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DUPÃ DEMISIA
LUI ROISS,

Se clatinã ºi
scaunul ºefului
Consiliului de
Supraveghere
OMV
lGuvernul austriac,
nemulþumit de cum a
gestionat Kemler
restructurarea conducerii
lGrupul a rãmas fãrã o
strategie de dezvoltare

Cutremurul de la vârful con-
ducerii OMV, care a culmi-
nat cu demisia directorului

general Gerhard Roiss, riscã sã se
extindã ºi la Consiliul de Suprave-
ghere al grupului austriac, unde ac-
þionar minoritar semnificativ este
statul austriac, prin agenþia OIAG.

Ieri, cancelarul Werner Faymann
a declarat cã restructurarea conduce-
rii executive a OMV a fost gestiona-
tã prost de Consiliul de Supraveghe-
re. Potrivit Bloomberg, oficialul a
spus presei cã aceste condiþii haotice
nu ajutã pe nimeni ºi cã trebuie rein-
stituitã ordinea.

ªi ministrul austriac de Finanþe,
Hans Joerg Schelling, a declarat cã si-
tuaþia de crizã din managementul
OMV a fost rezolvatã într-un mod ne-
profesionist, domnia sa menþionând cã
soluþia aleasãdeadministratori este re-
zonabilã pentru moment. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

Ilie Sârbu, Viorel Hrebenciuc ºi
Ioan Adam – penalii din pãdure
l În total, suprafaþa retrocedatã ilegal ajunge la
de nouã ori aria municipiului Braºov

DNA Braºov i-a audiat, ieri, pe li-
derul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, so-
crul premierului Victor Ponta, pe
Viorel Hrebenciuc, „eminenþa
cenuºie” a social-democraþilor, pre-
cum ºi pe deputatul social-democrat
braºovean Ioan Adam, aceºtia fiind
urmãriþi penal într-o cauzã care vi-
zeazã infracþiuni de corupþie ºi asi-
milate celor de corupþie care au legã-
turã cu reconstituirea dreptului de

proprietate pentru aproximativ
90.000 de hectare de teren forestier ºi
100 de hectare de teren agricol, aratã
DNA, într-un comunicat de presã.
Printre localitãþile în care s-ar fi fãcut
retrocedãrile ilegale de terenuri sunt
Comãneºti, Palanca, Brãtuleºti ºi
Doftana, au precizat sursele judiciare.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 3)

“Penibilul unei presupuse deconspirãri”
(Interviu cu Ionel Niþu, fostul ºef al Analizei SRI)

Reporter: Care este opinia ta cu
privire la momentul ales de Traian
Bãsescu sã dezvãluie cã Ponta a fost
ofiþer acoperit?

Ionel Niþu: Are determinãri strict

electorale. De ce nu ne-a spus din
momentul în care a anunþat tema?
Atunci ar fi fost înaintea înscrierii
candidaþilor. A lãsat sã treacã timpul
pentru a influenþa ºansele candidaþi-
lor. Este o declaraþie, probabil ade-
vãratã, însã strict electoralã.

Nu are nicio legãturã cu interesul
naþional, dimpotrivã, va produce
efecte negative asupra instituþiilor
din domeniu.

Reporter: Cum afecteazã activi-
tatea SIE publicarea anexei secrete
în 2013 privind lista de categorii de
informaþii - secrete de stat - din do-
meniul de activitate al SIE? Este
SIE acum vulnerabil, în faþa celor-
lalte servicii de informaþii?Traian
Bãsescu susþine: “Dacã aº fi specia-
list, dupã activitãþile secret de stat

pe care le are SIE, i-aº face ºi orga-
nigrama".

Ionel Niþu: SIE este afectat, ca ºi
celelalte servicii de informaþii, nu de
nu ºtiu ce anexã, ci de compromite-
rea ideii de confidenþialitate ºi de
încredere, fãrã de care este imposibi-
lã realizarea activitãþii, eminamente
secretã.

Nu anexa este problema ºi nici
mãcar organigrama. Fie vorba între
noi, specialiºtii în domeniu ºtiu, în
genere, cum aratã o organigramã a
unui serviciu de informaþii externe,
fie el românesc, rusesc sau ameri-
can.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

FLORIAN GOLDSTEIN, PREªEDINTELE
GRUPULUI DE PRESÃ BURSA:

“Elitismul ne obligã la
moralitate, la conºtiinþa
de sine a comunitãþii
pieþei de capital”
lMihai Radu, “Millenium”: ”ASF ar trebui sã
sprijine ºi emitenþii” lMircea Ursache,
vicepreºedinte ASF: “Continuãm munca de
20 de ani a unor oameni, într-o altã formã
organizatoricã”

Ziarul “BURSA” ºi Centrul
de Pregãtire Financiarã
“Millenium” au aniversat,

marþi searã, 20 de ani de suprave-
ghere a pieþei de capital, la Palatul
Parlamentului, o festivitate apre-
ciatã de invitaþi ca având clasã ºi
fiind foarte reuºitã.

Florian Goldstein, preºedintele
Grupului de Presã “BURSA”, a
spus, în deschiderea evenimentului,
cã activitatea de reglementare a fost
precedatã de proiectele de lege pen-
tru piaþa valorilor mobiliare, iniþiate,
în Banca Naþionalã a României, încã
din 1991-1992, iar CNVM a fost
moºtenitoare instituþionalã a Agen-
þiei Valorilor Mobiliare (ulterior,
Agenþia Naþionalã a Valorilor Mobi-
liare), creatã, în 1993, în cadrul Mi-
nisterului Finanþelor, astfel cã, de
fapt, numãrãm mai mult de douazeci
de ani.

