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ECONOMIC

Mugur Isãrescu,
cel mai longeviv
Iatã cum îºi aminteºte actualul guvernator momentul în care a
preluat conducerea “Bãtrânei Doamne“ : “La 3 septembrie 1990,
dupã ceremonialul de învestiturã, domnul guvernator Decebal
Urdea m-a rugat sã-i acord 5 minute în cabinetul pe care dânsul
îl pãrãsea ºi eu îl preluam. A închis uºa. A devenit foarte
emoþionat, a deschis fiºetul pe care îl avea ºi a scos un dosar
învechit. Mi-a înmânat dosarul ºi mi-a spus: „Acestea sunt documentele originale ale tezaurului nostru; expediþia ºi depozitarea tezaurului Bãncii Naþionale la Moscova în timpul primului rãzboi mondial. Vã rog sã ºtiþi cã dosarul s-a fãcut în 1922 ºi
a fost predat din mânã în mânã de la un guvernator la altul. Îl preluaþi dumneavoastrã, cu obligaþia sã faceþi toate eforturile pentru
a recupera tezaurul“. Eu l-am preluat. Vãzând cât de repede au
trecut cei 20 de ani, mã gândesc cã voi preda dosarul cu aceeaºi
emoþie ºi cu acelaºi îndemn urmãtorului guvernator. Împreunã cu
spiritul celor care au condus aceastã instituþie, sintetizat atât de
bine în deviza lui Eugeniu Carada: „Pentru o Românie liberã,
oricând, cu oricine, împotriva oricui“.

Tezaurul, pãstrat sub “Galeria Guvernatorilor”
ªi fiindcã vorbim de Banca Naþionalã, nu putem sã nu amintim de
tezaurul pe care-l pãstreazã cu strãºnicie. El se aflã sub sala
“Galeria Guvernatorilor” însã, nu e deschis publicului. Aici sunt
depozitate o mulþime de obiecte cu semnificaþie istoricã, precum
Coiful de la Coþofeneºti, dar ºi lingouri de aur.Guvernatorul Mugur
Isãrescu a reafirmat de curând ca tezaurul Bãncii Centrale existã
integral, dorind astfel sã combatã zvonurile apãrute în media,
potrivit cãrora Tezaurul a fost scos din þarã. “Am chemat circa 20
de ºefi de publicaþii ºi i-am dus în sala cu Tezaurul, lãsându-i sã îl
atingã fizic ºi sã spunã “Este!”, ca în psalmul lui Tudor Arghezi. Eu
înþeleg cã oamenii se mai îndoiesc uneori ºi cã nu cred întotdeauna

ceea ce li se spune, dar zvonurile cum cã BNR ar fi scos Tezaurul
din România sunt extrem de periculoase. Sigur cã o parte din aur îl
þinem la Banca Reglementelor Internaþionale, dar în subsolurile
BNR stã foarte bine rezerva de aur din þarã. Din pacate, spaþiul este
foarte mic acolo iar grupurile care pot intra sunt de maxim 10-15
persoane”, a povestit Mugur Isãrescu, care a repetat cã aurul existã
ºi cã “Tezaurul este acolo pentru a avea încredere într-o þarã ºi în
moneda naþionalã”.Rezerva de aur a BNR s-a menþinut, la 30 iunie,
la 103,7 tone, iar în condiþiile evoluþiilor preþurilor internaþionale,
valoarea acesteia s-a situat la 3,372 miliarde euro.
Lucia Ivãnescu

29

