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“Iniþiatorii Legii Dãrii în platã aveau
responsabilitatea întocmirii studiului de impact”

Interviu cu domnul Mihai Bogza, membru în Boardul Consiliului
Investitorilor Strãini (FIC)

l “Fiecare bancã ºi-a calculat impactul legii dãrii în platã asupra propriei
situaþii financiare, dar niciuna nu dispune de date agregate la nivel de
sistem” l “BNR ºi-a elaborat propriile scenarii de impact din punctul de
vedere al stabilitãþii financiare”

Reporter: Domnule Mihai Bogza,
aþi început recent un nou mandat de
membru în Board-ul Consiliului Inve-
stitorilor Strãini (FIC). Puteþi sã ne pre-
cizaþi câteva dintre temele cu caracter
general pe care intenþionaþi sã vã axaþi
activitatea în perioada urmãtoare?

Mihai Bogza: Cred cã îmbunãtã-
þirea capacitãþii administrative a sta-
tului va reprezenta ºi în viitorul apro-
piat o preocupare majorã a noului
Board al FIC.

A.S.
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ADRIAN VASCU:

“Impozitul pe darea în platã
- perceput ca un impediment
în aplicarea legii”

Impozitul pe transferul de pro-
prietate efectuat în cadrul procedurii
de dare în platã a locuinþelor este
perceput ca fiind încã un impedi-
ment în aplicarea legii, opineazã
Adrian Vascu, expert în evaluare.

Declaraþia domniei sale vine în
contextul în care, în ultima perioadã,
a izbucnit un adevãrat conflict în ju-
rul acestui impozit. În timp ce repre-
zentanþii Ministerului Finanþelor Pu-

blice au precizat, iniþial, cã, potrivit
Codului Fiscal, aceastã taxã este
obligatorie, iniþiatorii Legii dãrii în
platã susþin cã transferul de proprie-
tate nu ar trebui sã fie impozabil, în
acest caz, pentru cã nu presupune un
preþ.

Adrian Vascu ne-a spus cã vede
acest impozit “ca o neclaritate care
ar fi trebuit lãmuritã înainte de intra-
rea în vigoare a legii”, precizând:
“Se vede ca nu s-au luat în calcul toa-
te detaliile, aºa cum ar fi fost firesc.
Situaþia actualã nu avantajeazã pe
nimeni ºi ar trebui sã fie un exemplu
din categoria «aºa nu». Mã refer aici
la întregul act normativ. În acest mo-
ment, nu sunt toate energiile «orien-
tate» în aceeaºi direcþie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Planul UE de taxare a tranzacþiilor
financiare ar putea fi anulat
l Dacã planul eºueazã, ministrul austriac de finanþe va demisiona

Planul Uniunii Europene (UE)
de implementare a taxei pe
tranzacþiile financiare ar pu-

tea fi anulat sãptãmâna aceasta, dacã
mai multe state se vor retrage, con-
form ministrului austriac de Finan-
þe, Hans Joerg Schelling.

“Dacã vor exista mai mult de nouã
state membre ale UE, o putem face
(n.r. – se va aplica planul)”, a decla-
rat vineri, conform Bloomberg,
Schelling, adãugând: “Probabil, zi-
lele viitoare, numãrul statelor va scã-
dea la ºapte, ceea ce va însemna cã
trebuie sã oprim planul”.

Cele douã þãri care nu ar mai susþi-

ne planul sunt Belgia ºi Slovenia,
potrivit ministrului austriac, care
susþine cã decizia privind abandona-
rea planului (dacã va fi cazul) trebuie
luatã luna aceasta.

Schelling a subliniat cã, în situaþia
în care discuþiile nu se vor debloca ºi
planul va fi anulat, va demisiona din
funcþia de preºedinte al comisiei care
a negociat planul.

“Eu sunt la capãtul puterilor”, a
spus Schelling, menþionând: “Pur ºi
simplu am negociat un timp nebu-
nesc de lung”.

Planul pentru taxarea tranzacþiilor
nu are susþinere la nivelul întregii

Uniuni (28 de state), iar discuþiile
curente încearcã sã aducã un com-
promis în rândul unui numãr mult
mai mic de þãri din bloc. Planul va
putea fi aplicat doar dacã primeºte
aprobarea de la nouã state.

