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CRISTIAN BUªU, MINISTERUL ENERGIEI:

“Vor cãdea foarte multe capete
dacã vom gãsi nereguli la
Electrica Furnizare”
l Electrica Furnizare a efectuat în lunile aprilie -
mai 2016 mai multe tranzacþii, cumpãrând 1,6
milioane de certificate verzi de aproape 60 de
milioane de euro, de la firme aparþinând grupului
portughez EDP Renewables

Ministerul Energiei a cerut douã
controale la Electrica Furnizare,
dupã ce a primit numeroase sesizãri
cu privire la achiziþiile de certificate
verzi ale acestei companii, ºi aºteap-
tã finalizarea controalelor pânã vine-
ri, a declarat, ieri, Cristian Buºu, se-
cretar de stat în cadrul instituþiei, po-
trivit Agerpres. El a menþionat cã a
demarat un prim audit pe aceastã
temã încã de la finele lunii trecute:
“Noi am primit o sesizare, în care se
spunea cã la Electrica Furnizare a

avut loc o tranzacþie. Noi am luat act
de aceastã sesizare. La sfârºitul lunii
trecute am solicitat realizarea unui
raport comprehensiv în ceea ce pri-
veºte toate elementele sesizate cu pri-
vire la activitatea filialei Electrica Fur-
nizare. Acum, dupã ce lucrurile au luat
o altã turnurã, am constatat cã nu doar
un audit intern este necesar, trebuie sã
existe ºi un control de afarã.

A.G.

(continuare în pagina 5)

VOXPUBLICA.REALITATEA.NET: “DIICOT INVESTIGHEAZÃ DE
APROAPE UN AN ªI JUMÃTATE OMV PETROM PENTRU
EVAZIUNE FISCALÃ”

Ce întrebãm noi, ce rãspunde OMV Petrom
Cãtre OMV Petrom

În atenþia Departamentului Co-
municare

Ref acuzaþii dosar posibilã eva-
ziune fiscalã

Data 25 iulie 2016
Am rugãmintea sã ne rãspundeþi

urmãtoarelor întrebãri:
1. Aveþi cunoºtinþã de un dosar

DIICOTprivindoposibilãevaziune fi-
scalãrealizatãdeconducereaOMVPe-
trom prin intermediul unei companii
off-shore din paradisul fiscal din Isle of
Man, ancheta despre care a scris recent
jurnalistul Stelian Negrea? (A.S.)

(continuare în pagina 6)

Ce ne datoreazã statele?
Enumerarea ar putea începe

cu sumele astronomice pe
care statele din ziua de astãzi

le-au împrumutat de la proprii lor
cetãþeni. ªi, continuã sã se îndato-
reze! Am sã las materia aceasta
analizei specializate a economiºti-
lor. Din perspectivã politicã, statul
modern, de structurã democraticã,
este dator cetãþenilor sãi cu institui-
rea ºi gestionarea unui sistem al in-
stituþiilor de guvernare capabil sã le
respecte ºi sã le promoveze dreptu-
rile ºi libertãþile fundamentale, sã
asigure predominenþa legii, în orice
condiþii ºi în orice situaþii; sã furni-
zeze siguranþa ºi securitatea persoa-
nelor, a comunitãþii ºi a societã-
þii-statale în ansamblu; sã realizeze
performant funcþii cu impact social

major, cum ar fi
organizarea ºi
funcþionarea sis-
temelor educaþio-
nale, de sãnãtate
publicã ºi de asi-
gurãri; sã creeze
cadrul legal pen-
tru desfãºurarea
unor activitãþi ºi

instituþii economice capabile sã ge-
nereze dezvoltare, condiþii ºi opor-
tunitãþi de realizare socialã pentru
toþi membri societãþii. În plus, statul
are datorii serioase faþã de cetãþenii
sãi în privinþa menþinerii condiþiilor
optime de mediu, a prezervãrii ºi
gestionãrii resurselor naturale, dupã
cum are datorii importante în susþi-
nerea instituþiilor ºi a activitãþilor
culturale, în sensul cel mai larg. Ni-
meni nu spune cã toate aceste funcþii
trebuie realizate doar de instituþiile
statale. Dar, indiferent de contribu-
þia altora segmente societale, statul
ºi-a asumat aceste îndatoriri ºi, mai
mult, îºi justificã foamea neostoitã

