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CABINETUL ORBAN 2, IDENTIC CU GUVERNUL ORBAN 1

Liberalii, deciºi sã ajungã la
alegerile parlamentare anticipate

G
uvernul PNL a cãzut în
picioare ºi nu a pierdut
nimic. Toþi miniºtrii Ca-
binetului Orban 1 sunt pe
aceleaºi poziþii. Premie-
rul desemnat Ludovic
Orban a depus, ieri, la

Parlament lista noului Guvern, care
este copy-paste dupã aceea a Executi-
vului demis sãptãmâna trecutã de 261
de parlamentari. Viitorul Executiv ar
urma sã aibã tot 16 ministere ºi un vi-
cepremier – Raluca Turcan.

Doar programul de guvernare a fost
ajustat pe ici, pe colo, prin punctele
esenþiale în funcþia de ceea ce premie-

rul Ludovic Orban considerã cã a
îndeplinit în primul mandat.

De altfel, premierul desemnat a de-
clarat: “Programul de guvernare re-
prezintã o actualizare a vechiului pro-
gram din 4 noiembrie. Am scos din
programul de guvernare obiectivele
atinse ºi am mai adãugat obiective în
zona fondurilor europene, afaceri in-
terne, dezvoltare ºi administrare loca-
lã. (…) Guvernul va avea aceeaºi com-
ponenþã. Sunt mulþumit de activitatea
miniºtrilor ºi, ca atare, echipa guver-
namentalã e propusã în aceeaºi com-
ponenþã ca ºi guvernul care a funcþio-
nat începând cu 4 noiembrie”.

Printre prioritãþile trecute în noul
program de guvernare se numãrã fina-
lizarea proiectului legislativ privind
desfiinþarea Secþiei de Investigare a
Infracþiunilor din Justiþie, constituirea
grupurilor de lucru pentru modificarea
legislaþiei penale conform deciziilor
Curþii Constituþionale, recomandãrilor
din raportul pe Mecanismul de Coope-
rare ºi Verificare, prin raportul Greco
ºi Opiniilor Comisiei de la Veneþia. O
altã prioritate o reprezintã continuarea
Programului Naþional de Dezvoltare
Localã, cu eficientizarea cheltuielilor
de la bugetul de stat ºi controlul plãþi-
lor efectuate. Alte mãsuri trecute în

programul de guvernare sunt moderni-
zarea drumului judeþean Câmpina-Va-
lea Doftanei-Sãcele pentru fluidizarea
traficului pe Valea Prahovei, modifi-
carea statutului CEC Bank ºi statutului
Exim Bank, stimularea investiþiilor în
offshore ºi dezvoltarea capacitãþilor în
care statul este acþionar în domeniul
energiei, pregãtirea listãrii unui pachet
minoritar de acþiuni de la Hidroelectri-
ca la Bursa de Valori Bucureºti ºi
încheierea exerciþiului financiar 2020
cu un deficit de 3,6% din Produsul
Intern Brut.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

DREPT LA REPLICÃ:

“Constantin Frãþilã este
incompatibil cu funcþia de
membru în Consiliul
SIF Transilvania”

La articolul “Drept la replicã: «Mihai Fercalã a trecut SIF Transilvania

pe persoanã fizicã»”, publicat în ediþia din data de 10.02.2020 a Ziarului

BURSA, semnat de Constantin Frãþilã, acþionar important al societãþii de

servicii financiare din Braºov, Directoratul SIF Transilvania ne-a transmis

urmãtorul drept la replicã:

Pentru corecta informare a cititori-
lor Ziarului BURSA, pentru corecta
informare a investitorilor/acþionarilor
SIF ”Transilvania” ºi, nu în ultimul
rând, a comisarilor ASF care suprave-
gheazã piaþa de capital din România,
vã prezentãm punctul de vedere al Di-
rectoratului SIF ”Transilvania”
Braºov, referitor la trunchierea adevã-
rului fãcutã de Constantin Frãþilã, ac-
þionar al societãþii, care se pretinde
membru al Consiliului de Suprave-
ghere al AFIA SIF ”Transilvania” ºi
care interpreteazã legislaþia specificã
conform propriilor interese, iar ASF,

în mod tacit, confirmã o astfel de in-

terpretare.

Mihai Fercalã, nici ca persoanã fizi-
cã, nici ca acþionar în SIF ”Transilva-
nia” ºi nici ca membru al Directoratului
acestei societãþi, nu poate ..”trece..”
SIF ”Transilvania” nici ...”pe persoanã
fizicã...” , nici în interesul lui Constan-
tin Frãþilã, ci este obligat sã respecte in-
teresul tuturor acþionarilor societãþii, iar
ca preºedinte executiv este obligat sã

respecte ºi sã implementeze legislaþia
specificã aplicabilã acestui fond de in-
vestiþii, fiind obligat sã cunoascã aceas-
tã legislaþie ºi sã o aplice ca atare. Orice
derogare, scãpare, voitã sau involunta-
rã, sub imperiul ameninþãrii din partea
oricui, este imputabilã ºi se sancþionea-
zã, inclusiv conform legii penale.

