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n ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA,
Ofertele au adus 53% din veniturile
pe tranzacþionare ale Grupului BVB
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BANCA CENTRALÃ
DE LA ATENA:
Grecia va relaxa în
curând controlul pe
circulaþia capitalului

Grecia va relaxa în curând contro-
lul impus circulaþiei capitalului, dar
liberalizarea totalã a acestuia va de-
pinde de progresele realizate în pro-
cesul de reducere a datoriei publice,
care este, de asemenea, precondiþie
pentru intrarea în programul Bãncii
Centrale Europene (BCE) de achizi-
þii de obligaþiuni, a declarat ieri
preºedintele bãncii centrale elene,
Yannis Stournaras, conform Reu-
ters.

Susþinutã prin trei programe de
salvare, Grecia sperã sã iasã din re-
cesiune anul viitor, dar aceastã per-
spectivã depinde în mare mãsurã de
reducerea datoriei uriaºe, de relaxa-
rea restricþiilor privind circulaþia ca-
pitalului ºi de includerea în progra-
mul BCE de achiziþii de obligaþiuni.

“Ridicãm treptat controlul privind
capitalul, iar urmãtorul pas va fi fã-
cut în curând”, a spus Stournaras,
adãugând: “Eliminarea deplinã a
acestui control va reprezenta capãtul
drumului”.

Pentru eliminarea totalã a restric-
þiilor este necesarã finalizarea celei
de-a doua evaluãri a programului de
reforme, discutarea mãsurilor de res-
tructurare a datoriilor ºi includerea
în programul BCE.

V.R.
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n “Siemens” pregãteºte listarea
diviziei de aparaturã medicalã
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MUGUR ISÃRESCU, DESPRE LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ ªI CEA A
CONVERSIEI:

“Riscurile s-au diminuat, dupã trimiterea legilor
la Curtea Constituþionalã“

Dupã ce Legea conversiei a
fost trimisã la Curtea Con-
stituþionalã (CCR), iar ju-

decãtorii CCR au decis cã instanþa
va hotãrî pe marginea notificãrilor
de dare în platã, riscurile aferente
acestor douã reglementãri din secto-
rul bancar s-au diminuat, a anunþat,
ieri, Guvernatorul Bãncii Naþionale
a României (BNR), rãspunzând
unei întrebãri.

ªeful Bãncii Centrale apreciazã
faptul cã, potrivit deciziei CCR, ju-
decãtorii vor decide, în fiecare caz în

parte, dacã cererile de dare în platã
sunt sau nu justificate.

În cazul Legii dãrii în platã, au fost
fãcute o serie de progrese ºi clarifi-
cãri, susþine Guvernatorul, care a de-
clarat: “Cu trimiterea la Curtea Con-
stituþionalã a Legii privind conversia
creditelor din franci elveþieni în lei la
cursul istoric ºi cu reintroducerea
Legii dãrii în platã în Codul Civil,
prin decizia CCR, apreciem cã riscu-
rile sunt diminuate.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

VASILE DÎNCU:

Programul “Prima Casã”,
fãrã avans pentru unele familii
tinere cu venituri reduse

Programul “Prima Casã” va con-
tinua ºi se încearcã optimizarea lui,
în sensul cã, în anumite condiþii,
unele familii tinere ar putea avea
acces la acesta fãrã sã plãteascã un
avans, a anunþat, ieri, vicepremie-
rul Vasile Dîncu, ministru al Dez-
voltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice.

