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Autoritãþile de la Bruxelles pregãtesc
numãrul unic de identificare pentru
“ºeptelul uman” european

Brexit-ul nu mai conteazã. Nici
pentru autoritãþile din Marea Brita-
nie ºi nici pentru cele europene.
Dacã ar fi contat ºi ar fi avut ºanse de
succes, conducãtorii de la Bruxelles
ar fi fãcut mãcar o pauzã tacticã în
marºul lor cãtre fuzionarea naþiuni-
lor europene într-un conglomerat
utopic, unde cetãþenii sunt transfor-
maþi în simple nume-
re ºi obligaþi sã-ºi
plãteascã taxele fãrã
sã punã întrebãri.

Comitetul pentru
Afaceri Economie ºi
Monetare al Comisiei
Europene a aprobat
recent introducerea
numãrului unic de identificare fisca-
lã pentru cetãþenii ºi firmele din UE.
“Identificarea adecvatã a contribua-
bililor este esenþialã pentru schimbul
eficient de informaþii între
administraþiile fiscale”, se aratã în

documentul CE.
Analistul american Martin

Armstrong scrie pe blogul sãu cã
“prin aceastã mãsurã, UE pregãteºte
terenul pentru trecerea la banii
electronici”.

Înainte de atingerea acestui “ide-
al”, efectul mult mai apropiat va fi
introducerea unei taxe europene uni-
ce, dar ºi centralizarea impozitãrii
companiilor. În cazul regimului fiscal
aplicat companiilor, “idealul” euro-
pean este reprezentat de interdicþia
de reducere a ratei impozitului pe
profit sub 15%, ceea ce reprezintã,
de fapt, interzicerea creºterii compe-
titivitãþii prin scãderea poverii fisca-
le.

În opinia lui Armstrong, “aceastã
manevrã ascunsã reprezintã un pas
cãtre preluarea puterii de taxare a
statelor ºi crearea unui cadru unic de
impozitare în Europa”. În acest fel,
competiþia fiscalã, unul dintre facto-
rii care au contribuit la dezvoltarea
continentului în alte vremuri, va fi
eliminatã.

Þãrilor europene, mai ales celor
în curs de dezvoltare, le va fi nega-
tã orice oportunitate de a concura
cu þãrile dezvoltate ºi vor fi con-
damnate la statutul de colonii eco-
nomice, bune doar pentru jefuirea
resurselor naturale ºi consum pe
datorie.

(continuare în pagina 7)

ÎN DOSARUL TERENULUI SUBEVALUAT DE LA UNIVERSITATEA
DE ªTIINÞE AGRONOMICE ªI MEDICINÃ VETERINARÃ
BUCUREªTI

Procurorii au cerut 14 ani de
închisoare pentru Puiu Popoviciu

Procurorii au cerut, ieri, magistra-
þilor de la Curtea de Apel Bucureºti,
14 ani de închisoare pentru Gabriel
“Puiu” Popoviciu în dosarul terenu-
lui subevaluat în care au fost trimiºi
în judecatã ºi foºtii ºefi de la DGIPI
ºi DGA Cornel ªerban ºi Petru
Pitcovici

“Pentru Popoviciu dispuneþi
având în vedere aceleaºi argumente,
pedeapsa de 14 ani de închisoare.
Pentu cã are concurs de infracþiuni
aplicaþi o pedeapsã complementa-
rã”, au specificat procurorii în faþa
instanþei, potrivit Mediafax.

De asemenea în acelaºi dosar, pro-
curorii au mai cerut pedepse de 12
ani pentru Ioan Niculae Alecu, rec-
tor al Universitãþii de ªtiinþe Agro-
nomice ºi Medicinã Veterinarã Bu-

cureºti (USAMV) la data comiterii
faptelor, pentru Andrei Mihai Beji-
naru, 12 ani de închisoare, ca ºi pen-
tru ªtefan Diaconescu, secretar
ºtiinþific ºi rector în cadrul USAMV
Bucureºti la data comiterii faptelor.

Pentru Ilie Cornel ªerban, direc-
tor al Direcþiei Generale de Informa-
þii ºi Protecþie Internã din MAI la
data comiterii faptelor, procurorii au
solicitat magistraþilor o pedeapsã de
cinci ani de închisoare, iar pentru
Mihai Ion Florin Luican, prefect al
Capitalei ºi preºedinte al Comisiei
municipiului Bucureºti de aplicare a
Legii 1/2000 la data comiterii
faptelor au solicitat opt ani de
închisoare.

C.I.
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OTP Bank îi trimite în
Ungaria pe debitorii care
doresc sã dea în platã

OTP Bank le transmite debitorilor
care doresc sã dea în platã sã se adre-
seze creditorului din Ungaria cãruia
banca i-a cesionat creanþa.

Aºa reiese din rãspunsul pe care
OTP Bank l-a transmis unuia dintre
clienþii sãi, la notificarea acestuia de
dare în platã a locuinþei cu care a ga-
rantat creditul.

Scrisoarea bãncii, care a fost fãcu-
tã publicã, aratã: “Subscrisa, OTP
Bank România SA, (…) vã solicitãm
sã vã adresaþi actualului creditor
OTP Faktoring ZRT (cesioraul cre-
anþei dumneavoastrã), cu sediul în
Ungaria, 1066 Budapesta, str. Moz-
sar, nr.8, prin Agent SC OTP Facto-
ring SRL, punct de lucru: Bucureºti,
str. Nicolae Caramfil, nr. 79, et. 3,
sector 1, cod 014142, România”.

