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Se strânge laþul în jurul
“bãieþilor deºtepþi” din energie

P remierul Mihai Rãzvan
Ungureanu ar fi trebuit sã
anunþe, vineri, ce decizie a

luat în cazul contractelor directe
dintre Hidroelectrica ºi anumiþi fur-
nizori privaþi de energie. Decizia a
fost amânatã pentru aceastã sãptãm-
ânã, când delegaþia FMI este
aºteptatã la Bucureºti.

Mai mult decât atât, þara
noastrãva trebui sãdeasocotealã,
printre altele, asupra problemei
contractelor ºi în faþa Bãncii
Mondiale, cu care negociazã
un împrumut de tip preventiv
de un miliard de euro, afirmã
surse apropiate discuþiilor.

În timp ce unele surse din
Ministerul Economiei dau ca sigurã
rezilierea majoritãþii contractelor cu
celebrii “bãieþi deºtepþi”, alte surse
apropiate discuþiilor susþin cã, de
fapt, negocierile nu s-au încheiat.
Autoritãþile noastre au primit ca sar-
cinã de la organismele internaþionale
sã rezolve problema acestor contrac-
te, care sugrumã profitul Hidroelec-

trica. Astfel, fie sunt majorate preþu-
rile, sunt scãzute cantitãþile ºi perioa-
dele de valabilitate, fie Guvernul tre-
buie sã decidã rezilierea contractelor
ºi sã vândã energia hidro disponibilã
pe piaþa liberã. Cert este cã premierul
Ungureanu trebuie sã tranºeze

problema contractelor în aceastã
sãptãmânã.

În jurul “bãieþilor deºtepþi” s-a
creat o legendã potrivit cãreia rezi-
lierea contractelor ar fi extrem de
costisitoare. Legenda a fost întãritã
de reacþia miniºtrilor economiei din
2004 încoace care nu au reuºit sã
modifice aceste contracte dupã ce

le-au studiat. Le-a studiat ºi discutat
ºi preºedintele Traian Bãsescu fãrã
sã se fi întâmplat nimic semnifica-
tiv.

Surse autorizate care au avut ac-
ces la aceste contracte ne-au declarat
cã rezilierea nu este o problemã atât

de mare pe cât spun legendele.
Este suficient ca o comisie in-
terministerialã (Finanþe – Ju-
stiþie - Economie) sã studieze
atent problema ºi sã negocieze
dur un sistem de compensare
cu “bãieþii deºtepþi”. Aceleaºi
surse susþin cã, de fapt, în ace-
ste zile, primul-ministru trebu-
ie sã analizeze rezultatele ne-
gocierilor ºi sã anunþe public ce

a hotãrât. Ministerul Economiei ar fi
ºi pregãtit, pentru vizita FMI, docu-
mente din care reiese cã, din
2013-2014, Hidroelectrica va vinde
toatã energia disponibilã pe piaþa li-
berã.

ALINA TOMA VEREHA
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BOOM DE 8,07% AL COTAÞIEI LA
REVENIREA LA TRANZACÞIONARE

Acþionarii îºi umflã
muºchii la SIF Muntenia

Acþiunile SIF Muntenia au
crescut cu 8,07%, vineri,
dupã o absenþã considerabi-

lã de la tranzacþionare, în urma
scandalului iscat cu prilejul adunãrii
generale, din 12 aprilie, când un
grup de acþiona-
ri s-a rãsculat
împotriva admi-
nistratorilor ºi a
solicitat un dividend mai mare.

Brokerii pun aprecierea de vineri pe
seama faptului cã acþionarii vor sã îºi
întãreascã poziþiile pentru a-ºi impune
maiuºordoleanþele înviitoareleocazii.

Administratorii SIF4 au anunþat
cã punctele de pe ordinea de zi a
AGA au fost aprobate, dupã ce, ini-
þial, ºi-au acordat un rãgaz pentru so-
luþionarea unui diferend cu privire la
numãrarea voturilor, apãrut între se-
cretariatul ºedinþei, impus de grupul
de acþionari ostil administratorilor, ºi
secretariatul tehnic.

Liviu Avram, ºeful departamentu-
lui de vânzãri al firmei de brokeraj
NBG Securities, ne-a declarat:
“Punctele de pe ordinea de zi ale
AGAla SIF4 s-au aprobat aproape la
limitã, iar confruntarea din cadrul

AGA s-a trans-
ferat pe piaþã, cu
efect pozitiv
asupra cursului

de tranzacþionare”.
Evenimentele recente de la SIF4

pot fi privite ca prime consecinþe
practice dupã ce pragul de deþinere a
fost majorat de la 1% la 5%, con-
sacrând existenþa unor tabere adver-
se, este de pãrere Simion Tihon, bro-
ker la “Prime Transaction”. Domnia
sa ne-a declarat: "Dupã mai bine de o
sãptãmânã, titlurile SIF Muntenia au
revenit la tranzacþionare".

