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FMI, gata sã
retrogradeze
estimãrile privind
creºterea economiei
globale

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) intenþioneazã sã-ºi revizuias-
cã, din nou, estimãrile privind ritmul
de creºtere care va fi înregistrat în
2016 de economia mondialã, în con-
diþiile în care perspectivele econo-
mice sunt afectate de cererea slabã,
schimburi comerciale ºi investiþii re-
duse, precum ºi de creºterea inegali-
tãþii, a declarat directorul general al
FMI, Christine Lagarde, citatã de
Agerpres.

FMI urmeazã sã publice, la înce-
putul lunii octombrie, o nouã versiu-
ne revizuitã a perspectivelor econo-
miei mondiale. O nouã retrogradare
ar fi cea de a ºasea reducere consecu-
tivã din ultimele 18 luni.

În luna iulie a acestui an, citând in-
certitudinea globalã provocatã de re-
ferendumul din Marea Britanie, FMI
ºi-a redus estimãrile privind avansul
înregistrat de economia mondialã la
3,1% în 2016 ºi la 3,4% în 2017, în
ambele cazuri fiind vorba de o redu-
cere cu 0,1 puncte procentuale faþã
de estimãrile din luna aprilie.

“Atunci când ne uitãm cu atenþie
la perspectivele de creºtere econo-
micã, la potenþialul de creºtere, la
productivitate, nu vedem semnale
foarte bune ºi probabil ne vom revi-
zui în jos prognozele noastre pentru
2016", a spus Christine Lagarde îna-
inte de summitul liderilor G20. n
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Victoria legii asupra Bãncii
Naþionale a României
l Banca Centralã a decis sã publice veniturile conducerii, dupã nouã luni
de când ziarul BURSA a cerut explicaþii pe subiect l Cititor BURSA,
cãtre Mugur Isãrescu: “Când aþi încãlcat legea - înainte de publicarea
veniturilor sau acum, cã le-aþi publicat?”

B
anca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) a fãcut un pas
cãtre intrarea în legalitate,
anunþând, ieri, cã membrii

conducerii îºi vor publica veniturile
anuale în declaraþiile de avere.

“Consiliul de Administraþie (CA)
al BNR a decis ca, începând cu pro-
xima publicare, declaraþiile de avere
ale membrilor CA prezente pe web-
site-ul instituþiei sã cuprindã venitu-
rile anuale în formã neanonimizatã”,
a anunþat, ieri, Dan Suciu, purtãtorul
de cuvânt al bãncii.

Oficialul BNR a menþionat, în ca-
drul briefingului de presã de ieri, rãs-
punzând unei întrebãri, cã, anul tre-
cut, venitul mediu lunar (care inclu-
de salariul net, indemnizaþia de con-
ducere, alte drepturi bãneºti ºi suma
încasatã din participarea la profit) a

fost de circa 16.000 de euro.
Decizia anunþatã de Banca Naþionalã

a României vine la circa nouã luni de la
solicitarea ziarului BURSA transmisã
BNR în care întrebam în baza cãrei legi

conducerea Bãncii Centrale nu-ºi publi-
cã veniturile obþinute de la instituþie în
declaraþiiledeavere,aºacumcerelegea.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

CU PATRU LUNI ÎNAINTE DE ALEGERI

DNA decapiteazã Ministerul de Interne
lKovesi cere sesizarea preºedintelui pentru
umãrirea penalã a lui Petre Tobãl Petre Tobã: “Am
decis sã îmi prezint demisia, pentru a evita implicarea
MAI într-un scandal public în prag de alegeri”

Ministerul Afacerilor Interne
(MAI) a intrat în colimatorul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, zeci de ºefi ai
serviciului secret al ministerului, dar ºi
ministrul Petre Tobã fiind acuzaþi, în
aceastã sãptãmânã, de infracþiuni di-
verse. Acþiunile DNAsunt cu atât mai
interesante cu cât au loc cu patru luni
înaintedeorganizareaalegerilorparla-
mentare din decembrie, în condiþiile în
care MAI joacã un important în coor-
donarea activitãþilor de organizare a

scrutinului.
Asearã, ministrul Afacerilor Interne,

Petre Tobã, a anunþat cã a decis sã îºi
prezinte demisia din funcþie pentru a
evita implicarea MAI într-un scandal
public în prag de alegeri.

Petre Tobã a mai spus: “Resping
cu tãrie acuzaþiile aduse ºi sunt la
dispoziþia organelor de anchetã pen-
tru clarificarea oricãrei situaþii.
Menþionez cã toate faptele prezenta-
te sunt anterioare mandatului meu,

iar procurorul de caz a avut acces la
toate documentele necesare instru-
mentãrii cauzei, inclusiv la cele cla-
sificate «secret de stat»".

