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Germania: Nu existã
motive ca Grecia
sã primeascã
1,2 miliarde euro
din EFSF
l Atena solicitã banii
pentru o eventualã
recapitalizare a bãncilor

Ministerul german de Finanþe nu
vede, în prezent, niciun motiv pentru
care Atena sã primeascã suma de 1,2
miliarde de euro, aflatã la dipoziþia
Fondului European de Stabilitate Fi-
nanciarã (EFSF), ca sã fie utilizatã în
cazul în care bãncile greceºti vor
avea nevoie de recapitalizare.

Martin Jaeger, purtãtor de cuvânt
al Ministerului de Finanþe de la Ber-
lin, a afirmat: “Nu vedem niciun mo-
tiv pentru eliberarea fondurilor. Fi-
nanþarea EFSF a fost pusã la dispozi-
þia Greciei anul trecut ca o mãsurã de
siguranþã în timpul testelor de stres
derulate în rândul bãncilor, dar nu a
fost necesarã”.

V.R.

(continuare în pagina 4)

LA O SÃPTÃMÂNÃ DE CÂND AU FOST
INVITATE LA NEGOCIERI COLECTIVE

Doar douã bãnci au rãspuns
împrumutaþilor în CHF
l Raiffeisen ºi Volksbank au anunþat cã vor
discuta cu clienþii l Surse bancare: “Bãncile nu
vor negocieri colective, întrucât contractele sunt
individuale”

Doar douã bãnci rãspunsese-
rã pânã ieri, la închiderea
ediþiei, invitaþiei celor cu

credite în franci elveþieni sã partici-
pe la negocieri colective pentru
identificarea unei soluþii la proble-
ma împrumuturilor în CHF.

Dupã scrisoarea transmisã zilele
trecute de Volksbank, ieri, ºi
Raiffeisen le-a rãspuns debi-
torilor, anunþându-i cã este
dispusã sã discute cu ei, în data de 3
aprilie, dupã cum ne-a spus Cãtãlin
Voivozeanu, unul dintre iniþiatorii
Grupului clienþilor cu credite în CHF.

Deºi cei cu credite în franci elve-
þieni au stabilit sã poarte discuþii cu
bãncile în perioada 2-7 aprilie, re-
prezentanþii Volksbank menþioneazã

cã noul acþionar, respectiv Banca
Transilvania, va fi disponibil ul-
terior acestui interval: “Suntem
deschiºi propunerii de colaborare, cu
rugãmintea ca întâlnirea sã aibã loc
dupã data de 10 aprilie a.c., întrucât
acum suntem într-o perioadã de tran-
ziþie ºi urmeazã o schimbare de ac-

þionariat la banca noastrã
(…) Noii acþionari vor re-
veni, cu prioritate, cãtre

dumneavoastrã cu propunerea coor-
donatelor întâlnirii”.

Banca Transilvania se aflã în pro-
cesul de definitivare a tranzacþiei de
preluare a Volksbank, dupã ce a pri-
mit avizele de la BNR ºi Consiliul
Concurenþei. (E.O.)
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DNA CLASEAZÃ INFRACÞIUNI

Pârãºti ºi câºtigi!
l Darius Vâlcov i-ar fi denunþat pe Traian Bãsescu ºi pe Vasile Blaga

D
acã înainte DNA folosea
arestarea la domiciliu ºi
controlul judiciar, în lo-
cul arestãrii preventive,

ca sã negocieze informaþii despre in-
fracþiuni din lumea politicã ºi de afa-
ceri, acum procurorii folosesc drept
“monedã de schimb” clasarea de in-
fracþiuni.

În faþa procurorilor, politicienilor li
se schimbã brusc viziunea despre via-
þã ºi fac apel la dovezile culese la grã-
madã, despre colegi ºi adversari, nu
conteazã (este cunoscut cã, adesea,
politicienii se înregistreazã între ei).

Consecinþa fireascã a acestei prac-
tici este cã din ce în ce mai mulþi in-
fractori vor intra încãtuºaþi, pe uºa
din faþã a DNA ºi vor ieºi liberi pe

cea din dos, ca denunþãtori spãlaþi de
pãcate.

Ideea dupã care se conduce DNA-
sã eradicheze fenomenul, cãci el
transcende persoana – poate sã adu-
cã rezultatul caraghios cã fenomenul
corupþiei continuã netulburat, iar co-
rupþii, deºi dovediþi, sunt liberi.

