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A TREIA RECTIFICARE BUGETARÃ DIN ACEST AN A FOST APROBATÃ

Scandal între Guvern ºi Consiliul Fiscal privind
rectificarea bugetarã
l Victor Ponta: “FMI ºi CE sunt de acord cu rectificarea, nu am sã înþeleg niciodatã opinia Consiliului Fiscal” l Consiliul
Fiscal: “Rectificarea bugetarã este ilegalã”

A treia rectificare bugetarã din
acest an, prin care sunt alocate fon-
duri pentru plata în avans a titlurilor
executorii câºtigate în instanþã de cã-
tre bugetari ºi pentru plata arierate-
lor, a fost aprobatã în ºedinþa de ieri a
Guvernului.

Ministrul delegat pentru Buget,
Darius Vâlcov, a precizat: “Titlurile
executorii acumuleazã dobânzi pena-
lizatoare ºi se actualizeazã cu indicele

preþului de consum, care afecteazã în
proporþie de 0,1-0,2% deficitul ESA
de anul viitor. Acum, aceste majorãri
ºi dobânzi nu le vom mai plãti”.

Ministrul a precizat cã ºi anul vii-
tor va fi operatã o derogare de la lege
pentru o a altã rectificare bugetarã,
dacã va exista din nou posibilitatea
plãþii în avans a titlurilor executorii,
arãtând însã cã astfel de excepþii sunt
posibile doar în anii foarte buni.

Premierul Victor Ponta a declarat
ieri cã nu înþelege opinia Consiliului
Fiscal privind a treia rectificare bu-
getarã din acest an, “care spune sã nu
plãtim ce avem de plãtit prin hotãrâri
judecãtoreºti”, adãugând cã Fondul
Monetar Internaþional ºi Comisia
Europeanã agreeazã aceastã mãsurã.

I.P.

(continuare în pagina 4)

Guvernul francez
anunþã noi economii
pentru reducerea
deficitului bugetar

Guvernul de la Paris a confirmat,
ieri, cã va reduce deficitul bugetar la
4,1% din PIB, anul viitor, faþã de þin-
ta anterioarã de 4,3% din PIB, în
urma unor mãsuri suplimentare de
diminuare a cheltuielilor, adoptate
pentru evitarea sancþiunilor Uniunii
Europene.

În 2013,
Franþa a obþi-
nut prelungi-
rea cu doi ani
a termenului
în care trebuie
sã-ºi reducã
deficitul sub
limita de 3%
din PIB stabi-
litã de UE. În
oc tombr ie ,
autoritãþile de
la Paris au

anunþat cã deficitul bugetar va fi de
4,4% din PIB în 2014, iar în 2015 - de
4,3% din PIB. Ulterior, Guvernul
francez s-a angajat sã-ºi scadã cheltu-
ielile cu încã 3,6 - 3,7 miliarde de euro,
dar pânã acum nu a dezvãluit impactul
acestor mãsuri asupra deficitului.

“Anunþ în mod oficial cã deficitul
va fi redus la 4,1% din PIB în
2015”, a anunþat ministrul finanþe-
lor de la Paris, Michel Sapin. Ofi-
cialul francez a precizat cã econo-
miile ºi mãsurile adiþionale de redu-
cere a costurilor îi vor permite
Franþei sã-ºi diminueze cu peste 0,5
puncte procentuale din PIB defici-
tul structural, care exclude impactul
ciclului de afaceri ºi este atent mo-
nitorizat de Bruxelles. (V.R.)

Pogonaru s-a despãrþit de BCR
l Omul de afaceri spune cã a dorit sã evite un posibil conflict de interese,
însã în piaþã se vorbeºte despre neînþelegeri cu preºedintele Tomas Spurny

Omul de afaceri Florin Pogo-
naru a demisionat din Con-
siliul de Supraveghere al

Bãncii Comerciale Române (BCR)
ºi din toate comitetele bãncii, în care
era prezent, începând cu data de 1
decembrie.