Un numãr de zece state membre
ale zonei euro au ajuns recent la un
acord cu privire la unele caracteristici
fundamentale ale taxei pe tranzacþii-
le financiare ºi au convenit ca pânã la
mijlocul acestui an sã stabileascã ºi
celelalte aspecte, inclusiv nivelul
acestei taxe.

A.V.

(continuare în pagina 2)

D
uminicã searã, imediat dupã închiderea urnelor,
rezultatele sondajelor electorale, afiºate de tele-
viziunile de ºtiri, vor fi smuls din pieptul a peste
20.000 de candidaþi acest strigãt victorios. Poa-

te, unii se vor fi bucurat mai reþinut, poate, alþii vor aºtepta
anunþurile oficiale ale autoritãþilor electorale care vor veni
abia luni, dacã nu chiar marþi, pentru a-ºi descãtuºa tensiu-
nea aºteptãrii, amestecatã cu satisfacþia reuºitei. Indiferent
sub sigla cãrui partid a candidat fiecare, indiferent de istoria
lui politicã, cu toþii formeazã o ”armatã” de învingãtori! Pa-
tru ani de mandat, doar justiþia îi poate miºca din poziþiile
privilegiate în care i-au plasat votul unor
oameni pe care nu îi ºtiu aproape deloc ºi
faþã de care nu se mai simt obligaþi cu ni-
mic, de îndatã ce ºi-au luat în primire
mandatul. Armata celor 20.000 se tran-
sformã, aproape instantaneu, într-o ar-
matã de ocupaþie! Primari ºi preºedinþi
de consilii judeþene, consilii locale de to-
ate mãrimile, într-o mînã iau biciul dãri-
lor, cu care lovesc nemilos ºi fãrã odihnã
spinãrile ”contribuabililor locali”, iar cu cealaltã pun în
miºcare ruleta afacerilor cu bani publici, ºtiind prea bine cã
”banca” întotdeauna cîºtigã. Dupã cinci cicluri electorale,
starea administraþiei noastre publice promite un singur lu-
cru sigur: dezastrul! Iar, ca sã vadã bine cineva mãrimea
lui, trebuie doar sã treacã o clipã cu privirea peste parcuri-
le, aleile ºi panseluþele de care primarii ºi autoritãþile noa-
stre locale se îngrijesc cu atît rîvnã, mai ales în prag de
alegeri. Satele României, ca sã încep cu ele, nu se calificã,
cu foarte, foarte puþine excepþii, pentru statutul de localitãþi
umane, pentru cã nu au nici unul dintre elementele de struc-
turã ºi infrastructurã necesare: de la alimentarea cu apã, si-
steme de procesare a deºeurilor ºi cãi de transport ºi de ac-
ces, la elemente minimale ale unei economii locale ºi con-
diþii civilizate de asigurare a sãnãtãþii, de instruire, educa-
re ºi manifestare, creaþie culturalã.

(continuare în pagina 4)

Bundesbank
reduce estimãrile
privind creºterea
economiei
germane

Banca centralã a Germaniei (Bun-
desbank) a înrãutãþit, la finele sãp-
tãmânii trecute, estimarea de
creºtere pentru economia þãrii, cea
mai mare din Europa, în acest an, din
cauza reducerii exporturilor.

Conform Bundesbank, PIB-ul
Germaniei va înregistra o creºtere de
1,7% în anul curent, faþã de un avans
de 1,8% estimat în decembrie. Anul
viitor, expansiunea va fi de 1,4%,
comparativ cu o creºtere de 1,7%
previzionatã anterior.

Economia germanã a crescut cu
1,7% anul trecut.

“Activitatea economicã internã
continuã sã beneficieze de pe urma si-
tuaþiei solide de pe piaþa muncii, deter-
minatã de numãrul de angajaþi veniþi
din statele UE ºi de creºterea robustã a
veniturilor. În acest an, cererea internã
este sprijinitã suplimentar de declinul
preþului þiþeiului ºi de creºterea puterii
de cumpãrare”, a menþionat Bun-
desbank, apreciind cã mãsurile de po-
liticã fiscalã vor fi expansioniste în
2016, în urma majorãrii cheltuielilor
guvernamentale cu refugiaþii.

