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Agerpres.ro: ALDE: Orice dialog politic privind noul Cod fiscal ar trebui să vizeze o
discuție tehnică
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Copreședinții ALDE Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin au salutat, vineri,
orice demers politic care ar putea conduce la adoptarea rapidă a Codului fiscal într-o
formă cât mai apropiată de cea votată în Parlament, adăugând că dialogul suplimentar ar
trebui să vizeze o discuție tehnică bazată pe date și cifre.
"ALDE salută orice pas înainte — alături de partenerii de guvernare: PSD și UNPR —
care ar putea facilita adoptarea rapidă a Codului fiscal în sesiunea extraordinară de la
finalul lunii august, într-o formă cât mai aproape de cea pusă în acord împreună cu
mediul de afaceri și trecută prin Parlament la finalul lunii iunie, inclusiv cu votul celor de
la PNL. Considerăm că, din moment ce PNL — ca principal partid de opoziție — și-a
exprimat sprijinul politic fără echivoc prin vot pe forma actuală a Codului fiscal, orice
dialog suplimentar ar trebui să vizeze în primul rând o discuție tehnică, cu date și cifre",
potrivit unui comunicat al ALDE transmis, vineri, AGERPRES.
Zf.ro: Războiul tot mai dur dintre retaileri şi furnizori i-a prins pe producătorii
români în cel mai rău moment
Negocierile tot mai dure pe care le poartă retailerii cu furnizorii pe preţuri i-au prins pe
producătorii români într-o perioadă în care au nevoie de cash pentru investiţii în contextul
în care consumul este aşteptat să îşi revină, iar fabricile locale vor să cucerească şi pieţele
externe.
Hotnews.ro: Relaxarea fiscala si capcana greceasca: ce sanse are cresterea
economica a Romaniei - raport CRPE
documente
Relaxarea fiscala si capcana greceasca
O scadere a veniturilor bugetare brusca va antrena "aproape cu certitudine"
intrarea Romaniei in zona de deficit excesiv in 2016 si, fara niciun acord cu
creditorii internationali, cheltuielile de refinantare ale Romaniei vor deveni
nesustenabile, astfel incat guvernul va fi nevoit sa recurga la cresteri de impozite sau
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la reduceri bruste ale cheltuielilor, arata o analiza asupra relaxarii fiscale raporta de
Centrul Roman de Politici Europene (CRPE).