de noi ºi noi impozite prin necesita-
tea procurãrii fondurilor pentru a
asigura aceste funcþii. Lista nu se
încheie, dar ne putem opri aici. Ori-
ce analizã, a modului în care statele,
de la marile puteri ale lumii, la cele
periferice, îºi ”plãtesc” aceste dato-
rii, vorbeºte, astãzi, despre un sin-
gur lucru: eºecul dramatic, care se
apropie primejdios de faliment.
Sub impactul evenimentelor care se
deruleazã zilnic, oamenii încep sã
constate cã nici mãcar în materie de
siguranþã a cetãþeanului, statele nu
sunt ”zmeii” despre care citim prin
mai toate poveºtile propagandei
oficiale. În Turcia, ca sã iau exem-
plul cel mai la îndemînã, statul ares-
teazã peste 60.000 de oameni pe
care îi supune unor rele tratamente,
cãrora le distruge viaþa, pe motiv cã
cineva, neprecizat legal, ar fi pus la
cale o loviturã de stat, altminteri
eºuatã! Noi, ce sã înþelegem, de
aici? Cînd doreºte el, statul se poate
transforma pentru cetãþenii sãi,

într-un furnizor major de insecuri-
tate socialã ºi individualã, pe scarã
largã. Cetãþenii sãi, nu numai cã nu
pot spera sã fie apãraþi de lege, ci
trebuie sã se aºtepte la orice! Cînd
are el chef, statul suspendã dreptu-
rile ºi libertãþile fundamentale, la
limitã, orice fel de drepturi, iar vie-
þile oamenilor, legea, dreptatea ºi
justiþia pot fi înlocuite cu rãzbuna-
rea feroce a celui care þipã pe toate
tonurile, ca sã audã oricine o vrea,
prin Europa: ”Statul sunt eu”!!!
Doar cã, Europa este ºi ea ocupatã,
nu-i aºa?, cu treburile ei ºi nu mai
are timp sã bage de seamã ce se
întîmplã în statul pe care mai
ieri-alaltãieri, Germania ni-l reco-
manda ca numai bun de integrat în
Uniunea Europeanã! Nu doar în
Turcia, însã, cetãþenii sunt obligaþi
de realitãþile curente sã constate cã
statul nu poate sã se ocupe eficient
de securitatea lor. Franþa este un alt
exemplu, la îndemînã.

(continuare în pagina 7)

Pânã la Sfinx,
“te mãnâncã”…
Adrian Sîrbu

l Telecabina din Buºteni îºi aºteaptã turiºtii cu pereþi scrijeliþi, mirosuri
pestilenþiale, geamuri sparte ºi toalete cu taxã ºi fãrã apã l Adrian Sîrbu,
proprietarul telecabinei, ºi-a însuºit ilegal peste 2 milioane lei de la
Teleferic Prahova, în circa un an, potrivit procurorilor

S
erviciile turistice din þara
noastrã nu se ridicã nici pe
departe la nivelul celor
strãine - sunt proaste ºi

scumpe.
Este concluzia pe care o auzim

adesea de la cei care hotãrãsc sã-ºi
petreacã zilele libere în România.

Este motivul care îi face pe mulþi
sã aleagã, pentru concedii, locaþii din
afara þãrii în loc sã viziteze obiecti-
vele turistice autohtone, sã fugã de

frumuseþile ºi bogãþiile noastre natu-
rale ca sã-ºi cheltuiascã banii pe cele
strãine.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

Ifo: Brexitul va
afecta creºterea
economiei
Germaniei,
în 2016

Impactul votului exprimat de bri-
tanici în referendumul din 23 iunie,
în favoarea ieºirii þãrii lor din Uniu-
nea Europeanã (Brexit), va reduce,
probabil, cu 0,1 puncte procentuale
avansul economiei Germaniei în
acest an, potrivit economistului Kla-
us Wohlrabe, de la Institutul de
Cercetare Economicã Ifo, citat de
Reuters.