ADINA ARDELEANU
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Primul examen al
CabinetuluiUngureanu,

în Parlament
P

arlamentul urmeazã sã dez-
batã ºi sã voteze, astãzi,
moþiunea de cenzurã pe
care USL a depus-o, mier-

curea trecutã, împotriva Guvernului
condus de Mihai Rãzvan Ungurea-
nu.

Victor Ponta, preºedintele PSD, a
declarat, cu ocazia depunerii moþiu-
nii, cã grupurile USL au 217 voturi,
iar numãrul necesar pentru ca moþiu-
nea sã treacã este de 231. Senatorul
Mihaela Popa a demisionat, joia tre-
cutã, din PDL ºi s-a înscris în PNL.
În aceeaºi zi, senatorul UNPR Cor-
neliu Grosu a anunþat cã urmeazã sã
voteze în favoarea moþiunii, din cau-
zã cã Hotãrârea de Guvern privind
înfiinþarea Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie în cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie (UMF) Târgu
Mureº duce la o segregare a
învãþãmântului medical mureºean,
printr-o “intervenþie brutalã” a
Executivului.

Deputatul Marius Dugulescu ºi
senatorul Dorin Pãran au pãrãsit, vi-
nerea trecutã, PDL, înscriindu-se în
PNL. De asemenea, deputatul Iosif
Blaga intenþioneazã sã urmeze trase-
ul celor doi, au anunþat surse din
PNL.

În cazul în care aceastã mutare se
realizeazã, iar Corneliu Grosu îºi
pãstreazã decizia anunþatã joia tre-

cutã, numãrul de voturi de care mai
este nevoie pentru ca moþiunea de
cenzurã sã treacã ajunge la nouã.

Presupunând cã niciun alt mem-
bru al partidelor care formeazã coa-
liþia de guvernare (PDL, UDMR ºi
UNPR) nu mai alege sã treacã în ta-
bãra Opoziþiei pânã la momentul

votului sau sã voteze în favoarea
moþiunii, aceste voturi trebuie
strânse din rândul grupului minori-
tãþilor ºi cel al parlamentarilor nea-
filiaþi.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Avocatul Poporului propune
transformarea ANRP în corp
de control
l Plafonarea despãgubirilor este cea mai bunã
soluþie în acest moment, conform AP

Avocatul Poporului (AP)
apreciazã cã rezolvarea do-
sarelor depuse de cei depo-

sedaþi abuziv de regimul comunist
nu necesitã doar o simplificare a
procedurilor, ci ºi suplimentarea
personalului specializat ºi instituirea
unor termene precise, potrivit unui
raport întocmit de AP.

Instituþia care apãrã drepturile ce-
tãþenilor propune transformarea Au-
toritãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor (ANRP) într-un corp
de control ºi constituirea la nivelul
instituþiei prefectului din fiecare ju-
deþ ºi la nivelul municipiului Bucu-
reºti a unor comisii cu competenþe
depline în soluþionarea dosarelor
care ajung în prezent la ANRP.

Avocatul Poporului considerã cã
activitatea întreprinsã de ANRP este
de naturã sã îngreuneze soluþionarea
dosarelor, blocând, de cele mai mul-
te ori, procedura de despãgubire.

AP: În momentul de faþã,
plafonarea despãgubirilor
este cea mai bunã soluþie

O altã soluþie propusã de AP pentru
retrocedarea proprietãþilor confiscate
este aceea de eliminare a barierelor le-
gale care îi împiedicã pe foºtii proprie-
tari sã primeascã înapoi bunurile na-
þionalizate. AP mai considerã cã pro-
blema poate fi rezolvatã prin acorda-
rea unei compensaþii adecvate ºi rapi-

de, iar plafonarea despãgubirilor ar fi
ceamaibunãsoluþie înacestmoment.

În raportul întocmit de AP, repre-
zentanþii instituþiei propun introdu-
cerea a douã instrumente de lucru pe
care le considerã necesare pentru re-
zolvarea cazurilor de retrocedare:
recursul în reformare ºi petiþia de ne-
constituþionalitate.

