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Moartea caricaturiºtilor,
confiscatã de

Big Brother-ul nostru
l Tiberiu Niþu, procurorul general al þãrii: “Între dreptul la viaþã ºi secretul
corespondenþei, îl alegem pe primul”

C
aricaturiºtii francezi au
fost valoroºi doar în via-
þã, militând pentru drep-
tul la liberã exprimare,

moartea lor a fost confiscatã de inte-
resele împotriva cãrora au luptat.

În condiþiile în care criza econo-
micã oricum stranguleazã libertatea
de exprimare, astfel de evenimente
precum cele de la Paris - justificã ori-
ce fel de limitare a drepturilor demo-
cratice de exprimare liberã, justificã
mãsuri pentru controlul persoanei ºi

asupra convingerilor sale.
Dupã ce, luni de zile, societatea

civilã a criticat Legea Big Brother ºi
a cartelelor prepay cum cã limiteazã
mai multe drepturi cetãþeneºti, iatã
cã, acum, autoritãþile acþioneazã
pentru adoptarea acestor legi, fãrã sã
întâmpine prea multe critici. De
altfel, în asemenea momente, când
întreaga lume este cuprinsã de emo-
þie cu privire la moartea celor doi-
sprezece francezi, cine ar îndrãzni sã
se opunã unei astfel de iniþiative?

Procurorul general al României,
Tiberiu Niþu, a declarat ieri cã, în
urma incidentelor din Franþa, legile
privind cartelele preplãtite ºi retenþia
datelor (aºa numita Lege Big Brot-
her) ar putea constitui, dacã le-am
avea în vigoare, instrumente potrivi-
te ca sã prevenim actele de terorism.

Oficialul considerã cã trebuie pã-
strat un echilibru între drepturile
omului ºi secretul corespondenþei,
însã prioritar este dreptul la viaþã,
chiar dacã ajunge sã fie îngrãdit
dreptul la comunicare.

Avocatul Iulian Urban a reacþio-
nat la declaraþiile lui Tiberiu Niþu,
afirmând cã prezervarea unui drept -
dreptul statului de a prinde infracto-
rii - nu se poate face prin încãlcarea
altui drept - dreptul la viaþã privatã,
dreptul la secretul corespondenþei.

Procurorul general al României
considerã cã, pentru lupta împotriva
teroriºtilor ºi pentru prevenirea acte-
lor de terorism, nicio mãsurã nu este
disproporþionatã.

Analistul Ionel Niþu susþine cã
este dificilã menþinerea echilibrului
între douã atribute fundamentale ºi
anume libertatea ºi securitatea.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 6)

Transelectrica respinge
acuzaþiile de abuz aduse
de Complexul Oltenia

Conducerea Transelectrica a
respins acuzaþiile producãto-
rului de energie Complexul

Energetic Oltenia, care a reclamat un
comportament abuziv al transporta-
torului naþional de electricitate.

Reprezentanþii Transelectrica
ne-au declarat: „Compania, în calita-
tea sa de Operator de Transport ºi Si-
stem, realizeazã serviciul de tran-
sport al energiei electri-
ce în condiþii de sigu-
ranþã a funcþionãrii Si-
stemului Electroenergetic Naþional
(SEN), cu respectarea legislaþiei pri-
mare ºi secundare naþionale ºi a re-
glementãrilor europene. Pentru rea-
lizarea acestor obligaþii, unul dintre
mijloacele utilizate este achiziþia vo-
lumului necesar de servicii tehnolo-
gice de sistem de la producãtorii de
energie electricã. Transelectrica a re-
spectat întotdeauna reglementãrile
tehnice ºi comerciale, având ca

obiectiv accesul nediscriminatoriu al
tuturor participanþilor, în condiþii de
siguranþã, la infrastructura sistemu-
lui”.

Ei ne-au explicat cã dimensiona-
rea rezervelor tehnologice de sistem
pentru funcþionarea în siguranþã a
SEN se face de cãtre UNO – DEN
(dispeceratul energetic naþional), va-
lorile rezultate fiind verificate ºi

aprobate de cãtre
ANRE (reglementato-
rul pieþei), iar achiziþia

acestor rezerve se face de cãtre Tran-
selectrica, prin mecanisme regle-
mentate ºi concurenþiale.

