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O
coincidenþã stranie, aºa

cum se întâmplã uneori în
Istorie, a fãcut ca la 30 de
ani diferenþã sã asistãm la
derularea aceluiaºi con-
flict instituþional între
prezidenþialist ºi guver-

namentalism: pe 25 septembrie 1991
Petre Roman, prim ministrul Rom-
âniei, era demis în urma celei de a patra
mineriade (24-29 septembrie 1991). ªi
tot pe 25 septembrie, de data aceasta
2021 ambiþiile guvernamen-
taliste ale lui Ludovic Orban
au fost anulate de intervenþia
directã a preºedintelui Iohan-
nis la congresul PNL.

Fãrã prezenþa preºedinte-
lui Iohannis la congresul
PNL - altfel, o prezenþã ri-
scantã, atât din perspectiva
epidemiologicã, cât ºi politi-
cã – nu este sigur cã Florin Cîþu ar fi
reuºit sã câºtige cu o diferenþã de 20%
poziþia de preºedinte de partid. Pre-
zenþa preºedintelui a întãrit candidatu-
ra prim ministrului, mai ales în faþa
acelor delegaþi care erau oscilanþi,
dar i-a fragilizat mandatul de ºef de
partid. Pentru cã acum Florin Cîþu
pare sã fi devenit preºedintele de par-
tid mai ales pentru cã a fost investit
simbolic de preºedintele României.
Ca urmare, spaþiul de manevrã a lui
Florin Cîþu, atât ca preºedinte de par-
tid cât ºi ca prim ministru va fi limitat.
Probabil cã în acest fel preºedintele
Klaus Iohannis sperã sã-ºi refacã in-
fluenþa în partid la nivelul dinainte de
2017 când, odatã cu alegerea lui Lu-
dovic Orban, autoritatea sa asupra
partidului s-a diminuat, cât ºi în ra-
port cu guvernul. Dacã în 2017
preºedintele era obligat de contextul
politic intern ºi internaþional sã treacã
în defensivã în faþa atacului PSD ºi a

instituþiilor subordonate lui Liviu
Dragnea, acum poate influenþa gu-
vernarea ºi sperã sã poatã lãsa o
moºtenire instituþionalã celui ce-i va
urma la conducerea statului.

Probabil, în viziunea preºedintelui
Iohannis partidul ar trebuie sã devinã un
instrument de tracþiune în aceastã direc-
þie, iar o arhitecturã bipartidistã a siste-
mului de partide ar fi cea mai adecvatã
pentru a permite realizarea acestor dezi-
derate. Tocmai de aceea USR-Plus,

dacã nu se adapteazã contextului
de dupã alegerea lui Florin Cîþu
preºedinte de partid ºi nu capitu-
leazã, va fi exclus de la guverna-
re. În aceastã ecuaþie, PSD devine
un partener indirect de guvernare,
dar, spre deosebire de perioada
2007-2008, când s-a mai aflat în
aceastã situaþie, poziþiile sale sunt
mult mai stabile. Nu va mai fi vor-

ba deci de o coaliþie împotriva preºedin-
telui, ca atunci, ci de o poziþionare favo-
rabilã înaintea scrutinelor din 2024, dar
ºi o simplificare a sistemului de partide
prin eliminarea sau izolarea partidelor
anti-sistem.

Dar, dincolo de spectacolul unei
competiþii interne distorsionate, PNL
iese slãbit din luptele interne. Imaginea
lui Florin Cîþu ºi a noii conduceri pare
compromisã din start, iar posibila – ba
chiar probabila - rãfuialã cu Ludovic
Orban ºi susþinãtorii sãi nu va face decât
sã întãreascã convingerea publicã cã
PNL a devenit un al doilea PDL: un par-
tid prezidenþial dependent. Ori, un astfel
de partid îºi pierde capacitate de adapta-
re. Exerciþiul puterii nu este suficient
pentru a face un partid rezilient. Iar influ-
enþa vechilor pedeliºti în tabãra Cîþu, in-
clusiv în organizarea congresului, întã-
reºte imaginea de partid predator.

(continuare în pagina 3)

Comerþul global scade pe
fondul declinului schimburilor
comerciale ale Chinei

D
inamica negativã a comerþului
global s-a accentuat în iulie
2021, conform ultimu-
lui raport World Trade

Monitor, publicat de institutul
olandez CPB (www.cpb.nl).

