
DEPUTATUL ADRIAN GURZÃU:

“Este o chestiune de zile
pânã la demiterea lui
Miºu Negriþoiu”
lMiºu Negriþoiu, ASF: “Demisia este o opþiune personalã, nu mi-o
manifest” lMiºu Negriþoiu s-a pensionat, anul trecut, ºi a încasat 52.137
lei din pensie, pe lângã salariul de preºedinte ASF l Gurzãu: “Opt membri
ai Consiliului ASF au votat retragerea KPMG ca lichidator Astra, dar Miºu
Negriþoiu nu a pus-o în aplicare ºi a supus-o din nou la vot”

P
reºedintele Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã
(ASF) Miºu Negriþoiu a
fost bombardat, ieri, cu re-

proºuri de cãtre deputaþii din Comi-
sia de Buget Finanþe, din cauza mo-
dului în care a gestionat criza tarife-

lor RCA, însã el a rezistat cu
încãpãþânare ºi a spus, încã o datã, cã
nu demisioneazã.

În timpul audierilor de ieri, mai
mulþi deputaþi din Comisiile reunite
de buget-finanþe ºi transporturi au
solicitat demisia conducerii Autori-

tãþii, printre aceºtia fiind: Andreea
Paul (PNL), Cãtãlin Rãdulescu
(PSD), Alexandru Nazare (PNL) ºi
Adrian Gurzãu, potrivit Agerpres.

“Este o chestiune de zile pânã la
demiterea lui Miºu Negriþoiu”, ne-a
declarat deputatul Adrian Gurzãu,
care a iniþiat, încã din 23 iunie, revo-
carea preºedintelui ASF.

Domnul Gurzãu ne-a spus: “Cole-
gii de la toate partidele doresc demi-
terea lui Miºu Negriþoiu. Nici unul
nu l-a susþinut. I s-a cerut demisia”.

În opinia domnului Gurzãu, moti-
vul pentru care s-a ajuns în situaþia
creºterii fulminante a tarifelor RCA
este faptul cã Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF) nu a pre-
luat în legea 237/2015 privind auto-
rizarea ºi supravegherea activitãþii
de asigurare ºi reasigurare un articol
care i-ar fi permis sã limiteze creºte-
rea tarifelor RCA, din directiva eu-
ropeanã Solvabilitate II, ºi nu a oferit
nici explicaþii pentru aceastã
omisiune.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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BIS: Bãncile centrale –
mai bine sã se
obiºnuiascã cu inflaþia
scãzutã decât sã
alimenteze datoriile

Bãncile centrale ar trebui sã înveþe
“sã convieþuiascã” cu ratele scãzute
ale inflaþiei, care se situeazã în mod
persistent sub þintele lor, decât sã ali-
menteze datoriile prin creºterea
agresivã a politicilor de stimulare,
potrivit Bãncii Reglementelor
Internaþionale (BIS).

Claudio Borio, ºef al departamen-
tului de politicã monetarã ºi econo-
micã din cadrul BIS, este de pãrere
cã bãncile centrale din þãrile dezvol-
tate au dus dobânzile la zero sau
chiar sub acest nivel, ºi au tipãrit tri-
lioane de dolari ca sã le stimuleze
economiile, ceea ce a dus la scãderea
randamentelor obligaþiunilor pânã la
niveluri minime record, însã nu au
reuºit sã alimenteze inflaþia în mod
semnificativ.

Claudio Borio mai spune cã bãn-
cile centrale ar trebui sã-ºi acord un
termen mai îndelungat ca sã atingã
þintele de inflaþie, nu sã apeleze la
mãsuri de genul celor menþionate,
care pot ameninþa pe termen lung
stabilitatea economicã.

Borio subliniazã cã deºi Banca
Centralã Europeanã (BCE) a tipãrit
peste un trilion de euro ºi a adoptat
mai multe mãsuri de stimulare a cre-
ditãrii, þinta sa de inflaþie pentru zona
euro, de circa 2%, nu a fost atinsã.

V.R.
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Ambasadorul SUA intrã pe geam
în cutia Pandorei din “þinutul
secuiesc”

Pe 1 septembrie, la Vladivo-
stok, preºedintele Rusiei Vla-
dimir Putin acorda un lung

