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EUROPARLAMENTARUL ROMÂN THEODOR STOLOJAN AVERTIZEAZÃ:

“Aderarea noastrã
la zona euro a ieºit

din discuþie”
l “Evoluþiile macroeconomice din ultimii doi ani ne-au scos complet din orice idee de aderare la uniunea monetarã”

Evoluþiile macroeconomice
din þara noastrã nu mai pot
pune în discuþie aderarea
României la zona euro, este

de pãrere domnul Theodor Stolojan,
europarlamentar român, care menþio-
neazã cã, dacã în urmã cu doi-trei ani
mai îndeplineam unele criterii de inte-
grare în uniunea monetarã, acum si-
tuaþia este total schimbatã.

Domnia sa ne-a declarat ieri: “Evo-
luþiile macroeconomice din ultimii doi
ani ne-au scos complet din orice idee
de aderare la zona euro. Toate trendu-

rile aratã o deteriorare a echilibrelor
macroeconomice, iar ceea ce conteazã
pentru aderarea la zona euro sunt toc-
mai aceste echilibre - respectiv capaci-
tatea þãrilor de a demonstra ca ele sunt
o constantã a economiilor naþionale -
nu nivelul de dezvoltare. Poþi sã intri în
zona euro fiind un stat slab dezvoltat,
dar care þine cont de ceea ce înseamnã
echilibrele macroeconomice”.

Afirmaþiile europarlamentarului
român vin dupã ce, sãptãmâna trecutã,
Bulgaria a primit aprobarea Uniunii
Europene pentru candidatura sa la

zona euro, însã în condiþii considerate
“mai stricte” decât statele care au
trecut pânã acum la moneda unicã.
Atunci, miniºtrii de Finanþe din zona
euro au sugerat cã noile condiþii se vor
aplica ºi altor state din regiune, pre-
cum Croaþia ºi România, care vor sã
urmeze Bulgariei în procesul de adera-
re la zona euro.

În acest sens, domnul Stolojan ne-a
spus: “Dupã cererea Bulgariei de a in-
tra în etapa premergãtoare aderãrii la
euro, respectiv în acea perioadã de doi
ani în care propriu-zis funcþioneazã un

mecanism de supraveghere a variaþiei
cursului de schimb al monedei naþio-
nale (n.r. leva), Banca Centralã Euro-
peanã ºi Consiliul Miniºtrilor de Fi-
nanþe au stabilit, pe baza analizelor fã-
cute de Comisia Europeanã, o serie de
criterii suplimentare cu privire la nece-
sitatea ca Bulgaria sã intre în uniunea
bancarã, mai precis bãncile bulgare sã
facã faþã unor teste de stres care sã ara-
te stabilitatea lor.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

Astãzi este ultima
strigare pentru
acþiunile Alro
l Subscrieri pentru numai 11% din pachetul destinat
retailului pânã ieri, în jurul orei 17:00

Astãzi se încheie oferta publicã se-
cundarã de vânzare pentru acþiunile
Alro (ALR), investitorii mai având po-
sibilitatea sã subscrie
pentru titlurile pro-
ducãtorului de alu-
miniu din Slatina
doar pânã la ora
12:00, conform mo-
dificãrii prospectului
de ofertã, ce a fost
operatã de emitent pe
data de 12 iulie.

Pânã ieri, în jurul
orei 17:00, pe tranºa investitorilor de
retail erau înregistrate 559 de ordine,
însumând circa 6,21 milioane de titluri,
reprezentând numai 10,8% din cele
maximum 57,56 milioane de acþiuni,
cât le este destinat individualilor, echi-

valentul a 15% din pachetul scos la
vânzare.

Preþul la care retailul trebuie sã
subscrie este de 4
lei/titlu, individualii
beneficiind de un dis-
count de 7% din pre-
þul de ofertã pentru
subscrierile efectua-
te pe întreaga perioa-
dã a operaþiunii de
piaþã, ce a demarat
pe data de 2 iulie.

