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City of London nu
susþine tipul de acord
comercial cu UE avut în
vedere de Theresa May

Premierul britanic Theresa May a
spus luni cã vrea ca serviciile financia-
re sã facã parte din parteneriatul eco-
nomic cu Uniunea Europeanã, pe care
le-a inclus în acordurile comerciale
convenite cu alte state, dar aceste tra-
tate nici mãcar nu se apropie de ceea ce
vrea City of London, ºi anume un
acord post-Brexit care sã permitã
companiilor sã desfãºoare activitãþi în
Marea Britanie ºi UE fãrã sã aibã ne-
voie de licenþe, relateazã Bloomberg.

Dacã obiectivul lui May este tipul
de acces pe piaþã de care beneficiazã în
prezent companiile britanice, nu existã
un model în acest sens.

Un exemplu este acordul UE cu Ca-
nada, care are un capitol întreg dedicat
serviciilor financiare. Totuºi, în condi-
þiile în care bãncile canadiene care vor
sã facã afaceri în UE trebuie sã obþinã
licenþã localã de funcþionare, acordul
nici mãcar nu se apropie de tipul de re-
laþie dorit de industria financiarã brita-
nicã.

Acest fapt a fost subliniat ºi de ne-
gociatorul ºef al UE, Michel Barnier,
ºi este susþinut de un raport din 2014 al
Parlamentului European, care a con-
chis cã acordurile comerciale cu Chile,
Coreea de Sud ºi alte þãri fac prea puþin
pentru a facilita “serviciile transfron-
taliere”.

Pentru acoperirea acestui deficit,
City of London a propus un acord
“îndrãzneþ ºi ambiþios” care ar putea
permite companiilor din ambele juris-
dicþii sã desfãºoare activitãþi fãrã sã
aibã nevoie de licenþe. Elementele ne-
cesare pentru a crea un astfel de cadru
de reglementãri, ºi anume alinierea re-
glementãrilor, supravegherea recipro-
cã, o disputã referitoare la mecanismul
de restructurare ºi multe altele, ar pu-
tea fi dificile pentru negocierile dintre
Londra ºi Bruxelles. n
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UE vrea sã taxeze cu 25%
diverse importuri din SUA

Uniunea Europeanã (UE) intenþio-
neazã sã aplice taxe vamale pentru im-
porturi de 2,8 miliarde de euro (3,5 mi-
liarde dolari) din SUA, de la tricouri ºi
whisky, la motociclete, dacã preºedin-
tele american Do-
nald Trump va
continua planul
sãu de a impune
tarife de 25% pentru achiziþiile de oþel
din exterior, conform Bloomberg.

Un document al Comisiei Europe-
ne, obþinut de Bloomberg News, aratã
cã UE intenþioneazã sã aplice taxe va-

male la o gamã de bunuri de consum,
produse agricole ºi oþel, importate din
SUA. Potrivit sursei, Comisia a dis-
cutat mãsurile în cauzã cu reprezen-
tanþii guvernelor blocului comunitar

în cadrul unei
întâlniri care a avut
loc luni seara, la
Bruxelles.

Amintim cã, sãptãmâna trecutã,
Trump a anunþat cã va impune tarife de
25% pentru importurile de oþel ºi de
10% pentru cele de aluminiu. Infor-
maþia a provocat scãderea preþurilor
acþiunilor companiilor din domeniu,
investitorii pregãtindu-se pentru posi-
bilitatea declanºãrii unui rãzboi
comercial.

A.V.

(continuare în pagina 14)
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Aviz favorabil pentru scutirea de
supraimpozit a operatorilor offshore,

în Comisia pentru Transporturi
l Lucian Bode: “Legea conþine aspecte neclare, iar partea fiscalã ar trebui sã fie lãmuritã ºi ar trebui sã
þinem cont de îngrijorãrile Consiliului Concurenþei legate de un posibil ajutor de stat” l Dana Daraban,
ExxonMobil: “Aºa cum aratã cadrul legislativ astãzi, titularii de concesiuni offshore nu pot construi proiecte
de producþie, iar noua lege este binevenitã”

Comisia pentru transporturi
ºi infrastructurã din Came-
ra Deputaþilor a avizat fa-
vorabil, în ºedinþa de ieri,

Proiectul de Lege privind unele mã-
suri necesare pentru implementarea
operaþiunilor petroliere de cãtre titula-
rii de acorduri petroliere referitoare la
perimetre petroliere offshore, care
prevede o scutire de impozit pentru
operaþiunile offshore (vezi insert), dar
ºi ca sumele percepute pânã acum de
la operatori sã fie restituite sub formã
de credit fiscal.

