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Guvernul rus sprijinã
cu 6,6 miliarde
de dolari douã bãnci
de stat

Ministerul rus de Finanþe a anun-
þat luni cã va achiziþiona acþiuni în
valoare de 239 miliarde ruble (6,6
miliarde de dolari) la bãncile de stat
VTB Bank ºi Russian Agricultural
Bank (Rosselkhozbank), cea de a
doua, respectiv a cincea mare bancã
din Rusia, pentru a le ajuta sã facã
faþã încetinirii economiei ºi sancþiu-
nilor occidentale care le-au tãiat ac-
cesul la pieþele de capital din strãinã-
tate, transmite RIA Novosti.

SUA ºi UE nu recunosc anexarea
Crimeei la Rusia ºi, începând din
luna martie, au impus mai multe va-
luri de sancþiuni împotriva unui nu-
mãr de politicieni ruºi, oameni de
afaceri, bãnci ºi companii ruseºti.

Ministerul rus de Finanþe a precizat
cã banii vor veni de la Fondul naþio-
nal de investiþii, un fond de rezervã
dotat cu 86 de miliarde de dolari, iar
cele douã bãnci vor emite acþiuni pre-
ferenþiale în schimbul ajutoarelor gu-
vernamentale. Acþiunile nu vor fi
tranzacþionate pe piaþa liberã ºi nici
nu vor fi parte dintr-un indice bursier.

Decizia guvernului de la Moscova
de a sprijini bãncile ruseºti de stat
vine dupã ce sancþiunile occidentale
au provocat dificultãþi pentru unele
din aceste bãnci. Sãptãmâna trecutã,
VTB a anunþat cã în prima jumãtate a
acestui an a înregistrat un profit sub
aºteptãri, de cinci miliarde de ruble
(138 de milioane de dolari), mai pu-
þin de un sfert faþã de profitul de 27,6
miliarde de ruble (762 milioane de
dolari) în perioada similarã a anului
trecut. n

“Permisia pentru traseism”,
atacatã de liderii opoziþiei
Propunerea vicepremierului

Liviu Dragnea conform cãre-
ia, pentru o perioadã de douã

sãptãmâni, sã existe posibilitatea ca
aleºii locali sã îºi aleagã partidul
fãrã sã îºi mai piardã manda-
tul a învolburat serios apele
politice. Acuzaþiile curg în
valuri, sintagma ”partidul
stat” fiind repusã pe tapet.
Trebuie precizat din start cã
în campania electoralã pentru
alegerile parlamentare, com-
baterea traseismului a repre-
zentat una din temele majore.
Toate partidele, de la PSD la
PP-DD ºi de la PNL la PC ºi
UNPR au venit cu propuneri
pentru stoparea migraþiei parlamen-
tarilor ºi aleºilor locali de la un par-
tid la altul, fenomen ce aduce mari
prejudicii de imagine întregii clasei
politice. Promisiunile de campanie
au fost însã uitate. Vicepremierul
Dragnea a explicat ºi care sunt moti-
vele pentru care s-a gândit la o
astfel de Ordonanþã de Urgenþã:

”Nu susþinem migraþia politicã, dar
nici nu putem sã stãm indiferenþi.
Pentru mine este foarte important
ca fiecare om dintr-o comunitate sã
beneficieze de dezvoltare ºi pentru

asta sunt dispus sã susþin un aseme-
nea act normativ pentru ca astfel de
blocaje sã nu mai existe. Acest pro-

iect de act normativ dã ºansa pri-
marilor ºi consilierilor sã decidã
dacã sunt de acord sã respecte deci-
ziile luate de unii lideri politici de
la Bucureºti în spatele uºilor închi-

se sau sã decidã dacã vor sã
respecte voinþa cetãþenilor
care i-au ales. Este o opþiune
democraticã. Sunt proiecte
care încep sã fie blocate, sunt
acte care trebuie adoptate în
consilii locale ºi judeþene
care nu mai pot fi adoptate,
pentru cã majoritãþile au fost
furate ºi s-a ajuns la situaþii
absurde. Nu putem lãsa ca
PNL ºi PDL sã blocheze þara
doar pentru cã aºa a decis un

grup de politicieni, sã inventeze o
nouã structurã politicã. Riscãm ca,
în perioada urmãtoare, sã aparã un
blocaj generalizat în administraþia
localã, cu efecte directe ºi grave
asupra comunitãþilor locale”.