Iniþial, oferta tre-
buia sã se încheie pe data de 16 iulie,
operaþiunea de piaþã având doar preþ
maxim, de 6,18 lei/titlu.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 15)

COMISIA EUROPEANÃ:

Planul Juncker vizeazã
investiþii de peste
315 miliarde euro
l CE estimeazã cã Planul Juncker va genera o creºtere a
PIB-ului UE cu 1,3% pânã în 2020 l În România au fost
aprobate finanþãri de 430 de milioane euro din FEIS

Fondul european pentru investiþii
strategice (FEIS) a mobilizat 335 mi-
liarde de euro în investiþii suplimenta-
re în întreaga Uniu-
ne Europeanã, din
iulie 2015 ºi pânã în
prezent, potrivit
Comisiei Europene
(CE).

Planul Juncker a
avut un impact evi-
dent asupra econo-
miei UE ºi a revolu-
þionat modul în care
este finanþatã inovarea în Europa, mai
transmite CE.

Comisia Europeanã ºi Grupul Bãn-
cii Europene de Investiþii (BEI) ºi-au
îndeplinit angajamentul de a mobiliza
315 miliarde de euro în investiþii supli-
mentare în cadrul Planului de investiþii

pentru Europa, aºa-numitul “Plan Jun-
cker”. Au fost aprobate 898 de opera-
þiuni susþinute printr-o garanþie buge-

tarã din partea Uniu-
nii Europene ºi din re-
sursele proprii ale
Grupului BEI, opera-
þiuni care se preconi-
zeazã cã vor genera
investiþii în valoare de
335 miliarde de euro
în cele 28 de state
membre ale UE.
Acest cuantum

depãºeºte obiectivul iniþial de 315 mi-
liarde de euro prevãzut în 2015, când a
fost lansat FEIS, ceea ce ajutã la com-
pensarea deficitului de investiþii rezul-
tat în urma crizei economice ºi finan-
ciare, conform sursei citate.

(continuare în pagina 5)

PARLAMENTUL ªI-A DEPÃªIT COMPETENÞELE

CCR: “Înfiinþarea
Fondului Suveran,
neconstituþionalã”

Curtea Constituþionalã a stabilit,
ieri, cã legea Fondului Suveran pentru
Dezvoltare ºi Investiþii (FSDI) este ne-
constituþionalã. Practic, prin decizia
Curþii, întreg programul de guvernare
al coaliþiei PSD-ALDE primeºte o lo-
viturã foarte durã în domeniul investi-
þiilor, pentru care
majoritatea parla-
mentarã dorea cons-
tituirea acestui fond.
Preºedintele CCR,
Valer Dorneanu, a
anunþat cã legea pri-
vind înfiinþarea
FSDI a fost declaratã
neconstituþionalã,
deoarece acest fond
nu trebuia înfiinþat printr-o lege, ci
printr-o hotãrâre de Guvern.

CCR s-a pronunþat pe obiecþiile de
constituþionalitate formulate în legã-
turã cu Fondul Suveran de cãtre
peºedintele Klaus Iohannis ºi de par-
lamentarii PNL, USR ºi PMP. ªeful
statului a susþinut cã înfiinþarea unui

astfel de fond trebuie decisã de gu-
vern ºi nu prin lege aprobatã de Parla-
ment.

În obiecþia ridicatã, referindu-se la
decizia CCR nr. 777/2017, preºedinte-
le Klaus Iohannis a menþionat: “În ju-
risprudenþa sa, Curtea Constituþionalã

a stabilit cã exercita-
rea arbitrarã de cãtre
Parlament a compe-
tenþei sale de legife-
rare, prin adoptarea
de legi în domenii ce
revin în exclusivitate
în competenþa deci-
zionalã a autoritãþi-
lor administrative
concretizatã în acte

normative cu caracter infralegal (ad-
ministrativ), încalcã ºi dispoziþiile art.
61 alin. (1) din Constituþie, cu riscul de
a transforma legiuitorul în autoritate
publicã executivã”.

GEORGE MARINESCU
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