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AUTORITÃÞILE GERMANE CONTRAZIC
ISIS:

“Nu existã nicio legãturã între
tânãrul atacator afgan ºi grupãri
teroriste”
l Este de notorietate faptul cã autoritãþile
germane ascund opiniei publice acþiuni negative
ale refugiaþilor islamici

Ministrul de interne al landului
Bavaria, Joachim Herrmann, a con-
trazis, ieri, gruparea teroristã Statul
Islamic (ISIS) care a revendicat ata-
cul unui cetãþean afgan asupra unei
familii de chinezi.

Este de notorietate faptul cã auto-
ritãþile germane ascund opiniei pu-
blice acþiuni negative ale refugiaþilor
islamici. De exemplu, la începutul
anului, când zeci de femei au fost
agresate sexual ºi jefuite, de aproxi-
mativ o mie de refugiaþi, autoritãþile
germane au negat, iniþial, existenþa
acestor evenimente, presa de stat

pro-Putere, care numãrã circa
30.000 de angajaþi, anunþând cã
niciun refugiat nu a participat la
atacuri.

Ulterior, însã, presa germanã ºi-a
cerut scuze pentru lipsa prezentãrii
evenimentelor din jurnalele de ºtiri
ºi a susþinut cã autoritãþile germane
au comandat o muºamalizare a in-
fracþiunilor comise de refugiaþii mu-
sulmani, ca sã evite inflamarea po-
pulaþiei în ceea ce priveºte problema
imigranþilor pe care Germania i-a
primit pe teritoriul sãu. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

CEL MAI MARE ADMINISTRATOR DE FONDURI, NEMULÞUMIT
DE ACTIVITATEA ASF

Dragoº Neacºu vrea ca ASF sã nu se mai
finanþeze de la participanþii din piaþã

l “ASF are excedent, în condiþiile în care România
are cele mai ridicate taxe din Europa”
l ASF permite metode de evaluare diferite pentru
fondurile de investiþii l “Ar fi foarte bine sã avem,
în premierã, o listare în zona 80-100 milioane de
euro, din partea unei companii private”, potrivit
preºedintelui Erste Asset Management

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) se finan-
þeazã precum pãrinþii care

trãiesc de pe urma copiilor, conside-
rã Dragoº Neacºu, preºedintele
Erste Asset Management.

“ASF ne spune de vreo doi–trei
ani, voios, cã are excedent, iar toþi an-
gajaþii primesc primã, la sfârºit de an,

iar în timpul acesta avem cele mai ri-
dicate comisioane ºi taxe existente
oriunde în Europa”, a declarat dom-
nul Neacºu. În opinia sa, Autoritatea
ar trebui sã se finanþeze în alt fel, ºi nu
prin comisioane ºi taxe pe care le
încaseazã de la “copiii sãi”.

Potrivit domniei sale, la nivel eu-
ropean, intenþia este ca autoritãþile
naþionale sã fie finanþate de la

bugetul european.
Dragoº Neacºu a adãugat cã tran-

zacþiile la bursã sunt extrem de
scumpe: “Una dintre barierele cele
mai mari sunt aceste costuri. Vrei sã
ai mai multã activitate, taxeazã mai
puþin, ca sã ai volum.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

Oscar Downstream vrea sã concureze
de la egal la egal cu marii petroliºti

(Interviu cu domnul Ovidiu Irimieº, directorul general al companiei)
Reporter: Care au fost principa-

lele motive pentru care aþi acceptat
sã preluaþi conducerea Oscar
Downstream, în condiþiile în care
aþi lucrat foarte mult în multinaþio-
nale?

Ovidiu Irimieº: Multinaþionala
sau corporaþia are avantajul cã te
formeazã ca manager, ca lider, ºi îþi
oferã o structurã ºi un sistem în
care sã lucrezi ºi în care sã te dez-
volþi.

A.I.

(continuare în pagina 5)

Întreprinzãtorii turci din România
apãrã regimul Erdogan

l ”Avem încredere totalã în statul turc, în Guvern ºi Parlament”

Mai multe asociaþii ale oa-
menilor de afaceri turci
din România, alãturi de

Camera de Comerþ Turco-Românã,
au condamnat, ieri, tentativa de lo-
viturã de stat ce a avut loc vineri, în
Turcia, împotriva regimului Recep
Tayyip Erdogan, considerând-o “o
acþiune realizatã în afara legii ºi
împotriva democraþiei statului
turc”.

Oficialii acestor asociaþii au de-
clarat ieri, într-o conferinþã de presã:
“În seara zilei de 15 iulie, în Turcia, o
parte a grupului terorist care poartã
denumirea de FETO s-a cuibãrit în
interiorul armatei turce ºi a încercat
sã realizeze lovitura de stat în primul
rând împotriva preºedintelui ales
prin voturile poporului turc (…)

A.V.

(continuare în pagina 2)

ÎN CONDIÞIILE ÎN CARE ITALIA SE GÂNDEªTE LA UN AJUTOR
DE STAT PENTRU BÃNCI

Curtea Europeanã
de Justiþie a decis cã
“bail-in”-ul este legal
l Avocatul Gheorghe Piperea: “Decizia CJUE, o nenorocire pentru Matteo
Renzi” l “Chestiunea aceasta este de competenþa CEDO, nu a CJUE”,
apreciazã Piperea

S
alvarea bãncilor cu banii
deponenþilor (n.r. “bail-in”)
este legalã, a confirmat,
ieri, Curtea Europeanã de

Justiþie, printr-o decizie care pune
probleme Italiei, în condiþiile în care
bãncile italiene au în portofolii cre-
dite neperformante în valoare de

aproximativ 360 de miliarde de euro,
iar Guvernul de la Roma a discutat
cu autoritãþile de reglementare solu-
þii pentru sprijinirea instituþiilor fi-
nanciare.