Domnia sa a explicat: “Sperãm,
dupã negocierile pe care le-am avut
anul acesta cu Ministerul de Finanþe,
sã avem un buget începând de anul
viitor de câteva ori mai mare, pentru
cã este cu adevãrat un program de
succes din ultimii ani ºi a reuºit sã
performeze foarte bine din toþi indi-
catorii. (...) Vom încerca sã optimi-
zãm acest proiect. (...) Poate este ne-
cesar sã ne gândim un pic la condiþii,

sã facem niºte condiþii de acordare a
avansului, de exemplu, care sã fie în
corelaþie cu veniturile pe care le au
familiile tinere. Pentru multe dintre
acestea, (...) 15% din valoarea unei
locuinþe este poate prea mult, este ºi
greu de obþinut un credit. Aºa încât ne
gândimla facilitareaacestor credite le-
gate de «Prima Casã»”. Potrivit lui
Dîncu, ar trebui ca aceste avansuri sã
scadã ºi sã fie în corelaþie cu veniturile
tinerilor, care nu sunt foarte mari.

“ªi, eventual, inclusiv duratele sã
fie extinse, pentru ca sã fie un acces
mai uºor la locuinþe sociale. (...)
«Prima Casã» este o formã, pânã la
urmã, de a sponsoriza o locuinþã
pentru tineri, deci are o dimensiune
socialã”, a spus Vasile Dîncu.

(continuare în pagina 2)

SCANDALUL DINTRE ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICÃ
ªI MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT - FÃRÃ SFÂRªIT

Papalekas susþine cã Firea acordã tratament
preferenþial arhiepiscopului Robu

Controversatul caz Cathedral
Plaza pare sã fie încã depar-
te de rezolvare, deºi existã

un ordin de demolare a turnului cu
19 etaje construit lângã Catedrala
Sf. Iosif din Capitalã. Acest ordin
constituie încã un motiv de ceartã în
instanþã între reprezentanþii Arhie-
piscopiei Romano-Catolice din Bu-
cureºti (ARCB) ºi Millennium Buil-
ding Development, proprietarul clã-
dirii, care se contrazic de ani buni
asupra legalitãþii imobilului.

Între timp, cazul a ajuns pe masa
Gabrielei Firea, primarul general al
Capitalei, reprezentanþii ARCB
reuºind sã se întâlneascã cu edilul
Bucureºtiului ca sã discute pe margi-
nea clãdirii Cathedral Plaza.

ANDREEA GRUIA
(continuare în pagina 4)
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Înfrîngerea
zdrobitoare

a ºtiutorilor de nimic
W

oooaw! Donald Trump
a cîºtigat alegerile!! Ce
mai veste, ce mai vu-
iet! O mirare mai mare

decît planeta strãbate majoritatea co-
mentariilor ”de specialitate”, ca ºi cînd
respectivul personaj nu s-ar fi mani-
festat pînã acum pe Pãmînt, ca ºi
cum nu ar fi fost în campanie electo-
ralã, în vãzul lumii întregi, de mai
bine de un an ºi jumãtate, ca ºi cum
ar fi cãzut deodatã din Marte pe ca-
pul americanilor ºi, desigur, al ºtiu-
torilor de nimic de pe întreg mapa-
mondul, a toate cunoscãtori într-ale
politichiei, cu ºi fãrã “delicateþe”. E
apocalipsãããã...din aia mare, maicã!

strigã ei acum, “toþi
într-o egalitate”.

În alte vremuri ºi
condiþii, subiectul
ar fi meritat, cel
mult, o înþepãturã
ironicã. În vremu-
rile noastre, însã, în
care tagma ºtiutori-

lor de nimic a devenit chiar miezul
din dodoaºca democraþiei, subiectul
meritã oleacã de atenþie, nu de alta,
dar cititorul nostru, alegãtor de cursã
lungã, ar putea fi, astfel, (re)vacci-
nat, fãrã nici un fel de cheltuieli su-
plimentare, împotriva molimei pe
care aceºti “indispensabili” ai politi-
cii o rãspîndesc în jur: prostia!