DAN NICOLAIE
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NOUA CONDUCERE SCHIMBÃ MACAZUL PRO TV

Aleksandras Cesnavicius:
“În Pro TV nu existã presiuni
comerciale sau politice”
l Christoph Mainusch, co-CEO al CME: “Suntem angajaþi 100% faþã de Pro TV"

Î
n Pro TV nu existã presiuni co-
merciale sau politice, oamenii
sunt pur ºi simplu lãsaþi sã-ºi
facã treaba, fiind “focusaþi” pe

“job”-ul pe care îl presteazã, a decla-
rat ieri Aleksandras Cesnavicius,
CEO Pro TV, la evenimentul de lan-
sare a grilei de toamnã a postului, la
Studiourile Media Pro.

Domnia sa a precizat: “Înainte sã
vin în România eram îngrijorat de
cum vor arãta ºtirile aici, dacã existã
întreaga libertate jurnalisticã ºi dacã
oamenii sunt lãsaþi sã-ºi facã treaba
cum trebuie. Am fost plãcut suprins

sã aflu cã în Pro TV sunt respectate
cele mai înalte valori in jurnalism, nu
existã presiuni comerciale sau politi-
ce, oamenii sunt pur ºi simplu lãsaþi
sã-ºi facã treaba, fiind focusaþi pe
job-ul pe care îl presteazã”.

Declaraþia ºefului Pro TV este cel
puþin interesantã; este cunoscut fap-
tul cã televiziunile noastre suferã din
punctul de vedere al independenþei
jurnalistice ºi al libertãþii de expri-
mare.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

Va fi susþinut socialismul
pânã la victoria sa finalã împotriva poporului francez?

Demisia guvernului
Val l s , la cererea
preºedintelui Francois

Hollande, aratã neputinþa au-
toritãþilor franceze în faþa cri-
zei financiare ºi economice cu
care se confruntã a doua eco-
nomie din zona euro.

Comunicatul laconic de la Palatul
Élysée aratã cã noul guvern trebuie
anunþat astãzi, iar formarea acestuia
trebuie sã respecte “direcþia pe care
preºedintele a definit-o pentru þara
noastrã”. Deocamdatã aceastã “di-
recþie” pare sã reprezinte o enigmã
nu doar pentru francezi, ci ºi pentru

partenerii europeni.
Oare câte guverne mai tre-

buie sã schimbe preºedintele
Hollande pânã la sfârºitul man-
datului sãu pentru a nu intra în
istorie pe uºa din dos, în condi-
þiile în care “beneficiazã” de
cea mai scãzutã popularitate

din ultima jumãtate de secol? Ceea ce
se întâmplã acum în Hexagon pare sã
confirme afirmaþia dintr-un articol re-
cent al revistei Le Point: “Franþa se
aflã într-un stadiu pre-revoluþionar
unde totul devine posibil”.

Principalul motiv al demisiei pre-
mierului Valls, pe lângã incapacita-

tea de a trasa, de la numirea sa în
urmã cu patru luni, mãcar principa-
lele direcþii de politicã economicã, a
fost conflictul deschis cu ministrul
economiei ºi redresãrii productive,
Arnaud Montebourg.

Într-un interviu acordat cotidianu-
lui Le Monde, Montebourg a lansat
un atac dur la adresa politicilor de
austeritate ºi a cerut autoritãþilor
franceze sã reziste “în faþa obsesiei
Germaniei”.

(continuare în pagina 2)

ALEXANDRU IOAN, SWISS CAPITAL:

“Companiile private s-ar
lista la BVB, dacã am avea
exemple de succes”
l “Piaþa de capital, încã un domeniu în mare parte
rezervat persoanelor cu pregãtire în domeniul
economic sau experienþã în domeniul bancar”

Reporter: Cum vedeþi evoluþia
pieþei de capital ºi corelaþia dintre
bursã ºi mersul economiei?

Alexandru Ioan: Consider cã
între evoluþia bursei ºi a economiei
existã, în general, o corelaþie moderat
de bunã, dar nu neapãrat perfectã. Se
spune cã bursa ar trebui sã anticipeze
mersul economiei, însã activitatea

economicã este un fenomen complex,
subiect al unor riscuri ºi incertitudini.
Nu cred cã este realist sã considerãm
cã aºteptãrile se vor potrivi de fiecare
datã realitãþilor economice.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Piaþa noastrã de capital este încã un domeniu în mare parte rezervat persoanelor
cu pregãtire în domeniul economic sau experienþã în mediul bancar, observând o
slabã reprezentare a publicului larg, cel puþin ca investiþii directe pe bursã, dar,
probabil, ºi ca participare în fondurile de investiþii, considerã Alexandru Ioan,
broker la Swiss Capital.
În acest context, nici managerii companiilor nu sunt familiarizaþi cu mecanisme-
le ºi avantajele pieþei, preferând sã-ºi acopere nevoia de finanþare prin interme-
diul sectorului bancar, ne-a spus domnia sa, în cadrul unui interviu. În opinia
domnului Ioan, o companie ar fi probabil mai dispusã sã se listeze la bursã dacã
ar exista un numãr însemnat de exemple ce au fãcut acelaºi lucru cu succes.

