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EXPERTUL AURELIU LECA:

„Producþia de energie
pe biomasã, împiedicatã
de mafia lemnului”
l Deputatul Iulian Iancu susþine introducerea
Codului Silvic în CSAT

Þara noastrã dispune de resurse
importante de biomasã (lemn,
deºeuri lemnoase ºi alte plante ener-
getice), care însã sunt controlate de
câteva firme strãine, ce împiedicã
dezvoltarea industriei, a declarat,
ieri, expertul în energie Aureliu
Leca.

Domnia sa a explicat: „Aºa numi-
ta mafie a lemnului þine sub control
resursa, adicã
împiedicã accesul
firmelor care vor sã
producã energie pe
bazã de biomasã. În
contextul situaþiei
generate de conflic-
tul ruso-ucrainean,
nu ne mai putem
permite sã ignorãm
potenþialul extraor-
dinar pe care þara
noastrã îl are în do-
meniu ºi este nevoie
de o strategie adop-
tatã de Guvern prin care sã nu mai
exportãm masiv lemn, ci sã îl folo-
sim cu prioritate pentru producþia de
cãldurã ºi electricitate. Biomasa este
o resursã 100% authtonã, accesibilã
ca preþ ºi care poate înlocui rapid, cu
succes centralele pe gaz dacã situaþia
regionalã se înrãutãþeºte”.

Potrivit expertului, exportul de
lemn se face cãtre þãri precum Ja-
ponia sau Ungaria, în timp ce þara
noastrã taie 3 hectare de pãdure pe

orã: „Curtea de Conturi a arãtat,
într-un raport, cã sunt pierderi de 5
miliarde de euro din jaful pãdurilor
în perioada 1990-2011. În þãrile de
origine ale acestor firme care ne
controleazã lemnul nu sunt permise
astfel de tãieri, iar programele de
reîmpãdurire sunt obligatorii”.

Iulian Iancu, ºeful Comisiei de
Industrii din Camera Deputaþilor, a

declarat, la rândul
sãu, cã situaþia geo-
politicã din regiune
s-a deteriorat rapid
ºi cã sistemul nostru
energetic trebui sã
fie declarat de Con-
siliul Suprem de
Apãrare a Þãrii
(CSAT) ca fiind de
importanþã strategi-
cã naþionalã. „În
acest context, trebu-
ie introdusã în aten-
þia CSAT ºi Codul

Silvic cu o lege privind producþia de
energie ºi cãldurã pe bazã de bioma-
sã. În prezent, Codul Silvic este blo-
cat în Parlament. Sunt ºocat de cum
au acþionat structurile de lobby ale
acestor firme”. Proiectul de lege pri-
vind modificarea Codului silvic a
fost respins, la finele lunii iunie, în
plenul Camerei Deputaþilor. PNL ºi
PDL au anunþat cã nu au votat pro-
iectul. (A.T.)

(continuare în pagina 2)

Referendumul din Scoþia
duce lira la cursul maxim
al ultimilor doi ani

Moneda britanicã, lira sterlinã, s-a
apreciat ieri, pe pieþele externe, con-
semnând cel mai ridicat curs din ulti-
mii doi ani faþã de euro. Avansul a
venit pe fondul desfãºurãrii referen-
dumului de independenþã în Scoþia.

Votanþii din Scoþia au mers la urne
ca sã decidã dacã þara lor va rãmâne
în Regatul Unit al Marii Britanii sau
se va desprinde de acesta dupã o
uniune de 307 ani, urmând sã devinã
un stat independent. Votul a putut fi
exprimat de la ora localã 07:00 pânã
la 22:00. Primele rezultate ale votu-
lui erau aºteptate cel mai devreme
astãzi, la ora 02:00.

Lira a urcat cu 0,5% la ora 10:13, pe

piaþa din New York, ajungând la 78,67
unitãþi/euro. Mai devreme, cursul a
fost de 78,54 pence/euro, cel mai ridi-
cat din august 2012 pânã în prezent.

Monedabritanicãaurcat, ieri, faþãde
15 din cele 16 valute majore, dupã ce
un sondaj Ipsos Mori a arãtat cã 53%
dintre cei chestionaþi s-au exprimat
împotriva independenþei Scoþiei.

Scoþianul Michael MacPhee, con-
sultant financiar, ºi-a exprimat votul
împotriva independenþei, declarând, ci-
tat de presa internaþionalã, cã eventua-
la separare a Scoþiei este “cea mai pro-
astã idee pe care a auzit-o vreodatã”.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 5)
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Directoratul SIF3:
“Frãþilã se pregãteºte de preluarea

ostilã a SIF Transilvania”
l Directoratul SIF Transilvania recomandã acþionarilor sã respingã propunerile lui Frãþilã
l Acþionarul doreºte sã îi tragã la rãspundere pe membrii Directoratului l Frãþilã îºi amânã replica

