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Ministeriabilii
lui Cîþu,
“devoraþi” de
majoritatea
coagulatã în
jurul PSD

Simulacrul celei de-a treia audieri
parlamentare a miniºtrilor propuºi de
Partidul Naþional Liberal a continuat,
ieri, când doar doi candidaþi au fost
avizaþi, ridicând la cinci numãrul celor
care au trecut cu bine de comisii, din
cei 12 audiaþi în primele douã zile.

Dezbaterile au fost aprinse doar în
cazul audierii lui Victor Costache, mi-
nistrul propus pentru Sãnãtate – din
cauza ordonanþei privind alocarea fon-
durilor publice de sãnãtate ºi cãtre uni-
tãþile medicale private ºi din gestiona-
rea, ineficace în primã fazã, a epide-
miei de coronavirus – ºi Violetei Ale-
xandru, ministrul propus pentru Mun-
cã ºi Protecþia Socialã – prin prisma si-
tuaþiei neclare privind majorarea, de la
1 septembrie, a pensiilor, alocaþiilor
pentru copii ºi a salariilor cadrelor di-
dactice, conform legislaþiei în vigoare.
De altfel, cei doi miniºtri au fost avizaþi
negativ, pentru a doua oarã în ultimele
douã sãptãmâni. La fel este ºi cazul
Monicãi Anisie – propunerea pentru
funcþia de ministru al Educaþiei, care
nu a trecut de comisiile de specialitate.
Nici Bogdan Gheorghiu, propunerea
pentru ºefia Ministerului Culturii nu a
primit aviz pozitiv. Membrii comisii-
lor nu au fost impresionaþi de restruc-
turãrile pe care Gheorghiu le-a fãcut în
cadrul ministerului de resort, de conti-
nuarea procedurii de înscriere a sitului
Roºia Montanã în patrimoniul univer-
sal UNESCO, preluarea vilei Florica,
ce a aparþinut familiei liberale Brãtia-
nu, ºi reabilitarea mãnãstirii Putna. În
schimb, Lucian Bode – ministrul pro-
pus pentru Transporturi ºi Ionuþ Stroe
– cel propus pentru ºefia Ministerului
Tineretului ºi Sportului au obþinut aviz
favorabil din partea colegilor din Par-
lament.

Lucian Bode, propunerea pentru
funcþia de ministru al Transporturilor,
Infrastructurii ºi Comunicaþiilor, fost
preºedinte al Comisiei pentru Tran-
sporturi din Camera Deputaþilor a fost
avizat pozitiv de colegii sãi din comi-
siile reunite – cu 22 de voturi pentru,
din 33 exprimate.

GEORGE MARINESCU
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E
pidemia de coronavirus
scoate la ivealã toate slãbi-
ciunile lumii moderne. În
multe zone economia scâr-
þâie, transporturile aeriene
au probleme, turismul nu
mai este o bucurie, compe-

tiþiile sportive sunt amânate sau anula-
te. Cu toate acestea, cel puþin la noi,
dacã urmãrim reþelele de socializare,
foarte mulþi medici nu se feresc sã
scrie negru pe alb cã acest coronavirus
nu este mai periculos decât o gripã se-
zonierã, ba din contrã. Firesc apar
întrebari, nu existã un dialog între me-
dici ºi autoritãþi? Cine întreþine isteria?
Greu de rãspuns, dar cu certitudine

problema devine tot mai serioasã de la
o zi la alta.