Conducerea Complexului Oltenia
a acuzat, recent, într-un comunicat,
cã Transelectrica i-a modificat în
mod abuziv declaraþiile de disponi-
bilitate ale unor grupuri energetice.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Euro,
sub 1,18 dolari
pentru prima oarã
în ultimii zece ani

Moneda unicã europeanã a co-
borât ieri, pe pieþele externe, sub pra-
gul de 1,18 dolari pentru prima oarã
din 2005 pânã în prezent, dupã ce
Germania a anunþat un declin peste
aºteptãri al comenzilor sale industria-
le în noiembrie 2014. În condiþiile
date, tot mai mulþi economiºti antici-
peazã cã Banca Centralã Europeanã
(BCE) va lansa noi mãsuri de stimu-
lare economicã în reuniunea de poli-
ticã monetarã programatã pentru
data de 22 ianuarie.

Euro s-a depreciat cu 0,4% ieri, la
ora 11:02, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,1796 dolari. Mai devre-
me, cotaþia atinsese 1,1754 dolari/
euro - cea mai redusã din 2005 pânã
la momentul actual.

Moneda europeanã a scãzut ieri
pentru a cincea ºedinþã consecutivã
faþã de dolar, astfel cã se aflã în cea
mai lungã perioadã de declin din
luna mai 2014 pânã în prezent.

Ministerul Economiei de la Berlin
a informat, ieri, cã volumul comenzi-
lor industriale din Germania a scãzut
cu 2,4% în noiembrie 2014, faþã de
octombrie, când crescuse cu 2,9%.
Analiºtii aºteptau un declin de 0,8%.

Conform datelor ajustate sezo-
nier, comenzile din noiembrie s-au
redus cu 0,4% comparativ cu aceeaºi
lunã din 2013. Analiºtii estimau
creºterea acestora cu 1%.

Astfel, specialiºtii aºteaptã noile
mãsuri ale BCE, care nu vor fi favo-
rabile monedei unice.

V.R.

(continuare în pagina 6)

Percheziþii DNA la
Ministerul Agriculturii
l Daniel Constantin: “Nu am fost chemat la DNA”

Procurorii DNA au fãcut, ieri,
percheziþii la sediul Ministe-
rului Agriculturii, într-un do-

sar pentru luare de mitã ºi spãlare de
bani.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie a
precizat, într-un comunicat, cã se fac
cercetãri într-o cauzã penalã ce vize-
azã suspiciuni privind sãvârºirea
unor infracþiuni de corupþie, comise
în perioada octombrie-decembrie
2014.

Potrivit procurorilor, anchetatorii
fac nouã percheziþii în Bucureºti ºi
judeþele Mureº, Braºov ºi Prahova,
din care una este sediul unei instituþii
publice, iar restul sunt sediile unor
societãþi comerciale ºi domiciliile
unor persoane.

Surse judiciare au spus, citate de
Mediafax, cã instituþia publicã unde
au avut loc percheziþii este Ministe-
rul Agriculturii.

Faptele cercetate sunt luare ºi dare
de mitã, precum ºi spãlare de bani ºi
ar avea legãturã cu atribuirea unor
contracte fictive privind Târgul Inda-
gra organizat în noiembrie 2014, pre-
judiciul produs Ministerului Agricul-
turii fiind estimat la 400 de milioane
de euro, au arãtat sursele citate. Fostul
secretar de stat Nagy Peter Tamas ºi
secretarul general Virgil Gãman ar fi
implicaþi în acest caz.

Din suma de 400 de milioane de
euro alocatã prin contracte atribuite

unor societãþi, 40.000 de euro ar fi
fost trecuþi prin firme interpuse, pen-
tru a ajunge, în final, la Nagy Tamas
ºi Virgil Gãman, o parte trebuind sã
ajungã la o a treia persoanã.

Ministrul Agriculturii Daniel
Constantin a spus cã la nivelul DNA
existã un mandat de percheziþionare
a unui birou din cadrul Ministerului
Agriculturii, precizând cã domnia sa
nu a fost citat niciodatã de DNA.
Premierul Victor Ponta a precizat, la
rândul sãu, cã este vorba de un fost
secretar de stat ºi a subliniat cã nu
poate solicita Corpului de Control al
Guvernului sã investigheze cazul,
deoarece este demaratã deja o acþiu-
ne penalã.

Procurorii sunt sprijiniþi, în aceastã
cauzã, de Serviciul Român de
Informaþii ºi de Brigada Specialã
de Intervenþie a Jandarmeriei.

A.R.

CORESPONDENÞÃ DE LA PARIS

Franþa, în stare de alertã
ªocul resimþit în Franþa dupã

sângerosul atac de ieri contra sãp-
tãmânalului satiric Charlie Hebdo
este enorm. Bilanþul tragic - douã-
sprezece persoane au fost ucise - al
acestui atac cu arme de rãzboi a emo-
þionat lumea întreagã. Toate partide-
le politice franceze au condamnat
acest act barbar, sãvârºit de doi tero-
riºti francezi de origine islamicã.

