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VACCINUL ROMÂNESC ANTI-COVID - O ILUZIE?

Curtea de Conturi: “OncoGen
ºi Spitalul Pius Brânzeu nu au
respectat contractul de finanþare”
l Inspectorii Camerei de Conturi Timiº, obstrucþionaþi de conducerea OncoGen în desfãºurarea activitãþii de auditlVirgil Pãunescu,
directorul proiectului Decode, a refuzat sã punã la dispoziþia inspectorilor Curþii de Conturi documentele solicitate ºi nu a rãspuns la
niciuna dintre întrebãrile formulate de inspectorii Camerei de Conturi Timiºl Conform acestora, proiectul Decode e încã în derulare,
dar nu le-a fost prezentatã nicio dovadã cu privire la existenþa vreunui vaccin experimental sau a stadiului cercetãrilor

O
rizontul pentru realizarea
vaccinului românesc anti-
Covid pare a fi unul înde-
pãrtat pentru cei care
aºteaptã rezultatele cer-
cetãrii efectuate de spe-
cialiºtii Centrului Onco-

Gen din cadrul Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Pius Brânzeu din
Timiºoara în colaborare cu cei de la
Institutul Cantacuzino din Capitalã. ªi
aceasta, nu din cauza declaraþiei recen-
te a lui Virgil Pãunescu, directorul pro-

iectului DECODE, care afirma cã nu
avem un vaccin românesc anti-Covid
pentru cã lipseºte o decizie politice.

“În loc de colaborare am avut parte de
competiþie. Lumea nu s-a îngrãmãdit la
noi (n.red. - sã cumpere vaccinul), Rom-
ânia nu a vrut sã joace niciun rol în acea-
stã competiþie. Cuba a ieºit cu douã vac-
cinuri, pentru cã au vrut sã iasã pe piaþã,
sã arate cã sunt o putere tehnologicã”, a
declarat Virgil Pãunescu, vicepreºedin-
tele Academiei de ªtiinþe Medicale ºi co-
ordonatorul Centrului OncoGen, joia

trecutã, în cadrul unei mese rotunde onli-
ne cu tema „Progresul ºtiinþific ºi tehno-
logic în dezvoltarea de vaccinuri împo-
triva coronavirusurilor (SARS -CoV-2).
Experienþa pandemiei de COVID-19”.

Declaraþia de mai sus nu ar avea aco-
perire în realitate, aºa cum reiese din ra-
portul de audit financiar întocmit de in-
spectorii Camerei de Conturi Timiº, enti-
tate ce reprezintã structura în teritoriu a
Curþii de Conturi a României.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

PREMIERUL CERE ANCHETAREA CAZULUI CITY INSURANCE:

“Sã vedem ce a fãcut ASF în ultimii ani de zile”
lOUG care îmbunãtãþeºte reglementãrile privind
despãgubirea asiguraþilor, aprobatã în Guvern

P
remierul Florin Cîþu a cerut, ieri,
anchetarea cazului City Insuran-
ce. Oficialul a declarat, dupã
ºedinþa de Guvern: “Vreau sã ne

asigurãm cã toþi cei care au fost pãgubiþi
sã nu sufere de pe urma acestui faliment.
În ºedinþa de guvern am cerut mai multe
anchete, pentru cã aceastã companie a
fost auditatã ani de zile. Mi se pare greu
de crezut cã auditorii nu au vãzut nimic
pânã acum. Este totuºi o companie care
avea o cotã importantã din piaþã. Aº vrea
sã ne uitãm în urmã ºi sã vedem ce a fãcut
reglementatorul, sã vedem ce a fãcut
ASF în ultimii ani de zile, sã vedem rapo-
artele. Aº vrea sã vedem ce controale a
fãcut ANAF în ultimii ani ºi cu ce rezul-
tate la compania respectivã. Vom avea
informaþiile în perioada urmãtoare. Nu

avem alte pârghii sã intervenim, pentru
cã ASF este în subordinea Parlamentului.
Mã aºtept sã vãd o comisie de anchetã,
dupã ce conducerile celor douã Camere
ale Parlamentului vor termina cu demer-
surile privind moþiunea de cenzurã”,.