Uniunea Europeanã analizeazã mã-
suri de protejare a economiei de im-
pactul epidemiei de coronavirus, dupã
ce riscul sanitar din Europa a fost ridi-
cat la înalt, în urma rãspândirii virusu-
lui în majoritatea þãrilor din blocul co-
munitar. Declanºarea bruscã a epide-
miei în Europa, de la jumãtatea lunii
februarie, împinge þãrile UE sã îºi co-
ordoneze reacþiile economice ºi în sec-
torul sãnãtãþii. ”UE este pregãtitã sã se
foloseascã de toate opþiunile de poli-
tici disponibile dacã ºi când va fi nevo-
ie pentru a ne proteja creºterea”, a de-
clarat, într-o conferinþã de presã, co-

misarul pentru Economie, Paolo Gen-
tiloni. Gentiloni a menþionat transpor-
turile, turismul ºi industria auto între
sectoarele cele mai afectate. Vice-
preºedintele Bãncii Centrale Europe-
ne, Luis de Guindos, a spus cã BCE
este pregãtitã sã ajute, dar cã guverne-
le trebuie sã fie în prima linie de apãra-
re: ”Politica fiscalã ar trebui sã fie
principalul instrument care este folosit
ca reacþie în aceastã situaþie. Reacþia
noastrã trebuie sã fie calmã...ºi pru-
dentã”. Ieri, miniºtrii de Finanþe din
UE au discutat mãsuri imediate, la ni-
vel naþional, pentru reducerea riscurile
unei crize economice. Potrivit lui Gen-
tiloni guvernele ”pot susþine sistemele

de sãnãtate, asigura lichiditãþi pentru
firme ºi asigura poate eºalonarea plãþii
datoriilor, în faþa riscurilor de ºomaj”.
Se preconizeazã luarea unor mãsuri
extraordinare similare celor adoptate
pentru combaterea crizei financiare
globale din 2008. Atunci, UE a intru-
dus derogãri temporare de la regle-
mentãrile referitoare la subvenþii, care
au permis statelor membre sã îºi susþi-
nã economiile mai liber. În februarie,
Germania a renunþat la opoziþia sa tra-
diþionalã faþã de creºterea investiþiilor
la nivelul zonei euro, pe fondul creºte-
rii îngrijorãrilor provocate de o înceti-
nire a activitãþilor economice. Germa-
nia ºi Franþa monitorizeazã îndeaproa-

pe rãspândirea coronavirusului, a de-
clarat ministrul german de Finanþe
Olaf Scholz, dupã discuþii avute cu
omologul sã francez Bruno Le Maire,
adãugând cã Berlinul ºi Parisul sunt
pregãtite sã ia mãsuri decsive dacã va
fi necesar. ”Am discutat o întreagã
gamã de probleme europene ºi, desi-
gur, efectele coronavirusului în þãrile
noastre”, a afirmat Scholz dupã discu-
þiile care au avul loc la Berlin. Scholz a
adãugat: ”Momitorizãm îndeaproape
situaþia ºi vom lua mãsuri decisive
dacã va fi necesar”.

OCTAVIAN DAN
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Am intrat în procedura de
deficit excesiv
l Cîþu: “Tot ceea ce am negociat cu CE a fost acceptat”

Am intrat în procedura de deficit
excesiv, dupã cum a anunþat, ieri, Co-
misia Europeanã, context în care Flo-
rin Cîþu, ministrul interimar al Finan-
þelor ºi premier desemnat, a precizat cã
avem un plan sustenabil ºi credibil de
reducere a deficitului.

Oficialul a subliniat: “Astãzi (n.r.
ieri), Comisia Europeanã a publicat
trei documente ºi a fãcut un anunþ, dar
pe care dumneavoastrã deja îl ºtiaþi, o
informaþie pe care deja o aveaþi: înce-
pe procedura de deficit excesiv pentru
România. Este foarte bine sã ºtiþi ade-
vãrul despre aceastã informaþie de la
ministrul Finanþelor Publice al Rom-
âniei. Am negociat cu Comisia Euro-
peanã în ultimele trei luni de zile ºi tre-
buie sã ºtiþi cã tot ceea ce am negociat
a fost acceptat. România are un plan de
reducere a deficitului sustenabil ºi cre-
dibil, acceptat în totalitate de Comisia
Europeanã, ceea ce înseamnã cã cei de
la Comisia Europeanã, experþii, au
încredere în acest Guvern. Aºa cum
v-am promis, facem lucruri bune pentru
România”.