D
irectoratul SIF3 Transil-
vania susþine cã acþiona-
rul Constantin Frãþilã se
pregãteºte de preluarea

ostilã a SIF3, într-un comunicat prin
care recomandã acþionarilor sã
respingã propunerile lui Constantin
Frãþilã, care vor fi luate în discuþie la
Adunarea Generalã din 20 octom-
brie. Reacþia conducerii SIF3 vine
dupã ce ordinea de zi a AGA a fost
completatã, la cererea lui Frãþilã, ac-
þionarii urmând sã decidã asupra
pornirii acþiunii în rãspundere împo-
triva membrilor directoratului SIF
Transilvania: Mihai Fercalã, Iulian
Stan (vicepreºedinte executiv ºi di-
rector general adjunct) ºi Mihãilã
Ion (fost vicepreºedinte executiv),
care, potrivit grupului format în jurul
lui Frãþilã, ºi-au depãºit atribuþiile
funcþiei.

Propunerile acþionarului au fost
motivate ºi de nerespectarea formu-
larului de procurã specialã ºi nepu-
blicarea listei celor 63 de acþionari
care au solicitat revocarea lui Con-
stantin Frãþilã din Consiliul de Su-
praveghere, în cadrul ºedinþei
AGOA din data de 11/12.08.2014.

Directoratul SIF3 precizeazã: “În
motivaþia grupului Frãþilã este relua-

tã pretinsa utilizare nelegalã a procu-
rii speciale pentru exercitarea votu-
lui secret în adunãrile generale; cu
bunã ºtiinþã grupul Frãþilã, ca de fie-
care datã, trece sub tãcere urmãtoa-
rele: autoritatea pieþei de capital
(CNVM/ASF) nu a contestat legali-

tatea acestui model de procurã spe-
cialã în cadrul controalelor de fond
efectuate la SIF Transilvania în 2010
ºi 2013; acest model de procurã spe-
cialã a fost validat prin sentinþe jude-
cãtoreºti în cadrul unor procese în
care printre reclamanþi se regãsea ºi

Frãþilã Constantin (decizia nr.
49/2006 a Curþii de Apel Braºov); în
anul 2013 Frãþilã Constantin a fost
ales membru al Consiliului de Su-
praveghere al SIF Transilvania prin
utilizarea aceluiaºi model de procurã
specialã; nici atunci ºi nici acum
domnul Constantin Frãþilã nu-ºi face
probleme cã i s-ar putea imputa lipsa
de moralitate”.

Reprezentanþii SIF3 precizeazã
cã nu au fãcut publicã lista celor
63 de acþionari la care face referire
grupul Frãþilã în scopul respectãrii
prevederilor legale, care stabilesc
obligaþia de raportare în sarcina
acþionarului.

Acþionarii SIF3 vor trebui sã mai
hotãrascã ºi asupra scãderii salariu-
lui preºedintelui executiv, Mihai
Fercalã.

În prezent, remuneraþia lunarã a
preºedintelui Consiliului de Supra-
veghere este stabilitã la nivelul a 7
salarii medii brute pe societate, iar
remuneraþia preºedintelui directora-
tului, la 12 medii brute pe societate,
dupã cum susþine Constantin Frãþilã
în cererea sa.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

MAI POATE TIPÃRIREA ÎNSEMNELOR MONETARE SÃ

PÃSTREZE INTEGRITATEA ZONEI EURO?

OECD îi cere Bãncii Centrale Europene
sã treacã la “opþiunea nuclearã”

Au fost guvernele de la peri-
feria zonei euro, aici fiind
inclusã ºi Franþa, chiar dacã

este a doua economie a regiunii.
A ven i t apo i º i
Fondul Monetar
Internaþional.

În urmã cu câte-
va zile, a venit
rândul OECD sã
implore adoptarea
de cãtre BCE a unor

“acþiuni agresive”, pe fondul re-
ducerii drastice a prognozelor
economice pentru 2014 ºi 2015.

Evaluarea din septembrie 2014
a organizaþiei aratã “creºterea di-
vergenþelor dintre economiile
majore”, în condiþiile în care “re-
dresarea din Statele Unite este so-
lidã”, iar “avansul zonei euro
rãmâne sub potenþial”.

În cazul Italiei, prognoza de
creºtere pentru 2014 a fost revizuitã

de OECD la -0,4%, de la +0,5% în
luna mai 2014, iar pentru 2015 la
0,1%, de la 1,1% anterior. Drastic nu

mai este un termen potrivit pentru a
caracteriza aceastã reducere a prog-
nozelor.

“Este o catastrofã pentru finanþele
þãrii. Ne îndreptãm cãtre o pondere a
datoriei publice în PIB de 145% în

anul viitor”, a declarat Antonio
Guglielmi, de la Mediobanca,
conform unui articol din The Te-
legraph.

În opinia lui Guglielmi, “este
nevoie de o bombã nuclearã pen-
tru a întoarce lucrurile”, iar dacã
“Draghi nu face nimic, Italia este
moartã”.