Deputaþii din Comisie au acordat 8
voturi “pentru”, 1 vot “împotrivã” ºi 6
“abþineri”.

Camera Deputaþilor este for deci-
zional, Comisia pentru Industrii fiind
cea care urmeazã sã dea un Raport pe
proiect, dupã avizele mai multor
comisii.

Preºedintele Comisiei de Transpor-
turi, deputatul PNL Lucian Bode, a
adus în discuþie punctul de vedere al
Consiliului Concurenþei, opinând cã
deputaþii ar trebui sã þinã cont de îngri-
jorãrile acestei autoritãþi.

La finalul anului trecut, Consiliul
Concurenþei a transmis Guvernului cã
scutirea de supraimpozit pentru opera-
þiunile petroliere offshore ar putea
constitui ajutor de stat, iar Ministerul
Finanþelor Publice ar trebui sã efectue-

ze o analizã: “În privinþa facilitãþilor
fiscale (n.r. art. 18, alin. 1), înþelegem
cã acestea se aplicã tuturor titularilor
de acorduri petroliere referitoare la pe-
rimetre petroliere offshore. Deºi la o
primã analizã aceastã prevedere repre-
zintã o derogare de la sistemul general
fiscal, totuºi mãsura ar putea fi consi-
deratã neselectivã dacã este justificatã

de logica sistemului fiscal, þinând cont
de specificul economic al sectorului
implicat. În acest sens, Ministerul Fi-
nanþelor Publice ar trebui sã efectueze
o analizã care sã demonstreze cã taxa-
rea diferitã a titularilor de acorduri
petroliere referitoare la perimetre
offshore reprezintã o practicã la nive-
lul statelor membre, cã este justificatã

de volumul mare al investiþiilor, de co-
sturile semnificative asociate activitã-
þilor de exploatare ºi de riscul investi-
þional ridicat, precum ºi cã este pro-
porþionalã cu beneficiile obþinute de
stat pe termen mediu ºi lung.

A.A.

(continuare în pagina 8)

IULIAN OFFENBERG, PREªEDINTE
AUTORITATEA COMPETENTÃ DE
REGLEMENTARE A OPERAÞIUNILOR
PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA
NEAGRÃ:

“Salariul mediu pentru
personalul de execuþie al
ACROPO - 5.139 lei”
lAviz negativ, în Comisia pentru Transporturi din
Camera Deputaþilor pentru Proiectul de lege referitor la
siguranþa operaþiunilor petroliere offshorel Comisia de
Industrii: “Salariul personalului majorat nu poate depãºi
salariul preºedintelui autoritãþii competente”

Personalul Autoritãþii Compe-
tente de Reglementare a Ope-
raþiunilor Petroliere Offshore

la Marea Neagrã (ACROPO) va fi sa-
larizat la nivelul maxim prevãzut pen-
tru funcþiile publice din cadrul apara-
tului de lucru al Guvernului, majorat
cu pânã la 50%, potrivit proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.11/2017 pentru modifi-
carea ºi completarea Legii nr.165/
2016 privind siguranþa operaþiunilor
petroliere offshore, aflat în dezbatere
în Camera Deputaþilor.

Deputaþii din Comisia de Transpor-
turi au avizat negativ, ieri, acest Pro-
iect de lege, care a primit pânã acum,
avize pozitive la Comisia pentru mun-
cã ºi protecþie socialã, Comisia pentru
buget, finanþe ºi bãnci, iar Comisia
pentru Industrii a adus unele amenda-
mente formei votate în Senat, la finalul
anului trecut.

Iulian Offenberg, preºedintele
ACROPO, a fost întrebat, ieri, de
deputaþii din Comisia de Transporturi
despre derogãrile de la legea salarizãrii
unitare, care vizeazã instituþia pe care
o conduce.

Domnia sa a menþionat cã salariul
mediu pentru personalul de execuþie al
ACROPO este de 5.139 lei ºi cã ma-
jorarea de 50% prevãzutã în lege este
justificatã de faptul cã Autoritatea are
nevoie de personal înalt calificat, care
este foarte greu de gãsit: “Este dificil
sã aducem specialiºti de la un nivel sa-
larial de câteva mii de euro la câteva
mii de lei”.

A.A.

(continuare în pagina 6)
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“Nu suntem pregãtiþi pentru o confruntare realã
cu fluxurile de capital”

(Interviu cu domnul Cãtãlin Pãduraru, Wine Ambassador în cadrul Asociaþiei Degustãtorilor Autorizaþi din România)

l “La un moment dat, vor veni marii jucãtori în România ºi vor pune în impas producãtorii autohtoni de vin” l “Ceea ce este o
prioritate pentru alte oraºe, Bucureºtiul lasã nu în plan secund, ci într-un plan pe care nici mãcar nu îl întrevedem” l “Suntem principala
destinaþie comercialã pentru vinurile din Moldova”

Reporter: Cum caracterizaþi indus-
tria noastrã vitivinicolã, la început de
an 2018?