Domnia sa ne-a declarat: “Decizia
mea vine în contextul în care CEFS
(Central European Financial Servi-
ces, unde Pogonaru este partener)
urmeazã sã realizeze un joint venture
cu un mare fond internaþional. Acest
joint venture va urmãri cumpãrarea
de credite neperformante de la toate
bãncile româneºti, inclusiv BCR.
Astfel, pentru a evita conflictul de
interse, am decis sã demisionez din
poziþia mea în cadrul BCR.

Le mulþumesc colegilor din Erste
ºi BCR pentru colaborarea foarte
bunã în cadrul Consiliului de Supra-
veghere al BCR".

Reprezentanþii BCR nu au dorit sã
comenteze informaþia demisiei

omului de afaceri.
Preluarea de credite neperforman-

te de la BCR nu este o activitate strã-
inã omului de afaceri. Producãtorul
de cãrãmizi Cemacon a anunþat, în
luna februarie, cã BCR a externalizat
cãtre fondul de investiþii Business
Capital For Romania Opportunity
Fund Cooperatief UA, înregistrat în
Olanda (controlat de Erste ºi Florin

Pogonaru), 12 milioane euro din da-
toria Cemacon cãtre bancã.

Explicaþia lui Pogonaru pentru
demisia de la bancã reprezintã o
ieºire elegantã din scena BCR, în
condiþiile în care, în spatele cortinei,
se vorbeºte cã omul de afaceri avea
neînþelegeri cu Tomas Spurny,
preºedintele executiv al bãncii, care
a avut drept misiune sã restructureze
masiv instituþia. Unele surse spun cã,
de ceva vreme, se purtau negocieri
privind compensaþiile pe care avea
sã le primeascã Pogonaru pentru de-
punerea mandatului, primit de la ac-
þionari în 2008.

Alþii aduc în discuþie afacerile fãcu-
te de Andrei Pogonaru, fiul lui Florin
Pogonaru, cu grupul Erste, profitabile
pentru primul, considerând cã acestea
nu ar fi fost pe placul lui Spurny, deºi
dateazã de câþiva ani de zile.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Ucraina ne dã fiori nucleari
l Unitatea 3 a centralei nucleare Zaporizhia a fost opritã de vineri, iar accidentul la reþeaua electricã
a fost raportat oficial ieri l Comitetul de urgenþã la ministerul român al Mediului: “eveniment
neradiologic” l Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomicã nu s-a pronunþat asupra incidentului
l Senzorii montaþi de institutul francez la Kiev privind siguranþa nuclearã nu indicã radioactivitate
crescutã

A
nunþul de ieri al premie-
rului ucrainean Arseni
Iaþeniuk privind acci-
dentul de la centrala nu-

clearã Zaporizhia, a dat fiori reci
României ºi comunitãþii europene,
care a pãstrat vie imaginea dezastru-
lui nuclear de la Cernobâl din 1986.
La vremea respectivã, incidentul a
fost muºamalizat de oficiali timp de
aproape trei sãptãmâni, iar populaþia
europeanã ºi cea ucraineanã a fost
expusã radiaþiilor.

„ªtiu cã a avut loc un accident la
centrala de la Zaporizhia”, a explicat
primul ministru ucrainean, care i-a
cerut, ieri, noului ministru al ener-
giei, Volodimir Demchishin, sã in-
formeze când va fi rezolvatã proble-
ma ºi ce mãsuri vor fi luate pentru a
restabili furnizarea normalã de ener-
gie în Ucraina, potrivit Reuters.

Conform ministrului energiei din
Ucraina, Vladimir Demchishin, ac-
cidentul a avut loc în Unitatea 3 a
centralei ºi a fost provocat de un
scurt-circuit.

Presa rusã a relatat cã Demchishin
a precizat cã incidentul apãrut nu are
nimic de-a face cu reactorul centralei
ºi cã nu existã scurgeri radioactive.
„Acum sunt depuse toate forþele
pentru a începe lucrãrile de reparaþii
a centralei”, a mai spus oficialul, ci-
tat de newsru.com.