Analistul de la Mediobanca se
referã, desigur, la necesitatea lan-
sãrii imediate a unui program ex-
traordinar de relaxare cantitativã,
aºa-numita “opþiune nuclearã”.
Dar ce va rãmâne dupã “explo-
zie”? Sau este suficientã încânta-
rea pieþelor în faþa focului de “ar-
tificii”, fãrã griji suplimentare
pentru ceea ce va rãmâne la nive-

lul solului dupã aceea?

(continuare în pagina 11)

IULIAN IANCU:

„Rusia a blocat accesul Europei
la surse ºi rute alternative de energie”
l Parlamentarul susþine cã Gazprom finanþeazã campaniile împotriva gazelor de ºist

Rusia a reuºit sã blocheze ac-
cesul Europei la alte surse
de aprovizionare cu materii

prime energetice, susþine Iulian Ian-
cu, preºedintele Comisie de Industrii
din Camera Deputaþilor.

Domnia sa a declarat, ieri, într-o
conferinþã pe teme energetice:
„Conflictul dintre Rusia, Ucraina
ºi Occident s-a agravat rapid în ul-
timele luni, iar calea dialogului
pentru calmarea situaþiei a eºuat.

Rusia este disperatã sã îºi menþinã
controlul absolut asupra consuma-
torilor sãi de energie ºi a reuºit sã
blocheze proiectele europene care
aveau ca scop diversificarea rute-
lor ºi surselor de aprovizionare cu
gaze a UE. Cazul Nabucco este
concludent în acest sens, grãitoare
fiind ºi conflictele din Ucraina, Si-
ria ºi Nordul Irakului. Mai mult
decât atât, Rusia a blocat ºi accesul
Europei la propriile resurse ener-

getice. S-a constata cã Gazprom a
finanþat, numai anul trecut, cu circa
80 de milioane de euro, campaniile
împotriva explorãrii gazelor de ºist
în þãrilor europene care dispun de
aceastã resursã printre care ºi
România”.

Potrivit deputatului, Europa im-
portã circa o treime din gazele nece-
sare acoperirii consumului din Fede-
raþia Rusã ºi este dependentã în pro-
porþie de 33,8% de þiþeiul rusesc. De

asemenea, 28% din cãrbunele „ars”
în centralele electrice europene
provine tot din Rusia.

Ultimele zile aratã, în opinia lui
Iulian Iancu, cã Rusia foloseºte ener-
gia ca armã ºi doreºte sã intimideze
þãrile europene printre care ºi Româ-
snia cu reduceri nejustificate ale
livrãrilor de gaze.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

Dolarul a scãzut cu 0,4% ieri, la ora 10:26, pe piaþa din SUA, atingând 1,2910
unitãþi/euro. În ziua precedentã, Federal Reserve din SUA (Fed – banca centralã)
a anunþat cã va menþine dobânda de politicã monetarã aproape de zero pentru o
perioadã “semnificativã” dupã încheierea programului de achiziþii de obligaþiuni -
în aceastã toamnã -, pe fondul unei evoluþi economice modeste. Potrivit estimã-
rilor Fed lansate miercuri, PIB-ul SUA va creºte cu 2,6-3% în 2015 ºi cu 2,9% în
2016, respectiv cu 2,3-2,5% în 2017.
Fed a redus, miercuri, programul lunar de achiziþii de obligaþiuni cu 10 miliarde
de dolari, la 15 miliarde de dolari.

Mihai Fercalã contraatacã propunerile lui Constantin Frãþilã.

Fondul de
Compensare
dã drumul
despãgubirii
clienþilor
“Harinvest”
lPãgubit: “Este a treia
oarã când ni se promite cã
ne vom recupera banii”

Procedura de compensare a clienþi-
lor pãgubiþi de fosta societate de bro-
keraj “Harinvest” a fost deschisã, po-
trivit unui comunicat al Fondului de
Compensare a Investitorilor (FCI).

Astfel, investitorii cãrora le-au fost
furate acþiuni ºi bani din conturile de
la brokerul vâlcean pot depune, la se-
diul administratorului judiciar, AMT
Servicii Insolvenþã Craiova, o cerere
de compensare, informeazã FCI, care
adaugã cã cererile sunt aºteptate în 30
zile de la data publicãrii tabelului de-
finitiv al creanþelor în Buletinul Pro-
cedurilor de Insolvenþã.

Unul dintre pãgubiþii de la “Harin-
vest” ne-a declarat: ”Acest comunicat
trebuia sã vinã la 48 de ore dupã furt.
Dar, s-a trasde timpzece lunidezile, ca
apoi sã ni se spunã cã nu vom fi despã-
gubiþi decât dacã plãtim ciubuc acestei
societãþi de lichidare AMT. Fiecare in-
vestitor trebuie sã facã cerere. În aceste
condiþii, AMT Servicii Insolvenþã ce
urmeazãsã facã? Sãºtampilezecererile
noastre, sã le dea mai departe? Pãi noi,
pãgubiþii, trebuie sã mergemla Craiova
ºi sã le mai plãtim ºi taxa, pentru a ne
recupera banii?”

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 6)


