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Premierul grec cere mai
mult timp pentru
aplicarea reformelor

Premierul grec, Antonis Samaras,
a cerut “un pic de aer”, respectiv mai
mult timp pentru îndeplinirea refor-
melor structurale la care s-a angajat
þara, potrivit unui interviu cu oficia-
lul de la Atena, publicat de cotidia-
nul german Bild.

“Tot ceea ce vremeste un pic de aer
ca sã respirãm, sã repunem economia
pe roate ºi sã creºtem veniturile statu-
lui. Mai mult timp nu înseamnã în
mod automat mai mulþi bani”, a afir-
mat Samaras, care se întâlneºte sãp-
tãmâna aceasta cu liderii europeni în
vederea obþinerii unei ajustãri a pro-
gramului de salvare.

Ieri seara, primul ministru Sama-
ras avea programatã o întrevedere cu
premierul luxemburghez Jean-Clau-
de Juncker, la Atena.

Ieºirea Greciei din zona
euro i-ar putea costa pe
britanici un miliard de lire

Contribuabilii britanici vor trebui
sã contribuie la un alt fond de “bail-
out” pentru Grecia, în cazul în care
aceastã þarã pãrãseºte zona euro,
potrivit oficialilor Trezoreriei de la
Londra. Conform acestora, Marea
Britanie ar contribui la un fond de
“aterizare linã” pentru Grecia, creat
de Fondul Monetar Internaþional
pentru susþinerea þãrii în procesul de
redresare. Deºi sumele pe care le
presupune o astfel de situaþie nu au
fost încã elaborate, este foarte pro-
babil ca Marea Britanie sã aloce pe-
ste un miliard de lire sterline – bani
proveniþi de la contribuabili.

V.R.

Guvernul a aprobat la Oltchim
un buget fãrã pierderi ºi datorii

Bugetul de Venituri ºi Cheltu-
ieli (BVC) al Oltchim pen-
tru acest an a fost aprobat de

Guvern cu niºte indicatori financiari
uluitor de optimiºti, dacã nu chiar
suprarealiºti având în vedere situaþia
financiarã actualã a combinatului
vâlcean.

Potrivit da-
telor publica-
te în Monito-
rul Oficial,
B V C - u l
Oltchim pre-
vede un profit
zero ºi datorii zero la finele anului,
cu toate cã pierderile combinatului
s-au adâncit de la o lunã la alta ºi cu
toate cã societatea cumuleazã, la
aceastã datã, datorii totale de circa
600 milioane de euro.

ªeful Oficiului Participaþiilor Statu-
lui (OPSPI) din Ministerul Econo-
miei, Remus Vulpescu, ºi Constantin
Roibu, directorul general al Oltchim
nu au putut fi contactaþi pânã la închi-
dereaediþieipentruacomentasituaþia.

În schimb, surse din combinat
afirmã cã existã mai multe explicaþii

pentru acest BVC al Oltchim: “Gu-
vernul a luat o hotãrâre ºtiind situaþia
prin care trece Oltchim. Numai cã,
având în vedere angajamentele luate
în faþa FMI, probabil au cosmetizat
situaþia. Au fost luate în calcul ºi
conversia creanþei AVAS precum ºi

privatizarea
care trebuie
fãcutã obli-
gatoriu în
septembrie”.

O altã va-
riantã care ar
e x p l i c a

BVC-ul Oltchim ar fi, potrivit surse-
lor noastre, ºi luarea în calcul a con-
vertirii în acþiuni nu numai a creanþei
AVAS, ci ºi a tuturor datoriilor de
600 milioane de euro sau cel puþin a
unei pãrþi din aceste datorii: “Con-
ducerea Oltchim a solicitat la Minis-
terul Economiei conversia în acþiuni
a datoriei combinatului cãtre furni-
zori. O decizie va fi luatã în AGAdin
septembrie”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Bãsescu, cu faþa la poporul
care stã cu spatele
T

raian Bãsescu tace, tace
consistent, tace întunecat,
parcã s-ar afla în adâncul
de sub apele din beznã.

