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SEBASTIAN VLÃDESCU:

“Existã întotdeauna «zurlii» care
vor sã fie prim-miniºtri ºi miniºtri,
indiferent ce se întâmplã”
l “Autoritãþile ar trebui sã înceapã demersurile pentru un
nou acord cu instituþiile financiare internaþionale”
l “Klaus Iohannis s-a nimerit sã fie «celãlalt»”

(Interviu cu Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)

Reporter: Realizarea bugetului
pentru 2015 a fost utilizatã ca o marotã
în aceastã perioadã politicã zbuciuma-
tã. Cum comentaþi?

Sebastian Vlãdescu: Cred cã deja a
fost declanºatã campania electoralã pentru
alegerile parlamentare. Nu ºtim încã dacã

acestea vor avea loc în 2015 sau în 2016,
însãpoliticieniiaunevoiesãfoloseascãdi-
verse arme, iar realizarea bugetului este
una dintre ele. Mai existã o discuþie care
þine de curiozitate. Este vorba de cum
vor “închide” autoritãþile bugetul, mai
exact cum vor realiza bugetul ca sã îl

echilibreze în 1,4-1,5% deficit, cât este
obiectivul stabilit, þinând cont de toate
angajamentele anului 2015.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

Moody’s: Bãncile
europene,
ameninþate
de creºterea
economicã slabã

Bãncile europene vor fi afectate ºi
în 2015 de condiþiile economice sla-
be ºi costurile mari cu litigiile, potri-
vit unui raport al agenþiei de evaluare
financiarã Moody’s Investors Servi-
ce.

“Moody’s” noteazã cã profiturile
bãncilor din Europa, cu excepþia ce-
lor din Marea Britanie ºi Scandina-
via, ar putea fi expuse la evoluþiile
economice slabe, ceea ce va afecta
cererea de credite ºi valoarea even-
tualelor tranzacþii.

Agenþia de evaluare menþioneazã
cã industria bancarã trebuie sã-ºi di-
minueze costurile în continuare ºi sã
facã noi ajustãri.

“Condiþiile macroeconomice sla-
be vor continua sã punã presiuni pe
sectorul bancar european, iar profi-
tabilitatea scãzutã a bãncilor sugere-
azã cã acest domeniu rãmâne vulne-
rabil din punct de vedere structural”,
a declarat Carola Schuler, directorul
“Moody’s” pentru Europa, Orientul
Mijlociu ºi Africa. În opinia sa, este
posibil ca unele bãnci sã facã noi aju-
stãri în privinþa costurilor ºi a mode-
lelor de afaceri.

Sãptãmâna trecutã, Banca Centra-
lã Europeanã (BCE) ºi-a modificat
în sens negativ estimãrile de creºtere
a economiei zonei euro: 0,8% în
acest an, 1% în 2015, respectiv 1,5%
în 2016, faþã de 0,9% în 2014, 1,6%
în 2015 ºi 1,9% în 2016, cât erau pre-
viziunile anterioare.

V.R.

MINISTERUL FINANÞELOR VREA SÃ TRANSFERE SECRETELE
BANCARE LA ANAF

Pârvan: ”Fiscul nu trebuie
sã cunoascã tranzacþiile bancare!”
lMihai Ionescu: “Oamenii îºi vor deschide conturi în alte þãri”

Fiscul nu trebuie sã cu-
noascã tranzacþiile ban-
care, din cauza scurge-

rilor de informaþii, este de pã-
rere Cristian Pârvan, secreta-
rul general al Asociaþiei Oa-
menilor de Afaceri din Rom-
ânia (AOAR).

Domnia sa nu este de acord
cu proiectul de Ordonanþã de
urgenþã care obligã bãncile sã
comunice lunar, “în mod auto-
mat”, Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF),
toate rulajele ºi/sau soldurile
conturilor deschise în cadrul
instituþiilor de credit.

“Ce înseamnã schimb auto-
mat de date? Cum va fi asigu-
ratã securitatea tranzacþiilor? Pentru
cã vor interveni mult mai multe per-

soane în acest lanþ. Ne dorim ca ºi la
ANAF datele noastre sã aibã acelaºi
tratament de securitate pe care îl au

în sectorul financiar, unde sun-
tem protejaþi în virtutea secretu-
lui bancar”, a spus, ieri, Cristian
Pârvan, în cadrul ºedinþei Comi-
siei de dialog social, care s-a de-
sfãºurat la sediul MFP.

Opinând cã mãsura pe care
MFP intenþioneazã sã o adop-
te este abuzivã, Mihai Ione-
scu, secretarul general al Aso-
ciaþiei Naþionale a Exportato-
rilor ºi Importatorilor din
România (ANEIR), a subli-
niat cã implementarea unei
reglementãri de acest gen i-ar
putea determina pe clienþi
sã-ºi deschidã conturi banca-
re în alte þãri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

ªEFII SIF BANAT-CRIªANA ªI SIF MUNTENIA, ADUªI LA AUDIERI LA DIICOT

Dragoº Bîlteanu:
“Nu ºtiu de ce
m-au adus la DIICOT”
l BVB a rãmas în tãcere ºi nu a sãrit sã îºi apere imaginea l Avocatul Dan Stoicescu: “Piaþa «deal»
nu este susceptibilã acþiunii de manipulare”

Dragoº Bîlteanu, preºedintele
SIF1 Banat Criºana, ºi Na-
jib el Lakis, membru în
Consiliul de Administraþie

al SIF1, au fost aduºi la audieri de pro-
curoriiDIICOT,asearã,dupãozi între-
agã în care anchetatorii au ridicat docu-
mente de la sediile SIF1 din Bucureºti
ºi Arad, SIF4 Muntenia ºi Swiss Capi-
tal, brokerul care a intermediat tranzac-
þii cu acþiuni SIF1, suspectedemanipu-
lare, efectuate în septembrie 2013, sesi-
zate de Autoritatea de Supraveghere
Financiarã. Întrebat de jurnaliºti de ce a
fost adus la DIICOT, Dragoº Bîlteanu
a declarat: “Nu ºtiu!”.

