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DEªI DESPRE IDEEA CONSOLIDÃRII
ACÞIUNILOR SIF2 NU A SUFLAT O
VORBÃ, PÂNÃ ACUM

ASF a respins prospectul
pentru consolidarea acþiunilor
“Confecþii Vaslui“
l Autoritatea considerã cã prospectul nu
respectã deciziile AGA ºi prevederile legale
l Costel Ceocea, SIF Moldova: “Avem discuþii
tehnice cu ASF asupra proiectului de prospect pentru
consolidarea acþiunilor SIF2, suntem în grafic ”

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã a respins, sãptãmâna trecu-
tã, prospectul transmis de “Confecþii
Vaslui“, în vederea consolidãrii va-
lorii nominale a acþiunilor de la 0,1
lei, la 1.000 lei/unitate, potrivit unui
raport al Autoritãþii.

În aprilie, ASF transmisese cã
operaþiunea consolidãrii valorii no-

minale la “Confecþii Vaslui” (listatã
pe piaþa Sibex) este de naturã sã pre-
judicieze interesele acþionarilor.

Autoritatea nu s-a pronunþat, pânã
acum, asupra intenþiei SIF2 Modova
de consolidare a valorii nominale a
acþiunilor, de la 0,1 lei/ unitate la 2,5
lei. (A.A.)

(continuare în pagina 15)

NATO: ACCEPTAREA

De la încheierea rãzboiului
rece ºi pînã acum, Organiza-
þia Tratatului Atlanticului de

Nord a parcurs un drum lung. Nici pe
departe drept, nu de puþine ori spre
þinte care au înde-
pãrat-o de rosturi-
le pentru care a
fost creatã: apãra-
rea colectivã a
membrilor, într-un
spaþiu bine deter-
minat geografic,
cel care defineºte
juridic, în termenii
tratatului de bazã, conceptul de arie
euro-atlanticã. Neaºteptat, surprinzã-
tor, deconcertant chiar, etapele acestui
drum pot fi marcate de stadiile pe care
Elisabeth Kubler-Ross le-a identificat
în strategia umanã menitã sã facã faþã
unui puternic ºoc emoþional-social.
(On Death and Dying, 1969)

Negarea ºi izolarea
Fãrã îndoialã, dispariþia statalã

a URSS a produs un ºoc istoric.
Sentimentul dominant, în aria
euro-atlanticã nu a fost, desigur,
unul de tristeþe, ci de supra-exube-
ranþã. Se vede treaba, însã, cã ex-
tremele se ating ºi produc efecte
similare. Ca ºi în cazul suferinþei,
prima reacþie a fost negarea
evidenþei: dispariþia URSS nu
înseamna, cîtuºi de puþin, dispari-
þia uriaºelor sale arsenale militare,
în special nucleare. Mai devreme
sau mai tîrziu, acest potenþial avea
sã se exprime în politica Rusiei
(statul succesor). La începutul
anilor 90, majoritatea membrilor
NATO, începînd cu SUA, în virtu-
tea acestei negãri a evidenþei, mai
aveau puþin ºi sunau stingerea la
Cartierul General de la Bruxelles.
Noroc cã Doamna Thetcher ºi-a
folosit sursele ºi resursele pentru a
schimba macazul la timp ºi a repu-
ne NATO pe harta de prioritãþi
strategice ale Europei ºi Statelor
Unite. Preþul a fost însã un proces

periculos de ”izolare” ºi ”înstrãi-
nare” faþã de rãdãcinile istorice ºi
juridice ale Tratatului. Noi mi-
siuni, noi orizonturi! Aceastã
abordare avea sã devinã dominan-
tã în cadrul Alianþei ºi sã se reflec-
te, pe larg, în schimbãrile de conþi-
nut ale Conceptului Strategic care
a început sã fie ajustat, de la un
Summit la altul, ca ºi cînd ar fi fost
o declaraþie politicã, asemenea
oricãrei alteia! Consecinþa inevi-
tabilã a fost aceea cã între structu-
ra de forþe ºi mijloace militare, ba
chiar între capacitatea politicã ºi
obiectivele tot mai largi ºi mai pu-
þin coerente, mai puþin realiste,
fixate Alianþei a intervenit o rup-
turã care, cu timpul, s-a lãrgit.
Nota de platã avea sã vinã dupã
mai bine de ºapte ani de acþiuni în
Afganistan ºi mai ales în lipsa de
soluþii ºi incapacitatea de reacþie
faþã de acþiunile militare ale Rusiei
în Georgia ºi Ucraina.

