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Moneda
Turciei, tot
mai slabã:
un nou
minim
istoric faþã
de dolar
l De la începutul anului,
lira turceascã s-a depreciat
cu 48% faþã de moneda
americanã l Evoluþia lirei
turceºti- cea mai rea din
2021, în rândul valutelor
principale urmãrite de
Bloomberg l Mii de oameni
protesteazã în Turcia
ira turceascã a coborât, ieri, sub
pragul de 14 lire/dolar, din cauza
temerilor legate de presiunile
exercitate de preºedintele þãrii,
Recep Tayyip Erdogan, pentru reducerea costului creditului, care vor determina banca centralã sã micºoreze din nou
dobânda-cheie în reuniunea de politicã
monetarã programatã pentru joi, 16 decembrie.
Ieri dimineaþã, lira turceascã s-a depreciat cu 4,2% în raport cu dolarul,
ajungând la un minim istoric de 14,4741
unitãþi/dolar în jurul orei locale 10:09.
De la începutul anului pânã în prezent,
moneda turceascã a pierdut 48% comparativ cu dolarul american. Evoluþia lirei
turceºti a fost cea mai rea din 2021, în
rândul valutelor principale urmãrite de
Bloomberg.
De menþionat cã banca centralã a Turciei a intervenit pe pieþele valutare de trei
ori în ultimele douã sãptãmâni, vânzând
dolari ca sã þinã cursul la 14 lire pentru un
dolar.
Declinul de ieri al lirei a venit în contextul în care un sondaj realizat de Reuters în rândul analiºtilor aratã cã, potrivit
aºteptãrilor, banca centralã a Turciei va
reduce dobânda de politicã monetarã cu
100 de puncte de bazã, pânã la 14%,
chiar dacã rata anualã a inflaþiei a ajuns la
21%.
Recep Tayyip Erdogan susþine cã nivelul ridicat al dobânzilor favorizeazã inflaþia ºi de aceea face presiuni asupra
bãncii centrale sã reducã dobânda de politicã monetarã pentru a susþine producþia
ºi exporturile. Drept urmare, banca centralã a Turciei a coborât dobânda-cheie
în luna noiembrie de la 16% la 15%, aceasta fiind a treia reducere a costului creditului adoptatã în mai puþin de douã
luni. Mai precis, banca centralã a Turciei
a redus ratele dobânzilor la 15% de la
19% începând cu luna septembrie,
stârnind îngrijorare în rândul investitorilor ºi al deþinãtorilor locali de depozite cu
privire la stabilitatea economicã ºi
financiarã.
V.R.
(continuare în pagina 12)

L

PAGINA 8

EURO = 4,9491 RON

DOLAR = 4,3933 RON

INIÞIATIVÃ LEGISLATIVÃ PRIVIND CONÞINUTUL AUDIO-VIZUAL DIN MEDIUL ONLINE

Cenzurarea presei scrise
de cãtre CNAnu este opritã
explicit, deºi directiva europeanã
nu-i dã voie sã o facã

l Cristian Godinac, preºedintele MediaSind: “Asistãm la o apetenþã a clasei politice de a subordona în orice mod presa ºi în special
presa liberã” l Iulian Bulai, deputat: “Nu am temeri privind cenzurarea oricãrui material de cãtre CNA sau intervenþia în cazul unor
abuzuri; prin acest proiect de lege vorbim despre eliminarea unor discriminãri”

”Libertateadeexpresienuînseamnãlibertatea
gânduluipecareîliubeºti,ciagânduluipecareîl
urãºti,pecareîlurãºticelmaitare.Libertateanu
se pierde deodatã, ci începând cu interzicerea
unei reviste, a unei cãrþi sau a unui CD. Noþiunea
de cenzurã este în contradicþie cu esenþa libertãþilor noastre de bazã...în primul rând libertatea

de expresie, care aparþine tuturor.
Nu pot sã cred cã în România, o þarã care ar fi
trebuit sã înveþe din trecut, se mai practicã
cenzura. Cenzura nu aduce nimic bun ºi oamenii au dorinþa înnãscutã de a fi liberi ºi vor fi liberi, dacã nu sub aceastã guvernare, atunci
sub cea care va urma”.

