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MIHAI RÃZVAN UNGUREANU, VOTAT DIRECTOR AL
SERVICIULUI DE INFORMAÞII EXTERNE

Gabriel Oprea schimbã barca politicã
"pentru interesul naþional"

Parlamentarii UNPR au votat ieri
propunerea preºedintelui Klaus Io-
hannis pentru numirea lui Mihai
Rãzvan Ungureanu la ºefia SIE, în
ciuda faptului cã PSD ºi ALDE,
membri ai coaliþiei de guvernare
alãturi UNPR, ºi-au exprimat ne-
mulþumirea cu privire la aceastã
numire.

Practic, UNPR a schimbat ieri
majoritatea parlamentarã, alã-
turându-se opoziþiei, pentru “in-
teresul naþional”, dupã cum a de-
clarat premierul interimar Ga-
briel Oprea, care a anunþat cã va
rãmâne totuºi la putere: “Românii
au nevoie în aceastã perioadã de
securitate, stabilitate ºi seriozita-
te, UNPR este un partid serios
care îºi respectã cuvântul dat.
Sunt aici colegii mei, mergem, votãm
propunerea preºedintelui României,
este preºedintele ales pe probleme de
securitate naþionalã, în rest, suntem
membri ai unei coaliþii de guvernare
ºi este de bun simþ sã respectãm

cuvântul dat, adicã sã stãm unde sun-
tem în guvern, care este un guvern
bun”.

Parlamentarii PSD, cu excepþia a
4 deputaþi, au absentat ieri de la

ºedinþa plenului reunit, în speranþa
cã PNL-UNPR-UDMR nu vor reuºi
sã asigure cvorumul de ºedinþã.

Totuºi, plenul reunit al Parlamen-
tului l-a votat ieri, cu 278 voturi
“pentru”, 6 voturi “împotrivã”, iar 5

parlamentari nu au votat, pe senato-
rul PNL Mihai Rãzvan Ungureanu
în funcþia de director al Serviciului
de Informaþii Externe (SIE). La vot
au fost prezenþi 289 de parlamentari

din care ºi-au exercitat votul 284
de membri ai Legislativului.

Victor Ponta a spus sãptãmâna
trecutã, într-o emisiune tv, cã nu
considerã o trãdare din partea
UNPR votul pentru numirea lui
MRU la ºefia SIE.

“Acordul nostru de coaliþie –
PSD-UNPR-ALDE - se referã
la guvernare”, a spus Victor
Ponta, adãugând: “Absolut toþi
partenerii noºtri, ºi vorbesc aici
de UNPR, de PLR ºi PC, sub
forma actualã ALDE, de grupul
minoritãþilor naþionale, au fost

extrem de corecþi, în tot ceea ce þine
de guvernare, de la moþiuni de cen-
zurã la proiecte de legi importante
pentru Guvern. (A.S.)

(continuare în pagina 3)
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DEPUTATUL ADRIAN GURZÃU:

“Piaþa asigurãrilor se aflã sub ameninþarea unor interese oculte”
l “Limitarea despãgubirilor RCA are legãturã cu punerea pe butuci a Astra”, spune domnul Gurzãu l Asiguratorii spun cã
legea nu respectã directivele europene

Plafonarea la 450.000 de lei a
plãþilor pe care le poate face
Fondul de garantare a asigu-

raþilor cãtre un client cu poliþã RCA
al unui asigurator aflat în faliment a
fost adoptatã, ieri, de deputaþi.

Deputatul PMP Adrian Gurzãu,
membru în Comisia de abuzuri a Ca-
merei Deputaþilor, considerã cã limi-
tarea sumelor garantate pentru RCA,
în cazul societãþilor falimentare, are
legãturã, “categoric, cu punerea pe
butuci a Astra, Carpatica Asig, poate
Euroins, pentru simplul motiv cã se

doreºte coagularea portofoliilor
acestora de cãtre interese oculte”.

Domnia sa ridicã problema lea-
dership-ului Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF).

“Nu se poate ca preºedintele ASF
sã caute investitori pentru o societate
pe care o menþine în perfuzii (n.r.
Astra)”, ne-a spus domnul Gurzãu.

Recent, Miºu Negriþoiu, preºedin-
tele ASF, a fost plecat în China, în cã-
utarea unui investitor pentru prelua-
rea Astra, aflatã în administrare spe-
cialã, de mai bine de un an de zile.

La rugãmintea ziarului “BURSA”
sã precizeze care au fost rezultatele
vizitei în China pentru gãsirea unui
investitor strategic pentru Astra, re-
prezentanþii ASF ne-au transmis:
“Nu facem comentarii cu privire la
acþiunile de contactare a investitori-
lor ºi de prezentare a oportunitãþilor
pe piaþa româneascã pânã la finaliza-
rea proiectelor".

