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PIAÞA DE CAPITAL IGNORATÃ, PIAÞA BANCARÃ PROMOVATÃ

Coaliþia pentru
Dezvoltarea României a uitat

de dezvoltarea României

A
ºa zisa “dezbatere publi-
cã” a noului Cod Fiscal
cu reprezentanþii me-
diului academic ºi de afa-

ceri, iniþiatã de MFP, i-a bulversat
chiar ºi pe angajaþii Ministerului.

Dan Manolescu, Secretar de Stat în
cadrul ministerului Finanþelor Publice,
a declarat, vineri, cã grupul de lucru
pentruPieþeledeCapitaldincadrulCo-
aliþiei pentru Dezvoltarea României
(CDR) nua fãcutnicio solicitarepentru
reducerea impozituluipecâºtiguriledin
investiþiile în piaþa de capital.

Dan Manolescu a afirmat cã ”au
fost discuþii în grupul de lucru al
CDR, pe tema pieþelor de capital,
însã nu s-a ridicat problema reduce-
rii impozitelor pentru câºtigurile din
aceastã zonã”.

Domnia sa a completat: “Am con-
siderat cã ceea ce descurajeazã, în
momentul acesta, investirile pe piaþa
de capital nu ar fi nivelul impozitu-
lui, ci o serie de alte opt bariere iden-
tificate”, adãugând: “Pânã acum,
mãrturisesc cã nu ni s-a pus aceastã
problemã ºi Ministerul Finanþelor
Publice (MFP) nu a luat-o în calcul”.

Declaraþia de vineri a secretarului
de stat a uimit piaþa de capital, repre-
zentanþii acesteia susþinând cã redu-
cerea impozitului pe valoarea tran-
zacþiilor bursiere este o cerere per-
manentã cãtre autoritãþi.

În acelaºi timp, surse din cadrul
Coaliþiei au declarat, pentru ziarul
BURSA, cã au fost purtate “nu nu-
mai una, ci mai multe discuþii” cu
privire la reducerea impozitului,

chiar cu Ioana Petrescu, ministrul Fi-
nanþelor Publice.

În aceste condiþii, s-ar pãrea cã no-
þiunea de “public” pe care a utilizat-o
Ministerul Finanþelor în alegerea
participanþilor la discuþie s-ar fi limi-
tat doar la membrii Coaliþiei pentru
Dezvoltarea României, care nu ar fi
inclus o solicitare pentru “dezvol-
tarea þãrii”, ci pentru interesul investi-
torilor strãini, eliminând o cerere rei-
teratã de ani de zile, formulatã de
Asociaþia Brokerilor, mãsurã care ar
conduce, într-adevãr, la încurajarea
investiþiilor în piaþa de capital.

Dan Paul, preºedintele Asociaþiei
Brokerilor, ne-a declarat cã Asocia-
þia a cerut mereu reducerea impozi-
tului: “Asociaþia susþine aplicarea
cotei de 16% asupra câºtigului net

anual al fiecãrui contribuabil, pentru
titlurile de valoare înstrãinate sau
rãscumpãrate într-o perioadã mai micã
de 365 de zile de la data dobândirii ºi
a unei cote de 1% pentru titlurile de
valoare înstrãinate sau rãscumpãrate,
într-o perioadã mai mare de 365 de
zile de la data dobândirii”.

Octavian Molnar, membru în Con-
siliul de Administraþie al BVB, susþi-
ne: ”Brokerii de pe piaþa de capital au
trimis constant cãtre MFP solicitãri
privind reducerea impozitului, chiar
la fiecare schimbare de ministru. Pã-
rerea mea este cã domnul Manolescu
nu e informat corect”, spune domnul
Octavian Molnar.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 13)

BRD ºi-a
dublat profitul
în primul
semestru
l Câºtigul net aferent
perioadei: 123 de milioane
de leilMaxim Moldovan,
“Prime Transaction”:
Rezultatele BRD din
semestrul al doilea ar
putea fi influenþate
negativ de o eventualã
creºtere a provizioanelor

BRD ºi-a dublat profitul în
primul semestru din anul
curent, faþã de aceeaºi pe-

rioadã a anului trecut, de la 62 mi-
lioane de lei la 123 milioane lei, pe
fondul reducerii provizioanelor ºi al
scãderii costurilor operaþionale.