Larry Flynt (1 noiembrie 1942 - 10 februarie 2021) – fondatorul imperiului media „Hustler”, bazat pe pornografie; discurs redat în cadrul clipului video ”Jos cenzura” al grupului Paraziþii.
onsiliul Naþional al Audiovizualului (CNA) va putea
cenzura materialele audio-vizuale din mediul online, dacã proiectul legislativ
prin care este transpusã în
plan intern Directiva Europeanã1808/2018 (care a
modificat Directiva 13/2010) va fi aprobat de Senat, în calitate de for decizional.

C

Iniþiativa legislativã, care s-a aflat în dezbatere publicã la Ministerul Culturii timp
de doi ani, a fost adoptatã cu câteva
amendamente de Camera Deputaþilor în
ºedinþa de plen din 7 decembrie 2021 ºi a
fost înaintatã spre dezbatere ºi aprobare
Senatului. Conform dispoziþiilor acesteia, CNA va monitoriza conþinutul audio-video de pe platformele online precum Netflix, Youtube sau Facebook ºi

l Prognoza BNR pentru un vârf al inflaþiei în aprilie 2022 este invalidatã, considerã Adrian
Codirlaºu l Aurelian Dochia: “Economia noastrã deja este într-o pierdere de vitezã în ceea
ce priveºte creºterea economicã, de aici prudenþa BNR” l Analiºtii BCR anticipeazã o
majorare de 50 de puncte de bazã a dobânzii-cheie la ºedinþa BNR din 10 ianuarie

I

n Formula 1 - final de an cu un scandal colosal n Guvernul, acuzat cã politizeazã
învãþãmântul
PAGINA 10
PAGINA 10
n PRIME TRANSACTION: “Lichiditatea slabã
n Microsoft face reduceri pentru “îndreptarea
la BVB provine, îndeosebi, din lipsa
pãcãtoºilor”
PAGINA 10
acþiunilor disponibile la tranzacþionare”
n Studenþii cer burse mai mari de la
PAGINA 11
1 ianuarie 2022
PAGINA 10

FRANC ELVEÞIAN = 4,7526 RON

Inflaþia se amânã pânã la primãvarã
ndicele preþurilor de consum (IPC)
ºi-a temperat uºor creºterea anualã
în noiembrie 2021, pânã la 7,8%, de
la 7,94% în luna precedentã, pe fondul unei stagnãri lunare neaºteptate,
dupã o creºtere de 1,78% în luna anterioarã, conform datelor de la Institutul
Naþional de Statisticã (INS). Aºteptãrile
de pe piaþã (sondajul Bloomberg) arãtau
o ratã anticipatã a inflaþiei de 8,2%, iar
stagnarea IPC a venit din compensarea
facturilor la energia electricã pentru
consumatorii casnici, dupã cum au precizat analiºtii consultaþi de BURSA.
Amintim cã inflaþia a accelerat puternic
în ultimele luni, în condiþiile crizei preþurilor din energie. În octombrie a fost

12 pagini

n Ministerul Apãrãrii are nevoie
de 1059 transportoare
blindate uºoare

consemnatã a doua cea mai mare
creºtere anualã a IPC din ultimii zece
ani, o ratã mai mare fiind înregistratã în
septembrie 2018.
Totodatã, rata CORE a inflaþiei a accelerat cu 0,3% la 4,3%, uºor peste estimãrile din piaþã. Pentru finalul anului,
BCR Cercetare anticipeazã o ratã anualã
a inflaþiei de bazã de 4,6%.
Preþurile alimentelor ºi-au accelerat
creºterea anualã pânã la 6,1%, de la 5,3%
în luna anterioarã, în condiþiile unei
creºteri lunare de 0,73%, iar preþurile
mãrfurilor nealimentare ºi-au temperat
creºterea anualã pânã la 10,5%, de la
11,4%, pe fondul unei scãderi lunare de
0,53% provenitã în mare parte din scãde-