Potrivit bãncii centrale germane,
este posibil ca exporturile þãrii sã-ºi
recâºtige elanul în anii viitori ºi sã
compenseze cererea internã, care va
mai slãbi.

V.R.

Rãspunderea elaborãrii unui studiu cu-

prinzãtor de impact privind Legea Dãrii

în platã, care sã acopere toate implica-

þiile, revine iniþiatorului – deputatul

Daniel Zamfir, cei interesaþi având

doar dreptul ºi posibilitatea de a sem-

nala critic eventualele derapaje, ne-a

declarat, într-un interviu, domnul Mi-

hai Bogza, membru în Boardul Consi-

liului Investitorilor Strãini (FIC). Dom-

nia sa susþine cã fiecare bancã ºi-a

calculat impactul acestei legi asupra

propriei situaþii financiare, dar niciuna

nu dispune de date agregate la nivel

de sistem, iar BNR ºi-a elaborat pro-

priile scenarii de impact din punctul de

vedere al stabilitãþii financiare, zona

pe care are atribuþii conferite prin

lege, ºi le-a prezentat la dezbateri.

CORNEL
CODIÞÃ

ALEGERI LOCALE

Ar fi greºit sã acceptãm cã naþiunea ar fi infidelã,
cã-ºi alege mereu alte culori politice pentru
aºternuturile preºedinþilor, pentru cã pe par-
cursul acestui sfert de secol rãu de muscã, a

avut, la alegerile locale, unul ºi acelaºi iubit - PSD -, nicio-
datã majoritatea nu a revenit altui partid, iar harta electoralã
pe care am publicat-o în BURSA de vineri, preconizeazã
cã nu ne-am schimbat înclinaþia.

Existã, totuºi, vreo douã modificãri faþã de situaþia alege-
rilor locale trecute, una este doar probabilã, cealaltã certã.

Unii analiºti au prognozat prezenþa la urne cea mai scã-
zutã din aceastã perioadã a democraþiei,
având curajul sã estimeze cã vor vota doar
40% dintre alegãtori.

ªtiþi cum e cu paharul – ce nu-i plin, e
gol ºi dacã e gol 60%, atunci, vorba lui
Adrian Nãstase când nu ºtia ce sã zicã,
“Avem o problemã”, dar noi ºtim care este
problema: absenteismul la urne este tot un
soi de vot, este un vot de blam ºi vrea sã

spunã cã sistemul politic nu poate fi influenþat de alegãtori,
aºa cã nu are nici un rost sã participe la ceea ce este o ma-
scaradã, cãci prezenþa la urne doar valideazã mascarada.

Lipsa de interes a poporului faþã de alegeri exprimã
aceastã acuzaþie, cã sistemul politic îi este paralel ºi cã nu
încearcã nici o conexiune la necesitãþile electoratului, ci
doar o mimeazã, aºa cum este aceastã trecere de la alegeri
în douã tururi, la un singur tur, care întâi a fost promovatã
de liberali pe când le conveneau socotelile, ca atunci când
nu le mai conveneau, sã devinã “nedemocraticã” (mã
rog, bãlãbãneala dintre un tur ºi douã e mai veche, are le-
gaturã cu PDL ºi Traian Bãsescu, dar nu are nici o legãtu-
rã cu reprezentativitatea politicã).

Lehamitea faþã de politicã este ºi ea veche, dar dacã se con-
firmã estimarea celor mai severi analiºti, atunci ea atinge un
prag inedit, cãci niciodatã nu a ajuns la 53%; dacã se ridicã la
60%, atunci nu prea mai ºtim ce înþelegem prin termenul de
“democraþie”, cãci poporul nu-ºi mai exercitã puterea, iar re-
prezentanþii rezultaþidinalegerinumaireprezintãmajoritatea.

(continuare în pagina 3)

MAKE

Uraaaaa...
Am câºtigat!

La mâna a doua, dar un
singur tur