LUPTELE POLITICE NE USUCÃ
BUZUNARELE

Amânarea modificãrii
Legii Energiei ne costã
30.000 de euro pe zi

Þara noastrã se va alege cu un nou
infrigement din partea Comisiei Eu-
ropene ºi riscã penalizãri de 30.000
de euro pe zi, din cauzã cã nu am
transpus corect ºi la timp legislaþia
europeanã din domeniul energiei,
întrucât Senatul nu a mai ajuns sã
dezbatã, ieri, modificarea Legii ener-
giei ºi completarea Legii petrolului.

Parlamentarii puterii aratã cu de-
getul la cei ai opoziþiei, care ar fi de
vinã pentru aceastã situaþie, deoare-
ce ar fi pãrãsit sala, ieri, ca sã nu trea-
cã proiectul amnistiei fiscale.

Legea energiei ar fi trebuit sã
transpunã prevederile referitoare la
transportul energiei ºi gazelor pânã
la finalul acestei luni, conform unor
parlamentari.

Senatorul PSD Sorin Bota ne-a
declarat: „Nu am mai avut cvorum
pentru aprobarea modificãrii Legii
Energiei. Termenul de aprobare era
pânã la 1 septembrie. Aºa cã riscãm
infrigementul ºi o amendã de 30.000
de euro pe zi pentru cã nu ne-am ali-
niat la legislaþia europeanã”.

Silvia Vlãsceanu, directorul exe-
cutiv al federaþiei ACUE a compa-
niilor de utilitãþi ºi expert în cadrul
Comisiei de Industrii a Camerei De-
putaþilor, ne-a confirmat cã termenul
de adoptare este finele acestei luni,
precizându-ne cã, dacã Parlamentul
trece modificãrile sãptãmâna viitoa-
re, ar mai fi o ºansã ca þara noastrã sã
scape de amendã.

Senatorul ªerban Mihãilescu ne-a
explicat: „Fiind lege organicã, au

mai lipsit 2-3 voturi ca sã fie aproba-
tã. Aºa cã este consideratã respinsã ºi
va trece, sãptãmâna viitoare, la apro-
bare în Camera Deputaþilor. Sunt re-
voltat pentru cã au plecat din salã co-
legi care ºtiu legea ºi importanþa mo-
dificãrilor aduse, mai ales cã în dez-
baterile comisiilor nu au fost diver-
genþe politice pe subiect. Politica
trebuie sã aibã limitele ei”.

Domnia sa considerã cã o întârzie-
re de o sãptãmânã în aprobarea mo-
dificãrilor cerute de Comise nu ne va
atrage amenzi sau alte sancþiuni.

În schimb, senatorul PDL Dumi-
tru Oprea susþine cã opoziþia nu a in-
tenþionat sã boicoteze modificarea
Legii Energiei: „Noi am avut cele
mai bune intenþii, numai cã azi au
fost grave încãlcãri ale regulamentu-
lui Senatului.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

Citiþi detalii
despre situaþia din Franþa în pagina 2.

DIN NOU, AGA LA SIF TRANSILVANIA

Frãþilã mai încearcã o datã tragerea la rãspundere
a lui Fercalã
l Fostul arbitru de fotbal Constantin Frãþilã vrea ca persoanele sancþionate de ASF sã nu mai poatã
lucra la SIF3

Constantin Frãþilã, unul dintre
cei mai mari acþionari ai SIF3
Transilvania, mai încearcã o

datã sã obþinã aprobarea Adunãrii Ge-
nerale pentru tragerea la rãspundere a
preºedintelui executiv Mihai Fercalã,
dupã ce, la AGA precedentã a fost

revocat din funcþia de membru al
Consiliului de Supraveghere.

La cererea sa ºi a doamnelor Ma-
ria Frãþilã ºi Maria Pavel, acþionarii
SIF3 au fost convocaþi, pentru 20 oc-
tombrie.

Motivaþia pornirii acþiunii în

rãspundere împotriva lui Mihai Fer-
calã, în opinia grupului de acþionari
care au cerut convocarea, este ne-
respectarea formularului de procurã
specialã ºi nepublicarea listei celor
63 de acþionari care au solicitat revo-
carea lui Constantin Frãþilã din Con-

siliul de Supraveghere în cadrul
A.G.O.A. din 11/12.08.2014, potri-
vit convocatorului transmis Bursei
de Valori Bucureºti.

A.A.

(continuare în pagina 5)

Vicepremierul Liviu

Dragnea a propus ca

primarii sã poatã trece la alt

partid, fãrã sã-ºi piardã

mandatul.


