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Daimler a extins producþia de cutii de
viteze automate la fabrica din Sebeº
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“Virgin America”
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GRAM AUR = 153,5835 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0913 RON EURO = 4,4671 RON DOLAR = 3,9302 RON

GHEORGHE IALOMIÞIANU:

“S-ar cãdea sã avem avizul
BCE pe Legea dãrii în platã,
dar nu este obligatoriu”
l Preºedintele Iohannis spune, în cererea de
reexaminare a legii, cã, potrivit Tratatului de
Aderare, este nevoie de avizul instituþiilor UE
l Zamfir: “Legea DIP nu intrã sub efectul
Tratatului de Aderare ºi, oricum, avem deja
opinia BCE ºi a CE”

ªi pe ultima sutã de metri pânã la
aprobarea sa, Legea dãrii în platã
naºte controverse.

Ultimele contradicþii pe subiect
fac referire la Tratatul de Aderare,
care, potrivit cererii de reexaminare
formulatã de preºedintele Klaus Io-
hannis, ar obliga parlamentarii sã tri-
mitã legea instituþiilor europene în
vederea obþinerii avizului pe text.

Deputatul liberal Gheorghe Ialo-
miþianu, fost ministru de finanþe,
este de pãrere cã ar fi mai precaut sã

avem ºi avizul instituþiilor UE pe ini-
þiativa legislativã, dar subliniazã cã
acest lucru nu este obligatoriu.

Domnia sa ne-a declarat: “Singu-
rul lucru obligatoriu pentru þãrile
membre UE este ca acestea sã trimitã
bugetele naþionale la Comisia Euro-
peanã. Nu am întâlnit pânã acum o
situaþie în care sã trimitem vreo lege
instituþiilor UE spre avizare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

PRIMÃRIA SECTORULUI 5:

„Impozitele imobilelor rezidenþiale din
Bucureºti au crescut cu 30%”

Impozitele aferente imobilelor cu
utilitate rezidenþialã din Bucureºti au
crescut cu 30% în acest an, indiferent
de sector, ne-au spus reprezentanþii
Direcþiei Taxe ºi Impozite din cadrul
Primãriei sectorului 5 al Capitalei,
care ne-au precizat: „La sectorul 5 este
la fel ca la toate celelalte sectoare - im-
pozitele pentru imobilele cu utilitate
rezidenþialã au crescut cu 30%, dupã
ce primãriile din Bucureºti au aplicat
prevederile Hotãrârii Consiliului Ge-
neral 218 pe 2015 (25% - din creºterea
valorii bazei de impozitare, evaluatã la
1000de leipemp, de la925ºi5%-din
impozitul care se plãteºte pe terenul de
sub imobil ºi care pânã acumnu se im-
pozita)”.

Reprezentanþii Primãriei sectoru-
lui 5 ne-au precizat cã noul cod fiscal
oferã o marjã pentru cotele de impo-
zitare în care Consiliul General poate
încadra nivelul acestor cote, în func-

þie de anumiþi factori, printre care ºi
zona unde se aflã imobilul.

Monumentele istorice nu erau im-
pozitate pânã în prezent, iar, acum,
conform noii legi fiscale, pentru mo-
numentele care nu au fost reabilitate
sau consolidate în ultimii zece ani se
plãteºte impozit, ne-au mai spus
sursele citate.

Reprezentanþii Direcþiei Generale
de Impozite ºi Taxe Locale Sector 4
ne-au declarat: „Potrivit noilor preve-
deri legale fiscale, impozitul pe clãdiri
se determinã în funcþie de destinaþia fi-
nalã a clãdirii, respectiv clãdire rezi-
denþialã, clãdire nerezidenþialã ºi clã-
dire cu destinaþie mixtã.