Citeste analiza in documentul atasat

Zf.ro: Treichl, Erste: BCR este într-o situaţie mult mai bună acum
Andreas Treichl, CEO Erste, spune că BCR este într-o situaţie mult mai bună în acest
moment şi începe să-şi revină după perioada de restructurare extrem de dură din ultimii
ani.
”BCR îşi revine”, a menţionat şeful Erste, grupul austriac care este principalul acţionar al
BCR.
La jumătatea anului BCR a raportat un proift de 603,4 milioane de lei, faţă de o pierdere
de 276 milioane lei în perioada similar a anului trecut.
BCR este într-un proces accelerat de vânzare a creditelor neperformante şi de rezolvare a
acestei situaţii extrem de stresante.
Zf.ro: Treichl, Erste: Nu am spune nu dacă pe piaţă ar apărea la vânzare o bancă
grecească. Dar oficial nu este nimic de vânzare
Andreas Treichl, CEO Erste, acţionarul majoritar al BCR, spune că ar fi interesat să se
uite la băncile greceşti care sunt în România, dar oficial nicio bancă nu este de vânzare.
”Nu aş spune nu”, a menţionat Treichl la Viena în conferinţa legată de prezentarea
rezultatelor Erste în T2.
Din cauza crizei din Grecia şi a problemelor din sistemul bancar, filialele din Balcani,
inclusiv din România, are marilor bănci din Grecia, ar putea fi scoase la vânzare.
Zf.ro: OPINII PRIMITE LA REDACŢIE
România nu îşi permite să rateze Reforma achiziţiilor publice
Salutam continuarea unui dialog transparent între comunitatea de afaceri şi autorităţile
centrale, cu scopul promovarii unor soluţii şi priorităţi pentru eficientizarea administratiei
publice, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi reforma achiziţiilor publice.
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Considerăm că iminenta implementare în legislaţia naţională a noilor Directive UE în
materia achiziţiilor publice constituie un prilej oportun pentru operarea unor analize atent
fundamentate si direcţionate, în ideea identificării acelor aspecte de fond, procedurale, de
reglementare sau operaţionale care au împiedicat buna funcţionare a sistemului. In acelasi
timp, este momentul pentru formularea unor soluţii precise şi adecvate realităţilor
naţionale, prin valorificarea optiunilor si formulelor optimizate posibile, nu doar prin
preluarea pachetului de baza al Directivelor. Achizitiile publice trebuie sa devina
un instrument transparent, functional si eficient care sa asigure alocarea eficienta si
competitiva a fondurilor bugetare sau europene catre proiecte viabile economic, cu
impact in dezvoltarea pe termen mediu si lung a tarii.
Agerpres.ro: Lukoil obține un împrumut de un miliard de dolari pentru a-și finanța
participarea la proiectul azer Shah Deniz
Compania energetică rusă Lukoil PJSC a semnat un acord de împrumut de un miliard de
dolari pentru a finanța expansiunea proiectului de exploatare a gazelor naturale de la
zăcământul Shah Deniz din Azerbaijan, transmite Bloomberg.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Asiatică pentru
Dezvoltare (ADB) au acordat două împrumuturi Lukoil pentru ca firma rusă să finanțeze
cota sa din proiectul de 28 miliarde de dolari. Lukoil deține 10% din zăcământul Shah
Deniz, aflat în Marea Caspică.

Agerpres.ro: MDRAP: Programul de cooperare transfrontalieră România - Serbia
2014-2020, aprobat de Comisia Europeană
Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia, cu un buget de
88,1 milioane de euro, a fost aprobat joi de către Comisia Europeană, iar primul apel de
proiecte ar putea fi lansat luna viitoare, informează un comunicat al Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) remis vineri AGERPRES.
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Agerpres.ro: Alior Bank a semnat un acord de cooperare în România
Grupul polonez Alior Bank a anunțat vineri semnarea unui acord prin care va oferi
servicii bancare către șase milioane de clienți ai subsidiarei Deutsche Telekom din
România, transmite Reuters.
Furnizarea serviciilor financiare ale Alior către persoanele fizice și juridice va fi
intermediată de Telekom România iar tranzacția va majora semnificativ profitabilitatea
băncii, se arată în comunicatul Alior.
Agerpres.ro: Comisia Europeană extinde până în iunie 2016 ajutoarele pentru
agricultorii europeni, în urma embargoului rus
Comisia Europeană a aprobat, vineri, oficial, extinderea, până în iunie 2016, a ajutoarelor
destinate agricultorilor europeni pentru atenuarea consecințelor embargoului impus de
Rusia în cazul importurilor de produse agroalimentare din Uniunea Europeană,
informează agenția EFE.
Măsurile de sprijin pentru sectoarele de legume și fructe și lapte au fost adoptate în urmă
cu un an, ca răspuns la decizia de a 'închide poarta' pentru produsele europene, o formă
de represalii pentru poziția Bruxelles-ului față de criza dintre Rusia și Ucraina.

