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Surse: “Statul nu a abandonat ideea
intrãrii în acþionariatul BVB”

Ideea intrãrii statului în acþionaria-
tul Bursei de Valori Bucureºti
pare cã nu a fost abandonatã, dupã

ce, anul trecut, pe piaþã, se vorbea
despre posibilitatea unei fuziuni a
BVB cu OPCOM, administratorul
bursei noastre de energie, deþi-
nut integral de Transelectrica.

Se pare cã, toamna trecutã,
autoritãþile statului ar fi di-
scutat cu un grup de acþionari
ai Bursei, reprezentat de
omul de afaceri Florin Pogo-
naru, cãruia i-ar fi propus sã
negocieze intrarea statului la
BVB, eventual printr-o ma-
jorare de capital, potrivit
unor surse. Deºi au trecut
câteva luni bune de atunci,
reprezentanþii statului nu au
primit încã un rãspuns, susþin
sursele noastre.

Între timp, Autoritatea de
Supraveghere Financiarã a pregãtit o
propunere de modificare a pragului
limitã de deþinere la Bursa de Valori
Bucureºti ºi a trimis-o, în decembrie,
în Parlament.

Atunci, Mircea Ursache, vice-

preºedintele ASF pentru piaþa de ca-
pital, a susþinut, la Comisia de Buget
Finanþe, din Camera Deputaþilor,
creºterea pragului limitã de deþinere
la operatorii de piaþã - Bursa de Valori
Bucureºti ºi Sibex - la 20%, însã de-

putaþii au amânat dezbaterea.
Voci din piaþã vorbesc despre fap-

tul cã între amendamentele propuse
de ASF pentru modificarea ordo-
nanþei 32/2012 (privind organismele
de plasament colectiv în valori mo-

biliare ºi societãþile de administrare
a investiþiilor) s-ar gãsi ºi un prag
preferenþial de deþinere la bursã pen-
tru stat, de 33%. În decembrie, Mir-
cea Ursache a infirmat însã aceste
zvonuri. Amendamentele la ordo-
nanþa 32/2012 nu sunt fãcute publice
pe site-ul Parlamentului.

Dacã unii dintre acþionarii Bursei
nu resping ideea ca statul sã fie acþio-
nar BVB, gândindu-se la variante
posibile, alþii nici nu vor sã o audã.

“Nu înþeleg de ce intrarea statului
în acþionariat ar ajuta BVB”, ne-a
declarat Grzegorz Konieczny, ma-
nagerul Fondului Proprietatea,
într-un interviu publicat în supli-
mentul ziarului BURSA dedicat FP.

Domnia sa ne-a spus cã primeºte
multe propuneri ºi cã a auzit “niºte
oameni spunând cã aceastã idee este
de luat în considerare”. Domnul Ko-
nieczny a precizat, însã, cã el nu crede
cã aceasta este direcþia corectã, având
în vedere cã tendinþa este ca statele sã
îºi reducã deþinerile la burse.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Parlamentarii noºtri duc
grija opoziþiei Iranului

Parlamentul þãrii noastre lu-
creazã de zor la crearea unor
probleme externe, ca ºi când

problemele interne ale României au
fost în întregime rezolvate. Ne-
maiavând altceva serios de fãcut,
mai mulþi parlamentari (majoritatea
PNL, dar ºi PC, PP-DD sau UDMR)
au început sã se preocupe de spriji-
nirea unor organizaþii ºi lideri ai
opoziþiei iraniene din exil, fãrã sã
studieze mai serios istoricul acesto-
ra. De ce opoziþia iranianã din exil ºi
nu altã cauzã de mai mare interes
pentru România? De ce participare
la acþiuni organizate de lideri consi-
deraþi pânã mai ieri teroriºti? Mai
ales datoritã faptului cã, neavând

mare lucru de fãcut (de legiferare ºi
guvernare se ocupã alþii, nu membrii
PNL) parlamentarii noºtri se lasã
uºor atraºi la manifestãri la care
cheltuielile sunt acoperite de alþii.
De ce fac aceste lucruri fãrã o mini-
mã consultare cu MAE, pentru a ve-
dea ºi care este poziþia oficialã a
României, de ce nu gândesc înainte
de a întreprinde ceva într-o proble-
mã delicatã a relaþiilor internaþiona-
le? Sunt întrebãri la care rãspunsul
trebuie sã-l dea în faþa propriilor
conºtiinþe cei care s-au grãbit sã
semneze un document despre care,
întrebaþi fiind, nu ºtiu mai nimic.

Un grup de 67 parlamentari din
þara noastrã a demarat recent o ini-

þiativã denumitã Comitetul Parla-
mentarilor Români pentru Iranul
Liber, care ar putea sã dea naºtere
unui conflict diplomatic între Iran ºi
þara noastrã.

Mai mulþi politicieni, membri ai
coaliþiei aflate la guvernare, au sem-
nat o declaraþie prin care îndeamnã
Guvernul þãrii noastre ºi Secretarul
General al ONU sã trimitã dosarul
despre drepturile omului în Iran la
Consiliul de Securitate al Naþiunilor
Unite, solicitând urmãrirea penalã a
autorilor de infracþiuni împotriva
drepturilor omului în Iran.