Comisia Naþionalã a Valorilor Mo-
biliare (CNVM), actualmente absor-
bitã în Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF), a fost înfiinþatã în
octombrie 1994, având drept scop re-
glementarea, supravegherea ºi dez-
voltarea pieþei de capital.

Potrivit lui Florian Goldstein, sunt
numeroase reproºurile care pot fi
aduse activitãþii de reglementare, iar
ziarul “BURSA” le-a formulat, ori
de câte ori a crezut cã a fost cazul,
ajungând, chiar, la conflicte deschise
cu oameni din instituþia de suprave-
ghere.

“Tot aºa, activitatea de suprave-
ghere este criticabilã, în anumite epi-
soade, iar, în cazul lor, critica nu a
mai formulat-o doar ziarul BURSA,
ci ºi Justiþia”, a mai spus domnul
Goldstein.

(continuare în pagina 2)

Huliganism la alegerile
pentru conducerea
Depozitarului Central
l Cinci candidaþi sunt incompatibili, dar nu existã
procedurã pentru respingerea dosarelor l Ludwik
Sobolewski a depus un dosar incomplet, lipsind
numeroase documente

Comisia specialã de verificare
din Depozitarul Central a
constatat cã cinci dintre can-

didaþii pentru alegerile pentru noua
conducere nu îndeplineau condiþiile
de eligibilitate,
în momentu l
depunerii dosa-
relor de candidaturã.

Dosarele nu au fost însã respinse,
întrucât se pare cã nu existã procedu-
rã pentru aºa ceva. Astfel, Comisia
de Verificare, formatã din doi juriºti
din Depozitarul Central, nu a fãcut
decât sã informeze acþionarii asupra
neregulilor.

Cristian Agalopol, preºedintele
Depozitarului Central, ne-a declarat

cã a cerut o opinie juridicã unei case
de avocaturã privind nerespectarea
de cãtre unii candidaþi a cerinþelor
regulamentelor ºi legilor în vigoare,
dar ºi a statutului Depozitarului Cen-

tral.
Bursa de Va-

lori Bucureºti a
înscris patru incompatibili: Ludwik
Sobolewski, directorul general al Bur-
sei, ºi pe administratorii Stere Farma-
che, Robert Panã ºi Adrian Lupºan,
cãrora nu le este permis cumulul de
funcþii prin regulamentul Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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Cine conduce SIE?
Avalanºa ofiþerilor acoperiþi

de pe scena publicã mã
face sã vã propun un exer-

ciþiu intelectual: este foarte
v e r o s i m i l c a T e o d o r
Meleºcanu sã fi fost ofiþer
acoper i t , în t impul lu i
Ceauºescu, având o frumoa-
sã carierã diplomaticã, ºi
îndeplinind, între altele, in-
clusiv funcþia de secretar II
la Misiunea Permanentã a României
de pe lângã ONU ºi alte organizaþii
in te rna þ iona le de la Geneva
(1978-1985).

Pe seama funcþiei de “secretar II”
din oricare ambasadã, circula o re-
marcã persiflantã - “Secretar II zici?,
aha!” – care vrea sã spunã cã, întot-
deauna, “secretar II” înseamnã
spion.

Deci, cã Teodor Meleºcanu ar fi

fost un spion al serviciilor româneºti
din timpul lui Ceauºescu este verosi-
mil ºi este verosimil ca el sã-ºi fi pã-

strat subordonarea faþã de ser-
vicii, chiar ºi dupã cãderea lui
Ceauºescu.

Repet, este doar un exerci-
þiu intelectual: ce aþi spune
dacã, în calitate de ofiþer aco-
perit, subordonat Serviciului
de Informaþii Externe, Teodor

Meleºcanu este numit ºeful Servi-
ciului de Informaþii Externe?

Adicã, la SIE, are un ofiþer care îi
este, în acelaºi timp, atât ºef (pe
ascuns), cât ºi subordonat (oficial).

Adicã, o culme a ironiei: SIE este
condus de un ofiþer acoperit!

Într-o astfel de ipotezã teoreticã,
cine conduce SIE: ºeful ascuns al lui
Meleºcanu sau subordonatul lui, pe
nume Teodor Meleºcanu, care este

ºeful SIE?!
Rãspunsul este imposibil, în

schimb situaþia de talmeº-balmeº din
servicii ºi autonomizarea lor necon-
stituþionalã devine posibilã.

Am imaginat acest scenariu, cu
douã zile în urmã, dar, ieri, Valer
Marian a revenit cu declaraþii, în
presã, prin care îmi confirmã fante-
zia:

“Cred, raportat la evoluþia eveni-
mentelor, cã preºedintele Bãsescu
are dreptate în ce priveºte mãsluirea
de cãtre premierul Victor Ponta ºi di-
rectorul SIE, Teodor Meleºcanu, în
combinaþie cu tata socru Ilie Sârbu, a
Hotãrârii de Guvern nr. 223/2013,
care a avut drept finalitate acoperirea
foºtilor ofiþeri acoperiþi, fiindu-le
profitabilã la toþi trei.
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