Creºterea anualã a indicelui
total s-a temperat pânã la 9,8%,
de la 15,8% în luna precedentã,
pe fondul unei scãderi lunare de
0,9%, dupã o creºtere de 0,7% în
luna anterioarã. Importurile
ºi-au temperat creºterea anualã pânã la
10,5%, de la 16,1%, pe fondul unei scã-

deri lunare de 1,1%, iar exporturile ºi-au
temperat creºterea anualã pânã la 9,2%,

de la 15,5%, în condiþiile unei scã-
deri lunare de 0,8%.

Astfel, impulsul comerþului
global, definit ca dinamicã a volu-
mului schimburilor comerciale
pentru un interval de trei luni
comparativ cu cele trei luni ante-
rioare, a intrat în teritoriul nega-
tiv pentru prima datã de la de-
clanºarea pandemiei de Co-

vid-19 (vezi graficul 1).
(continuare în pagina 12)
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China interzice tranzacþiile
cu criptomonede
lAdrian Codirlaºu, vicepreºedinte CFA România:
“Autoritãþile chineze se tem de posibile ieºiri de capital,
cauzate de un posibil faliment al Evergrande”l Isãrescu:
“Bitcoin este un criptoactiv speculativ”l Cotaþiile
criptomonedelor au scãzut puternic dupã anunþul Bãncii
Populare din China

C
hina a interzis, vineri, toate tran-
zacþiile cu criptomonede ºi s-a
angajat sã opreascã minarea ile-
galã a acestora, oferind una din-

tre cele mai puternice lovituri de pânã
acum unei industrii care a crescut în ul-
timii ani la câteva trilioane de dolari,
scrie Bloomberg. Astfel, tranzacþiile le-
gate de criptoactive vor fi considerate
activitãþi financiare ilicite. Aici intrã ºi
serviciile furnizate de bursele off-sho-
re, conform anunþului Bãncii Populare
Chineze, entitatea bancarã centralã din
China.

Adrian Codirlaºu, vicepreºedintele
CFA România, aratã cã “interzicerea
tranzacþiilor cu criptomonede s-a reali-
zat în aceeaºi zi în care Evergrande nu a
plãtit peste 80 de milioane de dolari,

dobânzi scadente la emisiunile de obli-
gaþiuni, situaþie care va genera aversiu-
ne la risc în China ºi nu numai”.

“Evergrande este al doilea cel mai
mare dezvoltator imobiliar din China,
este supra-îndatorat, cu datorii de peste
300 de miliarde de dolari. În China sunt
implementate restricþii la contul de ca-
pital, populaþia neputând face transferu-
ri externe de valutã decât în sume limi-
tate. Ca urmare, în trecut, activele
crypto au fost folosite pentru transferuri
externe de capital, acestea neputând fi
blocate de autoritãþile chineze. În acest
context vãd interzicerea tranzacþiilor
crypto în China.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

URSULA VON DER LEYEN - PRIMA VIZITÃ
ÎN ROMÂNIA

Preºedintele CE vine
la Bucureºti sã ne dea OK-ul
pe PNRR

U
rsula von der Leyen, preºedin-
tele Comisiei Europene, se va
afla astãzi, în vizitã oficialã, la
Bucureºti, pentru a prezenta

evaluarea privind Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR) al
României în cadrul NextGenera-
tionEU.

Înaltul oficial european va fi primit
de preºedintele Klaus Iohannis, la pala-
tul Cotroceni, unde, începând cu ora
16:00, vor avea o întrevedere oficialã.
Vizita preºedintelui Comisiei Europe-
ne va continua cu o întâlnire de lucru, la
Palatul Victoria, unde va discuta cu
premierul Florin Cîþu.

Începând cu ora 17:45, cei trei înalþi
oficiali vor vizita Spitalul Universitar
Bucureºti, obiectiv a cãrui moderniza-
re este cuprinsã în PNRR, în pilonul
privind alocãrile destinate Sãnãtãþii.
La finalul vizitei, cei trei demnitari vor
susþine o conferinþã de presã comunã.

Este prima vizitã oficialã pe care
Ursula von der Leyen o efectueazã în
þara noastrã, de când a devenit
preºedintele Comisiei Europene. Ursu-
la von der Leyen a vizitat ultima datã
România în anul 2015, când deþinea
funcþia de ministru al apãrãrii în Ger-
mania.

