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 Luni, 5 septembrie 2011  Adrian Vasilescu despre aurul de la Ro&#351;ia Montan&#259; Nici nu doare, nici nu
stric&#259;  Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR,  a declarat sâmb&#259;t&#259;, la un
post de televiziune, c&#259; România are nevoie de aurul de la Ro&#351;ia Montan&#259;, dar în
perspectiv&#259;, nepunându-se în urm&#259;torii ani problema c&#259; el s&#259; ajung&#259; cu
adev&#259;rat în rezerva B&#259;ncii Na&#355;ionale.   &bdquo;BNR a avut grij&#259; mereu s&#259; adune aur.
În timpul celui de-Al Doilea R&#259;zboi Mondial, România adunase 240 de tone, cea mai mare rezerv&#259; pe care a
avut-o (...). În timpul regimului Ceau&#351;escu, au r&#259;mas întâi 100, apoi 70 de tone. În &lsquo;87, s-a vândut
mult. Ceau&#351;escu a mai cump&#259;rat apoi pân&#259; la 60 de tone, pentru c&#259; &#351;i-a dat seama
c&#259; rezerva era prea sub&#355;ire&ldquo;, a declarat consilierul, precizând c&#259;, în 1989, rezerva de aur era
de 60 de tone, iar, în prezent, este de 103,7 tone. &bdquo;Foarte pu&#355;in&ldquo;, a comentat acesta, dar suficient
cât s&#259; fac&#259; posibil ca BNR s&#259; fie o for&#355;&#259; pe pia&#355;&#259; &#351;i s&#259; evite
atacurile speculative la adresa monedei na&#355;ionale doar &bdquo;z&#259;ng&#259;nind&ldquo; acest aur. Adrian
Vasilescu a dezv&#259;luit c&#259;, în ultimii ani, BNR nu a mai cump&#259;rat aur &#351;i a explicat c&#259; unul
dintre motivele principale a fost acela c&#259;, în 1999, &bdquo;a ap&#259;rut o idee n&#259;stru&#351;nic&#259;
&ndash; s&#259; se instituie TVA pe aur&ldquo;, motiv pentru care aurul românesc s-a scumpit în interior. &bdquo;Aurul
românesc este mai scump cu 24%, acesta e motivul pentru care BNR nu a mai cump&#259;rat în ultimul timp&ldquo;, a
explicat consilierul guvernatorului BNR. Vasilescu a ad&#259;ugat c&#259; valoarea aurului din rezerva BNR este de
3,7 miliarde de euro, &bdquo;pu&#355;in, dar important&ldquo;, &#351;i a spus c&#259;, din acest punct de vedere,
România se situeaz&#259; pe locul 31 într-un clasament în care, pe primele locuri, se afl&#259; SUA, Germania
&#351;i FMI. În ceea ce prive&#351;te aurul de la Ro&#351;ia Montan&#259;, Adrian Vasilescu a precizat c&#259;
România are nevoie de el, dar lucrurile trebuie discutate în perspectiv&#259;, pentru c&#259; problema
cump&#259;r&#259;rii acestuia de c&#259;tre BNR se va pune probabil atunci când nici pre&#351;edintele
B&#259;sescu nu va mai fi la Cotroceni &#351;i poate nici actualul guvernator la BNR. &#350;i asta pentru c&#259;
înc&#259; nu s-au terminat formalit&#259;&#355;ile juridice care înso&#355;esc cele trei procese absolut necesare:
exploatarea aurului cu tehnologii sofisticate, rafinarea aurului &#351;i formarea de lingouri plus marcarea aurului, în
condi&#355;iile în care, în România, nu mai exist&#259; nicio institu&#355;ie care s&#259; mai aiba acest drept. 
Consilierul a mai spus c&#259; întreaga planeta tr&#259;ie&#351;te &bdquo;un timp al reajust&#259;rilor&ldquo;
&#351;i c&#259; dominanta lumii a ajuns s&#259; fie neîncrederea, motiv pentru care este imposibil de anticipat când
se va încheia criza, oricum nu înainte de a trece ani de zile. Întrebat când crede c&#259; România va ie&#351;i din
criz&#259;, oficialul a r&#259;spuns c&#259;, dac&#259; nu exist&#259; o diferen&#355;&#259; foarte mare între
opiniile speciali&#351;tilor referitor la momentul în care ea a fost declan&#351;at&#259;, despre ie&#351;irea din
criz&#259; tot ce se poate spune este c&#259; &bdquo;se va ie&#351;i treptat &#351;i nu vom ie&#351;i to&#355;i
deodat&#259;&ldquo;.  Criza i-a f&#259;cut pe români economi Potrivit lui Adrian Vasilescu, criza i-a
înv&#259;&#355;at pe români s&#259; economiseasc&#259;, lucru u&#351;or de constatat luând în calcul depozitele
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bancare constituite.  &bdquo;Românii au înv&#259;&#355;at s&#259; strâng&#259; bani albi pentru zile negre. Au
sc&#259;zut, îns&#259;, creditele&ldquo;, a declarat Vasilescu.  El a explicat c&#259; firmele nu vor s&#259; se
împrumute, iar persoanele fizice sunt tem&#259;toare &#351;i, totodat&#259;, pu&#355;ine se mai calific&#259; pentru
a primi credit. Vasilescu a precizat c&#259; b&#259;ncile din România stau foarte bine la capitolul capitalizare, de
fiecare dat&#259; când capitalul unei b&#259;nci se sub&#355;ia Directia de supraveghere de la BNR le-a cerut
ac&#355;ionarilor s&#259; vin&#259; cu bani de acas&#259;.
   
 Comentarii:  Istoria tradarii Romaniei de catre politicienii care au ajuns s-o conduca (Luni, 05.09.2011, 02:09) 
postat de Ion Cohalm Nu mai avem voie sa marcam lingourile de aur? Cine a fost arestat, judecat si condamnat pentru
aceasta? NImeni? Atunci sutnem un stat mafiot, sefii mafiei fiind chiar politicienii si reprezentantii principalelor institutii
"democratice" ale tarii.
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