Întrebat dacã nu cumva ASF ar trebui
curãþatã de angajaþii pe pile politice, ºeful
Guvernului a spus: “Reglementarea este
un domeniu complicat. Un act normativ
ar trebui sã fie la nivelul Parlamentului,
dar profesionalizarea trebuie fãcutã la toþi
reglementatorii din România pentru cã
vedem cã aceste situaþii se repetã. Dupã
modul cum au fost fãcute numirile prece-
dente ale profesioniºtilor la ASF, rezulta-
tul acesta nu îi surprinde pe români”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

DACÃ SE VA DOVEDI CÃ PARLAMENTUL A GREªIT

Isãrescu, posibil sã
scape de dosarul de
colaborator al Securitãþii
l CCR va analiza speþa pe 30 septembrie

O
eroare din procesul legislativ

este posibil sã-i aducã guverna-
torului BNR Mugur Isãrescu
închiderea dosarului de colabo-

rator al Securitãþii, aflat pe rolul Curþii
de Apel Bucureºti, scrie g4media.ro.
Prin intermediul avocatului sãu, fostul
preºedinte PNL Valeriu Stoica, Isãrescu
a sesizat Curtea Constituþionalã despre
faptul cã o modificare de lege din 2019,
care a permis reluarea verificãrilor în ca-
zul sãu, a fost adoptatã cu încãlcarea
principiului bicameralismului.

În mod concret, modificarea respecti-
vã a urmat traseul Camera Deputaþilor ÷

Senat dar, susþine Isãrescu, ar fi trebuit ca
lucrurile sã stea invers. Pe data de 30 sep-
tembrie, Curtea Constituþionalã va anali-
za sesizarea ºi, în cazul în care o va admi-
te, modificarea de lege va deveni necon-
stituþionalã, iar acþiunea Consiliului Na-
þional pentru Studierea Arhivelor Securi-
tãþii (CNSAS) prin care se cere constata-
rea calitãþii de colaborator al lui Isãrescu
va fi respinsã.

O sursã din cadrul CNSAS a declarat
pentru publicaþia citatã cã guvernatorul
“va fi «albit» la masa verde a CCR, fãrã
probleme”. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

Australia îºi
întãreºte
alianþa cu
America
împotriva
Chinei
pentru a se
apãra de
Statele Unite

Un nou parteneriat de securitate între
Statele Unite, Marea Britanie ºi Austra-
lia a fost anunþat recent. “Þinta” acordu-
lui, pe care nu o ascunde nimeni, este

contracararea “ atitudi-
nii agresive” a Chinei.

Cunoscut sub nume-
le AUKUS, acordul in-
clude un element major,
respectiv dotarea forþe-
lor armate australiene cu
submarine cu propulsie
nuclearã, ºi are deja
“victime colaterale”

deosebit de furioase.
În acest caz este vorba despre Franþa,

care avea un acord de furnizare a unui
numãr semnificativ de submarine Au-
straliei, cu o valoare de multe zeci de mi-
liarde de dolari.

Contractul a fost rupt. Ministrul de
externe Jean-Yves Le Drian a comparat
decizia autoritãþilor de la Antipozi cu “un
cuþit înfipt în spate”, iar apoi anularea
acordului a fost descrisã drept “o decizie
unilateralã, brutalã ºi impredictibilã”.
Mai mult, acordul se pare cã a fost nego-
ciat chiar la întâlnirea la nivel înalt G7
din varã ºi a fost þinut secret faþã de
preºedintele Macron, dupã cum scrie
presa din SUA ºi Marea Britanie.

Pe fondul unei crize de isterie demne
de Bubulina lui Zorba, Franþa ºi-a reche-
mat ambasadorii din SUA ºi Australia
pentru consultãri.

De ce nu a fost rechemat ºi ambasado-
rul Franþei din Marea Britanie? Conform
unor surse guvernamentale citate de Le
Monde, decizia s-a dorit a fi un afront pen-
tru “a ilustra irelevanþa Marii Britanii”.

Dar ce ar mai putea fi discutat? Cât de
mare este gradul de irelevanþã pe care
trebuie sã-l accepte cu “bucurie” Franþa?