A.S.

(continuare în pagina 4)

PE URMELE LUI ADRIAN SÂRBU…

Proiectele media administrate de Orlando
Nicoarã au deja datorii la stat
l Profit.RO Publishing are datorii la stat de aproximativ 50.000 de euro,
iar “N.RO Agenþia de ºtiri” SRL, de 23.000 de euro l Orlando Nicoarã
este trimis în judecatã pentru evaziune fiscalã, delapidare ºi spãlare de
bani, în dosarul lui Adrian Sârbu l Ovidiu Tempea ºi Cristi Popa au dat
în judecatã Profit.ro, contestând deciziile de concediere

Proiectele media administrate de
fostul director general “Mediafax
Group”, Orlando Nicoarã, care este
trimis în judecatã pentru evaziune fis-
calã, delapidare ºi spãlare de bani, în
dosarul lui Adrian Sârbu, au deja da-
torii la stat, deºi au fost lansate rela-
tiv recent.

Profit.RO Publishing are restanþe la
stat de aproximativ 50.000 de euro, la
numai un an de la lansarea platformei
profit.ro, iar “N.RO Agenþia de ºtiri”
SRL, care administreazã agenþia
News.ro, are datorii la buget de 23.000
de euro, reprezentând, în ambele cazuri

asigurãridesãnãtate,asigurãrideºomaj
ºi asigurãri sociale.

Acum un an, Orlando Nicoarã de-
clara pentru paginademedia.ro:
“Ceea ce pot spune este cã proiectul
Profit.ro este finanþabil timp de un
an ºi în condiþiile în care nu are veni-
turi".

Conform site-ului citat, proiectul
are cinci acþionari: patru jurnaliºti
(Oana Osman, fost redactor ºef Ca-
pital, Cristi Popa, fost redactor-ºef
Ziarul Financiar, ºef al departa-
mentului economic al Mediafax,
Ovidiu Tempea, ex senior editor

Mediafax, ºi Thomas Dincã, ex se-
nior editor Mediafax) ºi Andreas
Fuhrman. Un alt finanþator al pro-
iectului este ºi Paula Dobrescu,
care nu figureazã deocamdatã în
structura de acþionari.

Consiliul de Administraþie al
Profit.ro are trei membri: Oana
Osman (fost redactor-ºef Capital),
omul de afaceri Andreas Fuhrman
ºi Marian Alecu, fostul manager al
McDona ld ’s în per ioada
1995-2009.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

PENTRU A TREIA OARÃ LA MILA
COLEGILOR SENATORI

Oprea, acuzat de ucidere din culpã
l DNA: “Ministrul Oprea Gabriel realiza în
medie aproximativ cinci deplasãri zilnice pe
parcursul cãrora era însoþit de echipaje ale
poliþiei rutiere” l Procurorii susþin: “Oprea
Gabriel este cel care a impus ca deplasarea sã se
facã cu vitezã foarte ridicatã, cauzã care a
contribuit la producerea accidentului rutier care a
dus la decesul victimei Giginã Bogdan-Cosmin”

Fostul vicepremier Gabriel Oprea
va ajunge pentru a treia oarã la votul
senatorilor ca sã aprobe sau nu soli-
citarea DNA de urmãrire penalã, de
data aceasta pentru ucidere din cul-
pã. În februarie, Senatul a aprobat
pentru Oprea douã cereri de urmãri-
re penalã pentru abuz în serviciu, în
cazul limuzinei DIPI ºi în cel al
folosirii abuzive a coloanei oficiale.

Laura Codruþa Kovesi, procurorul
ºef al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie, a transmis procurorului general

al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie referatul
cauzei, în vederea sesizãrii Senatu-
lui, pentru formularea cererii de
efectuare a urmãririi penale faþã de
Gabriel Oprea, senator în Parlamen-
tul României, fost viceprim-ministru
pentru Securitate Naþionalã ºi Minis-
tru al Afacerilor Interne, în legãturã
cu sãvârºirea infracþiunii de ucidere
din culpã, în perioada în care a deþi-
nut funcþia ministerialã. (I.P.)