Confruntat cu o crizã majorã, fãrã
îndoialã cea mai gravã de la începu-
tul mandatului sãu, Preºedintele
Hollande a lansat un apel la unitatea
naþionalã: «Întreaga Republicã a fost
lovitã (de barbari). Franþa este ame-
ninþatã pentru cã este þara libertãþilor
ºi, pentru cã suntem þara libertãþilor,
vom pedepsi agresorii».

Preºedintele a þinut ieri, la Palatul

Elysée, o nouã reuniune de crizã ºi a
organizat întâlniri cu toþi responsabi-
lii politici din Franþa.

MIREL SCHERER

(continuare în pagina 3)

Charlie Hebdo c’est moi!

Pentru tinerii consumatori de
informaþie, existenþa
unui caricaturist în re-

dacþia unei publicaþii ar putea
pãrea de neînþeles. Mai ales
acum, când faci ce vrei pe cal-
culator, ce nevoie mai ai de o
mânã talentatã dotatã cu un
creier ager? Se spune deseori
cã o fotografie face cât o mie
de cuvinte. Nu este adevãrat, o foto-
grafie face cât mai multe mii de cu-
vinte ºi nici atunci nu este sigur cã ar

exprima totul. În schimb, o caricatu-
rã face cât biblioteci întregi,
cât tone de gigabyte. Adunã
în liniile ei ºi rezumat al situa-
þiei, ºi umor, ºi sarcasm, ºi
blândeþe, dar ºi nebunie, sin-
ceritate totalã, pânã la sânge,
atmosferã ºi prognozã, miºto-
uri ºi parafraze filosofice,
planuri concrete de viitor, so-

luþii la probleme grele.

(continuare în pagina 14)

MARIUS
TIÞA

ENERGIE

Falimentul uniunilor de credit din Polonia goleºte
fondul de garantare a depozitelor bancare

O informaþie, care nu s-a bu-
curat de mare atenþie în pre-
sa financiarã internaþionalã,

pune sub un mare semn de
întrebare capacitatea fondu-
lui de garantare a depozitelor
bancare din Polonia de a face
faþã unei crize de încredere.

Financial Times a scris re-
cent cã aproape jumãtate din-
tre uniunile de credit din Polo-
nia sunt aproape de faliment ºi pun o
presiune foarte mare asupra fondului
de garantare a depozitelor bancare.

Conform definiþiei din Raportul
asupra Stabilitãþii Financiare din iu-

lie 2014, uniunile de credit (SKOK)
sunt instituþii financiare nebancare,
incluse în categoria instituþiilor fi-

nanciare monetare, dar pentru
care nu se cere îndeplinirea
condiþiilor de adecvare a capi-
talului specificate în directiva
europeanã CRD4/CRR.

În raport se mai aratã cã “ro-
lul lor în cadrul sistemului fi-
nanciar din Polonia rãmâne ne-

semnificativ”, în condiþiile în care
activele cumulate ale celor 55 de
uniuni de credit din þarã reprezentau
doar 1,4% din activele sectorului
bancar (19,2 miliarde de zloþi) la

sfârºitul anului 2013.
Numãrul clienþilor uniunilor de

credit din Polonia este de circa 2,5
milioane, dupã cum aratã datele de la
European Network of Credit
Unions, iar valoarea totalã a depozi-
telor este de 3,7 miliarde de euro.

Capitalul reglementat al acestor
uniuni era de 149,6 milioane de zloþi,
dupã cum aratã banca centralã, dar
ajustãrile efectuate în urma inspecþii-
lor lanivelul a11 instituþii decãtreAu-
toritatea de Supraveghere Financiarã
(KNF) a “corectat” valoarea capitalu-
lui pânã la -502 milioane de zloþi.

(continuare în pagina 2)

CÃLIN
RECHEA

Louis de Funes,
la vânãtoare de teroriºti

Poliþia a rãscolit, ieri, Franþa în cã-
utarea celor doi bãrbaþi, fraþi, dintre
care un jihadist cunoscut, aceºtia
fiind suspectaþi cã ar fi autorii atenta-
tului sângeros împotriva revistei sa-
tirice “Charlie Hebdo” din Paris.

Dacã situaþia nu era una tragicã,
filmul operaþiunii se putea califica
pentru un scenariu de comedie,

eventual cu Louis de Funes, dacã
acesta ar mai fi trãit.

În ciuda raportului de forþe - câteva
mii la doi, în favoarea poliþiºtilor, cei
doi teroriºti i-au plimbat pe poliþiºti
reuºind de fiecare datã sã le scape.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)