Potrivit unui comunicat al bãncii,
soldul creditelor brute acordate de
cãtre BRD persoanelor fizice a ajuns
la 17 miliarde lei, rãmânând stabil în
ultimele 12 luni (în comparaþie cu
-2,6% pentru întreaga piaþã). Soldul
creditelor imobiliare a crescut cu 9%
faþã de aceeaºi perioadã a anului tre-
cut, cu mult peste media pieþei
(+7%), datoritã programului “Prima
Casã”. Activitatea de creditare a
companiilor a rãmas la un nivel scã-
zut, generând o reducere de 11,9%
comparativ cu primul semestru din
2013 (sub influenþa operaþiunilor
semnificative de scoatere din bilanþ a
creditelor neperformante, acoperite
în totalitate cu provizioane), soldul
creditelor brute ajungând la 15,4 mi-
liarde lei, conform bãncii.

(continuare în pagina 13)

EXCELENÞA SA AHMAD AQEL,
AMBASADORUL PALESTINEI LA BUCUREªTI:

“În Knesset, a fost cerutã
uciderea pruncilor palestinieni”

Excelenþa Sa, domnul Ahmad
Aqel, Ambasadorul Palesti-
nei la Bucureºti, a declarat,

într-un interviu pentru ziarul
BURSA, cã premierul israelian
Benjamin Netanyahu refuzã sã ia în
calcul presiunile comunitãþii inter-
naþionale care cere, cu insistenþã,
stabilirea pãcii în Fâºia Gaza.

Domnia sa ne-a declarat: “Un
membru din parlamentul israelian
(Knesset) a spus cã trebuie sã fie
uciºi toþi copiii palestinieni din
Gaza, pentru cã s-ar putea sã devinã
teroriºti. De la începutul conflictu-
lui, aproximativ 15.000 de case au
fost distruse, iar 25 de familii au pie-
rit în întregime, fiind scoase ºi din
evidenþele administrative. Israel

distruge spitale, ºcoli (circa 120) ºi,
recent, au atacat ºi adãposturile
UNRWA pentru refugiaþii palesti-
nieni, în care se aflau mulþi oameni,
aceºtia pãrãsindu-ºi locuinþele la or-
dinele israelienilor. Israel trage în
absolut orice; nimeni ºi nimic nu mai
este în siguranþã în Fâºia Gaza. Zile-
le trecute am vãzut pe internet un vi-
deoclip în care aproximativ 200-300
de israelieni dansau ºi cântau “De
mâine nu mai avem ºcoli în Gaza,
pentru cã toþi copiii au murit”, iar
asta exemplificã cel mai bine menta-
litatea soldaþilor din Israel”.

PETRE BARAC

Citiþi, în pagina 2, interviul integral.

Cristian Muntean:
“ASF… un dezastru”

(Interviu cu domnul Cristian Muntean, director general al ASSAI,
asociaþia care reprezintã interesele a 185 de service-uri auto)

Reporter: Cum este influenþatã
activitatea service-urilor auto de sta-
rea actualã a pieþei asigurãrilor din
România, în condiþiile în care multe
firme de asigurãri se confruntã cu
probleme?

Cristian Muntean: Pot spune cu
siguranþã cã anul 2014 este cel mai
dificil an pe care îl traverseazã in-
dustria de reparaþii auto, fiind o in-
dustrie cu un grad ridicat de depen-
denþã (de aproximativ 70%) de piaþa
de asigurãri din România.

Numãrul de dosare de daunã RCA
ºi CASCO estimat pentru acest an
este de aproximativ 280.000, compa-
rativ cu anul 2008 când dosarele de
daunã depãºeau numãrul de 400.000.