Dacã ar vorbi (ºi este sigur cã tã-
cerea lui are o eternitate vremelni-
cã - doar cã n-a vorbit pânã la mo-
mentul acesta, când îmi scriu arti-
colul, dar va vorbi, poate imediat
dupã ce voi semna), atunci singura
lui vorbã logicã ºi luminoasã ar fi:
“Demisionez”.

Adicã, un fel de “Sã fie luminã!”
Deºi nu a fost învins în aceastã bã-

tãlie a demiterii prin Referendum,
Bãsescu este, totuºi, un preºedinte
care ºi-a pierdut legitimitatea.

Ar fi estetic, sã rosteascã “Demi-
sionez!”, “la cinci minute” dupã ce
va fi îndeplinitã birocraþia repunerii
sale în funcþie, ca sã se þinã de pro-
misiunea fãcutã cu cinci ani în
urmã, la precedentul Referendum
de demitere.

Cãci, pânã atunci, nu poate demi-
siona decât din funcþia de preºedinte
suspendat.

Ar fi estetic.
Dacã nu este atras de esteticã,

atunci Bãsescu ar putea face ges-
tul patriotic, sã-ºi anunþe demisia
pentru termenul care conduce la
organizarea de alegeri preºedin-
þiale anticipate, simultan cu alege-
rile legislative.

N-ar mai fi aºa de frumos, dar ar fi

util.
Coabitarea nu pare posibilã, acest

“blitz krieg” eºuat nu va mai conta
decât drept o bãtãlie pierdutã, într-un
rãzboi politic de anduranþã, cu douã
certitudini:

1. Bãsescu nu are cum sã-l câºtige;
2. Cetãþenii nu au decât de pierdut.
Prin urmare, Bãsescu nu mai

poate sã stea cu faþa la popor, pen-
tru cã poporul s-a întors cu fundul
la el.

LIPSA DE
LEGITIMITATE
GENERALIZATÃ

Prin fluxul neîntrerupt de minciu-
ni ale lui Ponta ºi Antonescu, strãlu-
ceºte o idee care este adevãratã: Bã-
sescu a fost ales preºedinte, cu trei
ani în urmã, cu cinci milioane de vo-
turi, iar acum, ºapte milioane ºi ju-
mãtate au votat contra lui.

Deci, este un preºedinte fãrã legi-

timitatea conferitã de electorat.
Interesant este cã Referendumul a

consacrat nelegitimitatea lui Bãses-
cu, dar nu i-a legitimat nici pe Ponta,
nici pe Antonescu.

În definitiv, electoratul a votat
contra (ba chiar ºi pentru) Bãsescu,
dar nu a avut ocazia sã se exprime di-
rect despre liderii USL.

MAKE

(continuare în pagina 3)

SIF Muntenia vrea sã rezilieze contractul
cu SAI Muntenia Invest
l Lucian Mihalache, acþionar SIF4: Consiliul societãþii a luat aceastã
decizie pentru cã nu este mulþumit de performanþele administratorului
l SAI Muntenia Invest: Am luat act cu surprindere de hotãrârea SIF4

Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor (CRA) SIF
Muntenia (SIF4) vrea sã re-

zilieze contractul de administrare
încheiat cu SAI Muntenia Invest,
pentru cã administratorul nu a cres-
cut performanþa portofoliului socie-
tãþii ºi pentru cã nu au fost limitate
pierderile, se aratã într-un comuni-
cat al SIF4.

“Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF Muntenia a hotãrât,
în ºedinþa din data de 21 august
2012, convocarea administratorului
SAI Muntenia Invest la conciliere
directã în vederea rezilierii contrac-
tului de administrare încheiat între
SIF Muntenia ºi SAI Muntenia
Invest”, potrivit comunicatului.

În opinia acþionarului SIF4 Lu-
cian Mihalache, CRA a luat aceastã
decizie pentru cã nu este mulþumit de
performanþele administratorului.

Domnia sa ne-a declarat cã proba-

bil va urma o întrevedere între SIF4
ºi SAI Muntenia Invest, însã dacã nu
se va obþine un rezultat, este posibil
ca situaþia sã ajungã în instanþã.

