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ALEGERI FÃRÃ MIZÃ PENTRU MULÞIME

Prizonierul corupþiei
politicienilor: Poporul

O
prezenþã la vot de sub

30% estimau sociologii
pentru alegerile euro-
parlamentare de ieri.

Dacã pentru clasa politicã, acest
scrutin înseamnã un examen înaintea
alegerilor prezidenþiale din toamnã,
cetãþenii nu se aratã interesaþi pe cine
vor trimite în Parlamentul European
sã le reprezinte interesele.

De obicei, la alegeri, electoratul
din mediul rural este mai activ, com-
parativ cu cel din mediul urban, par-
tidele scoþându-ºi masele de mane-
vrã la urne prin pomenile electorale
oferite în sate ºi comune.

Analiºtii politici spun cã o prezen-
þã atât de slabã la vot este ºi conse-

cinþa lipsei de încredere a cetãþenilor
în clasa politicã româneascã, indife-
rent de coloraturã.

Încrederea în diferite instituþii ale
statului a înregistrat o oarecare linia-
ritate pânã la instalarea guvernului
USL, în mai 2012, potrivit graficelor
prezentate de sondajul Sociopol, dat
publicitãþii în luna aprilie a acestui an.

Odatã cu noua guvernare, însã,
graficele din sondaj aratã o sinuozi-
tate, ceea ce, în opinia sociologilor,
indicã bulversarea cetãþenilor, afec-
taþi de rãzboiul între Palate - Cotro-
ceni, Victoria, Parlament.

Din sondajul Sociopol mai reiese
cã, de doi ani, cetãþenii nu mai ºtiu în
cine sã aibã încredere, nu mai ºtiu

care le sunt “ancorele”.
Dacã pânã în mai-iunie 2012,

electoratul avea o percepþie formatã,
stabilã, asupra subiectului de care
erau întrebaþi, în ultimii doi ani, po-
trivit graficelor din acest sondaj,
încrederea s-a disipat, ceea ce aratã
cã avem de-a face în acest moment
cu o societate dezagregatã, aflatã în
degringoladã.

Analiºtii politici ne-au spus:
“Graficele aratã cã cetãþenii Rom-
âniei sunt ca ºoriceii în borcan, nu
mai ºtiu în ce societate trãiesc. E o
derutã totalã, un haos.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

n Alegeri europarlamentare - Prezenþã la
vot peste aºteptãri

PAGINA 3
n Radu Dumitru, SNAM: “Suntem singura

þarã din UE care nu are o lege a apei
îmbuteliate”

PAGINA 11

n DHL: “Comerþul
electronic poate ajunge
la 40% din comerþul
total, în 2025”

PAGINA 2

n Pierderile Omniasig VIG
au însumat
626,5 milioane lei
în ultimii trei ani

PAGINA 14

BNS anunþã proteste în cazurile
“Petrom” ºi “Portul Constanþa”

Blocul Naþional Sindical
(BNS) organizeazã mani-
festaþii de protest faþã de

“promisiunile neonorate ale Guver-
nului” referitoare la legislaþia mun-
cii, joi, la Constanþa, fiind vizate
noul contract colectiv de muncã de
la OMV Petrom (simbol SNP) ºi
transferul a 13% din acþiunile Portului
Constanþa de la Ministe-
rul Transporturilor la
Consiliul Local, ne-a de-
clarat Dumitru Costin, liderul BNS.

“Vom acþiona cu mesaje de solida-
ritate referitoare la situaþia lucrãtori-
lor din OMV Petrom ºi a lucrãtorilor
de pe platformele marine, care sunt,
de asemenea, extrem de nemulþumiþi
ºi pot opri lucrul în orice moment”,
afirmã domnia sa, susþinând cã la
manifestaþie ar urma sã participe pe-
ste 5.000 de persoane.

