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UE: Grecia, în grafic
cu realizarea þintelor
fiscale

Grecia este în grafic cu realizarea
þintelor fiscale pe anul în curs, stabi-
lite cu creditorii sãi din zona euro,
afirmã vicepreºedintele Comisiei
Europene, Valdis Dombrovskis,
adãugând cã Atena va realiza ºi
obiectivul de excedent bugetar pri-
mar prevãzut pentru 2017.

Grecia se finanþeazã din zona
euro, prin pachetul de salvare obþi-
nut în 2015, iar acum trebuie sã de-
monstreze cã implementeazã refor-
mele pe care le-a promis în schimbul
banilor.

Dombrovskis a menþionat: “Aº
spune cã Grecia este în grafic. În ce
priveºte evoluþia fiscalã a þãrii,
aceasta îºi va realiza þintele fiscale
pentru anul în curs, iar pregãtirile
pentru bugetul pe 2017 aratã cã va fi
atinsã o þintã de excedent primar de
1,75% din PIB, conform Memoran-
dumului de Înþelegere”.

La finele lunii trecute, Mecanis-
mul European de Stabilitate (ESM),
fondul de salvare al zonei euro, a eli-
berat o tranºã de 2,8 miliarde de euro
cãtre Grecia, în urma unui angaja-
ment în acest sens luat de miniºtrii de
finanþe din uniunea monetarã în oc-
tombrie.

Din aceastã tranºã, 1,1 miliarde de
euro au ca destinaþie serviciul dato-
riei, iar 1,7 miliarde de euro - com-
pensarea arieratelor.

V.R.
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Bizarul consens al Poporului Român,
Coroanei Suedeze ºi diplomaþiei
internaþionale

Pe vremuri, pe când ºi eu ºi
Presa eram mai juni ºi mai în
putere, împãrtãºind entuzias-

mul ºi bruma de luciditate a tinerei
noastre democraþii, subiectul jurna-
listic, obiectul interesului public, era
evaluat dupã alte criterii.

Nu putea exista o tâmpenie mai
mare decât ideea de a lua un interviu
unui diplomat strãin! Ambasadorii
erau atât de rezervaþi, lipsa lor de
opinie atât de previzibilã, dominatã
de o bunã creºtere diplomaticã sorã
cu moartea pasiunii pentru inedit,

critic ºi senzaþional, încât arareori un
ºef de gazetã permitea publicarea
unui morman de platitudini, chiar ºi
în numele prieteniei între popoare.

Un ºef de misiune nu putea fi
tranºant, prin poziþie, mandat ºi vo-
caþie, nici dacã vorbea despre vre-
mea din Bucureºti. Nu putea decât sã
aprecieze bunele relaþii româno-
strãineze, sã spere, sã îºi manifeste
încrederea, sã observe ºi sã salute, sã
mulþumeascã ºi sã asigure, sã turuie
niscai epitete ºablonarde despre pa-
tria sa ºi sã aºtepte urmãtoarea zi na-

þionalã pentru a expune plictisitei
audienþe româneºti autorizata sa
lipsã de pãreri.

Un diplomat strãin nu putea risca
sã vorbeascã deschis despre þara care
îl gãzduia ºi nu îºi putea îngãdui sã
îºi punã excelenþa în slujba propa-
gandei, oricare ar fi fost aceasta.
Ambasadorul îºi lãsa acasã sufletul,
ego-ul, discernãmântul ºi subiecti-
vismul în ziua în care primea scriso-
rile de acreditare.

MIHAI ANTONESCU
(continuare în pagina 3)

169 DE SENTINÞE PE ÎNGHEÞAREA
CURSULUI VALUTAR

Tribunalul Gorj nu se
dezminte - trei definitive pe
îngheþarea CHF, în aceeaºi zi

Dosarele deschise în instanþã pe
îngheþarea francului elveþian (CHF)
la valoarea de la data acordãrii credi-
telor îºi continuã mersul nestingheri-
te de faptul cã Guvernul Cioloº a tri-
mis la Curtea Constituþionalã a
României (CCR) Legea Conversiei
împrumuturilor în moneda
elveþianã.

Nu mai puþin de trei decizii defini-
tive de îngheþare a cursului
CHF/Leu a dat Tribunalul Gorj în
data de 2 noiembrie, dupã ce, cu cir-
ca o sãptãmânã înainte, Dacian Cio-
loº a sesizat CCR asupra Legii
conversiei.

