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ASOCIAÞIA PRESEI ROMÂNE:

Dreptul la informare
este indivizibil

G

uvernul a adoptat, în
ºedinþa de ieri, prin
Ordonanþã de Urgenþã, o
finanþare de 15 milioane
de euro, valabilã pentru un an ºi jumãtate, pânã dupã campania electoralã din 2016, pentru firmele care au
posturi de radio ºi/sau tv ºi care - citãm - „produc ºi difuzeazã emisiuni
cu specific de informare, educare ºi
cultural de interes public”.
Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numãrul estimativ al acesto-

ra, categoriile de cheltuieli eligibile,
precum ºi procedura de acordare ºi
monitorizare a folosirii fondurilor
sunt lãsate la latitudinea Guvernului,
care va adopta o HGR în acest sens.
Iniþiativa de ieri urmeazã alteia,
similarã, adoptatã prin lege luna trecutã, prin care revistele uniunilor de
creatori din România, membre ale
Alianþei Naþionale a Uniunilor de
Creatori, precum ºi alte reviste ºi publicaþii culturale vor fi finanþate de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministe-

rului Culturii, cu suma de minimum
4.500.000 de lei, indexabilã anual.
Subliniind cã acestea sunt primele
acþiuni de sprijin guvernamental
acordat presei în ultimii 15 ani, Asociaþia Presei Române salutã atenþia
pe care Guvernul actual o acordã
problemelor grave cu care se confruntã acest domeniu important al
oricãrei societãþi democratice.
Ne exprimãm speranþa ca Guvernul sã gãseascã formulele optime ºi
cât mai puþin contestabile în reparti-

zarea acestor fonduri, sã elimine din
acest proces orice subiectivism ori
parti pris, astfel încât o intenþie
bunã sã nu aibã ca efect ºi o adâncire a rivalitãþilor ce caracterizeazã,
din pãcate, comunitatea presei
româneºti.
Consiliul Director
al Asociaþiei Presei Române
Preºedinte
Dr. ªTEFAN CIOCHINARU
(continuare în pagina 3)

LUPTELE POLITICE AJUNG ÎN COMPANII

Schimbãri la vârful Hidroelectrica

G

abriel Dumitraºcu, administratorul special al Hidroelectrica SA, urmeazã sã fie
înlocuit din aceastã funcþie, potrivit
unor surse din Ministerul Energiei.
În locul lui va fi numit Bogdan Stãnescu, ºeful direcþiei de privatizare
din minister, dupã cum ne-au spus
sursele noastre.
Prin piaþã se zvoneºte cã nu este
întâmplãtoare schimbarea din aceastã
perioadã (unii fac pariu cã se

Grecia:
Creditorii
nu au rãspuns
noilor
propuneri
de reformã
Oficialii de la Atena spun cã instituþiile creditoare internaþionale nu au
rãspuns propunerilor de reformã revizuite pe care Grecia le-a înaintat
zilele trecute acestora.
Partenerii europeni ai Atenei au
declarat ieri, la rândul lor, cã executivul de la Bruxelles urmeazã sã-ºi
prezinte rãspunsul.
Marþi, comisarul european pentru
afaceri economice, Pierre Moscovici,
a informat autoritãþile elene cã ultimele sugestii fãcute de Atena nu reflectã discuþiile dintre preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, ºi premierul grec Alexis
Tsipras, din sãptãmâna precedentã.
“Eforturile continuã la nivel
tehnic, în încercarea de a micºora
distanþa dintre diferitele poziþii ºi de a
crea condiþii pentru un acord unanim
din partea celor 19 membri ai zonei
euro”, au anunþat oficialii europeni.
Ieri, Tsipras urma sã aibã o întâlnire cu Angela Merkel, cancelarul
Germaniei, ºi preºedintele Franþei,
Francois Hollande, la Bruxelles.
Grecia mai poate accesa o tranºã
de 7,2 miliarde de euro din pachetul
de sprijin obþinut în 2010 de la creditorii externi, care valoreazã 240 de
miliarde de euro. Banii vor fi deblocaþi doar dacã Atena acceptã
anumite mãsuri de reformã.
V.R.
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întâmplã chiar azi), întrucât ministrul
Andrei Gerea putea sã-l înlocuiascã
pe Dumitraºcu din iarnã, de când a
preluat portofoliul energiei.
Existã voci care susþin cã înlocuirea administratorului special al Hidroelectrica va face loc oamenilor
lui Gabriel Oprea, liderul UNPR.
Acest scenariu este alimentat de negocierile intense pe care UNPR le
duce atât cu PNL, cât ºi cu PSD pentru a tranºa cine rãmâne la guvernare.