România este cea de-a 21-a þarã
care este vizitatã de preºedintele Co-
misiei pentru a da undã verde planuri-
lor naþionale de redresare ºi rezilien-
þã, documentele programatice prin
care statele UE vor putea beneficia de
fondurile aferente Mecanismului de
redresare ºi rezilienþã, elementul cen-
tral de 672,5 miliarde de euro al in-
strumentului temporar de redresare
Next GenerationEU, creat pentru ate-
nuarea impactului economic ºi social
al pandemiei de coronavirus în Euro-
pa. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 3)

N
u vreau sã încep cu
,,v-am spus eu'', dar fal-
sul extras de cont depus
de City Insurance ca sã
acopere falimentul este
o practicã a Autoritãþii
de Supraveghere Finan-

ciarã în cel puþin un litigiu în faþa in-
stanþelor de judecatã. Pretins ,,pãcãli-
tã'' de un extras de cont falsificat în
2017, la rândul ei, funcþionari ASF au
falsificat în perioada 2016-2018 ordine
de platã pretinse ale Autoritãþii, aºa cã,
falimentul City a fost acoperit chiar de
cãtre ASF (de la Miºu Negriþoiu pânã
la Nicu Marcu), cum spuneam în pri-
mul episod, timp de 5 ani, dar ºi într-o
complicitate cu Parchetul.

Dupã primul episod publicat în Ziarul
BURSA în urmã cu o sãptãmânã, Miºu

Negriþoiu a ieºit din
lãptãria lui cu caimac
pentru a confirma pu-
blic ceea ce am arãtat.
Într-o declaraþie pen-
tru hotnews, fostul lu-
crãtor din comerþul
exterior al Securitãþii

de dinainte de 1989, Miºu Negriþoiu (ºi
fost Preºedinte ASF revocat de Parla-
ment în 11 mai 2017), susþine:

,,Pare un faliment acoperit 5 ani
(n.r. 2016-2021, din care un an ºi jumã-
tate chiar el a fost Preºedinte ASF). City

a fost pus sub plan de redresare în

2016, dupã un audit cu Big4, solicitat

de ASF. La ultima ºedinþã de Consiliu

la care am participat (Aprilie 2017),

am decis retragerea autorizaþiei con-

ducerii societãþii ºi am hotãrât desem-

narea unui administrator special

(FGA sau consultant auditor (???)

(...) Dupã ce am plecat eu conducea

ASF-ul primul vicepreºedinte al ASF,

Cornel Coca-Constantinescu. Cand

au adus extrasul de cont, eu nu mai

eram la ASF. (...) Nu ASF a descope-

rit falsul acum, ci auditorul BIG4, cu

ocazia exerciþiului BIG4 solicitat de

EIOPA în 2020''.

În esenþã, Negriþoiu încearcã sã îi
indice ca vinovaþi pe succesori ºi în
principal pe Nicu Marcu, contabilul
de la Ocolul Silvic Calafat ºi actualul
Preºedinte ASF, care ar fi ºtiut încã
din 2020 de fals ºi a ascuns acest lu-
cru, inclusiv Parchetului, pânã în
2021.

Dacã auditorul a descoperit fal-
sul în 2020 ºi a semnalat ASF-ului
(care oricum trebuia sã facã proprii-
le verificãri), atunci Nicu Marcu
trebuie sã se ducã fix la puºcãrie.

Oricum acolo trebuie sã se ducã,
întrucât pânã în martie 2021 a promo-
vat modificãrile legislative privind de-
contarea directã obligatorie, cu scopul
de a oferi de la populaþie ºi nu de la ac-
þionari ,,capital'' grupului de interese
de la City Insurance, astfel încât ei sã
scumpeascã asigurãrile RCA cu pânã
la 20%, iar el sã nu fie deranjat. În fe-
lul acesta, din banii asiguraþilor pã-
gubiþi, Nicu Marcu direcþiona circa
400 de milioane de lei anual cãtre
firma lui Odobescu în care vice-
preºedinte era Max Roessler - ga-
rantat de Miºu Negriþoiu, doar din
aberaþia ,,decontare directã obligato-
rie'', în loc sã oblige City sã aducã ca-
pital.