rea lunarã de 12,2% de pe componenta
energie electricã. ªi preþurile serviciilor
ºi-au accelerat creºterea anualã, pânã la
4,1%, de la 4% în luna precedentã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 0,2%.
La nivelul produselor alimentare, preþul uleiului a înregistrat din nou cea mai
mare creºtere anualã, de 28,2%, dupã un
avans de 26,3% în luna precedentã, pe
fondul unei creºteri lunare de 2,3%. Preþul mãlaiului a înregistrat cea mai mare
creºtere lunarã, de 5,47%, iar creºterea
anualã s-a accelerat pânã la 12,6%, de la
6,6%.
MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 9)

va sesiza Comisia Europeanã în caz de
abuz. România ºi alte 17 state UE se aflã
sub procedurã de infrigement, dupã ce au
depãºit termenul de implementare naþionalã a Directivei 1808/2018. De aceea,
autoritãþile legislative de la Bucureºti au
la dispoziþie foarte puþin timp pentru
aprobarea respectivului proiect de act
normativ prin care se aduc modificãri legii Consiliului Naþional al Audioviziua-

lului, care va putea sã monitorizeze conþinutul online ºi chiar sã blocheze
videoclipuri.
CNA va trebui sã monitorizeze dacã
un conþinut afecteazã dezvoltarea mintalã sau moralã a copiilor, dacã incitã la urã
sau violenþã, la terorism, pornografie infantilã sau la infracþiuni de naturã rasistã
ºi xenofobã. În cazul în care se constatã
încãlcarea legii CNA poate cere îndepãr-

tarea conþinutului. De asemenea, toþi furnizorii trebuie sã aibã contracte pe drepturi de autor pentru conþinutul furnizat
iar cei care furnizeazã conþinutul pot cere
retragerea unei creaþii. La rândul lor,
furnizorii pot ataca în instanþã aceste
decizii.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

SCANDALUL CONTINUÃ ÎN CAZUL ªEFULUI SIF 1

Bogdan Drãgoi, reclamat de
AISIF la CNCD pentru
discriminare etnicã
ogdan Drãgoi, preºedintele-dir e c t o r g e n e r a l a l S I F B anat-Criºana (SIF1) va trebui sã
explice Consiliului Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii
(CNCD) comportamentul xenofob ºi discriminatoriu pe care l-ar fi avut faþã de
acþionarul Ben Madadi în ºedinþa Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor din 25 noiembrie 2021. Asociaþia
Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a depus
o petiþie în acest sens la CNCD, conform
unui comunicat de presã în care conducerea asociaþiei aratã ce s-a întâmplat la
ºedinþa respectivã.
Documentul citat, semnat de directo-

B

rul executiv al AISIF Marius Pop, precizeazã: “Pe data de 25 noiembrie 2021 în
cadrul Adunãrii Generale Extraordinare
a Acþionarilor (AGEA) a SIF1, mai mulþi
participanþi au adresat organizatorilor rugãmintea sã le fie adusã apã potabilã.
Domnul Bogdan-Alexandru Drãgoi a rãspuns cã nu le va oferi celor prezenþi apã
sau mâncare, ci doar dezinfectant. Dar a
adãugat cã în cazul în care acþionarii doresc apã, pot ieºi afarã sã-ºi cumpere singuri. În cele din urmã, Bogdan-Alexandru Drãgoi a cedat, spunând cã va plãti el
însuºi, din bani proprii, apa solicitatã. În
scurt timp, un angajat al SIF1 a adus sticle de 0,5 l cu apã. Însã timpul fusese

mult prea scurt pentru achiziþionarea
acestora de la un magazin din afara clãdirii. Cu siguranþã, apa provenea din rezerva de protocol a SIF1. Totuºi, domnul
Bogdan-Alexandru Drãgoi a þinut sã precizeze de mai multe ori cã el a plãtit pentru apa adusã. Atunci, Behboud Madadi
s-a oferit sã-i restituie banii cheltuiþi. Dar
domnul Drãgoi a replicat cã nu acceptã
banii domnului Madadi pentru cã nu
cunoaºte sursa acestora, pot sã fie bani
murdari din Iran ºi, în plus, nu acceptã
bani de la un iranian”.
NICU TRANDU
(continuare în pagina 4)

