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Analiºtii se
aºteaptã la
menþinerea
dobânzii FED

Banca centralã a SUA (Federal
Reserve-Fed) a început marþi o reu-
niune de politicã monetarã de douã
zile la finalul cãreia analiºtii se
aºteaptã ca instituþia sã menþinã ne-
modificatã dobânda de bazã având
în vedere faptul cã sãptãmâna viitoa-
re vor avea loc alegeri prezidenþiale,
transmite AFP.

“Reuniunea Comitetului de politicã
monetarã (FOMC) a început la ora
10.00 (14.00 GMT) aºa era progra-
mat”, a declarat un purtãtor de cuvânt
de la Fed. Un comunicat de presã ur-
meazã sã fie publicat miercuri la ora
18.00 GMT dar nu va fi urmat ºi de o
conferinþã a preºedintelui Fed, Janet
Yellen, aºa cum se întâmplã în mod
normal, potrivit Agerpres.

La precedenta sa reuniune, care a
avut loc în septembrie, Comitetul de
politicã monetarã a votat în favoarea
menþinerii dobânzii de bazã la un ni-
vel apropiat de zero.

Aceastã dobândã, care regleazã
costul fondurilor pe care bãncile ºi le
împrumutã între ele, influenþeazã ac-
tivitatea economicã iar menþinerea
sa la un nivel scãzut are drept obiec-
tiv susþinerea relansãrii economice.

(continuare în pagina 2)
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Legalã ºi Ne-letalã
Pe 8 noiembrie americanii vor

vota ºi pentru alegerea unui
preºedinte al Statelor Unite.

Pentru ce altceva?
Legalizarea marijuanei în scopuri

medicale ºi pentru
destindere, adicã
de-criminalizarea
consumului de cana-
bis, dovedit ca bene-
fic atât din punct de
vedere medical, cât ºi
din punct de vedere
mental, spiritual.

Ca sã nu mai vorbim de alte bene-
ficii….

Care? Financiare.

La asta se face reclamã mai dihai
decât viitorului Mare Preºedinte,
oricine s-o dovedi câºtigãtor al foto-
liului de jucãtor-ºef al lumii, vai de
mama noastrã.

ªi ni se fluturã vehement nemai-
pomenitele dividende dacã inves-
teºti în industria ”aurului verde”, cel
mai duduitor segment al economiei
americane.

Pe bune?
Poate credeþi cã am fumat ceva

ºi-am luat-o razna.
Nu, asta chiar se întâmplã.
E vorbadeviciul tabucarea iscatatât

de multe dispute în trecut între prieteni,
rude ºi vecini, cauza atâtor proteste, mo-

tivul atâtor victime ºi filonul fertil al
multor familii ale crimei organizate.

E vorba de-prohibiþia buruienii
totale, ”cânepa”, o a doua descãleca-
re a goanei dupã aur.

Cu toate cã încã nu poate fi pro-
curatã legal în jumãtate din State,
transformã chiar acum americani
descurcãreþi în milionari, virtual pes-
te noapte, fãrã a încãlca vreo lege.

Se estimeazã ca acest bun al mo-
mentului sã creeze în acest an veni-
turi de peste 6,7 miliarde de dolari,
35 miliarde în 2020, mulþi experþi
fiind convinºi cã va atinge 150-200
de miliarde, anual.

(continuare în pagina 2)

PREMIERÃ PE PIAÞA NOASTRÃ BANCARÃ

Bãncile pentru locuinþe -
trimise la DNA de Curtea de Conturi
l Curtea de Conturi acuzã BCR BpL ºi RBL de deturnare de fonduri ºi de
obþinerea ilegalã de fonduri l Cele douã bãnci susþin cã au respectat legea
l Surse: ”Presiuni austriece la Curtea de Conturi”

Conflictul dintre Curtea de
Conturi, bãncile pentru locu-
inþe (BCR BpL ºi Raiffeisen

Banca pentru Locuinþe - RBL) ºi Mi-
nisterul Dezvoltãrii a ajuns la DNA.

În premierã pe piaþa noastrã ban-
carã, Curtea de Conturi a sesizat Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) cu privire la activitatea celor
douã bãnci pentru locuinþe,
acuzându-le pe acestea de deturnare
de fonduri ºi de obþinerea ilegalã de
fonduri.

Instituþia de control a trimis sesi-
zãri cãtre DNAîn luna iunie a acestui
an, dupã ce, anul trecut, a dat publi-
citãþii un raport încheiat în urma con-
troalelor efectuate la BCR BpL ºi
RBL. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)

Ce vor alege statele
Europei între CETA
ºi democraþie?

Vor trece mulþi ani pânã când vom
afla, dacã vom afla vreodatã, ce s-a
petrecut în spatele uºilor închise ºi a
determinat oficialii din regiunea bel-
gianã Valonia sã renunþe la opoziþia
faþã de CETA (Com-
prehensive Economic
and Trade Agree-
ment), tratatul
comercial dintre UE
ºi Canada.

Comunicatele ofi-
ciale aratã cã au fost
adoptate amenda-
mente cu privire la un capitol contro-
versat al tratatului, cel referitor la so-
luþionarea disputelor dintre state ºi
companii în cadrul unor curþi de
arbitraj.