Probabil cã vom vedea, în urmãto-
rii ani, pe cine au mãrturisit Claudiu
Floricã, Dinu Pescariu ºi Dragoº
Stan.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) a uimit, recent, prin decizia sã
claseze acuzaþiile de dare de mitã ºi
cumpãrare de influenþã, aduse lui
Dinu Pescariu, Dragoº Stan ºi Claudiu
Floricã, în dosarul “Microsoft”, ceea
ce demonstreazã cã procurorii au înce-

put sã facã înþelegeri cu denunþãtorii,
în schimbul mãrturisirii complete spri-
jinite cu probe ºi dovezi.

Potrivit DNA, aceºtia au denunþat
faptele pe care le-au comis.

Este deja public faptul cã Dinu
Pescariu, vizat în dosarul “Micro-
soft”, a denunþat-o pe Elena Udrea,
arãtând cã aceasta i-a cerut 500.000
de euro “pentru a-i rezolva proble-
mele din justiþie”.

ªi fostul ministru al Comunicaþii-
lor Gabriel Sandu ar fi fãcut denun-
þuri împotriva mai multor politicieni,
ceea ce i-a adus înlocuirea arestului
preventiv cu arestul la domiciliu.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

GREVA JAPONEZÃ CONTINUÃ

Sindicalist: “Au început
ameninþãrile ºi intimidãrile
la adresa angajaþilor
Telekom România”
l “Pentru companie este un dezastru cã am ieºit
în spaþiul public sã prezentãm nemulþumirile
oamenilor” l Reprezentanþii Telekom nu ne-au
transmis poziþia oficialã a companiei privind
greva japonezã, pânã la închiderea ediþiei

Tot mai mulþi angajaþi ai Tele-
kom România au început sã
apeleze la greva japonezã, în

semn de protest faþã de intenþia
companiei sã scadã salariile de la 1
aprilie 2015, dupã cum ne-a spus
Aleodor Nichifor, liderul Sindicatu-
lui Liber Independent Telecomuni-
caþii “Bogdan Vodã” Suceava.

Domnia sa ne-a precizat: “Au tre-
cut patru zile de când am început sã
protestãm. Deja au început presiunile
ºi intimidãrile la magazinele din Iaºi
ºi Bacãu. Probabil cã mai sunt ºi alte
cazuri. Salariaþii sunt sunaþi la inter-
val de câteva ore de 2-3 ºefi diferiþi,
chiar ºi de la Resurse Umane, ºi sunt
ameninþaþi: «Sã semnaþi hârtiile alea
(n.r. actele adiþionale) cã, dacã nu, vã
trimitem altele, de plecare prin acor-
dul pãrþilor»”.

Liderul de sindicat ne-a spus cã
angajaþii din mai multe oraºe din þarã
au refuzat sã semneze actele adiþio-
nale pentru scãderea salariilor: “Am
primit mesaje de la angajaþii din
Constanþa, care au refuzat sã semne-
ze actele.

La fel s-a întâmplat ºi în Sibiu,

Cluj, Miercurea Ciuc, Botoºani sau
Suceava. Am fost sunat de colegul
meu de sindicat de la Bacãu ºi m-a
informat cã ºi acolo sunt angajaþi
care poartã banderole albe în semn
de protest ºi cã aceºtia sunt deciºi sã
continue pânã când compania va re-
nunþa la ideea reducerii salariilor”.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 4)

CREDIT

GUVERNUL A APROBAT CODUL FISCAL ªI CODUL DE
PROCEDURÃ FISCALÃ

Ionuþ Dumitru: “Cota unicã
va creºte, în mod efectiv”
l Proiectul Codului Fiscal lãrgeºte baza de impozitare a veniturilor

Proiectul Codului Fiscal ºi cel
al Codului de Procedurã Fi-
scalã au fost aprobate, ieri, de

Guvern, urmând sã fie transmise cã-
tre dezbatere în Senat.

Dupã ce a stat mai bine de o lunã
pe site-ul Ministerului Finanþelor
Publice (MFP), proiectul de Cod
Fiscal ar fi suferit unele modificãri,
însã nu ºtim care sunt acelea întrucât
un proiect actualizat încã nu a fost
fãcut public.

Reprezentanþii MFP ne-au preci-
zat, ieri, cã noua formã a documen-
tului urmeazã sã fie postatã pe site-ul
instituþiei în câteva zile.

Experþii fiscali considerã cã, deºi
au fost anunþate o serie de scãderi de
taxe pe care noul Cod Fiscal le-ar
aduce, proiectul iniþial prevede ºi
multe majorãri de impozite.

Dan Schwartz, managing partner

în cadrul RSM Scott, susþine cã
“sunt foarte multe capcane ascunse
în Codul Fiscal care nu au fost me-
diatizate”.

Domnia sa subli-
niazã cã vom avea
parte de mai multe
creºteri de taxe, care
vor trece de Parla-
ment, ºi de câteva
scãderi, pentru cã
Parlamentul nu va
aproba toate reduce-
rile propuse în pro-
iectul Codului Fiscal.