Conducerea Primãriei sectorului 1
al Capitalei confirmã creºterea cu
25% a impozitului pe clãdirile rezi-
denþiale, explicând: „Noul Cod fi-
scal stabileºte un nou mod de impo-
zitare pentru clãdirile deþinute de

persoanele
fizice, în funcþie de
destinaþia clãdirii care poate fi:

- Rezidenþialã (locuinþã) - se menþi-
ne cota de 0,1% aplicatã asupra valorii
de impunere; (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 2)
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Clienþii Mossack Fonseca,
preponderent din BRICS

ºi lumea arabã
Rãspândirea geograficã a per-

sonalitãþilor care foloseau
serviciile “Mossack Fonse-

ca” ar putea sã sugereze cã dezvãlu-
irile “Panama Papers” urmãresc o
agendã, cãci între clienþii casei de
avocaturã regãsim preponderent
personalitãþi din zona BRICS ºi lu-
mea arabã, ºi, mai puþin, din Euro-
pa.

Printre cei care au recurs la diferi-

te montaje financiare pentru a-ºi di-
simula averile sunt enumeraþi mem-
bri ai anturajului preºedintelui rus
Vladimir Putin, premierul pakista-
nez Nawaz Sharif, preºedintele
ucrainean Petro Poroºenko ºi fostul
ºef al executivului de la Kiev, Pavlo
Lazarenko, premierul islandez Sig-
mundur David Gunnlaugsson, tatãl

premierului britanic David Came-
ron, Ian Cameron, regele Salman al
Arabiei Saudite, preºedintele argen-
tinian Mauricio Macri, fostul pre-
mier irakian Ayad Allawi, Li Xiao-
lin, fiica lui Li Peng, fost premier al
Chinei. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

Mitul FMI s-a spulberat
M

ai multe mituri au
fost spulberate prin
dezvãluirea recen-
tã a dialogului din-

tre funcþionarii FMI Poul Thom-
sen ºi Delia Velculescu, din care
rezultã cum conspirã sã-ºi atingã
þelurile, iar, pentru noi, interesul
în subiect creºte, cu atât mai mult
cu cât amândoi au legãturã cu
România.

Poul Thomsen este directorul
FMI pentru Departamentul eu-

ropean, responsabil
de programele FMI
din Grecia ºi Portu-
galia, supraveghind
ºi activitatea echipe-
lor FMI de þarã, din
(inclusiv) Islanda,
Ucraina ºi... Româ-

nia.
Delia Velculescu este ºeful misiu-

nii FMI în Grecia, originarã din
România.

Discuþia lor, dezvãluitã de Wikile-
aks sãptãmâna trecutã, a stârnit stu-
poare ºi revoltã, pentru cã, din dia-
log, rezultã cã ei intenþioneazã sã
„gestioneze” aºa-zise „evenimente”,
de pildã, sã ameninþe cu falimentul
Greciei (sau chiar sã-l producã), re-
trãgând FMI din grupul financiar
care asistã statul elen, în care mai fi-
gureazã Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi Comisia Europeanã, o re-
tragere pe care FMI, oricum, o
doreºte, din cauzã cã regulile sale
stabilesc interdicþia sã împrumute
insolvabili, cum este Grecia.

Problema este cã Thomsen vrea sã
coordoneze când sã se producã „eve-
nimentul” (iar nu „dacã” el sã aibã

loc), gândind sã-l împingã la o datã
puþin înaintea Referendumului brita-
nic din 23 iunie, când insularii vor
decide dacã mai vor sã facã parte din
Uniunea Europeanã (ceea ce ar exer-
cita o influenþã asupra voturilor).
Asta ar strivi-o pe cancelarul german
Angela Merkel, liderul european
care ºi-a asumat sã menþinã integri-
tatea Uniunii Europene, dar care se
împotriveºte iertãrii datoriilor Gre-
ciei, deoarece este deja acuzatã de
propriii cetãþeni germani cã risipeºte
munca ºi avuþia þãrii, ca sã reþinã în
UE þãrile insolvabile numite
„PIIGS”.