(continuare în pagina 15)

CLAUDIU GEORGESCU, APMCR:

“Piaþa construcþiilor de la noi este
disproporþionatã negativ faþã de potenþial”

Piaþa materialelor de construcþii
din þara noastrã a avut, anul trecut,
acelaºi trend pozitiv al industriei
construcþiilor, fiind înregistrate
creºteri, cu una sau douã cifre, în
funcþie de tipul de produs, dupã cum
ne-a spus Claudiu Georgescu,
preºedintele Asociaþiei Producãtori-
lor de Materiale de Construcþii din
România (APMCR). Domnia sa a
precizat cã piaþa construcþiilor din
România este disproporþionatã faþã
de potenþialul ei, în sens negativ.

Contribuþia la PIB a construcþiilor
este încã una modestã, þinând cont de
potenþialele nevoi, atât din domeniul
domestic, cât ºi din cel al infrastruc-

turii. Investiþiile în construcþii au un
grad de risc similar celui din zona res-
pectivã, unde sunt realizate, potrivit
domnului Georgescu, care ne-a pre-
cizat: “De aici ar rezulta ºi o oarecare
atractivitate a unor investitori în
România. Dar, uitându-ne pe diverse
statistici, vedem cã ele sunt direcþio-
nate în România mai mult spre zona
comercialã, birouri, malluri ºi green-
field. Se investeºte mai puþin în rezi-
denþial, acesta fiind lãsat în mare
parte pentru micii investitorii autoh-
toni. Din pãcate, nu vedem niciun
consorþiu care sã investeascã în in-
frastructurã!! (EMILIAOLESCU)

(continuare în pagina 5)

SEBASTIAN VLÃDESCU:

“UE existã, în primul rând, ca
sã fie pace în Europa”

l “Sã ne închipuim cã pacea este ireversibilã ar fi o prostie
inimaginabilã ºi inacceptabilã”

(Interviu cu Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)
Reporter: Care este opinia dum-

neavoastrã în legãturã cu referendu-
mul din Marea Britanie?

Sebastian Vlãdescu: Îmi pãstrez
opinia de dinaintea votului, cã Ma-
rea Britanie nu va ieºi din Uniunea
Europeanã.

Situaþia actualã este oarecum simi-
larã cu cea din Grecia de acum doi ani,
când, în faþa presiunii UE, a condiþiilor
inacceptabile impuse, a comporta-
mentului excesiv al funcþionarilor de
laBruxelles, de laFMI,premierulgrec
Alexis Tsipras ºi ministrul de finanþe
YanisVaroufakisaumers în faþapopo-
rului ºi au întrebat, prin referedum,
dacã acceptã sau nu condiþiile impuse
de europeni sau preferã sã meargã pe
cont propriu. Cei mai mulþi dintre ale-
gãtorii greci au votat respingerea mã-
surilor de austeritate ºi a acordului cu
creditorii internaþionali.

Atunci a fost un moment de entu-
ziasm anti-european.

UE a avut un comportament, nor-
mal, civilizat, anunþând cã respectã
voinþa poporului grec ºi cã le ureazã
succes în continuare.

Ulterior, însã, Atena a fost izolatã,
nu le-a mai trimis nimeni bani, n-a
mai negociat nici o þarã cu ei.

Oficialii UE le-au transmis greci-
lor cã nu le mai dau bani.

Dupã douã sãptãmâni, Varoufakis
ºi-a dat demisia ºi au apãrut noi condi-
þionalitãþi care, întâmplãtor, erau mai
dure decât cele anterioare referendu-

mului. Iar parlamentul grec condus de
partidul lui Tsipras le-a votat.

Nu cred cã acum, în cazul Marea
Britanie, va fi foarte diferit faþã de si-
tuaþia Greciei de acum doi ani.

Oficialii britanici nu au trimis,
încã, scrisoarea privind activarea ar-
ticolului 50, existã deja conflicte la
nivelul þãrii care merg pânã la discu-
þii privind destrãmarea Marii Brita-
nii, implicit ruperea Scoþiei.