Avocatul Gheorghe Piperea, care
a redactat textul legislativ, ne-a spus
cã, potrivit legii, notificarea trebuie

depusã mandatarului, respectiv enti-
tãþii de unde clientul primeºte notifi-
cãri ºi unde îºi achitã creditul.

E.O.

(continuare în pagina 6)

Este Tesla doar o schemã financiarã
piramidalã?

Elon Musk, directorul executiv al
companiei Tesla Motors, este un vi-
zionar care promite nu doar schim-

barea radicalã a pieþei automobilelor
ci ºi “democratizarea” cãlãtoriilor
spaþiale.

Opiniile din presa internaþionalã îi
sunt extrem de favorabile, iar aºtep-
tãrile investitorilor, dar ºi ale autori-
tãþilor, sunt foarte mari, în special pe
fondul luptei la nivel global împotri-
va schimbãrilor climatice.

Dar se poate ridica Tesla Motors
la înãlþimea aºteptãrilor? În opinia
Goldman Sachs, care, printr-o ferici-
tã “coincidenþã”, a recomandat cum-
pãrarea acþiunilor Tesla (n.a. simbol
bursier TSLA) cu câteva ore înainte
sã participe la intermedierea majorã-
rii recente a capitalului companiei,
rãspunsul este afirmativ.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 7)

“Analizãm vânzãrile de
credite neperformante”
(Interviu cu Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei)

l “În cazul în care o bancã are dificultãþi, nu o mai salvãm cu banii
contribuabililor, ci plãtesc acþionarii, cei care au împrumutat banca ºi aceia
care au fost atât de imprudenþi încât ºi-au depus banii într-o bancã prost
condusã” l “Poºta Românã trebuie sã alerge foarte tare ca sã stea pe loc”
l “O concentrare pe telecom ar fi o preocupare pentru noi” l “Nu este
imposibil ca, într-o zi, Comisia Europeanã sã ne oblige sã repunem în
bilanþ datoriile CFR Marfã” l “Îmi este teamã cã într-un an an de zile ne
vom pune problema restructurãrii ºi la Tarom”

Reporter: Desfãºuraþi, în aceastã
perioadã, investigaþii în sistemul
bancar?

Bogdan Chiriþoiu: Avem în lu-
cru o analizã, pentru a vedea cum

funcþioneazã concurenþa pe piaþa
bancarã: ne uitãm la comisioanele
bancare ºi vrem sã vedem moblitatea
clienþilor - cât de uºor le este sã se
mute de la o bancã la alta -, în con-
textul în care avem douã directive
europene de transpus în legislaþia
noastrã. Una dintre acestea vizeazã
creditarea imobiliarã ºi cealaltã -

contul de bazã, care ar trebui sã aibã
mai puþine facilitãþi, dar care sã poatã
oferi acces în sistem persoanelor ne-
bancarizate ºi sãpermitã transferul ief-
tin ºi simplu de la o bancã la alta.

Au consemnat ANCUÞA
STANCIU ºi EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Economia
Greciei, într-un
declin mai mare
decât estimãrile
oficiale

Economia Greciei a scãzut, în pri-
mul trimestru din anul curent, într-un
ritm uºor mai rapid decât arãtau esti-
mãrile anterioare, conform Biroului
de Statisticã de la Atena (ELSTAT),
care aratã cã evoluþia a avut la bazã
slãbirea cheltuielilor de consum ºi a
exporturilor nete.

Potrivit cifrelor oficiale, scãderea
a fost de 0,5% în intervalul ianua-
rie-martie 2016, comparativ cu ulti-
mul trimestru din 2015. Estimarea
oficialã precedentã, lansatã la înce-
putul lunii mai, arãta o scãdere a
PIB-ului elen de 0,4% în primele trei
luni (date ajustate sezonier).

ELSTAT a informat cã, în perioa-
da ianuarie-martie 2016, consumul
din Grecia s-a diminuat cu 0,5%. În
aceeaºi perioadã, importurile þãrii
s-au redus cu 0,3%, iar exporturile –
cu 3,3%.

În ritm anual, economia Greciei,
care însumeazã 176 miliarde de
euro, a scãzut cu 1,4% în primele trei
luni din 2016, comparativ cu un de-
clin de 1,3% preconizat anterior.

Comisia Europeanã anticipeazã
cã economia elenã va înregistra o
scãdere de 0,3% anul acesta, dupã
care se va redresa în 2017, cu un
avans de 2,7%. În 2015, PIB-ul Gre-
ciei a avut o scãdere de 0,2%.

V.R.

“Orice moarte mã
face mai mic,
Pentru cã fac parte
din omenire,
ªi de aceea, nu
întreba niciodatã
pentru cine bat
clopotele;
Bat pentru tine".

John Donne, poet
englez, 1572 – 1631

CÃLIN
RECHEA

Serviciile clasice de poºtã repre-

zintã un business pe cale de dispa-

riþie, în condiþiile în care facturile

sunt transmise electronic, iar pen-

siile se dau pe card, este de pãrere

Bogdan Chiriþoiu, preºedintele

Consiliului Concurenþei.

Domnia sa spune cã “Poºta Româ-

nã trebuie sã alerge foarte tare ca

sã stea pe loc”, menþionând cã, în

prezent, discutã cu reprezentanþii

Comisiei Europene pentru ºterge-

rea datoriilor la Compania Naþio-

nalã Poºta Românã.

Bogdan Chiriþoiu ne-a vorbit,

într-un amplu interviu, despre in-

vestigaþiile începute, dar ºi despre

anumite domenii în care Consiliul

nu are astfel de analize, precizând,

printre altele, cã o concentrare pe

telecom ar fi o preocupare pentru

instituþia pe care o conduce.