Manopera medie la nivel naþional
de reparaþie ale service-urilor auto a
crescut mai puþin decât rata inflaþiei
în fiecare an, în timp ce cheltuielile
au crescut semnificativ. (exemplu:
Costul de autorizare RAR a crescut
de la o valoare medie de aproximativ

800 lei/an, la o valoare medie de
aproximativ 5000 lei/an ).

Întreg sistemul de asigurãri
românesc se confruntã cu o lipsã ma-
jorã de încredere, pe deplin justificatã,
iar tabloul pieþei de asigurãri al anului
2014 este unul sumbru - vânzãrile de
poliþe CASCO sunt în continuã scã-
dere, iar ce este ºi mai grav este cã nu-
mãrul asiguraþilor RCAîn România a
scãzut foarte mult.

Din cauza numãrului redus de po-
liþe RCA raportat la totalul parcului
auto naþional, România riscã sancþiu-
nea de infringement din partea UE.

Reporter: Care sunt principalele
probleme pe care le întâmpinã in-
dustria service-urilor auto în relaþia
cu asigurãtorii?

Cristian Muntean:
a. Neplata daunelor în termen legal

(Termenele legale sunt: RCA– 10
zile calendaristice, CASCO – di-
ferã în funcþie de condiþiile de asi-
gurare, dar în medie este de 15 zile
lucrãtoare).
Societãþile reparatoare au ajuns sã

contracteze credite bancare (linii de
finanþare) cã sã crediteze neplata da-
unelor din partea firmelor de asigu-
rãri, care fac tot posibilul pentru a
plãti despãgubirile cât mai târziu, cât

mai puþin sau deloc.
Aproximativ 30% dintre dosarele

neachitate de cãtre asigurãtori au ve-
chime de peste un an de zile.
b. Direcþionarea pãgubiþilor cãtre

unitãþi reparatoare de interes pen-
tru inspectorul de daune.
Chiar dacã clientul are dreptul le-

gal de a-ºi efectua reparaþiile autove-
hiculului avariat în orice unitate ser-
vice autorizatã RAR, inspectorii de
daune limiteazã aceste opþiuni în
mod ilegal ºi abuziv, astfel încât
clientul sã opteze doar cãtre unitãþile
service “recomandate” de cãtre in-
spectorul de daune.

Inspectorii de daune ai societãþilor
de asigurãri urmeazã cursuri de spe-
cialitate organizate de cãtre societã-
þile de asigurãri pentru a manipula,
dezinforma ºi descuraja pãgubitul
RCA cu privire la dreptul sau funda-
mental de a-ºi efectua reparaþia auto-
vehiculului avariat în orice unitate
service doreºte.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Cristian Muntean, directorul general al ASSAI, susþine:

“Bilanþul ASF al acestui an este unul sumbru:

- Avem un fost preºedinte al ASF în arest.

- Avem un fost membru neexecutiv în arest.

- Avem încã în funcþie, în conducerea ASF un vicepreºedinte urmãrit penal.

- Foºti directori din cadrul ASF urmãriþi penal.

- Avem un fost Prim Vice-Preºedinte pe care Curtea Constituþionalã l-a considerat

ca fiind nepregãtit din punct de vedere al experienþei profesionale ºi care a fost obli-

gat sã se retragã, dar care a fost reevaluat ºi gãsit ca potrivit pentru funcþia de con-

silier în relaþia cu Parlamentul.

- Avem cel mai mare asigurãtor din România sub Administrare Specialã cu licenþã

valabilã pentru vânzarea de poliþe RCA.

- Avem o altã societate de asigurãri cu o cotã semnificativã în piaþã RCA în redresa-

re financiarã cu licenþã valabilã pentru vânzarea de poliþe RCA.

Datele oficiale spun totul… este un dezastru!”