Toate cele trei hotãrâri ale instan-

þei gorjene stabilesc atât plata ratelor
la valoarea francului elveþian din
momentul contractãrii creditelor, cât
ºi returnarea diferenþelor de curs plã-
tite de client bãncii în toatã aceastã
perioadã. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)

SORIN BLEJNAR, REÞINUT DE
PROCURORII DNA

Zeus, Regina ºi cãtuºele
l Sorin Blejnar a pierdut, în 2014, procesul
intentat senatorului Valer Marian, pentru
acuzaþiile din declaraþia intitulatã “Apel cãtre
procurorii DNA: Nu-l lãsaþi în pace pe Sorin!”

Sorin Blejnar, fostul ºef al Agen-
þiei Naþionale pentru Administrare
Fiscalã (ANAF), a fost reþinut, ieri,
de procurorii DNA Ploieºti pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de in-
fluenþã, fiind acuzat cã a acceptat din
partea unui om de afaceri promi-
siunea unui procentaj de 20% din
valoarea unor contracte ce urmau sã
fie încheiate la nivelul instituþiei pu-
blice respective, în 2011.

Procurorii DNA aratã: “Banii res-
pectivi urmau sã-i fie remiºi inculpa-
tului în schimbul exercitãrii influen-
þei sale asupra unor subalterni, pen-
tru ca aceºtia sã gestioneze procedu-

rile de atribuire a contractelor re-
spective astfel încât aceste contracte
sã fie obþinute de firma omului de
afaceri.

În aceste circumstanþe, în perioa-
da noiembrie 2011 – ianuarie 2012,
inculpatul Blejnar Sorin ºi ceilalþi
funcþionari implicaþi în acest demers
au primit suma totalã de 13.172.520
lei, prin intermediul unei firme con-
trolate de aceºtia cu care societatea
omului de afaceri a încheiat mai
multe contracte fictive”.

A.A.

(continuare în pagina 15)

DEªI COMPANIA A ANUNÞAT CÃ SE VINDE PE BUCÃÞI,
ÎN AUGUST

Tribunalul decide modificarea planului
de reorganizare Oltchim, abia pe 23 noiembrie
lWojciech Zaremba, PCC: “Luãm în considerare sã participãm la
privatizarea Oltchim” l Banca Transilvania a solicitat informaþii detaliate
cu privire la componenþa celor nouã pachete de active, cu menþionarea
creditorilor garantaþi

Creditorii “Oltchim” au fost con-
vocaþi, la Tribunalul Vâlcea, pe 23
noiembrie, ca sã discute confirmarea
modificãrii planului de reorganizare,
dupã ce, la Adunarea creditorilor din
19 octombrie, le-a fost prezentatã

evoluþia demersurilor întreprinse în
legãturã cu proiectul de modificare a
strategiei de vânzare a societãþii
debitoare.

Aceste demersuri sunt fãcute abia
acum, deºi societatea a anunþat, încã

din august, cã schimbã metoda de
privatizare ºi cã se vinde pe bucãþi,
sub binecuvântarea Ministerului
Economiei.

La Adunarea creditorilor, Banca
Transilvania a solicitat prezentarea
unui material care sã cuprindã infor-
maþii detaliate cu privire la compo-
nenþa celor nouã pachete de active
(implicit cu menþionarea creditorilor
garantaþi cu fiecare în parte dintre
acestea) pe care consultantul le-a
identificat ºi demersurile efectuate în
vederea valorificãrii acestora. (A.A.)

(continuare în pagina 15)
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Un dezastru numit Obama
A

m citit Constituþia ame-
ricanã prima datã în li-
ceu, în anii cei mai negri
ai societãþii socialiste

multilateral dezvoltate. Oricât ar pã-
rea de ciudat, cartea, publicatã în
Germania de Est, am gãsit-o într-o
librãrie din oraº.

De atunci mã mai uit peste ea
când acþiuni politice, nu doar din

Statele Unite, mã fac
sã mã întreb cum
este posibilã o astfel
de involuþie, în con-
diþiile în care o parte
a autoritãþilor din
America, “casa celor
bravi ºi þara celor li-
beri”, au ajuns sã

priveascã legea fundamentalã
drept un act subversiv, a cãrui citire
în public îþi asigurã un loc pe lista
teroriºtilor.

Aici a ajuns America din vremea
lui Barack Obama, care a promis
“speranþã ºi schimbare” în campania
electoralã dinaintea alegerilor din
2008. O glumã de peste Ocean spune
cã “în urmã cu 10 ani îi aveam pe Bob
Hope, Steve Jobs ºi Johnny Cash, iar
acum nu mai avem nici Hope, nici

Jobs ºi nici Cash”.
Într-adevãr, speranþele s-au nãruit

una câte una, în condiþiile în care
noul preºedinte a arãtat cã se simte
mai bine pe terenul de golf decât la
Casa Albã.