Decizia de reziliere a contractului
cu SAI Muntenia Invest a fost luatã
în urma unei analize a activitãþii ad-
ministratorului.

“Consiliul Reprezentanþilor

Acþionarilor a constatat lipsa creºte-
rii performanþei portofoliului de in-
strumente financiare ale SIF Munte-
nia ºi încãlcarea de cãtre administra-
tor a prevederilor din contractul de
administrare referitoare la preveni-
rea, înlãturarea ºi limitarea pierderi-
lor”, conform documentului.

Reprezentanþii SAI Muntenia
Invest s-au declarat surprinºi de anun-
þul SIF4 ºi au precizat, potrivit unui
comunicat: “SAI Muntenia Invest a
luat act cu surprindere de decizia Con-
siliului Reprezentanþilor Acþionarilor
de a da publicitãþii, fãrã o notificare
prealabilã, un comunicat privind in-
tenþia de a «convoca SAI Muntenia
Invest SAla conciliere directã în vede-
rea rezilierii contractului de admini-
strare încheiat între SIF Muntenia ºi
SAI Muntenia Invest SA»”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)
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BÃTÃLIA PENTRU JUSTIÞIE

Cvorumurile
lui Ponta

De ce îi era teamã lui Ponta,
nu a scãpat: a fost amâna-
tã, din lipsã de cvorum,

ºedinþa de ieri a Consiliului Supe-
rior al Magistraturii (CSM). Magi-
straþii ar fi trebuit sã ia act de de-
misia Monei Pivniceru, astfel încât
ea sã poatã prelua portofoliul de
ministru al Justiþiei, înaintea reluã-
rii atribuþiilor de ºef al statului de
cãtre Traian Bãsescu (acest lucru
se va întâmpla imediat ce hotãrâ-
rea Curþii Constituþionale privind
referendumul va fi publicatã în
Monitorul Oficial, dupã citirea în
faþa plenului Parlamentului).

Pentru întrunirea cvorumului
CSM este necesarã prezenþa a 15
din cei 17 membri cu drept de vot,
însã în cadrul ºedinþei de ieri au
fost prezenþi doar 14 membri ai
Consiliului.

Prezent la ºedinþa magistraþilor,
Victor Ponta a plecat dupã neîntru-
nirea cvorumului, criticând
întârzierile repetate ale membrilor
CSM: “De trei zile, CSM nu vrea
sã ia act de demisia unui om. Este o
situaþie dezamãgitoare, nu mã
aºteptam la aºa ceva. De ce nu
reuºesc sã se strângã? Nu vreau sã
fac o paralelã, dar dacã nu este cvo-
rum în Parlament, toatã lumea sare
în sus. Consider cã este anormal ce
se întâmplã”.

Primul-ministru pãruse sã fi
anticipat deznodãmântul de ieri,
deoarece domnia sa insistase, luni,

ca plenul CSM sã nu continue sã
blocheze ocuparea funcþiei de mi-
nistru al Justiþiei de cãtre Mona
Pivniceru, adãugând cã nu înþelege
“amânãrile ºi sabotajele” din par-
tea membrilor CSM, comentând cã
neîntrunirea cvorumului ar însem-
na un “vârf de penibil”.

Victor Ponta precizase cã numi-
rea unui ministru al Justiþiei este ur-
gentã, deoarece sunt multe lucruri
care trebuie fãcute la Minister,
între care bugetul pe anul viitor ºi
tot ce þine de angajamentele
externe ale þãrii noastre.

Însã ªeful Guvernului ar mai pu-
tea avea un motiv pentru care
doreºte urgentarea instalãrii Moni-
cãi Pivniceru în funcþia de ministru
al Justiþiei: mandatele Procurorului
General al României, Laura Co-
druþa Kovesi, ºi a ºefului Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, Daniel
Morar vor expira în septembrie, iar
propunerile pentru aceste posturi
aparþin ministrului Justiþiei.

VLAD F. DUMEA
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