Sunt convins cã, în urma unui re-
ferendum în Scoþia, locuitorii ar fi de
acord sã se separe de britanici.

Ceea ce ar ridica o grãmadã de pro-
bleme constituþionale, legislative, in-
clusivpentruComisiaEuropeanã, pen-
tru cã acordul nu este semnat cu Sco-
þia, ci cu Marea Britanie.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 7)

O NOUÃ IDEE, DUPÃ LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ

Avocatul Piperea are de gând
sã sprijine autonomia BNR

A
vocatul Gheorghe Pipe-
rea a anunþat, ieri, cã in-
tenþioneazã sã sprijine
autonomia Bãncii Na-

þionale a României, în rolul sãu de
emitent de monedã.

Ideea este ca BNR sã fie singurul
emitent de monedã din þarã. Pentru

aceasta, avocatul Piperea promovea-
zã ideea interzicerii sistemului rezer-
velor fracþionare, sistem care permi-
te emisiunea de monedã ºi de cãtre
bãncile comerciale.

În acest sens, domnia sa a spus cã
va iniþia o lege, pe care o va intitula
“Legea autonomiei BNR în dome-
niul emisiunii monetare”.

“Elveþia va avea în 2017 un refe-
rendum pentru interzicerea rezervei
fracþionare bancare”, a scris Gheor-
ghe Piperea pe Facebook, adãugând:
“Make de la BURSA m-a întrebat
ieri de ce nu are România o astfel de
lege. Rãspunsul meu: pentru cã ni-
meni nu a propus aºa ceva pânã
acum”.

F.A.

(continuare în pagina 14)

George Osborne,
în turneu în SUA
ºi Asia
lMinistrul de finanþe
de la Londra le cere
investitorilor americani
sã nu plece din Marea
Britanie

Ministrul britanic de finanþe, Ge-
orge Osborne, a început, ieri, un tur-
neu în SUA ºi Asia, urmând sã se
întâlneascã cu unii dintre cei mai im-
portanþi investitori de pe Wall Street
pentru a-i convinge sã nu renunþe la
Marea Britanie în urma votului pen-
tru Brexit (ieºirea din UE).

Osborne a declarat: ”Decizia de
ieºire din UE implicã probleme eco-
nomice, dar trebuie sã facem tot po-
sibilul pentru ca Marea Britanie sã
fie cel mai atractiv loc pentru afaceri.
Continuarea unei relaþii puternice cu
cei mai mari parteneri comerciali
este prioritatea noastrã”.

Oficialul de la Londra a subliniat
cã “Marea Britanie iese din UE, nu
din lume”, iar þara sa va continua sã
fie un lider în domeniul libertãþii co-
merþului, democraþiei ºi securitãþii.

Vizita lui Osborne la New York
este prima dintr-o serie de deplasãri
în centre financiare ºi politice, prin-
tre care Singapore ºi China, în
aceastã lunã.

V.R.

CORNEL
CODIÞÃ

LA 21 MARTIE A EXPIRAT TEMENUL LIMITÃ, PENTRU
EVITAREA INFRINGEMENTULUI

Dan Suciu: “BNR a avizat deja proiectul privind
transpunerea directivei consumatorilor”

Banca Naþionalã a României
(BNR) a avizat deja proiec-
tul privind transpunerea Di-

rectivei europene 17/2014 privind
contractele de credit oferite consu-
matorilor pentru bunuri imobile re-
zidenþiale, a precizat Dan Suciu,
purtãtor de cuvânt al BNR, pentru
ziarul “BURSA”.

Presa a prezentat, ieri, o serie de
observaþii pro-bãnci, pe marginea
proiectului, transmise de BNR cãtre
Autoritatea Naþionalã pentru Protec-

þia Consumatorilor (ANPC).
Dan Suciu ne-a declarat cã docu-

mentul care a apãrut, ieri, în presã
este vechi de douã luni ºi cã, pe mar-
ginea sa au avut loc deja discuþii ºi
negocieri, unele observaþii fiind lua-
te în considerare, altele nu.

Conform domniei sale, proiectul
de act normativ este deja în circuitul
interministerial de avizare.

A.A.

(continuare în pagina 3)