Afirmaþiile au fost fãcute în condi-
þiile în care, vineri, o sutã de persoane
au protestat în faþa sediului OMVdin
Viena, reclamând cã drepturile anga-
jaþilor Petrom ar fi fost reduse, în

urma semnãrii unui contract colectiv
de muncã de companie ºi Sindicatul
Naþional Petrom, la începutul acestei
luni. Reprezentanþii Petrom susþin,
însã, cã respectivul contract a fost
semnat respectând condiþiile legale.

“SituaþiadebatjocurãdinRomâniaa
fost agravatã la începutul lunii mai de
un contract colectiv de muncã semnat

de companie cu sindicatul
galben (constituit din 23
de apropiaþi ai reprezen-

tanþilor administraþiei), fãrã ºtiinþa
membrilor celorlaltor structuri sindica-
le”, se aratã într-un comunicat transmis
de cãtre Blocul Naþional Sindical.

“Semnarea actualului contract este
încununarea unei lungi campanii de
ciuntire a drepturilor lucrãtorilor duse
de OMV Petrom România ºi Sindi-
catul Naþional Petrom, iar efectele
acestui nou contract sunt devastatoare
pentru cei circa 18.000 de lucrãtori
români”, continuã documentul.

VLAD PÎRVU
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“Gazprom” – mutare strategicã spre Asia?
l Listarea secundarã a grupului rus la Bursa din Singapore ar putea fi parte a unui “transfer strategic” cãtre aceastã regiune
l Acþiunile gigantului au crescut cu aproape 20% în ultimul an, pe piaþa din Moscova

Gigantul rus al gazelor natu-
rale “Gazprom” pare cã
este interesat de un rol mai

activ în Asia, în condiþiile în care îºi
pregãteºte listarea secundarã la Bur-
sa din Singapore, anul acesta.

Conducerea grupului a anunþat,
recent, cã vrea o nouã platformã pe
care sã fie realizate transferuri cu
titlurile “Gazprom”, iar în opinia
analiºtilor, o astfel de miºcare pe pia-
þa din Singapore ar reprezenta înce-
putul unei mutãri strategice cãtre
Asia, unde cererea de energie este tot
mai mare.

“Vrem sã avem încã o platformã
pe care sã fie tranzacþionate acþiunile

companiei”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al “Gazprom”, Serghei Ku-
prianov, adãugând: “Lucrãm acum
la aspectele legate de obþinerea listã-
rii în Singapore. Gazprom pregãteºte

documentele pentru listare, care ar
putea avea loc în iulie”.

Viktor Zubkov, preºedintele con-
siliului director al “Gazprom”, a pre-
cizat cã ºansele obþinerii listãrii la

Singapore “sunt mari”.
Planul de listare la Singapore vine

într-un moment în care exporturile
de energie ale Moscovei cãtre Euro-
pa ar putea fi puse
în pericol, dat fiind
cã tensiunile dintre
Rusia ºi Ucraina
persistã. Rusia este
în cãutare de noi
pieþe de livrare în
Asia, livrãrile sale
cãtre Europa, prin Ucraina, find
ameninþate atât de facturile neplãtite
ale Kievului, cât ºi de criza din þarã.

Rusia se uitã tot mai mult cãtre
Orient dupã ce a fost supusã critici-

lor puterilor occidentale dupã anexa-
rea peninsulei ucrainene Crimeea.

“Grupul Gazprom vrea sã fie mai
activ pe piaþa din Asia”, spune, citat

de presa strãinã,
Victor Shum, vice-
preºedinte al com-
paniei de consultan-
þã “IHS Energy” din
Singapore. În opi-
nia sa, listarea se-
cundarã a compa-

niei ar putea fi “parte a unei mutãri
strategice cãtre Asia”.

ALINA VASIESCU
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ULTIMA ZI PENTRU ACHITAREA
IMPOZITULUI PE CONSTRUCÞII SPECIALE

Încep penalitãþile pentru
neplata “taxei pe stâlp”

Deºi încã de când a fost anun-
þatã mãsura de taxare a con-
strucþiilor speciale oamenii

de afaceri au protestat împotriva no-
ului impozit ºi au cerut amânarea

acestuia, abia de mâine vor începe
problemele în mediul de afaceri.