“Susþinem pe deplin planul în 10
puncte propus de doamna Maryam
Rajavi (n.r. liderul grupãrii MEK, in-
clusã pe lista organizaþiilor teroriste
pânã în 2012 de cãtre SUA),
Preºedintele ales al Consiliului
Naþional al Rezistenþei Iraniene aflat
în exil ºi îndemnãm Guvernul
României sã susþinã acest plan”,
susþin parlamentarii români.

(continuare în pagina 3)

BCE ar putea creºte
estimãrile de
expansiune economicã
a zonei euro

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi-ar putea modifica în sens pozitiv
estimãrile privind creºterea econo-
micã a zonei euro în 2014, afirmã
Ewald Nowotny, membru în consi-
liul guvernatorilor instituþiei, subli-
niind cã nu vede nici inflaþie, nici de-
flaþie la orizont.

Nowotny a spus, ieri, cã economia
Germaniei ºi cea a Austriei au o evo-
luþie bunã, Spania ºi Irlanda se dez-
voltã mai bine decât arãtau aºteptãri-
le, iar situaþia din Franþa este stabilã.

“Dacã se împrãºtie riscurile, atunci,
în acest moment, ºansa ca perspecti-
vele sã fie mai bune este mai mare
decât probabilitatea ca ele sã se
înrãutãþeascã”, a menþionat No-
wotny, întrebat cu privire la ºansele
ca BCE sã majoreze urmãtoarele
sale previziuni de creºtere economi-
cã, în luna martie.

În prezent, BCE anticipeazã cã
economia zonei euro va creºte cu
1,1% anul acesta.

Scade optimismul
afaceriºtilor germani

Indicele care mãsoarã optimismul
întreprinzãtorilor germani a scãzut
în mod neaºteptat în ianuarie, însã
acesta s-a menþinut, totuºi, la un ni-
vel ridicat.

Indicele mãsurat de centrul de cer-
cetare ZEW a ajuns la 61,7 puncte
luna aceasta, de la 62 în decembrie.
Analiºtii anticipau un indice de 67 de
puncte pentru luna curentã.

V.R.

“Prezenþa MEK în România
afecteazã relaþiile
de prietenie cu Iranul”
l “Un grup de parlamentari români a semnat o declaraþie de susþinere a
MEK, organizaþie consideratã teroristã pânã de curând, ceea ce înseamnã
acþiune ostilã împotriva Iranului”

(Interviu cu Excelenþa Sa,
domnul Bahador Aminian, ambasadorul Iranului la Bucureºti)

Reporter: Ce ne puteþi spune despre
gruparea Mojahadin-e-Khalq (MEK)?

Bahador Aminian: Mojaha-
din-e-Khalq (MEK) este o grupare te-
roristã iranianã, care a luat fiinþã la
mijlocul anilor ’60, în timpul regimu-

lui ªahului, membrii aceste-
ia fiind organizaþi în jurul
unei ideologii de sorginte
marxist-leninistã islamicã.

Modul de operare al
acestei grupãri, care se pro-
clamã “miliþie”, este teroa-
rea ºi rãzboiul, de-a lungul
timpului membrilor acestei
organizaþii fiindu-le atribu-

ite crime împotriva oficialilor iranie-
ni, militarilor americani ºi civililor.

În total, MEK a ucis mai mult de
14 de mii de cetãþeni iranieni din ca-
uza diferendelor de viziune politicã.

În timpul rãzboiului Iran-Irak
(1980-1988), gruparea MEK a luptat
împotriva Iranului, fiind de partea
lui Saddam Hussein.

La schimb, liderul din Irak le-a ofe-
rit suport logistic, garnizoane, arma-
ment, în ciuda faptului cã gruparea
MEK a comis atrocitãþi ºi în rândul
irakienilor, nu doar al iranienilor.

(continuare în pagina 3)

ANUL TRECUT,

Energia verde ne-a costat
jumãtate de miliard de euro
l Amânarea tranzacþionãrii certificatelor ne-a
scutit de doar 100 milioane de euro

Consumatorii de energie din
þara noastrã (populaþia ºi
companiile) au plãtit, anul

trecut, aproximativ 525 de milioane
de euro pentru certificatele verzi
emise producãtori-
lor de energie eolia-
nã, solarã, hidro ºi
biomasã. Conform
estimãrilor din piaþa
de energie, ordo-
nanþa de guvern care
amânã tranzacþio-
narea unei pãrþi im-
portante a certifica-
telor verzi i-a scutit
pe consumatori de doar aproximativ
100 de milioane de euro.