(Prostie: neadecvare radicalã,
acutã sau cronicã, la o situaþie datã,
care cere o soluþie de gîndire ºi/sau

acþionalã).
Roata politicii mondiale, din Ame-

rica pînã în Zanzibar, nu se mai
învîrte, astãzi, fãrã ajutorul greu pre-
cupeþit al acestor ºtiutori de nimic. În
principal, ei sunt fie “experþi în
alegeri”, “consilieri de campanie”,
“consilieri de comunicare”, “mana-
geri de campanie ºi/sau de comunica-
re”, mai nou chiar “experþi în opera-

þiuni psihologico-electorale” etc fie
“profesioniºti” ai “sondajelor de opi-
nie” ºi/sau “sondajelor electorale”. Ei
bine, toate armatele acestor ºtiutori de
nimic nu au fost în stare sã “prezicã”
nici victoria electoralã a brexitiºtilor
în referendumul din Marea Britanie,
nici victoria lui D. Trump în alegerile
prezidenþiale în SUA.

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

De ce au trimis americanii
un excentric la Casa Albã
Datele, câte au fost centrali-

zate pânã
jo i dupã-

amiazã, arãtau cã
Hillary Clinton l-a
întrecut cu un pro-
c e n t p e D o n a l d
Trump dupã numã-
rarea voturilor po-
pulare: 59.814.018 la 59.611.678.

Dar, în sistemul american de alegere
a preºedintelui þãrii, existã ºi un fe-
edback. În acest caz decisiv: voturi-
le electorilor. Avea, deci, sã fie de-
clarat câºtigãtor cel care întrunea
270 de voturi electorale, dintr-un to-
tal de 538. Aritmetica a fost, de ace-
astã datã, de partea lui Trump. ªi el
este, acum, preºedintele ales al Sta-
telor Unite.

Sondajele nu-i erau favorabile.
Mass-media americanã nu era cu el.
Intelectualitatea nici atât. De altfel,
joi, universitãþile s-au revoltat împo-
triva acestei evidenþe pe care nu
ºi-au imaginat-o. Pieþele financiare,
cu deosebire Wall-Street-ul, îi erau
de asemenea potrivnice. ªi atunci:
cine l-a ales?

(continuare în pagina 5)

ADRIAN
VASILESCU

MARK GITENSTEIN, FOST AMBASADOR SUA, DESPRE
ALEGERILE PREZIDENÞIALE:

“Globalizarea a avut un impact
devastator în unele state americane”
l “Cu siguranþã, americanii nu s-au gândit la România, când l-au votat pe
Trump, ci la propriile buzunare” l “Dezvoltaþi un regim predictibil,
transparent ºi bazat pe respectarea legii, ceea ce înseamnã cã România este
un mediu sigur pentru investiþii”

Relaþia strategicã dintre Rom-
ânia ºi Statele Unite ale
Americii nu va fi afectatã

semnificativ de alegerile preziden-
þiale din SUA, considerã Mark Gi-
tenstein, fost ambasador SUA la
Bucureºti, domnia sa apreciind cã
românii sunt mai îngrijoraþi decât
este cazul, dupã votul în favoarea lui
Donald Trump.

Mark Gitenstein ne-a spus:
“Amintiþi-vã cã relaþia strategicã
este între americani ºi români ºi se
bazeazã pe valorile noastre comune
ºi pe scopurile strategice comune.
Aceste lucruri nu s-au schimbat.
Avem un nou leadership al

Guvernului SUA”.
Fostul ambasador aratã cã aceste

alegeri din SUA au fost despre pro-
blemele locale ale americanilor:
“Deºi majoritatea românilor nu vãd
problema aºa, un lucru pe care trebu-
ie sã îl înþelegeþi este cã aceste alegeri
s-au concentrat pe probleme locale.
Americanii care au votat pentru
Trump nu s-au concentrat pe politica
externã, pe Europa sau Orientul Mij-
lociu ºi, cu siguranþã, nu s-au gândit
la România. S-au gândit la slujbele
lor, la sistemul de sãnãtate, la educa-
þie, la copiii lor.

Globalizarea a avut un impact de-
vastator în state precum Wisconsin,

Michigan, Iowa, Pennsylvania, Ohio.
Aceste state au înclinat cãtre Trump,

din cauza problemelor locale”.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)