Una dintre aceste
capcane este modul în care va fi cal-
culatã cota unicã de impozitare.

În timp ce anunþa reducerea impo-
zitului pe venit de la 16% la 14%, din
2019, Guvernul nu a precizat ºi fap-
tul cã, de fapt, începând chiar de anul

viitor, când ar urma sã intre în vigoa-
re noul Cod Fiscal, cota efectivã de
impozitare va creºte.

Acest lucru reiese din textul iniþial
al proiectului, care
aratã: “Impozitul lunar
(…) se determinã
astfel: a) la locul unde
se aflã funcþia de bazã,
prin aplicarea cotei de
16% asupra bazei de
calcul determinate ca
diferenþã între venitul
net din salarii calculat
prin deducerea din ve-
nitul brut a contribuþii-

lor sociale, aferente unei luni, altele
decât contribuþiile de asigurãri so-
ciale de sãnãtate (…)”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

REÞETA VOSGANIAN

Buna Vestire: lipsa de cvorum ºi mirul
l-au scãpat pe ªova de arest

Cererea DNA privind încu-
viinþarea reþinerii ºi arestãrii
preventive în cazul lui Dan

ªova nu a trecut de Senat, lipsa de
cvorum salvându- l pe fostul

ministru. Mai puþin norocos, fostul
ministru de Finanþe Darius Vâlcov, a
primit aviz favorabil pentru arestare.

Argumentul religios a funcþionat
ºi de aceastã datã în Senat, exact ca
în cazul lui Varujan Vosganian. Prin-
tre argumentele folosite în favoarea
sa, Dan ªova a invocat ºi faptul cã
înainte de a se prezenta în plenul Se-
natului, a fost la un grup de rugãciuni,
în plus colega sa, Florina Jipa, l-a

uns cu mir pe frunte înainte de votul
colegilor: “Este Buna Vestire, vreau
în primul rând sã fac o urare: Dum-
nezeu sã fie cu fiecare dintre noi ºi sã
se facã aºa cum vrea El. Am fost
întotdeauna onorat sã vorbesc de la
tribunã, ºi azi, deºi e un moment de-
licat în privinþa mea, pentru cã o ce-
rere pentru reþinere ºi arestare, pen-
tru o presupusã faptã de complicitate
moralã la abuz în serviciu”.

Din cele 151 de voturi exprimate
în cazul solicitãrii vizându-l pe Dan
ªova, s-au înregistrat 79 “pentru”,
67 “contra”, iar cinci au fost anulate.
Numãrul total al senatorilor este de
168, astfel cã majoritatea este de 85.
Cum aceasta nu a fost întrunitã, avi-
zul a fost respins.

O.D.

(continuare în pagina 3)

ACUZAÞII GRAVE LA ADRESA CONSILIULUI ASF ªI A BVB

Ursache: “Amânarea titlurilor de interes -
împotriva intereselor României”
l Vicepreºedintele ASF crede cã la baza amânãrii a stat opoziþia
reprezentanþilor BVB l ASF a dat drumul listãrilor duale pentru toate
companiile, dupã aprobarea conexiunilor între Depozitarii Centrali

Vicepreºedintele ASF Mir-
cea Ursache sugereazã cã
Bursa de Valori Bucureºti

(BVB) ºi-a bãgat coada în amânarea
regulamentului pentru titlurile de in-
teres, prin care Fondul Proprietatea
doreºte sã se listeze la Londra,
scoþând la luminã tensiunile din ca-
drul Consiliului ASF.

Propunerea de regulament pen-
tru listãrile duale pe baza titlurilor

de interes a fost amânatã cu o sãp-
tãmânã, urmând sã facã obiectul
ºedinþei de miercurea viitoare a
Consiliului Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), potrivit
lui Mircea Ursache, care acuzã in-
tervenþii din partea BVB asupra ac-
þionarilor FP.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

BCE majoreazã fondul
de urgenþã destinat
bãncilor elene, la peste
71 miliarde de euro

Banca Centralã Europeanã (BCE) a

suplimentat pentru a patra oarã de

la începutul lunii martie fondurile

disponibile bãncilor elene prin pro-

gramul de finanþare de urgenþã

ELA (emergency liquidity assi-

stance), urcând plafonul cu circa

1 miliard de euro, la peste 71 mi-

liarde de euro.

(continuare în pagina 4)

Dan Schwartz:
“Sunt foarte
multe capcane
ascunse în Codul
Fiscal care nu
au fost
mediatizate”.

Darius Vâlcov i-ar fi
denunþat pe Traian Bãsescu
ºi pe Vasile Blaga.