Liderul valon Paul Magnette a de-
clarat cã “tratatul amendat este mai

drept decât cel vechi”, iar schimbãri-
le convenite “au valoare juridicã in-
disputabilã”, dupã cum scrie publi-
caþia online Euobserver. Charles Mi-
chel, premierul belgian, l-a contra-
zis, precizând cã “nu a fost
schimbatã nicio virgulã în
document”.

În cele douã sãptãmâni de nego-
cieri dintre Valonia ºi UE, liderii de
la Bruxelles au pus pe masã o “decla-
raþie comunã interpretativã”, prin
care au încercat sã elimine orice te-
meri ale regiunii belgiene, însã ofer-
ta a fost consideratã insuficientã ºi a
fost urmatã de o altã declaraþie co-
munã, unde s-a încercat clarificarea
modului de înfiinþare a curþilor de
arbitraj ºi a procedurii de alegere a
judecãtorilor.

(continuare în pagina 7)

Miºu Negriþoiu nu mai crede în ºansa
sã rãmânã la conducerea ASF
lMiºu Negriþoiu: “Nu am niciun pachet financiar ºi nu vreau sã fac apel
la niciun fel de salarii compensatorii” l “Voi fi fãcut eu ceva greºit din
moment ce se merge pe aceastã interpretare, cã nu mi-am fãcut datoria”, a
mai spus preºedintele ASF l Negriþoiu: “Am un birou de 10 metri. Nu am
avut nevoie de favoruri, de statut special de demnitar”

Miºu Negriþoiu, preºedinte-
le Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF),

aºteaptã sã fie demis, prin procedura
parlamentarã, care a fost declanºatã
de comisiile de specialitate din Par-
lament.

Domnia sa a fãcut, ieri, o declara-
þie de presã, în care a reiterat cã ºi-a
îndeplinit mandatul: “Am zis cã
nu-mi dau demisia, iar acum cred cã
ar fi ºi imposibil sã-mi dau demisia,
din moment ce existã o procedurã
parlamentarã. Aºtept ca aceastã pro-
cedurã sã îºi producã efectul. De

fapt, nu cred cã mai e nicio diferenþã".
Miºu Negriþoiu a lãsat sã se

înþeleagã cã se aºteaptã sã fie demis:
“Probabil este mult pentru o singurã
persoanã sã reziste în aceste condiþii,
cu aceste provocãri, mai mult de doi
ani ºi jumãtate, ºi înþeleg cã manda-
tul meu se apropie de sfârºit. Dar
plec cu împlinirea cã am fãcut ceea
ce am promis în faþa comisiilor par-
lamentare ºi ceea ce ar fi trebuit sã
fac".

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)
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ACTIVUL NET S-A DIMINUAT LA MAI PUÞIN DE JUMÃTATE DIN
VALOAREA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS

Rompetrol Rafinare,
atenþionatã de ASF cã se

aflã în situaþie de dizolvare
l În cazul neîntrunirii AGEA, orice persoanã interesatã se poate adresa
instanþei pentru a cere dizolvarea societãþii, conform legii

A
utoritatea de Suprave-
ghere Finanaciarã
(ASF) a atenþionat com-
pania Rompetrol Rafi-

nare (RRC) cã se gãseºte în situaþia
de dizolvare, prevãzutã la articolul
153Ù24 din Legea nr. 31/1990 pri-
vind societãþile comerciale ºi i-a so-
licitat sã dispunã mãsurile care se
impun ºi sã informeze investitorii,
potrivit unui rãspuns transmis ziaru-

lui “BURSA”.
Conform Legii 31, “dacã consiliul

de administraþie, respectiv directora-
tul, constatã cã, în urma unor pierderi,
stabilite prin situaþiile financiare
anuale aprobate conform legii, acti-
vul net al societãþii, determinat ca di-
ferenþã între totalul activelor ºi tota-
lul datoriilor acesteia s-a diminuat la
mai puþin de jumãtate din valoarea
capitalului social subscris, va convo-

ca de îndatã adunarea generalã ex-
traordinarã pentru a decide dacã so-
cietatea trebuie sã fie dizolvatã”.

Rompetrol Rafinare are un capital
social de 4.410.920.572 lei, iar, la fi-
nalul anului 2015, diferenþa dintre
totalul activelor ºi datoriile curente a
fost de 1.806.972.148 lei, sub jumã-
tate din capitalul social.

A.A.
(continuare în pagina 6)
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Franklin Templeton îl numeºte
pe Johan Meyer co-manager la Fondul
Proprietatea
l Ziarul “BURSA” a scris, în mai, cã FP cautã un co-manager

Franklin Templeton a anunþat,
ieri, numirea lui Johan Meyer
în funcþia de Director co-exe-

cutiv („Co-CEO”) al FTIML Sucur-
sala Bucureºti ºi Co-Manager de
Portofoliu al Fondului Proprietatea.

Administratorul FP a transmis:

“Rolul domnului Johan Meyer va fi
acela de a sprijini activitatea domnului
Grzegorz Maciej Konieczny, Directo-
rul Executiv (CEO) al FTIML Bucu-
reºti ºi Manager de Portofoliu al Fon-
dului Proprietatea, la nivel de
Co-CEO ºi Co-Manager de Portofo-

liu. În acest scop, domnul Johan Me-
yer îºi va desfãºura activitatea la sediul
din Bucureºti ºi va lucra îndeaproape
cu echipa FTIMLSucursala Bucureºti
care se ocupã cu managementul Fon-
dului Proprietatea”. (A.A.)

(continuare în pagina 3)