interviu publicaþiei Bloomberg. Cu
calm, flegmatic, aºa cum doreºte sã
aparã în presa internaþionalã, Putin
face ºi o referire directã la Transil-
vania ºi revizuirea frontierelor, ca
rãspuns privind situaþia regiunii Ka-
liningrad, aceastã Transnistrie de la
Marea Balticã. “Dacã cineva vrea sã
deschidã cutia Pandorei ºi sã supor-
te consecinþele, foarte bine, sã-i dea
drumul!”. Se pare cã ambasadorul
SUA la Bucureºti, Excelenþa Sa
Hans Klemm, a înþeles corect mesa-
jul liderului de la Kremlin. La douã
sãptãmâni de la ameninþarea de la
Vladivostok ºi la numai o saptãm-
ânã de la agitaþia cu aderarea Tran-
snistriei la Federaþia Rusã, Klemm
n-a deschis uºa cutiei Pandorei, ci,
probabil din respect faþã de Putin, a
decis sã intre pe geam. “Fluturând în
vânt, zãlog de legãmânt”: steagul
“þinutului secuiesc” - simbolul sepa-
ratismului maghiar în Transilvania.
Dacã Klemm ºi-a propus, discret, sã
închidã pe dinauntru uºiþa arãtatã de
Putin, acesta a reuºit mai degrabã,
printr-o diplomaþie ºchioapã, sã o
trânteascã inabil de perete. Dupã
“gafa” tovarãºului sãu de la
Chiºinãu, James Pettit - cel care va
rãmâne în istoria diplomaþiei rom-
âneºti cu declaraþia “Moldova nu
este România” - Hans Klemm a tur-
nat, destul de sadic am putea spune,
un bulgãroi de sare pe rãnile deschi-
se ale României.

Marota cu “mai uºor cu Basara-
bia românã cã vã luãm Transilva-

nia” este undeva pe primul rând al
butoanelor aparatului de propagan-
dã rus în privinþa relaþiilor Mosco-
vei cu românii. Desigur, mai nou
începe sã fie valabilã ºi reciproca,
dupã cât se vede, respectiv “mai
uºor cu Transilvania românã cã vã
luãm Moldova”, respectiv “Moldo-
va Mare”. De remarcat cã MAE de
la Bucureºti încã nu a protestat faþã
de titulatura pe care ºi-a arogat-o Ja-
mes Pettit - sfidãtor ºi total nediplo-
matic - de “Ambasador al Moldo-
vei” ºi nu al Republicii Moldova,
dupã cum prevãd cutumele interna-
þionale. Comunicatul de rãspuns al
Ambasadei SUA de la Bucureºti
privind gafa nerecunoscutã a amba-
sadorului Klemm din “þinutul secu-
iesc” trateazã românii la fel precum
colegii lor de la Chiºinãu, ex-
plicându-ne cã Domnia Sa este am-
basador “în întreaga Românie”.
Sperãm cã Pettit nu ne va anunþa, ºi

el, într-o zi, cã este ambasadorul
SUA “în întreaga Moldovã”, pentru
cã atunci va trebui sã se certe pe
domnie cu ºeful bisericii ruseºti de
peste Prut, colonelul Vladimir Cãn-
tãrean, care s-a autointutulat mitro-
polit al “Întregii Moldove”. Nu
întâmplãtor, tot în aceastã perioadã
au apãrut ºi atacuri concertate la
adresa Mitropolitului Moldovei ºi
Bucovinei, ÎPS Teofan, venite atât
din “Întreaga Moldovã” cât ºi din
Ucraina (Episcopul bisericii ruse
Longhin), þinta ascunsã fiind tot in-
tegritatea teritorialã a României
(dupã cum secþia localã a SRI ar tre-
bui sã ºtie ºi sã previnã, conform de-
zideratelor serviciului). În fond, este
vorba de acelaºi lucru la care atente-
azã ºi “moderaþii” maghiari cu care
s-a afiºat ambasadorul Klemm.

VICTOR RONCEA
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Operaþiunea “Tornado” aspirã
binomul SRI-DNA
l Surse judiciare susþin cã fostul ofiþer SRI Daniel Dragomir ar fi fost doar
un intermediar în afacerea Black Cube l Kovesi, vizatã de operaþiunea
“Tornado”

Daniel Dragomir, fost ofiþer SRI,
este persoana reþinutã de procurorii
DIICOTîn dosarul în care angajaþi ai
firmei israeliene Black Cube sunt
acuzaþi de hãrþuirea procurorului-ºef
al DNA, Laura Codruþa Kovesi, prin
operaþiunea “Tornado”.

Deºi DIICOT susþine cã Daniel
Dragomir a apelat la serviciile
«BlackCube», urmãrind denigrarea
unor persoane pe care le considera

responsabile pentru trimiterea sa în
judecatã de cãtre Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, surse judiciare au de-
clarat pentru Mediafax cã, într-ade-
vãr, suma de 1,2 milioane de euro ar
fi fost datã de Dragomir, dar banii nu
proveneau din buzunarul propriu,
existând alte persoane mai impor-
tante interesate sã obþinã informaþii
despre procurorul ºef al DNA, Laura
Codruþa Kovesi.

Mass-media a avansat ideea cã
hãrþuirea ºefului DNA ar reprezenta
chiar o rãfuialã între serviciile
secrete.

Fostul ºef al SIE, Teodor
Meleºcanu, a spus cã spionarea Lau-
rei Kovesi ar fi fost legalã ºi cã s-ar fi
descoperit lucruri ”dureroase”: ”Ei
au acþionat legal în România.

