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1 martie

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8744 RON, potrivit BNR.

ü Banca Naþionalã a României (BNR)
anunþã cã, la data de 28 februarie 2021,
rezervele valutare constituite la aceastã
instituþie se situau la 35,139 miliarde de
euro, faþã de 37,454 miliarde de euro la
31 ianuarie 2021. Nivelul rezervei de aur
s-a menþinut la 103,6 tone, cu o valoare
de 4,853 miliarde de euro.

ü Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur) erau, la 28 februarie
2021, de 39,992 miliarde de euro, faþã de 42,559 miliarde de euro la 31 ianuarie
2021.

2 martie

ü Parlamentul adoptã Legea bugetului
de stat pe 2021 în forma propusã de Gu-
vern, fiind respinse toate amendamentele
opoziþiei. Bugetul prevede venituri de
173,7 miliarde de lei, cheltuieli de 326,4
miliarde lei credite de angajament ºi de
peste 261 miliarde lei credite bugetare,
cu un deficit de 87,34 miliarde lei.

3 martie

ü Curtea Constituþionalã respinge, ca
neîntemeiatã, o obiecþie formulatã de 51
de deputaþi aparþinând Grupului Parla-
mentar al Uniunii Salvaþi România, Gru-
pului Parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România, precum ºi neafi-
liaþi, constatând cã legea pentru modifi-
carea ºi completarea Legii camerelor de
comerþ din România nr.335/2007 este

constituþionalã în raport cu criticile formulate. Prin legea respectivã, toate terenu-
rile care se aflã în concesiunea Camerei de Comerþ ºi Industrie a României ºi pe
care aceasta a construit clãdiri, vor fi transmise gratuit din proprietatea statului în
proprietatea CCIR.

ü Tribunalul Bucureºti respinge definitiv solicitarea de redeschidere a dosarului
”10 august” de cãtre DIICOT, cauzã penalã deschisã în urma violenþelor care au
avut loc între Jandarmerie ºi protestatarii din Piaþa Victoriei (Bucureºti) în 10 au-
gust 2018.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,0341 lei, con-
form BNR.

4 martie

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,3880 lei, conform BNR.

5 martie

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 223,0612 lei, potrivit BNR.

9 martie

ü Eurostat anunþã cã economia Româ-
niei a crescut cu 4,8% în trimestrul al pa-
trulea al anului trecut, în comparaþie cu
trimestrul al treilea, aceasta fiind cea mai
mare creºtere a PIB înregistratã de un stat
membru al Uniunii Europene în ultimele
trei luni din 2020.

10 martie

ü Guvernul aprobã propunerea Comite-
tului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã
(CNSU) privind prelungirea cu încã 30
de zile a stãrii de alertã, începând din 14
martie.

ü Guvernul aprobã prelungirea progra-
mului IMM Invest pentru anul în curs,
dar ºi iniþierea unui subprogram destinat

fermierilor: Agro IMM Invest.

ü PSD depune la Senat moþiunea simplã împotriva ministrului Economiei, Clau-
diu Nãsui, intitulatã ”O Românie în agonie cu Nãsui la Economie”.

14 martie

ü Intrã în vigoare prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul þãrii noastre, respectiv
restricþionarea deplasãrii în afara locuinþei între orele 22:00 ºi 05:00, faþã de orele
23:00 ºi 05:00, anterior.

15 martie

ü Consiliul de administraþie al BNR ho-
tãrãºte menþinerea ratei dobânzii de poli-
ticã monetarã la nivelul de 1,25%; menþi-
nerea ratei dobânzii pentru facilitatea de
depozit la 0,75% pe an ºi a ratei dobânzii
aferente facilitãþii de creditare (Lom-
bard) la 1,75%; pãstrarea nivelurilor ra-
telor rezervelor minime obligatorii pen-

tru pasivele în lei ºi în valutã ale instituþiilor de credit.