Mai mulþi furnizori ne-au expli-
cat: „Noi estimãm cã amânarea
tranzacþionãrii certificatelor a
micºorat factura totalã a consuma-
torilor cu aproximativ 100 de mi-

lioane de euro pentru cã ordonanþa
s-a aplicat de la jumãtatea anului
trecut ºi pentru cã cererea de ener-
gie s-a micºorat cu circa 6-7%. De
asemenea, anul trecut, au mai intrat

în piaþã circa 700
MW eolieni ºi încã
vreo 700 MW în
parcuri fotovoltai-
ce. La începutul
anului 2013, esti-
mãrile noastre indi-
cau o facturã totalã
de circa 600-650 de
milioane de euro
pentru producþia de

energie regenerabilã, în condiþiile
în care se menþinea vechiul sistem
de sprijin ºi în condiþiile în care nu
aveam o diminuare a consumului”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

Listarea acþiunilor Romtelecom la Bursã ar putea
fi blocatã de dreptul de preemþiune al OTE
l Oficialii de la OTE Grecia au refuzat sã comenteze aceastã informaþie

Listarea acþiunilor deþinute de
statul român la Romtelecom,
programatã pentru anul acesta,

face parte din prioritãþile pe care ºi
le-au „fixat” Guvernul ºi reprezen-
tanþii din Ministerul Comunicaþiilor

ºi Societãþii Informaþionale, încã din
2013. Similar altor intenþii ale repre-
zentanþilor statului, „socoteala de
acasã nu seamãnã, întotdeauna, cu
cea din târg”, astfel încât dezideratul
listãrii Romtelecom la Bursã ar putea
sã fie un plan cu bãtaie lungã din ca-
uza dreptului de preemþiune pe care
OTE l-ar avea în cazul vânzãrii com-
paniei de telecom, dupã cum relatea-
zã surse din piaþã.

Nicolae Oacã, analist telecom ºi
fost consilier al preºedintelui
ANCOM, spune: “Este posibil ca
OTE sã aibã drept de preemþiune în

ceea ce priveºte vânzarea participa-
þiei statului român în Romtelecom.
Cu toate acestea, ºansele ca OTE sã
facã uz de acest drept sunt reduse,
date fiind problemele financiare cu
care se confruntã operatorul elen, în
ultima perioadã, fiind nevoit sã re-
nunþe la unele deþineri din Europa
pentru a-ºi reduce datoriile. Proba-
bil, OTE nu va cumpãra pachetul de
acþiuni deþinut de statul român la
Romtelecom.

ALEXANDRA CRÃCIUN

(continuare în pagina 6)

SCANDAL DIPLOMATIC ROMANIA-IRAN

Gruparea de disidenþi iranieni Mojahadin-e-Khalq (MEK),
care numãrã circa 3.000 de persoane, ar putea fi relocatã la
Craiova, potrivit blogului publicaþiei britanice The Tele-
graph, care precizeazã cã ministrul român de Externe, Titus
Corlãþean, ar fi negociat aceastã mutare, la începutul lunii
decembrie, cu secretarul de stat american John Kerry.
Actualmente, tabãra MEK este amplasatã în Irak, ºi s-a aflat,
pânã de curând, pe lista de terorism a SUA ºi a Uniunii Euro-
pene.
În anul 2011, Mujahedinii Poporului Iranian – MEK au cerut SUA
scoaterea de pe lista de organizaþii teroriste. Potrivit Departa-
mentului de Stat al SUA din 1997, MEK ar fi atacat americani în

Teheranul anilor ‘70, când a sprijinit înlãturarea ªahului, ºi ar fi
fost folositã de Saddam Hussein pentru uciderea kurzilor ºi ºiiþi-
lor, în anii ’90.
UE a scos organizaþia de pe lista de terorism în 2009, în urma
unei susþinute campanii în justiþie ºi de lobby duse de aripa poli-
ticã a MEK, iar SUA de-abia în 2013.
Excelenþa Sa, domnul Bahador Aminian, ambasadorul Iranului la
Bucureºti, ne-a oferit punctul de vedere al autoritãþilor de la Te-
heran cu privire la aceastã posibilã relocare. Mai mult, Excelenþa
Sa ne-a pus la dispoziþie o listã a unor parlamentari români care
au semnat o declaraþie de susþinere a acestei grupãri împotriva
actualului regim de la Teheran.

AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN IRAN:

“România acordã importanþã specialã relaþiilor cu Iran”
România acordã o importanþã specialã relaþiilor
cu Iranul, a declarat ambasadorul român la Te-
heran, Cristian Teodorescu, în cursul întâlnirii
pe care a avut-o cu Mohammad Mehdi Zahedi,
preºedintele Grupului parlamentar de prietenie
Iran-România, relateazã agenþia Fars. “Republi-

ca Islamicã Iran se bucurã de o poziþie specialã
în politica externã a României”, a afirmat
Cristian Teodorescu în cursul întrevederii cu
Mohammad Mehdi Zahedi, la Teheran.
Cristian Teodorescu, ambasadorul român a
evocat multitudinea de oportunitãþi pentru

extinderea relaþiilor dintre Iran ºi România.
“Sper sã asistãm la dezvoltarea unor legãturi
bilaterale de prietenie în diverse domenii prin
extinderea contactelor la nivel parlamentar
între cele douã þãri”, susþine oficialul român,
citat de presa iranianã. n