(continuare în pagina 6)

Douã istorii din care lipsesc
tocmai personajele principale
l Doi discreþi (dar importanþi) oameni de încredere, unul al lui Mugur
Isãrescu, celãlalt al lui Virgil Mãgureanu, scoºi din luptã în uvertura
campaniei de toamnã

Aflãm din presã…
Miercuri, 31 august: “Doi soþi, pro-

prietari de hoteluri în Mamaia ºi Bãile
Olãneºti, sunt acuzaþi cã au creat statu-
lui un prejudiciu de 10 milioane de
euro, prin evaziune fiscalã ºi spãlare
de bani. (…) Dis de dimineaþã hotelul
de 3 stele Riviera din Mamaia a fost
verificat de procurori ºi poliþiºti în cã-
utare de probe. Anchetatorii au fost în
permanenþã pãziþi de trupele speciale.
Ei au ridicat mai multe documente din
hotel. Anchetatorii spun cã sunt vizaþi
soþii Ion ºi Maria Tudor, proprietarii
hotelurilor Riviera din Mamaia ºi Olã-
neºti. Sunt acuzaþi de evaziune fiscalã
ºi spãlare de bani.” (ªtirile ProTV).

„Poliþiºti ºi procurori fac, miercuri,
16 percheziþii în Bucureºti ºi în jude-
þele Vâlcea ºi Constanþa, la persoane
suspectate cã ar fi creat, în ultimii
zece ani, un prejudiciu de aproxima-
tiv 10 milioane de euro, prin evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani, urmând
sã fie puse în executare nouã manda-
te de aducere”.

„Societãþile comerciale vizate ac-
þioneazã în domeniul turismului, po-
trivit unor surse judiciare, care au in-
dicat cã percheziþiile au loc la Hote-
lul Riviera din Olãneºti, Hotelul Ri-
viera din Mamaia, precum ºi la fir-
mele SC Vest Televiziune ºi Lifi
Tour Olãneºti.

Anchetatorii îi suspecteazã în
acest caz pe soþii Maria ºi Ion Tudor,
potrivit aceloraºi surse, care au mai
precizat cã 13 dintre percheziþii au
loc în Vâlcea, trei în Bucureºti ºi una
în Constanþa.” (Hotnews) (n.a.

Totalul nu dã 16, dar în sfârºit...)
„Omul de afaceri Maria Tudor,

condusã miercuri, la amiazã, la
parchet pentru audieri într-un do-
sar de evaziune fiscalã, a fost trans-
portatã cu ambulanþa, în cursul se-
rii, la unitatea de primiri urgenþe a
Spitalului din Râmnicu Vâlcea,
dupã ce i s-a fãcut rãu în timpul in-
terogatoriilor. (n.a. Solecismul
aparþine autorului articolului de pe
fluxul agenþiei.)

Aceasta a fost escortatã de o
maºinã a Jandarmeriei, dar ºi de soþ
(!), care a declarat cã este “conster-
nat de tot ceea ce s-a petrecut în cur-
sul zilei în cazul familiei sale”. Tot în
cursul zilei de miercuri au fost aduse
de la Constanþa ºi Bucureºti, pentru
audieri, cele douã fiice ale familiei

Tudor”. (Agerpres)
Cine sunt Ion ºi Maria Tudor?!?
Doi cetãþeni obscuri din lista For-

bes a multimilionarilor... Doi bogã-
tani ºterºi...

Ion, nãscut în anul 1955, a fost ofi-
þer MapN, între 1981 ºi 1996, a fost
membru marcant al PSD Vâlcea,
membru la fel de marcant al PDL
(2008-2012), candidat la Camera
Deputaþilor în anul 2008 în colegiul
Horezu, din nou membru marcant al
PSD, fost Director la Inspectoratul
Judeþean în Construcþii Vâlcea, în
prezent simplu milionar ºi apropiat
al Guvernatorului BNR Mugur
Isãrescu.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 15)

PUTEM DORMI LINIªTIÞI

BNR are rãspunsuri pentru diferenþa
dintre cifrele sale ºi cele ale ANI

Dan Suciu, purtãtorul de
cuvânt al Bãncii Naþionale
a României (BNR), a spus,

ieri, explicit, cã venitul mediu anual
(care include toate drepturile bãneºti
acordate de bancã) al Guvernatoru-
lui BNR Mugur Isãrescu a fost, anul
trecut, circa 16.000 de euro.

Agenþia Naþionalã de Intergritate
(ANI) a publicat, ulterior, declaraþia
de avere a Guvernatorului, care aratã
un venit anual de 1.144.069 lei, adi-
cã peste 21.000 de euro/lunar.

Din nou, observãm cã cifrele
BNR nu coincid…

Contactat, ulterior, de ziarul

BURSA, domnul Dan Suciu a lãmu-
rit problema - restul de aproximativ
5000 de euro (peste cei 16.000) pe
care Mugur Isãrescu i-a încasat anul
trecut vin din unele tranºe aferente
indemnizaþiei de pensionare.

E.O.

(continuare în pagina 4)