Agerpres.ro: Andreea Paul: Fără reforma fiscală din anii 2009-2011, Ponta nu avea
cu ce se lăuda azi
Prim-vicepreședintele PNL Andreea Paul a susținut vineri că, fără reforma rambursărilor
de TVA și fără reforma fiscală din anii 2009-2011, premierul Victor Ponta "nu avea cu ce
să se laude" în prezent.
"Adevărul este că fără reforma rambursărilor de TVA și fără reforma fiscală din anii
2009-2011, Ponta nu avea cu ce da socoteală azi. Adevărul este că, la 31 decembrie 2008,
ANAF avea TVA de rambursat în sold peste termenul legal de 45 de zile în valoare de 4,2
miliarde de lei (cca. 1 miliard de euro). Cel mai vechi decont de TVA neplătit firmelor era
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de peste 1.400 de zile. Știu bine acest lucru domnii Chițoiu și Tăriceanu", a afirmat primvicepreședintele PNL, într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de 1,64 milioane euro pe BVB
Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în prima parte a şedinţei
de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de 7.237.102 lei (1.640.434 euro).
La orele prânzului, opt dintre cei nouă indici BVB erau în creştere.
Indicele BET era în creştere cu 0,35%, la 7.618,9 puncte.
Indicele BET-FI se deprecia cu 0,24%, la 32.582,63.
Indicele BETPlus urca cu 0,31%, la 1.119,47 puncte.
Noul indice BET Total Return, introdus pe 23 septembrie, sporea cu 0,34%, la
8.677,74 puncte. Potrivit BVB, BET-TR este un indice ponderat cu capitalizarea "freefloat"-ului celor mai tranzacţionate zece companii listate pe piaţa reglementată şi care va
fi ajustat şi cu valoarea dividendelor în numerar plătite de companiile din componenţa
indicelui. BET-TR va fi calculat retroactiv începând cu data de 24 septembrie 2012.

Capital.ro: Electrocontact şi-a redus pierderile
Compania din Botoşani a raportat în primul semestru o pierdere brută de 165.000 lei.
Agerpres.ro: Tăriceanu: Susțin fără rezerve noul Cod fiscal, poate imprima
României o creștere economică susținută
Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, președinte al Senatului, a subliniat,
vineri, că este un susținător al creșterii economice accelerate și sustenabile prin măsuri
liberale, cum este noul Cod fiscal, și a anunțat că va începe o serie de postări pe
Facebook prin care să răspundă "habotnicilor austerității" și să detalieze o viziune
economică pentru o Românie "mândră și prosperă".
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Jurnalul.ro: Controlul marilor averi are memoria scurtată la trei ani
ANAF a demarat controlul marilor averi fără a avea de partea sa o legislaţie care să-i
permită un rezultat eficient. Cum verificările se limitează doar la banii ilegali obţinuţi
între anii 2011-2013, toţi cei care au furat statul din 1990 şi până acum doi ani, perioada
în care s-au făcut marile averi, vor scăpa basma curată.
Aşa-zişii afacerişti care lucrează la negru, politicienii şpăgari care s-au îmbogăţit făcând
trafic de inf luenţă, maneliştii sau interlopii, cu toţii, vor fi nevoiţi să dea cu subsemnatul
la Fisc să spună din ce bani şi-au făcut averile.
Capital.ro: Finanţele Publice au mai împrumutat 45 milioane lei
Emisiunea suplimentară survine după plasamentul a unor titluri de stat cu scadenţa la doi
ani şi jumătate în valoare de 300 milioane lei, la un randament mediu de 1,96%.
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat astăzi 45 milioane de lei de la bănci,
suplimentar la licitaţia de joi, când a atras 300 de milioane de lei prin obligaţiuni de stat
pe doi ani şi jumătate, la un randament mediu de 1,96% pe an. Valoarea din prospectul
emisiunii suplimentare a fost de 45 milioane de lei, iar băncile au transmis oferte în
valoare totală de 76,5 milioane lei.
Capital.ro: Se ieftinește berea la halbă
7 august, zi de sărbătoare pentru români. Astăzi este ziua internațională a berii și prima zi
în care la Berea la halbă se aplică TVA de 9%, măsură adoptată în Parlament printr-un
amendament la ordonanța prin care s-a redus TVA la produsele alimentare de la 24% la
9%.
Totuși, trebuie menționat faptul că doar 3,5% din piață reprezintă segmentul berii la draft,
peste jumătate din consumul la nivelul țării fiind reprezentată de berea la PET. Deşi berea
la halbă are o pondere redusă la nivel de piaţă, așa cum am menționat, scăderea TVA
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pentru berea la draft este un element care ar putea contribui la crearea unui context
favorabil unei evoluţii pozitive pe mai multe paliere.
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