Merkel n-ar putea lupta pe trei
fronturi - „frontul britanic”, „frontul
grecesc” ºi „frontul german” - ºi, aºa
cum îºi fac socotelile Poul Thomsen
ºi Delia Velculescu, va fi obligatã sã
admitã o înþelegere.

Primul mit pe care îl spulberã cu-

noaºterea acestei conspiraþii este cã
FMI conspirã.

Ani la rând, cei care au spus cã
suspecteazã caracterul conspiraþio-
nist al FMI au fost batjocoriþi în fel ºi
chip.

„Lumea bunã” a finanþelor a spus
despre aceºti suspicioºi cã sunt necu-
noscãtori ai faptului cã Banca Mon-
dialã ºi FMI sunt doar „aparate” de
coordonare financiarã internaþiona-
lã, lipsite de vreo agendã politicã,
animate numai de mobiluri tehnice.

Aspus cã suspiciunea este semn al
nemulþumirii celor siliþi la reforme ºi
restructurãri cerute de FMI, dar care,
de fapt, sunt necesare.

ªi a mai spus cã aceastã suspiciu-
ne este o boalã, chiar o boalã psihicã
numitã „scenaritã”, pe care, cel puþin
noi, românii, o moºtenim din comu-
nism ºi care ne dezvãluie nostalgia
ideologicã.

Acum avem dovada cã FMI
conspirã ºi cã unul ca Vadim Tudor,
de exemplu, deºi sãnãtos nu era,
deºi era mahalagiu (i-am spus-o
când era în viaþã, aºa cã nu vãd de
ce n-aº spune-o ºi acum), nu era pe
de-a-ntregul bolnav, cel puþin nu
întotdeauna.

FMI creeazã scenarii, realmente.
ªi sunt scenarii inclusiv politice.
Al doilea mit spulberat este cã

FMI ar fi de bunã-credinþã ºi cã vrea
“binele”.

Când constaþi ce înþeleg Poul
Thomsen ºi Delia Velculescu prin
„eveniment”, þi se face pãrul mãciu-
cã: închiderea bãncilor, stoparea plã-
þii salariilor, stoparea plãþii pensiilor,
falimente de companii, eventuale si-
nucideri – înfometare, proteste ºi
lupte de stradã, moarte, la nivelul
unei întregi naþiuni.

„Eveniment”.
Poul Thomsen ºi Delia Velculescu

vorbesc despre „eveniment” ca des-
pre un pion, pe care îl împing în
coasta „reginei” Merkel, pe tabla de
ºah europeanã.

Sunt ei animaþi de intenþii „bune”?
Desigur, undeva, în fundul discu-

þiei, licãreºte scopul ca, astfel, sã ob-
þinã o reducere a datoriilor Greciei.

Cu ce preþ, însã?
Cu preþul „evenimentului”.
Al treilea mit spulberat este cã ar

„trebui” sã fim o „clasã de elevi sili-
tori ai FMI”, lipsã de personalitate ºi
servilism al cãror campion de necon-
testat, în România, au fost Victor
Ciorbea ºi Cabinetul sãu CDR-ist,
girat, ca nicãieri, de FMI ºi Banca
Mondialã.

(continuare în pagina 7)

Statul scoate la vânzare casa
soþilor Iohannis din centrul
Sibiului
l Imobilul, închiriat Raiffeisen Bank, îi aducea
familiei prezidenþiale 60.000 de euro anual,
potrivit Rise Project

Administraþia Judeþeanã a Finan-
þelor Publice (AJFP) Sibiu a solici-
tat, la finalul lunii martie, radierea
din cartea funciarã a dreptului de
proprietate al pârâþilor Bastea Ioan,
Carmen Georgeta ºi Johannis Klaus
Werner, care au avut calitatea de
cumpãrãtori, în cazul imobilului din
centrul Sibiului pierdut în instanþa
anul trecut, potrivit unui rãspuns al
instituþiei transmis HotNews.ro.