Iar din februarie 2021 (ºtiind de
fals din 2020, cum zice Negriþoiu) ºi
pânã în septembrie, Nicu Marcu,
cu ºtiinþa falsificãrii extrasului de
cont, a permis societãþii infractoa-
re City Insurance sã emitã poliþe
RCA, pe care le estimez la cel puþin

800 de milioane de lei, la care se
adãugã asigurãri pentru garanþii
de bunã execuþie, transformate
acum în gaurã.

Deci frauda de la City Insurance a
debutat la ASF-ul condus de Miºu
Negriþoiu (Preºedinte ASF din mai
2014 pânã în 11 mai 2017), ale cãrui
preocupãri acolo erau în principal le-
gate de protejarea fructului infracþio-
nal de la Astra Asigurãri ºi nerecupe-
rarea pierderilor de la buget rezultate
din acestã fraudã ºi în subsidiar prote-
jarea celorlalþi rãu platnici din piaþã -
Euroins.

Din martie 2016, Miºu Negriþoiu a
devenit parte ºi la frauda de la City
Insurance (când nu a luat mãsurile
care se impuneau - respectiv admini-
strator special) ºi decisiv din martie
2017, prin aducerea de mânuþã la City
Insurance a ,,investitorului'' Max Ro-
essler.

(continuare în pagina 9)

O adiere
de prezidenþialism

PNL a intrat
în era
Florin Cîþu
l 5000 de delegaþi au
participat la Congresul PNL
organizat la Romexpo, în
condiþiile în care rata de
incidenþã a pandemiei a fost
de 4,1 la mia de locuitori în
Bucureºtil Preºedintele
Klaus Iohannis, rol decisiv
în alegerea lui Florin Cîþu
l Comportamentul de
stadion al fanilor lui Orban
nu l-a ajutat pe fostul
preºedinte al PNLlDupã
înfrângere, Ludovic Orban a
anunþat cã îºi depune
mandatul din funcþia de
preºedinte al Camerei
Deputaþilor ºi cã rupe
parteneriatul cu Klaus
Iohannis

F
lorin Cîþu este noul
preºedinte al Partidului
Naþional Liberal (PNL),
în urma votului celor
5000 de delegaþi care au
participat sâmbãtã, la
Romexpo, la Congresul

formaþiunii politice respective,
deºi în Bucureºti rata de incidenþã a
pandemiei Covid-19 a fost de 4,1 la
mia de locuitori, pentru ca a doua
zi, în timpul ºedinþei Consiliului
Naþional sã urce la 4,35 la mie.

Cu 2848 de voturi (60%) faþã de
cele 1898 (40%) voturi obþinute de
Ludovic Orban, Florin Cîþu a obþinut
o victorie confortabilã în lupta pen-
tru ºefia PNL în ciuda tensiunilor de
dinainte ºi din timpul Congresului
dintre cele douã tabere liberale. Re-
zultatul votului din interiorul PNL a
contrazis toate sondajele de opinie
fãcute în ultimele zile în mass-media
cu privire la cine va fi noul preºedin-
te al partidului. Inclusiv cititorii zia-
rului BURSA l-au creditat cu 64%
pe Ludovic Orban drept nou
preºedinte al liberalilor, faþã de nu-
mai 36% obþinute de premierul Flo-
rin Cîþu din partea acestora.

Cert este cã voinþa delegaþilor li-
berali a fost clarã, iar Florin Cîþu este
noul preºedinte al PNL.

„Acest vot mã onoreazã ºi mã res-
ponsabilizeazã. În acelaºi timp, tre-
buie sã fiu sincer ºi sã vã spun cã nu
mã surprinde alegerea dummneavoa-
strã, pentru cã am spus din primul
moment cã echipa câºtigãtoare e sin-
gura soluþie pentru PNL. În acelaºi
timp, vã promit cã voi fi preºedintele
liberalilor, indiferent pentru cine aþi
votat astãzi. De astãzi suntem un par-
tid unit ºi vom folosi toate resursele
împotriva adversarului nostru politic,
PSD." (George Marinescu)

(continuare în pagina 3)

Preºedintele ASF de la unitatea
,,cu caimac'', Miºu Negriþoiu, aratã

cu degetul spre Preºedintele ASF de la
unitatea ,,ocolul silvic'', Nicu Marcu.

Parchetul sã îi salte. Parlamentul
sã îl revoce ºi pe Nicu Marcu (II)

RADU
SOVIANI

CRISTIAN
PÎRVULESCU

LIBERALII SI-AU SCHIMBAT PRESEDINTELE