Rapoartele date anterior de cãtre

agenþia de presã Unian din Ucraina
aratã cã unitatea 3 de la centrala Za-
porizhia a fost opritã din funcþionare
la 28 noiembrie, la ora 19:24. Dezac-
tivarea centralei a provocat un defi-
cit de energie electricã în sistemul
energetic al Ucrainei, care a condus
la cãderi de tensiune parþiale în anu-
mite zone din Ucraina.

Agenþia Internaþionalã pentru Ener-
gie Atomicã (AIEA) a anunþat cã nu
comenteazã situaþia, potrivit Reuters.
Înconformitatecuconvenþiile interna-
þionale adoptate dupã accidentul de la
Cernobîl din 1986 în Ucraina, þara este
obligatã sã informeze AIEA despre

toate incidentele în instalaþiile nuclea-
re care ar putea afecta alte þãri.

Potrivit experþilor “Ener-
go-atom”, centrala va fi repusã în
funcþiune de mâine.

ªi Interfax Ucraina a transmis cã
problema a apãrut la blocul numãrul
3 - un reactor de 1000 megawaþi - iar
cãderea de energie rezultatã a înrãu-
tãþit criza de energie din þara vecinã.
Centrala de la Zaporizhia este cea
mai mare nu doar din Ucraina, ci ºi
din Europa, aflatã la circa 700 de ki-
lometri de România.

Ministrul Mediului ºi Schimbãri-
lor Climatice, Attila Korodi, a con-

vocat, ieri, la ora 15:00, Comitetul
ministerial pentru situaþii de urgenþã,
pentru a analiza toate informaþiile re-
feritoare la accidentul produs la cen-
trala nuclearã din Ucraina, potrivit
unui comunicat.

Documentul precizeazã: „Centrala
se aflã la o distanþã de aproximativ
500 km faþã de teritoriul României ºi
este una din principalele centrale din
lume, ca mãrime. Pe scara urgenþelor
nucleare INES (International Nuclear
Events Scale) de la 0 la 7, evenimen-
tul a fost clasificat la scara 0 (eveni-
ment neradiologic). Scara 7 este asi-
milatã accidentelor de la Cernobîl ºi
Fukushima. Ministerul va colecta ºi
va analiza în continuare datele legate
de subiect ºi va menþine contactul
permanent cu instituþiile statului care
deþin atribuþii în acest domeniu”.

Agenþia Naþionalã de Meteorolo-
gie va monitoriza, în continuare, cir-
culaþia atmosfericã în zona de inte-
res, iar Agenþia Naþionalã pentru
Protecþia Mediului continuã monito-
rizarea radioactivitãþii factorilor de
mediu, atât automat, cât ºi manual, ºi
va notifica orice modificãri surveni-
te. Datele provenite din reþea sunt
puse permanent la dispoziþia publi-
cului, pe platforma EURDEP, con-
form comunicatului.

ALINA TOMA

(continuare în pagina 6)

Guvernul pune frânã
transparentizãrii pieþei gazelor
l ”Bãieþii deºtepþi” din gaze nu se lasã

Plenul Camerei Deputaþilor a
decis, ieri, sã reîntoarcã la Co-
misia de Industrii proiectul de

modificare a Legii Energiei, prin
care este impusã tranzacþionarea
transparentã a tuturor cantitãþilor de
gaze disponibile pentru piaþa liberã,
respectiv pe
p l a t f o r me l e
O P C O M º i
BRM. Dacã ar fi trecut de plen, atun-
ci proiectul ar fi dat o grea loviturã
“bãieþilor deºtepþi” din piaþa gazelor.