A.S.
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Joseph Stiglitz:
“Euro - cauza problemelor
din uniunea monetarã”
l “Cele mai mari riscuri la adresa zonei euro -
Italia ºi Grecia”

Moneda unicã, un proiect prost
conceput, respectiv o greºealã eco-
nomicã, este cauza celor mai multe
probleme cu care se confruntã zona
euro, precum stagnarea, ºomajul ri-
dicat sau extinderea extremei drepte,
este de pãrere laureatul premiului
Nobel pentru economie, Joseph
Stiglitz.

“Europenii au pus cãruþa înaintea
calului. Au încercat sã creeze mone-
da unicã fãrã sã aibã instituþiile nece-
sare care sã o gestioneze”, a subliniat
Stiglitz într-un interviu acordat AFP,
adãugând: “Moneda unicã priveazã
statele de douã dintre cele mai im-
portante instrumente de ajustare:
cursul de schimb ºi rata dobânzii.
Þãrile au mâinile ºi picioarele legate,

ºi nu dispun de marjã de manevrã
decât cu privire la politica bugetarã”.

Economistul a menþionat: “Când
regulile sunt proaste, ele trebuie
schimbate, în caz contrar are loc o
catastrofã”.

Joseph Stiglitz este autorul lucrã-
rii intitulate “Euro: cum ameninþã
moneda unicã viitorul Europei”,
care a apãrut ieri în Franþa.

Criticând politica economicã eu-
ropeanã, despre care afirmã cã trebu-
ie revizuitã, Joseph Stiglitz a mai
spus: “Cu modele economice erona-
te, aveþi un diagnostic greºit ºi reþete
greºite”.

V.R.
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Chiar nimeni din conducere nu
va rãspunde material ºi penal
pentru frauda de la Wells Fargo?

Wells Fargo (WFC) nu mai este
cea mai valoroasã bancã din State-
le Unite. Acþiunile sale au scãzut
la NYSE cu peste 3% de la începu-

tul sãptãmânii, iar
capitalizarea bursie-
rã s-a redus pânã la
236 de miliarde de
dolari, de la peste
254 de miliarde la
sfârºitul sãptãmânii
trecute.

Motivul îl reprezintã descoperirea
unei fraude masive la nivelul diviziei
de retail, unde s-au deschis peste 2
milioane de conturi fictive ºi s-au
emis carduri de credit ºi de debit fãrã

acordul clienþilor (n.a. vezi ºi artico-
lul “Unde se furã mai mult din con-
turile bancare, în România sau în
Statele Unite?”, BURSA,
12.09.2016).

John Stumpf, directorul execu-
tiv ºi preºedintele bãncii, a tãcut
mai multe zile dupã apariþia ºtirii
în presa americanã. Apoi a acor-
dat un interviu cotidianului Wall
Street Journal, unde a precizat cã
“nu au existat motivaþii pentru
acest comportament”, dar a refu-
zat sã spunã cine poartã responsa-
bilitatea finalã pentru astfel de
practici.

(continuare în pagina 15)

DUPÃ CE ªI-A ANUNÞAT INTRAREA ÎN ALDE

Remus Borza, în rãzboi cu miniºtrii
tehnocraþi Grigorescu ºi Borc
l Borza: “Ar fi bine ca domnul Victor Grigorescu sã mai rãreascã din
postãrile zilnice pe Facebook, sã fie mai puþin ipocrit, demagog, populist ºi
pseudojustiþiar” l Avocatul: “M-aº fi bucurat ca ministrul Borc sã mã
sune ºi pentru Oltchim, nu doar pentru Uzinele Sodice Govora, care aparþin
polonezilor”

Avocatul Remus Borza, preºedin-
tele Euro Insol, pare cã a intrat în rãz-
boi cu miniºtrii guvernului Cioloº,
dupã ce ºi-a anunþat, sãptãmâna tre-
cutã, intrarea în politicã, în partidul
ALDE.

Ministrul energiei Victor Grigore-
scu a scris ieri, pe Facebook, cã do-
meniul energetic trebuie depolitizat,
fãcând referire la intenþia Euro Insol
de a prelua insolvenþa Hidroserv:
“Este vizibil unde am ajuns din cau-
za jocurilor politice ºi a intereselor
conexe. Separarea apelor e necesarã
cu atât mai mult cu cât se trãieºte de

cele mai multe ori din zvonistica
bine þintitã. Ultimul caz e situaþia in-
certã din punct de vedere financiar
de la Hidroserv. O posibilã insolven-
þã, dacã s-ar pune problema, trebuie
gestionatã exclusiv pe principii eco-
nomice de conducerea companiei.
Zvonurile cum cã cel care va admi-
nistra posibila insolvenþã este Re-
mus Borza nu fac decât sã afecteze
compania ºi procesul economic difi-
cil prin care trece aceasta.

A.S.
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