Cãtãlin Pãduraru: În principiu,
industria vitivinicolã din România
este pe un trend ascendent ºi comuni-
carea cu publicul poate cã este mai
bunã decât altã datã, dar, în termeni
reali ºi realiºti, suntem la foarte mare
distanþã de normele pe care marile pu-
teri reuºesc sã le impunã. Este un lu-
cru foarte alarmant, pentru cã nimeni
nu stã pe loc. Marile fluxuri economi-

ce, dacã ne-au ocolit pânã acum, ar
putea ca, pe viitor, sã nu ne ocoleascã
dar sã avem un impact dramatic, ºi fo-
losesc acest cuvânt incluzând etimo-
logia sintagmei dramã. Nu suntem
pregãtiþi pentru o confruntare realã cu
fluxurile de capital, cu concurenþa, nu
ne-am pregãtit publicul pentru acest
lucru. Singurul element pe care con-
sumatorii din România îl stãpânesc
este preþul, care poate sã aibã în spate
un alt produs decât cel pe care îl avem
acum.

Reporter: În acest context, la ce sã
ne aºteptãm în anii care urmeazã?

Cãtãlin Pãduraru: Viitorul nu
aratã foarte bine, din punctul meu de
vedere. Vinul este în grija unui mi-
nister care nu are misiunea sã gestio-
neze un produs finit ºi piaþa, ci doar
zona viticolã, iar informaþia de specia-
litate circulã cu foarte mare greutate.

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

KOVESI:

“Un miliard de euro trebuie
sã intre la bugetul statului în urma
investigaþiilor DNA”

Aproximativ un miliard de
euro trebuie sã intre în buge-
tul statului în urma investi-

gaþiilor DNA, a declarat, ieri, procu-
rorul ºef al DNA, Laura Codruþa Ko-
vesi, precizând: “În ultimii cinci ani,
procurorii DNA au indisponibilizat
bunuri ºi valori de peste douã miliar-
de de euro (...) în condiþiile în care
bugetul alocat pentru a efectua inves-
tigaþii a fost undeva între 2 - 2,7 mi-
lioane de euro. (...) În cazurile în care
judecãtorii au pronunþat sentinþe de-
finitive de condamnare au dispus ºi
confiscãri, iar în ultimii cinci ani, în
cazurile în care instanþele au fost se-
sizate prin rechizitoriile DNA, au rã-
mas definitive 992 hotãrâri judecãto-
reºti, prin care instanþele s-au pro-
nunþat cu privire la confiscarea ºi re-

cuperarea de produse infracþionale de
peste un miliard de euro. Deci practic
vorbim de un miliard de euro, bani
care trebuie sã intre efectiv în bugetul
statului, în urma investigaþiilor efec-

tuate de DNA”.
Ea a arãtat cã s-a depãºit etapa iden-

tificãrii bunurilor ºi a indisponibilizã-
rii lor ºi s-a ajuns în cea în care judecã-
torii au pronunþat hotãrâri definitive în
dosarele DNAºi au dispus confiscarea
a unui miliard de euro. Kovesi a afir-
mat cã trebuie pusã întrebarea dacã
aceste hotãrâri sunt sau nu executate ºi
care sunt impedimentele în cazul în
care nu sunt executate.

Kovesi a afirmat cã trebuie avut în
vedere specificul investigaþiilor pe
care le realizeazã DNA, fiind vorba de
fapte de corupþie la nivel înalt, persoa-
ne cu funcþii importante sau care deþin
“averi impresionante”, de aceea aºtep-
tãrile în ceea ce priveºte recuperarea
prejudiciilor sunt mai mari.

(continuare în pagina 6)

Viitorul pieþei vitivinicole nu aratã

foarte bine, în opinia lui Cãtãlin Pã-

duraru, Wine Ambassador în ca-

drul Asociaþiei Degustãtorilor Au-

torizaþi din România. Domnia sa

ne-a spus, într-un interviu, cã, în

ceea ce priveºte comerþul interna-

þional cu vin, suntem deficitari la

majoritatea capitolelor. “Nu sun-

tem pregãtiþi pentru o confruntare

realã cu fluxurile de capital”, ne-a

mai spus, printre altele, domnul

Pãduraru.

INTERNATIONAL

Preºedintele Donald Trump a su-

gerat, în aceastã sãptãmânã, cã

tarifele vamale pentru importurile

de oþel din Canada ºi Mexic de-

pind de realizarea unui nou acord

comercial cu aceste þãri.