Surse guvernamentale ºi parla-
mentare ne-au declarat, ieri, cã Exe-
cutivul considerã cã poziþia sa nefa-
vorabilã privind transparenþa totalã
este mult mai potrivitã pentru con-
textul actual al pieþei noastre de
gaze: „Guvernul a dat aviz negativ
proiectului, pe motiv cã deja a ho-
tãrât, în varã, sã lase la latitudinea re-
glementatorului pieþei – ANRE –
dacã este nevoie de tranzacþii tran-
sparente pentru toatã cantitatea de

gaze disponibilã sau doar pentru o
parte din ea. Deja, din a doua jumã-
tate a acestui an, 20% din gazele de-
stinate industriei au fost tranzacþio-
nate transparent, în urma deciziei
ANRE, iar anul viitor procentul urcã
la 35%. Autoritãþile considerã cã, în
acest mod, evitã situaþia în care pro-
ducãtorii îºi antameazã pe bursã toa-
tã cantitatea disponibilã ºi nu ar mai
putea acoperi vârfurile de consum
ale populaþiei ºi CET-urilor în perio-
ada de iarnã”.

Pe piaþã, sunt ºi rumori conform
cãrora problema ar fi legatã de gaze-
le din Marea Neagrã, care, în condi-
þiile transparentizãrii totale, n-ar mai
putea fi vândute în avans, pe termen
lung, prin contracte bilaterale, care
sunt necesare ca gaj la bãnci. Sursele
citate afirmã: „Odatã transparenþa
impusã, toate cantitãþile trebuie puse
la vânzare în mediul bursier. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

DUPÃ PATRU MODIFICÃRI

Ponta vrea sã sufle ºi-n
iaurt, la modificãrile
legii pieþei de capital

Guvernul a amânat, din nou,
avizarea proiectului care
modificã Legea pieþei de

capital, premierul Victor Ponta
spunând, în ºedinþa de ieri, cã la
acest document se va lucra în conti-
nuare, deoarece vrea “sã se sufle ºi
în iaurt” la redactarea prevederilor
din proiect.

Cea mai recentã variantã a pro-
iectului - a patra – a fost emisã de
Ministerul Finanþelor (MFP), vine-
rea trecutã, dupã un “amplu de con-
sultare publicã ºi interinstituþiona-
lã", dupã cum susþin reprezentanþii
Ministerului.

MFP a înºiruit o serie de instituþii
importante care i-ar fi avizat proiec-
tul, ca sã dea greutate celei de-a patra
modificãri, în decurs de douã luni de
zile.

“Proiectul de lege este rezultatul
unui grup de lucru din care au fãcut
parte reprezentanþi ai Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, Bãncii
Naþionale a României (ASF si
BNR), ai Ministerului Finanþelor
Publice (MFP), ai Ministerului Justi-
þiei", se aratã în comunicatul MFPde
vineri, care precizeazã cã ºi Comisia
Europeanã a transmis un punct de
vedere, tocmai de la Bruxelles.

Pe lângã faptul cã Ministerul nu
ne spune care instituþie ºi ce variantã
a proiectului a avizat, dintre cele pa-
tru afiºate oficial ºi cine ºtie câte
aºternute pe ciorne, este aproape
inexplicabil cum, cu atâtea avize,

atâta muncã ºi atâtea consultãri, pro-
iectul legii pieþei de capital este criti-
cat dur de mai multe asociaþii din
piaþã, culmea, participante la dezba-
teri.

Asociaþia Oamenilor de Afaceri a
cerut explicaþii privind renunþarea la
eliminarea pragului la SIF-uri, în de-
curs de o lunã (de la 7 octombrie, pri-
ma variantã a proiectului, la 7 no-
iembrie, a doua variantã), în timp ce
Asociaþia Brokerilor a criticat rela-
xarea condiþiilor de cvorum pentru
adunãrile generale la operatorii de
piaþã, iar Asociaþia Investitorilor pe
Piaþa de Capital nu a fost de acord cu
relaxarea condiþiilor de cvorum pen-
tru majorãrile de capital efectuate
prin aport în naturã.

A.A.
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Michel Sapin,
ministrul
finanþelor de
la Paris:
“Anunþ în
mod oficial cã
deficitul va fi
redus la 4,1%
din PIB în
2015”.
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