“Adevãrul” lui Constantin Frãþilã,
prezentat în Ziarul BURSAdin data de
10 februarie 2020, este ...doar al lui
Constantin Frãþilã, nu ºi al instanþelor
de judecatã, nici al DIICOT Constanþa
ºi nici al SIF ”Transilvania” ºi a struc-
turilor sale de conducere.

Pentru corecta informare a acþiona-
rilor, potenþialilor investitori ºi a celor
ce supravegheazã piaþa de capital din
România, publicãm din Ordonanþa
DIICOT Constanþa, din data de
03.09.2019, pag. 95, punctul 3., dupã
cum urmeazã:

DIRECTORATUL

SIF ”TRANSILVANIA” BRAªOV

(continuare în pagina 7)

China ia mãsuri majore
pentru revigorarea
economiei afectate
de coronavirus

Autoritãþile chineze au pus în apli-
care o serie de mãsuri pentru a sprijini
economia, lovitã de un focar de coro-
navirus, care se aºteaptã sã aibã un im-
pact devastator asupra creºterii econo-
mice din primul trimestru.

Banca Poporului Chinez (PBOC)
încearcã sã restabileascã încrederea
investitorilor pe mãsurã ce pieþele glo-
bale sunt din ce în ce mai îngrijorate de
impactul potenþial dãunãtor al virusu-
lui asupra creºterii economice mon-
diale.

Principalele politici fiscal ºi mone-
tare instituite de guvern ºi de banca
centralã a Chinei dupã contaminarea
cu coronavirus sunt:

- În zilele de 3 ºi 4 februarie, Banca
Poporului Chinez (PBOC) a pompat
1,7 trilioane de yuani (242,74 miliarde

de dolari) prin operaþiuni de piaþã mo-
netarã.

- Banca centralã a declarat, pe 6 fe-
bruarie, cã va folosi instrumente pre-
cum reducerea cerinþelor privind con-
stituirea rezervelor minime obligato-
rii, reîmprumutãri, dar ºi rescontãri
pentru a sprijini sectoarele cheie.

- PBOC le-a impus bãncilor sã limi-
teze ratele creditelor pentru anumite
firme la 3,15%, cu un punct procentual
mai mic decât rata precedentã.

- Ministerul finanþelor al Chinei a
informat, pe 9 februarie, cã au fost alo-
cate fonduri în valoare de 71,85 mi-
liarde de yuani (10,26 miliarde de do-
lari) pentru combaterea virusului.

VLAD DOBREA
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MIHAI IONESCU:

“Exporturile au încetat
sã mai fie locomotiva
economiei”

Exporturile þãrii noastre au încetat
sã mai reprezinte locomotiva econo-
miei autohtone, 2019 fiind primul an
în care ritmul de creºtere a exporturilor
a fost mai mare decât cel de creºtere a
PIB, ne-a transmis Mihai Ionescu,
preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Exportatorilor ºi Importatorilor din
România (ANEIR).

Afirmaþiile domniei sale vin în con-
textul în care deficitul comercial s-a
adâncit, anul trecut, cu peste 2,16 mi-
liarde euro, depãºind nivelul de 17,28
miliarde euro, potrivit datelor Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS).

În 2019, exporturile au însumat cir-
ca 69 miliarde euro, iar importurile -
aproximativ 86,28 miliarde euro.
Astfel, exporturile au crescut, anul tre-
cut, cu 1,9%, în timp ce importurile au
avut un avans cu 4,2%, comparativ cu
2018.

În acest context, în care importurile
au un ritm mai mare de creºtere decât
exporturile, nu sunt ºanse foarte mari
ca situaþia sã îºi revinã, opineazã Mi-
hai Ionescu, apreciind: “Ritmul de
creºtere a importurilor este de ºase ori
mai mare decât cel al exporturilor, în
luna ianuarie, ºi dacã vom continua
aºa, atunci ºi în acest an vom avea o si-
tuaþie asemãnãtoare a deficitului
comercial”.

Anul trecut, ponderi importante în
structura exporturilor ºi importurilor
au fost deþinute de grupele de produse
maºini ºi echipamente de transport
(47,2% la export ºi 37,2% la import) ºi
alte produse manufacturate (31,7% la
export ºi respectiv 30,4% la import),
conform datelor INS.

EMILIA OLESCU
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