterul Finanþelor, Ministerele Sãnãtãþii, Apãrãrii, Economiei, Educaþiei,
Transporturilor, Muncii, Culturii ºi Afacerilor Interne, inclusiv pentru Autori-
tatea Electoralã Permanentã, vor primi bani în plus la rectificarea bugetarã,
iar fonduri vor fi tãiate printre altele de la Ministerul Finanþelor ºi cel al Me-
diului.
Astfel, Sãnãtatea va primi 500 milioane lei pentru cheltuielile aferente pro-
gramelor naþionale ºi sistemului de intervenþii de urgenþã, Casa Naþionalã a
Asigurãrilor de Sãnãtate - 165 milioane lei, Apãrarea - 400 milioane lei, Eco-
nomia - 300 milioane lei din care 100 milioa-
ne lei pentru schema de ajutor de minimis
pentru întreprinderi mici ºi mijlocii ºi 200 mi-
lioane lei pentru investiþii de retehnologizare,
Educaþia - 150 milioane lei pentru plata drep-
turilor salariale câºtigate prin hotãrâri judecã-
toreºti, Transporturile - 350 milioane lei în
special pentru restanþele ºi subvenþiile CFR,
Afacerile Interne ºi Autoritatea Electoralã
Permanentã - 200 milioane lei, Munca - 42
milioane lei, Cultura - 10 milioane lei.
ªi Ministerul Justiþiei va primi 43 milioane
pentru cheltuieli de personal ºi finalizarea lu-
crãrilor la unele sedii de instanþe ºi parchete.
Alte 600 milioane lei vor fi alocate pentru pla-
ta arieratelor autoritãþilor locale cãtre furnizo-
ri, care la rândul lor au datorii cãtre bugetul de
stat, în cadrul unei operaþiuni de compensa-
re.
De la Ministerul Finanþelor vor fi tãiate 750 milioane lei de la capitolul privind
acþiuni generale, iar de la Ministerul Mediului vor fi tãiate 25 milioane lei.
Premierul Victor Ponta a precizat însã, ieri, cã Ministerul Mediului va primi în
acelaºi timp 50 milioane lei sub formã de credite de angajament.
Veniturile estimate la bugetul general consolidat vor creºte cu 1,07 miliarde
lei, iar cheltuielile vor fi revizuite în creºtere cu 1,34 miliarde lei, þinta de de-
ficit bugetar urmând însã sã fie menþinutã la 2,2% din PIB. A doua rectifica-
re va fi efectuatã spre sfârºitul lunii septembrie.

Citiþi opinia Consiliului Fiscal în pagina 2