Adrian Gurzãu spune cã perioada
de graþie a lui Miºu Negriþoiu a tre-
cut: “Miºu Negriþoiu a cerut înþele-
gere din partea pieþei, pentru a face

ordine. Nu vãd o îmbunãtãþire ºi nu
ºi-a respectat promisiunile.

Am vãzut o implicare tendenþioa-
sã a conducerii ASF pe piaþa asigu-
rãrilor.

ASFnuesteoinstituþie transparentã.
Preºedintele unei autoritãþi trebu-

ie sã fie independent, nepãrtinitor,
sã aplice legea ºi spiritul ei, sã dove-
deascã abilitãþi manageriale, sã men-
þinã credibilitatea.

A.A.

(continuare în pagina 8)

Politicienii noºtri
nu dau doi bani

pe Sofocle
l Deputatul Andreea Paul: „Nicio preocupare la
guvern privind efectele unui faliment al Greciei”

Î
ntreaga Europã este în fierbere
din cauza posibilului faliment
al Greciei, însã politicienii
noºtri par sã fie în altã oalã. Ei
sunt interesaþi mai mult de

creºterea pensiilor ºi salariilor spe-
ciale, de problemele pe care le are
Ponta în PSD, de plagiatul lui Oprea
sau de numirea lui Mihai Rãzvan
Ungureanu la ºefia Serviciului de
Informaþii Externe.

Poate cã ar fi fost util ca parla-
mentarii sã-l chestioneze pe Mihai
Rãzvan Ungureanu care este planul

lui, ca ºef al SIE, pentru evitarea
contagiunii în cazul declarãrii fali-
mentului Greciei. Însã, din cauza
boicotului PSD, acesta nu a putut fi
chestionat de nici un fel la Comisia
parlamentarã pentru controlul SIE,
aºa cã nu ºtim dacã are în vedere co-
ordonarea elaborãrii unui astfel de
plan. (A.T.)

(continuare în pagina 5)

Scade inflaþia
în zona euro

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a scãzut la 0,2% în iunie, de la
0,3% luna precedentã, conform esti-
mãrii preliminare publicate ieri de
Oficiul European de Statisticã (Eu-
rostat). La rândul lor, analiºtii antici-
pau o inflaþie de 0,2%.

Declinul a fost generat de scãde-
rea preþului energiei (-5,1% în ritm
anual). Preþurile alimentelor, alcoo-
lului ºi þigãrilor au înregistrat un
avans de 1,2% în iunie, iar cele ale
serviciilor - de 1%.

În iunie, Banca Centralã Europea-
nã (BCE) ºi-a revizuit în creºtere
estimãrile de inflaþie pentru 2015, la
0,3%, de la zero. Pentru 2016 ºi
2017, BCE estimeazã o inflaþie de
1,5%, respectiv 1,8%.

În martie, BCE a lansat programul
de relaxare cantitativã, în valoare de
1.100 de miliarde de euro, menit sã
redreseze economia zonei euro ºi sã
evite riscul unei spirale deflaþioniste.
Preºedintele BCE, Mario Draghi, a
anunþat achiziþii lunare combinate de
obligaþiuni suverane ale statelor din
zona euro ºi bonduri corporatiste de
pânã la 60 de miliarde de euro, din
martie 2015 pânã în septembrie
2016.

V.R.

Lucian Anghel se bucurã
cã are Bursa micã

Turbulenþele de pe pieþe cau-
zate de situaþia din Grecia au
ocolit Bursa de Valori Bucu-

reºti, pentru cã, pur ºi simplu, acea-
sta este prea micã sã fie “gãsitã pe
hartã” sau, aºa cum îi place sã spunã
preºedintelui BVB Lucian Anghel,
“pe radarele investitorilor”.

Optimist din fire, Lucian Anghel
ºi-a arãtat, ieri, satisfacþia cã Bursa
de la Bucureºti a rezistat mai bine
turbulenþelor generate de un poten-
þial Grexit comparativ cu alte burse
mai mari din Europa, în principal pe
fondul dimensiunii pieþei, “care ne-a
protejat”.

Domnia sa a declarat, citat de
Agerpres: “În general, turbulenþele
acestea generate de un potenþial
Grexit se rãsfrâng asupra pieþelor
financiare la nivel european. Mã
bucur sã spun cã, cel puþin pentru
moment, Bursa de la Bucureºti a
rezistat mai bine decât alte pieþe
mai mari europene. Practic, scãde-
rea a fost foarte, foarte micã. Indi-
cele principal a scãzut ieri (n.r.
luni) sub 1%, scãderea a fost de 0,7
- 0,8%. Este foarte puþin în compa-

raþie cu 4-5%, cât s-a înregistrat în
alte pieþe europene, mult mai dez-
voltate într-adevãr, cu o lichiditate
mai amplã”.