16 martie

ü Senatul dezbãte moþiunea simplã de-
pusã de PSD împotriva lui Claudiu Nã-
sui, ministrul Economiei, respingând-o.
ü BNR anunþã cã, în luna ianuarie 2021,
contul curent al balanþei de plãþi a înregi-
strat un deficit de 239 de milioane de
euro, comparativ cu 377 de milioane de
euro în ianuarie 2020. În structura ace-

stuia, balanþa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 de milioane de euro,
balanþa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 226 de milioane de euro,
balanþa veniturilor primare ºi-a redus excedentul cu 31 de milioane de euro, iar cea
a veniturilor secundare a avut un deficit mai mare cu 113 milioane de euro.

17 martie

ü GuvernulaprobãOUGprincarecompaniilechinezeºti controlate de autoritãþile de la
Beijing sunt excluse din licitaþiile privind lucrãrile de infrastructurãpublicã. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

Acuzaþii de pãgubire a investitorilor
SIF4, Covid 19 - valul 3, proteste
nocturne ignorând restricþiile

A
probarea bugetului de
stat, valul al treilea al
pandemiei, noi restricþii
de circulaþie, greva spon-
tanã la metrou ºi prote-
stele împotriva mãsurilor
impuse de guvern consti-
tuie coordonatele celei

mai furtunoase luni de la începutul anu-
lui 2021 ºi pânã acum. Dacã martie a
început cu o luptã politicã încinsã în Par-
lament privind bugetul de stat, a treia
lunã a anului s-a încheiat sub semnul ce-
lor douã tipuri de protest – unul sindical
ºi altul civic, ambele în afara legii
55/2020 privind starea de alertã. În tot
acest timp, numãrul cazurilor noi de in-
fectare a crescut constant. În 16 martie a
fost consemnatã prima trecere din acest

an a pragului de 6000 de infectãri în 24
de ore (6118), pentru ca vârful sã fie atins
în 25 martie – cu 6651 de cazuri - ºi fina-
lul lunii sã ne gãseascã aproape de pragul
din 16 martie – 6115 cazuri în 31 martie.
Aceastã situaþie a dus la creºterea numã-
rului de pacienþi în secþiile ATI, care, în
ultima zi a lunii trecute, nu mai aveau ni-
ciun pat disponibil pentru bolnavii de
Covid-19, ºi la adoptarea de noi restricþii
de circulaþie de cãtre Guvern, în ciuda
celor aproape 2 milioane de cetãþeni care
deja au fost vaccinaþi cu minim o dozã în
primele trei luni ale anului curent.

Buget adoptat de mãrþiºor

În primele douã zile ale lunii martie,
plenul Parlamentului a dezbãtut, pe repe-

de-înainte, legea bugetului de stat ºi le-
gea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
În urma dezbaterilor care s-au întins, în 1
martie, dincolo de miezul nopþii, în 2
martie Parlamentul a adoptat proiectul
legii bugetului de stat pentru acest an, la
limitã, cu 234 voturi “pentru” ºi 170 vo-
turi “împotrivã”, adicã exact numãrul de
voturi necesare pentru adoptarea respec-
tivului act normativ. Dacã ar fi lipsit din
salã unul dintre parlamentarii PNL,
USR-PLUS sau UDMR, legea bugetului
de stat nu ar fi trecut de Parlament. Parla-
mentarii puterii au respins cele 3466 de
amendamente depuse de opoziþia
politicã la legea bugetului de stat.

Conform actului normativ adoptat de
Parlament, bugetul de stat are venituri în
sumã de 173,7 miliarde lei, cheltuieli în

sumã de 326,4 miliarde lei credite de an-
gajament ºi în sumã de puþin peste 261
miliarde lei credite bugetare, cu un defi-
cit de 87,34 miliarde lei. La nivel conso-
lidat, deficitul este estimat la 7,16% din
Produsul Intern Brut (pe cash) în acest
an, în condiþiile unor venituri repre-
zentând 32,67% din PIB, respectiv 364,9
miliarde de lei, ºi ale unor cheltuieli de
39,84% din PIB, respectiv 444,9 miliar-
de de lei. Bugetul de stat este configurat
pe un cadru economic cu o creºtere de
4,31% prevãzutã pentru anul 2021

Bugetul de stat alocã aproape 62 mi-
liarde lei pentru investiþii ºi 90,08 miliar-
de lei pentru plata pensiilor.

GEORGE MARINESCU
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