La audieri la sediul DIICOTau fost
aduºi, ieri, Gabriel Filimon, directo-
rul general al SAI Muntenia Invest,
administratorul SIF Muntenia, dar ºi
Andrei Diaconescu ºi Gheorghe
Bîlteanu (tatãl lui Dragoº Bîlteanu) –
membri în Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF Muntenia.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

DELEGAÞIA FMI ªI AUTORITÃÞILE NOASTRE
AU NEGOCIAT IERI TOATÃ ZIUA

Ponta vrea votul Parlamentului
pe buget înainte de Crãciun

Dupã ce au discutat pe tot
parcursul sfârºitului de
sãptãmânã, reprezentanþii

delegaþiei FMI ºi cei ai Executivului
nostru au continuat sã negocieze ºi
ieri, toatã ziua, pe marginea proiec-
tului de buget.

La închiderea ediþiei a început o
nouã rundã de discuþii, dupã o pauzã
de doar câteva ore, care se dorea a fi
ultima ºedinþã dintre cele
douã pãrþi pe tema buge-
tului.

Pe parcursul zilei de ieri, au circu-
lat zvonuri în presã, obþinute de la
surse din domeniu, potrivit cãrora,
printre altele, delegaþia FMI ºi-ar fi
dat acordul pentru o þintã de deficit
bugetar în 2015 de 1,4% din PIB ºi
pentru cofinanþarea proiectelor eu-
ropene.

Ministrul delegat pentru buget
Darius Vâlcov a declarat, vineri, cã
reprezentanþii FMI ar fi impus Gu-
vernului o þintã de deficit de 0,9%,

subliniind cã Executivul nu va ac-
cepta sub nicio formã aceastã solici-
tare.

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã “în cursul zilei de luni, cel
târziu marþi”, negocierile cu FMI,
Comisia Europeanã ºi Banca Mon-
dialã vor ajunge la final ºi cã PSD
propune ca votul în Parlament sã fie
în data de 21 decembrie, odatã cu ju-

rãmântul preºedintelui
ales Klaus Iohannis.

Potrivit primului mi-
nistru, vor fi menþinute principalele
linii anunþate, “ºi anume un buget pe
2015 care sã prevadã foarte clar cã
nu se adaugã niciun fel de taxã ºi im-
pozit ºi cã se acoperã toate mãsurile
de creºtere economicã ºi protecþie
socialã anunþate deja, precum redu-
cerea CAS ºi scutirea de impozit a
profitului reinvestit”.

E.O.

(continuare în pagina 3)

REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU
ORTODOXIA - EPISODUL I

Criza religioasã, sub
presiunea crizei financiare

Papa Francisc a rezumat,
sâmbãtã, rezultatele vizitei
sale în Turcia (28-30 noiem-

brie), unde, în faþa Patriarhului
Constanti-
nopolului
Bartolomeu I, ºi-a formulat explicit
intenþia reunificãrii Bisericilor Ca-
tolicã ºi Ortodoxã:

“Singurul lucru pe care îl doreºte
Biserica catolicã ºi ceea ce încerc ºi
eu ca episcop al Romei... este unita-
tea cu bisericile ortodoxe”, a decla-
rat, atunci, suveranul pontif, adã-
ugând cã Biserica
Catolicã nu pune
nici o condiþie reu-
nificãrii, alta decât
profesiunea de cre-
dinþã comunã.

Deºi ideea reuni-
ficãrii Bisericilor a
început sã plutea-
scã încã de prin anii
ºaizeci ai secolului
trecut, deºi Vaticanul a mai fãcut ge-
sturi memorabile în aceastã direcþie
(cum este ºi vizita în România, din
mai 1999, a lui Ioan Paul al II-lea -
primul Papã care, dupã Marea Schi-
smã, a vizitat o þarã ortodoxã, unde a
fost întâmpinat de Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române, Teoctist),
totuºi evenimentul de acum este pri-
mul care lasã sã se înþeleagã cã va fi
urmat de acþiunea practicã a unificã-
rii:

“Noi suntem gata sã cãutãm
împreunã... modalitãþile prin care sã
fie garantatã unitatea Bisericii în ac-

tualele împrejurãri”, a spus Francisc,
la Istanbul.

Dincolo de firescul îndreptãrii si-
tuaþiei schismatice între biserici de
aceeaºi credinþã, intenþia catolicã de
reunificare mai este determinatã ºi
de presiunea resimþitã în urma tran-
sformãrilor lumii din ultima perioa-
dã, între care criza financiarã mon-
dialã este cea mai proeminentã.

Miza depãºeºte, însã, nivelul unei
revoluþii, cãci problematizeazã nu
doar viabilitatea sistemului în care
suntem organizaþi, ci, mai adânc -

sufletele noastre - ºi mai înalt - fe-
lul.în care umanitatea percepe ºi ac-
tualizeazã divinitatea (pe Dumne-
zeu) ºi raporturile cu ea.

ANALFABETISMUL
RELIGIOS

Un minunat Crist din fildeº, scul-
ptat în secolul al XVI-lea, era admi-
rat în Catedrala din Strasburg, de un
grup de adolescenþi germani, care
exclamau: “E Spartacus! E Sparta-
cus!”

(continuare în pagina 11)
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Citiþi detalii despre caz în pagina 13.
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