Potrivit raportului, recursul în re-
formare apare ca o cale de atac pe
care ar putea sã o exercite doar Avo-
catul Poporului, în faþa Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, împotriva ori-
cãrei hotãrâri judecãtoreºti rãmasã
definitivã ºi devenitã irevocabilã,
pronunþatã atât în materie civilã, cât
ºi în materie penalã, atunci când, în
mod individual, s-ar constata încãl-
carea unui drept al cetãþeanului.

Petiþia de neconstituþionalitate repre-
zintã, conform raportului, acea petiþie
pe care orice cetãþean o poate adresa
Curþii Constituþionale a României, prin
intermediul instituþiei Avocatul Popo-
rului, în cazul în care i s-a încãlcat un
drept printr-un act normativ.

Raportul AP mai menþioneazã cã
principala problemã a satisfacerii
drepturilor persoanelor implicate în
cazul imobilelor preluate abuziv o
constituie resursele financiare ale sta-
tului, însã restituirea trebuie fãcutã fie
în naturã, fie prin repararea prejudi-
ciului sub formã de echivalent.

MIHAELA DALAR STANCA
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Bãncile elene au pierdut
28 miliarde euro din
restructurarea datoriei
þãrii

Cele patru bãnci majore din Gre-
cia, “National Bank of Greece”
(NBG), “EFG Eurobank Ergasias”,
“Alpha Bank” ºi “Piraeus Bank”, au
raportat pierderi combinate de 27,9

m i l i a r d e
euro pen-
tru 2011,
ca urmare
a partici-
pãrii la re-
structura-
rea datoriei
þãrii, prin
reducerea
v a l o r i i
deþinerilor

în obligaþiuni de stat elene.
NBG a înregistrat pierderi de 12,3

miliarde euro în 2011, dupã un profit
net de 406 milioane de euro în 2010,
iar “EFG Eurobank” a avut un defi-
cit de 5,51 miliarde euro, comparativ
cu un câºtig de 68 de milioane în
2010. În cazul “Alpha Bank”, pier-
derea a fost de 3,81 miliarde euro,
dupã un profit de 86 de milioane de
euro, iar în cel al “Piraeus Bank” - de
6,3 miliarde euro, dupã un deficit de
20,5 milioane euro în 2010.

În privinþa deprecierii valorii obli-
gaþiunilor deþinute, NBG a pierdut
10,8 miliarde euro, “EFG Euro-
bank” – 4,6 miliarde euro, “Alpha
Bank” – 3,8 miliarde euro, iar “Pira-
eus” – 5,1 miliarde euro.

Premierul elen Lucas Papademos
încearcã sã finalizeze planul de reca-
pitalizare a bãncilor din þarã. Oficia-
lul de la Atena a informat cã, pentru
lansarea procedurii de recapitaliza-
re, Grecia a primit joi o primã tranºã
de 25 de miliarde euro de la Facilita-
tea Europeanã pentru Stabilitate Fi-
nanciarã, conform planului de
sprijin convenit cu UE ºi FMI.

G20 se angajeazã sã
majoreze cu 430 miliarde
dolari resursele FMI

Þãrile din G20 s-au angajat vineri,
la Washington, sã majoreze cu peste
430 de miliarde dolari resursele fi-
nanciare ale Fondului Monetar
Internaþional (FMI).

“Existã angajamente ferme de
creºtere cu peste 430 de miliarde de
dolari a resurselor puse la dispoziþia
FMI”, au declarat miniºtrii de Finan-
þe din G20, la sfârºitul reuniunii de la
Washington.

Separat, FMI a informat cã cele
mai importante angajamente sunt de
150 de miliarde euro de la zona euro,
60 de miliarde dolari de la Japonia ºi
72 de miliarde dolari de la China,
Rusia ºi “alte þãri”.

“Citigroup”: Spania ºi
Italia vor fi retrogradate
de Moody’s ºi S&P

Spania ºi Italia vor fi retrogradate,
anul acesta, de agenþiile de evaluare
Moody’s Investors Service ºi Stan-
dard & Poor’s (S&P), dacã recesiu-
nea ºi criza datoriilor se înrãutãþesc,
potrivit economiºtilor “Citigroup”
Inc.

“Citigroup” aratã cã ratingurile de
credit ale celor douã þãri, precum ºi
cele ale Irlandei ºi Portugaliei, vor fi
reduse cu cel puþin o treaptã în urmã-
toartele douã–trei trimestre. “Defici-
tele bugetare vor depãºi estimãrile
oficiale în toate economiile de la pe-
riferia uniunii monetare, în 2012 ºi
2013”, conform “Citigroup”.

V.R.

Ungureanu se declarã nerãbdãtor sã se adreseze Parlamentului

ºi întregii þãri.