“DEZBATEREA PUBLICÃ” A UNUI COD
FISCAL ABSENT

Vinerea “surzilor”
l Avocatul Biriº spune cã toate dezbaterile care au
loc între reprezentanþii mediului investiþional ºi
autoritãþi sunt similare cu cea de vineri, când “oamenii
de afaceri ºi consultanþii au avut o politicã corectã,
iar ministrul a mers foarte mult alãturea cu drumul”

Proiectul Codului Fiscal ºi cel
al Codului de Procedurã
Fiscalã au trecut cu bine de

ziua de vineri, aºteptatã de toþi cei
interesaþi în speranþa cã cele douã
iniþiative vor fi “desecretizate”.

Dar nu a fost sã fie nici de data
aceasta.

Proiecte au rãmas
“secrete” pentru ma-
joritatea contribuabi-
lilor, acestea urmând
sã fie postate pe
site-ul Ministerului
Finanþelor Publi-
ce…”în acest an”,
dupã cum a spus
Ioana Petrescu, mi-
nistrul de resort, pusã
din nou în situaþia de
a rãspunde întrebãrii - care pare cã ar
incomoda-o - “Când vor fi publice
aceste iniþiative legislative?”.

Domnia sa a repetat faptul cã
proiectele se aflã “într-o amplã
dezbatere cu mediul de afaceri ºi cu
mediul academic”, fiind discutate
“cu toatã lumea implicatã”, adã-
ugând cã atunci când va exista o
formã aproape finalã - “anul acesta”
- aceea va fi postatã ºi pe site,
urmând sã fie dezbãtutã în Guvern
ºi în Parlament.

Deºi a fost întrebatã, Ioana Pe-
trescu nu a explicat de ce proiectele

nu pot fi dezbãtute în acelaºi timp ºi
de oamenii de afaceri ºi de restul
contribuabililor din aceastã þarã.

“Voi continua acest proces. Aceste
dezbateri nu s-au încheiat. În aceastã
perioadã, în momentul în care îl vom
pune pe site, când se va dezbate în

Guvern, în Parla-
ment, niciodatã nu va
fi prea târziu sã pri-
mim sugestii. Indife-
rent de la cine vin,
dacã sunt sugestii
bune noi le luãm în
calcul”, a spus mi-
nistrul finanþelor,
subliniind cã cele
douã proiecte pot su-
feri modificãri în
urma “acestor dezba-

teri”, acesta fiind ºi scopul lor.
“Consultãrile sunt publice”, a re-

petat tânãra Ioana Petrescu,
afirmând cu convingere, cã dezbate-
rile care se fac pe marginea Codului
Fiscal înseamnã “mult mai mult”
decât modul în care sunt fãcute, de
obicei, dezbaterile publice.

Domnia sa nu ne-a rãspuns din ce
cauzã cele douã iniþiative au fost re-
trase, în urmã cu câteva sãptãmâni,
de pe site-ul MFP.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

EMANCIPAREA FEMININÃ AMÂNÃ
ALCÃTUIREA CE

Comisarii europeni umblã
dupã fuste

Pentru cã sunt insuficiente fe-
mei printre candidaþii pro-
puºi drept membri ai noii

Comisii Europene, alcãtuirea ei

(care ar fi trebuit sã aibã, deja, loc)
a fost amânatã, conform anunþului
fãcut, în conferinþa de presã de
joi, de la Bruxelles, de Natasha
Bertaud, purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui Comisiei Europene
Jean-Claude Juncker, cel care a
asumat ca, din acest motiv, Comi-
sia, eventual, sã-ºi înceapã activita-
tea cu întârziere.

La începutul lunii iulie, cele nouã
femei, cu funcþiadecomisareuropean,
i-au solicitat preºedintelui Comisiei
sã îºi alcãtuiascã noua echipã cu cel
puþin zece femei, din numãrul de do-
uãzeci ºi opt de membri, câþi totali-
zeazã.

RALUCA MANGA

(continuare în pagina 3)

Jean-Claude Juncker a pus
mâna pe-o femeie…

Citiþi, în pagina 3, articolul
"Ce (nu) rezolvã proiectul de
modificare a normelor RCA".


