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1 iulie
ü Cursul de schimb leu/dolar

american înregistreazã mini-
mul lunii iulie, cifrându-se la
4,1804 lei/USD;
ü Indicele ROBOR la 3 luni

marcheazã pragul maxim al
lunii, ajungând la 3,23%, va-
loare pe care o va consemna
ºi în 3 iulie.
üMinisterului Finanþelor Pu-

blice anunþã cã execuþia bu-
getului general consolidat s-a
încheiat, pe primele cinci
luni ale anului 2019, cu un
deficit de 14,7 miliarde de
lei, respectiv 1,4% din PIB,
cu 80,6% mai mare faþã de
cel din aceeaºi perioadã a anului trecut.

2 iulie
ü Cursul de schimb leu/franc elveþian înregistreazã minimul lunii iulie,

cifrându-se la 4,2411 lei/CHF.

3 iulie
üGuvernatorul BNR, Mugur

Isãrescu, a fost validat de ple-
nul reunit al celor douã ca-
mere ale Parlamentului pen-
tru al ºaselea mandat la con-
ducerea bãncii centrale;
üAu fost validaþi ºi cei nouã

membri ai Consiliului de
Administraþie al BNR: guvernatorul Mugur Isãrescu, Florin Georgescu
(PSD), Leonardo Badea (PSD), Gheorghe Gherghina (PSD), Dan Radu
Ruºanu (ALDE), Cristi Popa (USR), Eugen Nicolaescu (PNL), Virgil
Stoenescu (PNL) ºi Balint Csaba (UDMR).
ü Plenul reunit i-a validat pe cei cinci noi membri ai Consiliului Fiscal:

Daniel Dãianu, George Georgescu, Bogdan-Octavian Cozmâncã, Geor-
giana Camelia Creþan ºi Sebastian Bogdan Cãpraru.
ü Cursul de schimb leu/euro înregistreazã maximul lunii: 4,7356 lei/euro.

7 iulie
ü Preþul energiei electrice pe

Piaþa pentru Ziua Urmãtoare
(PZU) ajunge la cel mai scã-
zut nivel al lunii: 238,23
lei/MWH.

8 iulie
üDaniel Dãianu renunþã la

funcþia de membru neexecu-
tiv al Consiliului de Admini-
straþie al BNR, dupã ce a fost
numit membru al Consiliului
Fiscal.

10 iulie
ü Institutul Naþional de Statis-

ticã anunþã cã preþurile de
consum au scãzut cu 0,23%
în iunie 2019, comparativ
cu luna anterioarã, ºi cu
2,98% faþã de sfârºitul anu-
lui trecut (decembrie 2018),
în timp ce rata anualã a in-
flaþiei a coborât la 3,84%, pe fondul diminuãrii preþurilor la alimente
cu 0,47%, a mãrfurilor nealimentare cu 0,24% ºi a scumpirii servicii-
lor cu 0,17%;
ü Conform INS, deficitul ba-

lanþei comerciale a ajuns la
6,52 miliarde de euro în pe-
rioada 1 ianuarie - 31 mai
2019, adâncindu-se cu 1,5
miliarde de euro faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.

13 iulie
ü Simona Halep a câºtigat fina-

la de la Wimbledon 2019,
într-un meci în care a
învins-o pe Serena Williams.
Acesta este primul sãu trofeu
la turneul de la Wimbledon,
respectiv al doilea titlu la un
turneu de Grand Slam.

15 iulie
üMinistrul Afacerilor de Interne,

Carmen Dan, a anunþat cã de-
misioneazã din funcþia de
ministru de Interne.
ü Banca Naþionalã a României

(BNR) publicã datele referi-
toare la contul curent al
balanþei de plãþi, arãtând cã
acesta a înregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro în perioada ianua-
rie-mai 2019, comparativ cu 2,564 miliarde euro, valoare consemnatã în
perioada similarã a anului trecut.

(continuare în pagina 6)
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Mandatul lui Isãrescu, victoria lui
Halep, amnistia fiscalã, deficitul

bugetar - ecranate de Caracal

L
una iulie a fost fierbinte nu
doar în termometre, ci ºi în
economie, pe scena politicã
ºi în plan social. Deºi a
început cu validarea lui
Mugur Isãrescu pentru a
ºasea oarã în fruntea Bãncii

Naþionale a României (BNR), a conti-
nuat cu câºtigarea turneului de la
Wimbledon de cãtre Simona Halep ºi
s-a încheiat cu anunþarea unui deficit
bugetar de aproape 2% din PIB în pri-
mul semestru, cu adoptarea amnistiei
fiscale ºi cu anunþarea unor mãsuri de
austeritate, în mintea fiecãruia dintre
noi simbolul lunii iulie a rãmas cazul

rãpirii adolescentei din Caracal, care a
ocupat primele locuri în topul ºtirilor
din mass-media noastrã, în ultima sãp-
tãmânã a lunii.

Mugur Isãrescu - la al

ºaselea mandat de

Guvernator al BNR

În primele zile ale lunii iulie, Par-
lamentul l-a numit pentru a ºasea
oarã pe Mugur Isãrescu în funcþia de
Guvernator al bãncii centrale. Toto-
datã, au fost validaþi ºi ceilalþi mem-
bri ai Consiliului de Administraþie
al BNR: Florin Georgescu (PSD),

Leonardo Badea (PSD), Gheorghe
Ghergh ina (PSD) , Dan Radu
Ruºanu (ALDE), Cr is t i Popa
(USR), Eugen Nicolaescu (PNL),
Virgil Stoenescu (PNL) ºi Balint
Csaba (UDMR).

În ocazie, avocatul Gheorghe Pi-
perea a subliniat cã “Mugur Isãrescu
nu a lãsat pe nimeni sã creascã la um-
bra lui”, afirmând cã alegerile noii
conduceri a Bãncii Naþionale nu au
fost fãcute aºa cum ar fi trebuit:
“Acestea nu au fost alegeri, pur ºi
simplu a fost cum a dictat domnul
Isãrescu. Pe lista aceea nu a intrat ni-
meni fãrã ca domnul Isãrescu sã-ºi fi

dat acordul, ceea ce este foarte inte-
resant, pentru cã pe acea listã se aflã
ºi un fost penal. Domnul Ruºanu a
fost din categoria aceea «selectã» din
care au fãcut parte marii corupþi.
Este adevãrat cã acum este achitat ºi
nu ar trebui sã i se atragã niciun fel de
consecinþã, dar nu trebuie uitat cã
foarte multã vreme omul a avut
aceastã etichetã pe frunte".

EMILIA OLESCU
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Citiþi detalii în paginile 6,7.