Potrivit Bloomberg, Curtea Euro-
peanã de Justiþie a confirmat, ieri, cã
prevederile Uniunii Europene (UE),

conform cãrora banii contribuabili-
lor nu pot fi folosiþi pentru salvarea
bãncilor, nu contravin legislaþiei
comunitare.

“Împãrþirea costurilor între acþionari
ºi deþinãtorii de obligaþiuni reprezintã
o precondiþie pentru aprobarea, de cã-
tre Comisia Europeanã, a ajutorului de
stat pentru o bancã aflatã într-o situaþie
dificilã ºi nu contravine legislaþiei co-
munitare”, se aratã într-o decizie a
Curþii de Justiþie a UE, care este obli-
gatorie ºi nu poate fi contestatã, tran-
smite Agerpres.

Avocatul Gheorghe Piperea este
de pãrere cã decizia CJUE este o ne-
norocire pentru premierul Italiei
Matteo Renzi.

“Dacã s-a tranºat acest lucru,
atunci nu avem altceva de fãcut
decât sã îl acceptãm ca atare”, ne-a
spus Gheorghe Piperea, adãugând:
“Dar, eu cred cã, pe chestiunea aceas-
ta, competenþa nu apaþine CJUE, ci
aparþine Curþii Europene a Drepturi-
lor Omului , pentru cã este vorba de a
proteja dreptul de proprietate. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

Moody’s a plasat
ratingul Turciei
sub revizuire

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a plasat,
în aceastã sãptãmânã, sub revizuire
pentru o posibilã retrogradare, ratin-
gul de þarã al Turciei, dupã ce
preºedintele Recep Tayyip Erdogan
a dejucat recent o tentativã de
loviturã de stat, conform
Bloomberg.

Perspectiva asociatã ratingului
este una “negativã”, ceea ce înseam-
nã cã o viitoare retrogradare va duce
ratingul Turciei în categoria “junk”,
nerecomandatã investiþiilor.

În 2013, Moody’s a acordat Tur-
ciei un rating “Baa3”, cel mai mic
calificativ din categoria “investment
grade” (recomandat investiþiilor).

“Revizuirea este determinatã de
necesitatea evaluãrii impactul pe ter-
men mediu al recentei lovituri mili-
tare eºuate asupra creºterii economi-
ce a Turciei, a instituþiilor politice ºi
rezervelor externe, având în vedere
provocãrile care existã în toate aces-
te domenii”, precizeazã Moody’s,
avertizând: “Progresele sub aºteptãri
ale Turciei pe calea reformelor, în
contextul încetinirii creºterii econo-
mice ºi diminuãrii rezervelor externe
au fost incluse în perspectiva negati-
vã de rating. Deºi puciul a eºuat,
evenimentul în sine este posibil sã
agraveze provocãrile în aceste
domenii”.

V.R.

Ovidiu Irimieº s-a alãturat echipei

Oscar Downstream, în calitate de di-

rector general al companiei, începând

cu luna iulie 2016.

Are o experienþã de 16 ani în indu-

stria de petrol ºi gaze acumulatã din

1999 pânã în prezent, prin prisma ro-

lurilor de management în vânzãri,

aprovizionare ºi logisticã în companii

ca Shell Romania, MOL Romania ºi

MOL Group. Ovidiu Irimieº a coordo-

nat de-a lungul anilor mai multe pro-

iecte strategice de integrare ºi extin-

dere a operaþiunilor comerciale ºi lo-

gistice atât în România cât ºi în tãri

din CEE.

Domnia sa a avut amabilitatea sã ne

acorde primul interviu despre activita-

tea Oscar Downstream ºi planurile pe

care le are în viitor.

Erdogan continuã epurãrile în numele democraþiei
lMii de judecãtori, poliþiºti ºi militari - arestaþi, peste 15.000 de angajaþi
din Educaþie - demiºi, licenþele posturilor ce au legãturi cu Gulen au fost
anulate l Fethullah Gulen: “Acest regim seamãnã mai degrabã cu un clan
sau cu un guvern tribal” l Turcia suspecteazã cã Statele Unite ºtiau de
complot, care ar fi fost coordonat de la Incirlik

Libertatea de exprimare reprezin-
tã unul dintre drepturile fundamen-
tale ale unei societãþi democratice.
Articolul 10 al Convenþiei pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a li-
bertãþilor fundamentale prevede cã
orice persoanã are dreptul la liberta-
tea de exprimare, acest drept cu-

prinzând libertatea de opinie ºi liber-
tatea de a primi sau de a comunica
informaþii ori idei fãrã amestecul
autoritãþilor publice ºi fãrã a þine
seama de frontiere.

Dupã ce a demis ºi a arestat mii de
poliþiºti, militari ºi judecãtori,
preºedintele turc Recep Tayyip

Erdogan a trecut acum la epurãri din
domeniul educaþiei, în condiþiile în
care, în noaptea loviturii de stat, ace-
sta cerea compatrioþilor sãi sã “ape-
re” democraþia ºi pacea, potrivit
agenþiei Reuters.

A.S.

(continuare în pagina 2)