Comisia Europeanã a publicat, ieri,

trei documente privind declanºarea
procedurii de deficit excesiv la adresa
României. Pachetul cuprinde opinia
Comisiei privind constatarea deficitu-
lui excesiv, propunerea de decizie a
Consiliului Uniunii Europene privind
existenþa unui deficit excesiv ºi cea de
recomandare a Consiliului privind
mãsurile de corectare a deficitului,
aratã un comunicat al MFP.

Florin Cîþu a declarat: ”Propunerea
Comisiei Europene este în linie cu

strategia fiscal-bugetarã a României în
care ne angajãm sã avem o scãdere
gradualã a deficitului bugetar (n.r.
structural), de la 3,8% din PIB în 2019
la 3,4 % din PIB în 2021. În discuþiile
cu reprezentanþii Comisiei Europene
am subliniat angajamentul ferm al gu-
vernului României pentru o politicã fi-
scalã responsabilã ºi sustenabilã, dar ºi
faptul cã reducerea deficitului ar trebui
sã se facã într-o manierã care sã nu
punã în pericol creºterea economicã”.

Propunerea de recomandare a Con-
siliului Uniunii Europene urmeazã sã
fie discutatã ºi adoptatã în reuniunea
Consiliului Afaceri Economice ºi Fi-
nanciare (ECOFIN) din 17 martie a.c.
Conform propunerii, Consiliul UE îi
recomandã României sã întreprindã
mãsuri pentru ieºirea din procedura de
deficit excesiv pânã în 2022, traiecto-
ria de ajustare fiind de 3,6% pentru
2020, 3,4% pentru 2021 ºi 2,8%
pentru 2022, potrivit comunicatului
citat.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Federal Reserve mai poate
“injecta” doar panicã pe
pieþele financiare?

Ce face un bancher central atunci
când pieþele, sau ceea ce a mai rãmas
din ele dupã mai bine de 10 ani de dis-

trugere sistematicã, în-
cep sã se îndoiascã de
omnipotenþa sa ºi aleg
varianta impotenþei?

Creºte necontrolat
miza în speranþa cã a
mai rãmas pe undeva
ceva “spirit animalic”
care sã poatã fi trezit.

În faþa reducerii neaºteptate a
dobânzii de politicã monetarã din Sta-
tele Unite, cu 0,5 puncte procentuale,
pânã la 1% - 1,25%, bursele au reacþio-
nat, iniþial, printr-o creºtere acceleratã.
Aceasta a venit dupã avansul record al
indicelui Dow Jones, de peste 1.200 de
puncte, din prima zi de tranzacþionare
a sãptãmânii.

Miracolul ºi speranþa au durat doar
câteva minute, dupã care indicele a
evoluat într-un interval de circa 1.400
de puncte, între 25.706 ºi 27.084, iar
închiderea s-a realizat la un nivel cu
aproape 3% sub cel al zilei precedente

(vezi graficul 1).
Evoluþia ulterioarã a cotaþiilor futu-

res pentru Dow Jones, care au înregis-
trat creºteri de peste 700 de puncte, a
fost explicatã, printre altele, prin re-
zultatul bun obþinut de fostul vice-
preºedinte Joe Biden în alegerile
primare ale Partidului Democrat.

În loc de speranþã, Fed-ul se pare cã
a “injectat” panicã pe piaþã, conform
unor opinii ale traderilor ºi analiºtilor.
Bloomberg scrie cã “magia reducerii

dobânzilor nu funcþioneazã asupra
pieþelor care se ajusteazã realitãþii
economice”.

Larry Summers, profesor la Univer-
sitatea Harvard ºi fost secretar al Tre-
zoreriei SUA, susþine pe contul sãu de
Twitter cã “Federal Reserve are muni-
þie limitatã cu dobânzile la un nivel aºa
de scãzut”, iar “coronavirusul nu este
vindecat de dobânzi ºi acestea nici nu
reparã lanþurile de aprovizionare”.
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