Potrivit lui Dan Schwartz, expert
fiscal, existã o serie de cazuri în care
“taxa pe stâlp” nu a fost plãtitã, din
cauzã cã reprezentanþii societãþilor
respective nu au ºtiut cum sã aplice
noua reglementare.

Domnul Schwartz ne-a explicat:
“Deºi zilele trecute au apãrut ºi
niºte norme la aceastã Ordonanþã a
Guvernului, acestea nu au clarifi-
cat nelãmuririle oamenilor de afa-
ceri. Sunt situaþii pe care companii-
le nu au reuºit sã le încadreze în
lege ºi, în consecinþã, nu au putut
plãti. De aceea, vor fi multe cazuri
de neplatã ºi vor începe sã curgã
penalitãþile. Vor fi încurcãturi de
toate felurile.

EMILIA OLESCU
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Ziarele, televiziunile,
radiourile ºi cârnaþii
S

unt minute bune de când
mã tot uit la comunicatul
SAR despre “Lansarea Co-
aliþiei pentru o Presã Cura-

tã (CPC)” ºi nu mã hotãrãsc sã intru
în subiect, pentru cã
nu mã decid pe care
parte sã intru – prin
faþã sau prin dos?

Am sã o iau fron-
tal.

Ca principiu, ini-
þiativa seamãnã cu

reclama pentru ciocolata Rom, de
pildã aceea în care “ne-am sãturat sã
mai culegem cãpºunile altora” ºi ne
rãzbunãm sã îi punem pe strãini sã ne
mulgã vaca.

Principiul comun despre care vor-
besc este cã amândouã invocã aspec-
te reale, dar trag concluzii mahala-
geºti.

Deosebirea este cã, în cazul cioco-
latei Rom, caracterul idiot al conclu-
ziei este deliberat, urmãrind batjoco-
rirea unei frustrãri naþionale; întrucât
frustrarea este, de fapt, justificatã,
intenþia reclamei este oribilã, aºa

cum, de altfel, ne-a obiºnuit agenþia
care se ocupã de aceste campanii.

În cazul “Coaliþiei pentru o Presã
Curatã”, însã, caracterul idiot al ini-
þiativei este involuntar.

Nu îi voi da curs.
Nu-mi voi publica, pe site, datele

cerute.
Sunt proprietarul ziarului

BURSA, în proporþie de 100%; edi-
tura nu are datorii la buget ºi nu a
avut niciodatã, dupã cum nu are nici
vreo altã datorie ºi nu a fost niciodatã
creditatã sau finanþatã din afarã (se
autofinanþeazã); editura înregistrea-
zã profit, pe anul trecut.

Primii douãzeci de clienþi de re-
clamã nu îi menþionez nici picat cu
cearã – astea, deja, sunt date comer-
ciale – nu sunteþi proºti cã întrebaþi,
dar eu aº fi prost sã vã rãspund
(chiar, sunt curios, cine v-a învãþat sã
puneþi întrebarea asta ºi de ce nu vreþi
întreaga listã de clienþi?!).

Nu voi afiºa nimic pe site-ul
BURSA.

Treceþi-mã la “netransparenþi” –
înseamnã asta cã BURSA nu face
“presã curatã”?

Care-i legãtura?!
Cine sunteþi voi?!
Voi v-aþi afiºat pe site în care orga-

ne media sunteþi implicaþi?
Hai sã vã dau un exemplu de “pre-

sã curatã” din componenþa “Coali-
þiei pentru presa curatã”: Ioana Avã-
dani, directorul executiv al “Centru-
lui pentru Jurnalism Independent”,
cât de “independentã” este în calitate
de acþionar al Mediafax SA, o com-
panie care aparþine grupului Media-
fax?