Întrebat de ce scãderea a fost mai
micã în cazul Bursei de la Bucureºti,
Lucian Anghel a precizat cã “dimen-
siunea ne-a protejat”.

Domnia sa a considerã cã Bursa
de la Bucureºti a fost mai stabilã
decât marile burse europene.

Lucian Anghel pare sã fi suferit de
amnezie temporarã atunci când ºi-a
construit discursul transmis agenþiei
de presã.

Preºedintele BVB a uitat, pur ºi
simplu, cã lichiditatea redusã de la
BVB este unul dintre motivele pen-
tru care MSCI a preferat sã treacã
Pakistanul, ºi nu România, pe lista
de monitorizare, în vederea promo-
vãrii la statutul de piaþã emergentã.

Astfel, “dimensiunea” care “ne-a
protejat" nu este deloc un semn de
“stabilitate”, ci de lipsã de însemnã-
tate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

SURSE BNR:

“Neplata datoriilor Greciei implicã
automat default-ul þãrii”

Neplata datoriilor Greciei cã-
tre Troica implicã automat
default-ul þãrii, dupã cum

ne-au spus surse din Banca Naþionalã
a României (BNR), care ne-au preci-
zat: “Grecia este în default tehnic de
acum circa doi ani, de când a benefi-
ciat de un hair-cut, plãtind mai pu-
þind decât datora cãtre finanþatorii
externi. Existã, însã, ºi posibilitatea,
ca, în ultimul moment, Grecia sã facã
rost de bani ºi sã plãteascã”.

Potrivit surselor noastre din Banca
Centralã, contagiunea nu se

desfãºoarã dupã ecuaþii liniare: “În
astfel de situaþii, contagiunea poate
exploda ºi poate ajunge la dimensiuni
inimaginabile sau poate sã nici nu
înceapã. Contagiunea este foarte greu
de prevenit. În anii 2000 am avut o
încercare de contagiune asupra BCR
ºi a altor bãnci, când, timp de o sãp-
tãmânã, bãncile au fãcut toate plãþile,
în fiecare zi, conform solicitãrilor ce-
lor care ºi-au retras depozitele.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

FALIMENTUL GRECIEI?

Sofocle:

“Dar pofta de câºtiguri
Pe mulþi bãrbaþi îi duce adesea la
pieire...
Cãci nici o rânduialã n-a dat un
rod în lume
Aºa de rãu ca banul: el
pustieºte-oraºe
Pe oameni îi goneºte din casã: el
învaþã
Pe cei curaþi la suflet sã-ºi
îndrepteze mintea
Spre fapte ruºinoase. Tot banul e
acela
Ce-a arãtat la oameni puterea
vicleniei,
ªi pentru orice faptã - nimica
sfânt sã n-aibã”.

BBC: De ce este importantã tragedia
greacã pentru tine?

Grecia înseamnã numai 2%
din economia mondialã, însã
ieºirea sa din Zona Euro ar

putea afecta ºi alte state, prin efectul
de contagiune. Nimeni nu pare sã do-
reascã un astfel de scenariu.

BBC oferã cinci motive pentru
care evenimentele din Grecia ne pri-
vesc pe toþi.

Grexitul poate fi dezastruos

pentru Grecia

Nu existã garanþii cã economia
Greciei, eliberatã de cãtuºele Zonei

Euro, ar înflori, potrivit BBC.
Banca Greciei a descris un tablou

foarte sumbru a ceea ce ar însemna
Grexitul – o recesiune profundã, cu o
creºtere a ºomajului ºi reducere a ve-
niturilor.

Grecii de rând ºi-ar vedea econo-
miile devalorizate. Grecia ar deveni
paria pe piaþa internaþionalã de cre-
dit, ceea ce ar face ºi mai puþin pro-
babilã o recuperare rapidã.

A.A.

(continuare în pagina 7)

Grecia ameninþã cã dã UE în judecatã
l Yanis Varoufakis: “Tratatele UE nu prevãd
ieºirea din zona euro ºi noi refuzãm sã o acceptãm”
Grecia a ameninþat cã va da în judecatã Uniunea Europeanã (UE) ca sã blocheze ex-

cluderea þãrii din zona euro ºi sã evite sufocarea sistemului bancar, potrivit Daily Tele-

graph. O acþiune la Curtea Europeanã de Justiþie împotriva instituþiilor UE ar fi o deci-

zie fãrã precedent ºi ar complica situaþia Greciei.

“Guvernul grec îºi va folosi toate drepturile legale”, a afirmat ministrul grec de finan-

þe, Yanis Varoufakis, subliniind: “Primim consiliere ºi cu siguranþã vom lua în conside-

rare o acþiune la Curtea Europeanã de Justiþie. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

Citiþi, în pagina 8, articolul “Erste Group:

«Nu existã aproape nici un indiciu cã ECE

ar putea fi lovitã în cazul Grexit»”.