Acesta estimeazã cã PIB-ul celei
mai mari economii europene va
creºte cu 1,7% anul acesta, faþã de un
avans de 1,8% preconizat anterior de
Ifo. Klaus Wohlrabe a avertizat cã
“deja se observã un anumit senti-
ment de incertitudine cauzat de Bre-
xit, iar «alte lucruri» au apãrut în
unele scetoare”.

În plus, Klaus Wohlrabe a decla-
rat cã cele patru atacuri ce au avut
loc sãptãmâna trecutã în Germania
ar putea înrãutãþi încrederea com-
paniilor locale în economie, în ur-
mãtoarele luni. În schimb, Wohlra-
be nu se aºteaptã ca turbulenþele
politice din Turcia ºi campania
electoralã din SUA sã afecteze in-
dicele privind climatul de afaceri
din Germania.

V.R.

CORNEL
CODIÞÃ

Turnul Babel, picturã de Pieter Bruegel cel Batrân (1563).

ADRIAN VASILESCU:

“Avem o piaþã valutarã vie, stabilã”
l Euro a atins minimul acestui an în raport cu moneda naþionalã, ajungând
la 4,444 lei l Specialiºtii: “Evoluþia cursului de schimb are fluctuaþii
normale” l Ionuþ Dumitru: “Apetitul investitorilor la risc a crescut, dupã
votul pro Brexit”

Avem o piaþã valutarã vie, “care
funcþioneazã dupã toate regulile
unei pieþe funcþionale”, susþine
Adrian Vasilescu, consultant de stra-
tegie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care euro a atins, ieri, ni-
velul minim al acestui an în raport cu
moneda naþionalã, ajungând la 4,444
lei.

Adrian Vasilescu ne-a declarat:
“Îmi menþin opinia cã vara aceasta
ne putem aºtepta la mici fluctuaþii
nesemnificative, pe termen scurt.
Motivele care stau la baza acestor
miºcãri nu sunt neapãrat evenimen-

tele externe, ci mai degrabã cele in-
terne, respectiv deciziile investitori-
lor, cererea ºi oferta, într-un cuvânt
piaþa. Avem o piaþã vie, care funcþio-
neazã dupã toate regulile unei pieþe

funcþionale ºi nu este un pleonasm
ceea ce spun. Piaþa valutarã este
stabilã”.

E.O.
(continuare în pagina 3)

Direcþia de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) a deschis de mai bine de un
an ºi patru luni un dosar penal în care
investigheazã OMV Petrom pentru o
evaziune fiscalã de aproape 120 milioa-
ne de lei realizatã prin intermediul unei
companii off-shore din paradisul fiscal
din Isle of Man, a scris, ieri, jurnalistul
Stelian Negrea într-un articol publicat
pe voxpublica.realitatea.net.
Articolul precizeazã cã ancheta procu-
rorilor antimafia vine ca urmare a unei
sesizãrii penale fãcute de Direcþia Ge-
neralã de Administrare a Marilor Contri-
buabili (DGAMC) din cadrul Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF). Surse din cadrul Fiscului, su-
sþin, citate de jurnalistul Stelian Negrea,
cã, suplimentar, companiei OMV Pe-
trom i-au fost calculate în plus, doar
pentru doi ani fiscali, taxe de 200 milio-
ane de euro pe lângã cele declarate deja
de companie. (continuare în pagina 6)

Rãspuns OMV Petrom:
“La începutul anului 2015 compa-

nia a primit rezultatele unui control
fiscal de fond care a vizat perioada
2009-2010, în urma cãruia au fost
stabilite sume suplimentare de platã.
Aceste sume suplimentare reprezin-
tã sub 1% din taxele ºi impozitele
plãtite de cãtre companie pentru
aceastã perioadã. Impunerea unor
taxe ºi impozite suplimentare a fost
generatã de interpretãri diferite ale
legislaþiei fiscale aplicabile. Întrucât
interpretarea companiei este diferitã
de cea a inspectorilor fiscali, compa-
nia a contestat rezultatul controlului.

(continuare în pagina 6)