Presa din Germania a scris cã Franþa
a fost umilitã ºi a primit “o lecþie brutalã
de geopoliticã”, în condiþiile în care îi
lipseºte o putere militarã globalã, iar co-
tidianul Die Welt scrie, nici mai mult
nici mai puþin, cã acordul AUKUS re-
prezintã o declaraþie de rãzboi a
preºedintelui Biden faþã de UE ºi o pal-
mã peste faþa Franþei.

Analistul militar Andrei Martianov,
autorul cãrþilor “Losing Military Supre-
macy: The Myopia of American Strategic
Planning” ºi “The Revolution in Military
Affairs” considerã cã acordul dintre SUA,
Australia ºi Marea Britanie aratã “adevã-
ratul statut al Franþei, acela de cãþel de
companie al Americii” ºi condiþia de “pu-
tere regionalã”, tot mai departe de vremu-
rile lui Charles de Gaulle, în care avea o
politicã externã independentã.

(continuare în pagina 12)

V
estea cã cercetãtorii din þara noastrã lucreazã la un vaccin românesc anti-Covid 19 a fost una care
a intrat în atenþia ziarului BURSA încã de la primele informaþii în legãturã cu acest demers. Încre-
zãtori în aceastã iniþiativã româneascã ºi din dorinþa de a ne informa cititorii, am realizat un am-
plu material referitor la colaborarea dintre Centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeþean

de Urgenþã Pius Brânzeu, din Timiºoara, ºi Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militarã
Cantacuzino, din Capitalã, cu finanþarea de 3,5 milioane lei acordatã anul trecut de guvernul Orban pen-
tru realizarea vaccinului românesc ce urma sã iasã în piaþã în 5 decembrie 2021. În materialul "Vaccinul
românesc anti-Covid, în faza de testare pe cobai" (https://www.bursa.ro/vaccinul-romanesc-anti-co-
vid-in-faza-de-testare-pe-cobai-80779249), publicat în ediþia din 22 aprilie, am prezentat munca echipei
medicale ºi cercetãtorilor în vederea realizãrii acestui vaccin, precum ºi rezultatele obþinute, atât din
prisma directorului proiectului Decode, Virgil Pãunescu, cât ºi din prisma cercetãtorilor de la Institutul
Cantacuzino. Printre comentariile postate la articolul din BURSA au fost ºi voci care au acuzat de neseriozi-
tate echipa de specialiºti din cadrul OncoGen. Întrucât la data respectivã nu aveam dovezi în acest sens,
am cãutat sã vedem ce se întâmplã în realitate cu proiectul Decode. Din pãcate, se pare cã lucrurile sunt
departe de a ajunge la un rezultat favorabil, conform raportului Curþii de Control întocmit în aceastã pri-
mãvarã la SCJU Pius Brânzeu ºi, implicit, la Centrul OncoGen, raport care a intrat în posesia ziarului BURSA
în urma solicitãrilor noastre repetate cãtre instituþia publicã de audit financiar.

CÃLIN

RECHEA

CHEMATÃ SÃ DEA EXPLICAÞII DESPRE
PRÃBUªIREA CITY INSURANCE

ConducereaASFnus-aprezentat
la audierile din Senat
l ASF spune cã solicitarea Comisiei economice din Senat a
fost prea din scurt ºi cã reprezentanþii instituþiei vor fi prezenþi
sãptãmâna viitoare în Comisiile reunite de buget-finanþe
l ASF este chematã sã ia mãsuri cu caracter urgent în
contextul actual al pieþei asigurãrilor, aratã reprezentanþii
instituþiei de reglementare

Conducerea Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) nu s-a prezentat, ieri,
la audierile din Senat, unde a fost chematã sã ofere Parlamentului primele explicaþii
despre prãbuºirea City Insurance. Conducerea ASF a fost convocatã de marþi pentru
miercuri, în Comisia economicã a Senatului condusã de preºedintele Silvia Dinicã
de la USRPLUS ºi vicepreºedintele Daniel Zamfir de la PSD. (M.G.)

(continuare în pagina 9)

Vizita lui Klaus Iohannis la Institutul OncoGen - fotografie procesatã de MAKE