În ceea ce priveºte politica exter-

nã, dosarul administraþiei conduse
de Barack Obama, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru pace în 2009, repre-
zintã istoricul unor dezastre în serie,
ceea ce nu este de mirare, având în
vedere cã Departamentul de Stat a
fost condus de Hillary Clinton ºi

John Kerry.
Continuarea rãzboaielor “calde”

moºtenite de la administraþiile ante-
rioare, un nou “rãzboi rece” cu Fede-
raþia Rusã ºi, mai ales, pierderea in-
fluenþei în Asia îl definesc pe fostul
“organizator comunitar” din Chica-
go, oraº unde se înregistreazã acum
adevãrate bãtãlii de stradã.

Este suficient acest exemplu, re-
flectare acutã a creºterii diviziunilor
sociale, pentru a considera cã ºi poli-
tica sa internã a fost un dezastru,
chiar dacã ignorãm deteriorarea se-
verã a infrastructurii, pe fondul unei
creºteri explozive a datoriei publice.

Datele de la Trezoreria SUA aratã
cã datoria publicã a ajuns la 19,79
trilioane de dolari la începutul lunii
noiembrie 2016, de la 10,63 trilioane
în prima zi a administraþiei sale, 20
ianuarie 2009.

Însã adevãrata mãsurã a efecte-
lor interne ale “politicii progresi-
ste” a lui Barack Obama este legea
asigurãrilor de sãnãtate, cunoscutã
sub numele de Obamacare, un
exemplu clasic al “facerii de bine”
pe care nu îl înþeleg cei cãrora le
este adresat.

(continuare în pagina 2)

S-A DESCHIS LICITAÞIA PENTRU ALEGERI

Cine dã mai mult: PSD sau PNL?
Partidul Social Democrat (PSD)

ºi Partidul Naþional Liberal (PNL) se
întrec în aceastã toamnã, în progra-
mele electorale pentru alegerile din
decembrie, care mai de care pro-
miþând numeroase facilitãþi pentru
cetãþeni ºi firme.

Spre exemplu, PNL propune ge-
neralizarea cotei unice, de 16%, pen-
tru contribuþiile sociale ºi pentru
taxa pe valoarea adãugatã, înfiinþa-
rea fondului român de dezvoltare ur-
ban rural, crearea Bãncii de Dezvol-
tare ºi Investiþii a României, þintirea
ajutoarelor de stat, dar are în vedere
ºi ca profiturile produse în România
sã fie impozitate în þarã.

Programul de guvernare al PSD

prevede ca salariul minim brut sã fie
majorat la 1.750 de lei în 2020, iar sa-
lariul brut sã ajungã la 3.950 lei în
2020. Totodatã, punctul de pensie ar
urma sã creascã anul viitor la 1.000,
urmând ca în urmãtorii ani sã creascã
gradual, iar în2020sãajungã la1.400.

PSD propune eliminarea impozi-
tului pe venit pentru mai multe cate-
gorii de salariaþi, dar ºi impozit zero
pe dividende.

Toate acestea sunt promisiuni care
nu ºtim dacã vor deveni realitate.
Meritã mãcar sã sperãm pânã la ale-
geri. (A.S.)

CÃLIN
RECHEA

Casele de pariuri o dau câºtigãtoare pe Hillary Clinton

Candidatul democrat Hillary
Clinton va deveni prima fe-
meia care va câºtiga alegeri-

le prezidenþiale ce se desfãºoarã
astãzi în SUA, urmând sã-l învingã
în mod decisiv pe republicanul Do-
nald Trump, scrie presa din SUA,
menþionând cã victoria lui Clinton
va fi similarã cu cea a lui Barack
Obama, din 2012.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat
vineri o crediteazã pe Hillary Clin-

ton cu un avans de 5 puncte procen-
tuale în faþa rivalului sãu republican,
Donald Trump, însã principalele
case de pariuri sunt mult mai încre-
zãtoare în victoria lui Clinton, scrie
Reuters.

PredictIt, casã de pariuri online
administratã în comun de Victoria
University din Noua Zeelandã ºi
compania de consultanþã politicã din
Washington D.C. Aristotle Interna-
tional Inc. dã 81% ºanse de victorie

lui Clinton ºi numai 20% lui Trump,
conform News.ro. Iowa Electronic
Markets, o companie de pariuri
online de tipul “câºtigãtorul ia to-
tul”, aratã un scord de 71% pentru
Clinton ºi de 28% pentru Trump, iar
Betfair, casã online de pariuri din
Marea Britanie, de 83% pentru Clin-
ton ºi numai de 18% pentru Trump.

V.R.

(continuare în pagina 2)

Citiþi în paginile 4-5 programele

electorale ale celor douã

formaþiuni politice.