Cu ce gurã cere “datoriile istorice
la bugetul de stat” ale presei, când, în
calitate de acþionar, ºtie cã grupul din
care face parte are datorii istorice de
milioane ºi milioane de euro?!

(continuare în pagina 14)

“Gazprom” obþine
în Europa douã
treimi din vânzãrile
sale de gaze.

COMUNICAT - Lansarea Coaliþiei
pentru o Presã Curatã (CPC)

Societatea Academicã din România (SAR), Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI) ºi Active Watch au lansat joi 22 mai, iniþiativa Coaliþiei
pentru o Presã Curatã (CPC), o provocare adresatã presei pentru transpa-
rentizarea surselor de finanþare. Evenimentul a avut loc la Hotelul Athe-
nee Palace Hilton din Bucureºti.

(continuare în pagina 14)

MAKE

Vocea mediului de afaceri a rãmas din nou neauzitã de Guvern.
Astãzi este ultima zi în care companiile vizate trebuie sã-ºi achite prima par-
te a impozitului pe anul trecut aferent construcþiilor speciale - aºa-zisa
“taxã pe stâlp” -, în ciuda solicitãrilor repetate pe care investitorii le-au fã-
cut guvernanþilor pentru anularea noii poveri fiscale.
Cu toate cã mediul de afaceri a subliniat în mai multe ocazii faptul cã noul
impozit va avea un impact negativ important asupra întregii economii ºi cã
planurile de investiþii vor fi date peste cap, autoritãþile nu au avut niciun fel
de reacþie, neintervenind pentru a modifica prevederile cu pricina.
Mai mult decât atât, în timp ce premierul Victor Ponta a promis câtorva
companii de stat cã va rezolva situaþia, acesta a declarat, recent, cã autori-
tãþile s-au întâlnit cu mediul de afaceri ºi cã “toatã lumea a înþeles foarte
clar ce are de raportat ºi ce are de plãtit”.
În condiþiile în care Guvernul susþine reducerea CAS cu cinci puncte pro-
centuale, Victor Ponta a subliniat cã Executivul va obþine din impozitarea
construcþiilor speciale un surplus de venituri, cu mult peste þinta stabilitã în
mod precaut de Fondul Monetar Internaþional, care reprezintã unul dintre
principalele argumente pentru a reduce contribuþiile de asigurãri sociale.

Petreceri
“bunga bunga”
pentru creºterea
economicã a
Europei

Când o civilizaþie nu mai ºtie
cum sã scape de sub povara
datoriilor, autoritãþile inven-

teazã noi mãsuri ale “bunãstãrii”, in-
diferent cât de ridicole sunt acestea,
doar pentru a-ºi mai prelungi ºede-

rea în carele alegorice
din care aruncã mulþi-
mii pâinea ºi circul.

Jürgen Stark, fost
economist-ºef al BCE,
a participat recent la
conferinþa anualã a
Institutului Ludwig

von Mises din Germania, unde a de-
clarat cã “bãncile centrale, inclusiv
BCE, au pierdut complet perspectiva
asupra situaþiei economice”, iar
întregul sistem monetar nu este decât
“ficþiune purã”, dupã cum scrie
cotidianul spaniol Libre Mercado.

În aceste condiþii, nu este de mira-
re cã autoritãþile vor face pasul pen-
tru transformarea în “ficþiune purã”
ºi a economiei reale. În urmã cu un
an, Produsul Intern Brut al Statelor
Unite a fost “reevaluat” în creºtere
cu 500 de miliarde de dolari prin in-
troducerea în calcule a unor “active
intangibile”, precum ºi a cheltuieli-
lor pentru cercetare ºi dezvoltare.

Acum a venit ºi rândul statelor eu-
ropene sã-ºi “ajusteze” PIB-ul, fie-
care dupã posibilitãþi ºi specific na-
þional. Totul este posibil datoritã tre-
cerii la noul sistem al conturilor na-
þionale, ESA2010, care va intra în
vigoare în septembrie 2014.
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