Dupã efectuarea acestor operaþiu-
ni, Administraþia Judeþeanã a Finan-
þelor Publice Sibiu va evalua imobi-
lul ºi îl va valorifica prin vânzare.

AJFP a mai cerut ºi suplimentarea
certificatului de moºtenitor legal al
Statului Român, “deoarece la data
emiterii acestui certificat,

29.08.2008, situaþia imobilului din
Sibiu, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 29
era incertã, cauza aflându-se încã pe
rolul instanþelor de judecatã”.

Carmen ºi Klaus Iohannis au de-
pus la începutul anului o contestaþie
în anulare, dupã ce au pierdut defini-
tiv la Curtea de Apel Braºov proce-
sul privind imobilul din centrul
Sibiului.

Pe 16 noiembrie 2015, preºedinte-
le Klaus Iohannis s-a declarat nemul-
þumit de sentinþa judecãtoreascã prin
care a pierdut casa în Sibiu, punctând
cã împreunã cu avocaþii sãi cautã cele
mai bune cãi de a o contesta.

A.S.

(continuare în pagina 15)

Grecia: “Analiza
reformelor trebuie
finalizatã imediat de
creditori”

Analiza mãsurilor de reformã
adoptate de Atena trebuie finalizatã
imediat, susþine premierul elen Ale-
xis Tsipras, în contextul în care dis-
cuþiile pe marginea progresului fãcut
de þara sa în domeniul fiscal au fost
reluate într-un moment tensionat,
generat de un raport secret fãcut pu-
blic pe WikiLeaks, în care oficialii
FMI discutau posibilitatea punerii
Germaniei sub presiune pentru
reducerea datoriei Greciei.

Tsipras a afirmat ieri: “Negocieri-
le trebuie finalizate imediat, fãrã so-
licitãri nerealiste pentru mãsuri adi-
þionale pe lângã cele stabilite în iulie,
conform acordului de salvare”.

În urma celor publicate de Wiki-
Leaks, Alexis Tsipras a transmis
FMI o scrisoare în care se întreba
dacã Atena poate avea încredere în
Fond ºi dacã poate continua nego-
cierile în bunã credinþã.

Amintim cã Grecia a reluat în luna
martie negocierile cu creditorii inter-
naþionali în vederea finalizãrii, cel
mai probabil în aprilie, a evaluãrii
stadiului reformelor cerute autoritã-
þilor elene - condiþie obligatorie pen-
tru continuarea ajutorului acordat
Greciei. Atunci, ministrul de finanþe
din Grecia, Euclid Tsakalotos, i-a
îndemnat pe creditori sã finalizeze
pânã la data de 1 mai analiza
mãsurilor de reformã adoptate de
Atena.

V.R.

MAKE

Aproximativ 11 milioane de documente au fost fãcute publice sub numele de “Pana-

ma Papers”, dezvãluind cum oameni de afaceri ºi politicieni se folosesc de diverse

scheme off-shore pentru a-ºi ascunde averile, informeazã BBC. Documentele ar apar-

þine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocaþi Mossack

Fonseca din Panama, potrivit BBC.

Aceºtia aratã cum Mossack Fonseca a ajutat diverºi clienþi în spãlarea de bani, evita-

rea de sancþiuni ori a taxelor.

Documentele aratã legãturi cãtre 72 de actuali sau foºti ºefi de state, inclusiv dictato-

ri acuzaþi de jafuri în propriile þãri.

Se pare cã milioanele de documente au fost trimise cãtre ziarul german Suddeutsche

Zeitung de o sursã anonimã, în urmã cu un an de zile, ºi prelucrate cu ajutorul Consor-

þiului Internaþional de Investigaþii Jurnalistice, despre care presa susþine cã ar fi finan-

þat de miliardarul George Soros.

Christine Lagarde, directorul general FMI