Se pare cã pentru poziþia de director general al Hidroelectrica SA se
pregãteºte Dan Iulius Plaveti, despre
care se spune cã a sãrit din barca PD partid care l-a „þinut” câþiva ani în
funcþia de preºedinte ANRE (reglementatorul pieþei noastre de energie)
- în cea a UNPR, partid condus de
Gabriel Oprea.
Premierul Victor Ponta i-a
transmis, ieri, la începutul ºedinþei
de Guvern, ministrului Justiþiei Ro-

Surse: SUA investigheazã
tranzacþiile cu titluri de stat
ºi metale preþioase

D

Piaþa obligaþiunilor din SUA, cea
epartamentul de Justiþie din
SUA a lansat o investigaþie mai mare din lume, atrage numeroºi
care priveºte tranzacþiile de investitori din China, Japonia, Arape piaþa titlurilor americane de stat, bia Sauditã etc., care plaseazã mii de
dupã ce, anterior, a iniþiat unele ca- miliarde de dolari anual în titluri
zuri de succes împotriva practicilor americane de trezorerie. În pofida
ilegale de pe Wall Street în sectorul dimensiunii ºi importanþei sale, piaþa
operaþiunilor cu valute, spun surse de profil din Statele Unite are o reapropiate situaþiei, citate de agenþia glementare slabã.
Peter Carr, purtãtor
Bloomberg.
JUSTITIE de cuvânt al DepartaConform acestora,
mentului de Justiþie, a
guvernul american continuã totodatã sã analizeze posibile refuzat sã facã vreo declaraþie cu priactivitãþi de manipulare pe pieþele vire la o eventualã anchetã.
Amintim cã unele dintre cele mai
aurului ºi argintului, respectiv în domeniul indicilor de referinþã din sec- mari bãnci din lume ºi subsidiarele
lor ºi-au recunoscut vinovãþia dupã
torul petrolului.
Sursele afirmã cã investigaþia se ce autoritãþile au demonstrat cã traaflã într-un stadiu incipient, iar an- derii au acþionat în cartel ca sã-ºi cochetatorii analizeazã dacã informa- ordoneze poziþiile pe pieþele valutaþiile furnizate de instituþiile financia- re. Aceste practici au încãlcat norre au fost împãrtãºite în mod necore- mele federale antitrust. (A.V.)
spunzãtor.
(continuare în pagina 3)

n Dragoº Neacºu, Erste
Asset Management:
“Piaþa fondurilor de
investiþii are nevoie de
competiþie”
PAGINA 5

bert Cazanciuc cã este „ºi mai eficient” de când este în coordonarea
vicepremierului Gabriel Oprea:
„Acum de când... dar, de fapt, tot
timpul aþi fost în coordonarea vicepremierului pentru securitate naþionalã, sunteþi ºi mai eficient, domnule ministru, ºi mã bucurã acest lucru”.
A.T.
(continuare în pagina 3)

DOLAR = 3,9513 RON

PARTICIPAÞIILE INACTIVE ESTIMATE LA
350 DE MILIOANE DE EURO

Depozitarul Central
cheamã acþionarii amorþiþi
sã îºi ia dividendele
l Sobolewski propune crearea unui instrument
financiar pe deþinerile inactive din Depozitarul
Central

D

epozitarul Central vrea sã
trezeascã din amorþealã milioanele de acþionari care au
primit acþiuni la privatizarea în masã
ºi care nu numai cã nu le tranzacþioneazã, dar nici mãcar nu îºi ridicã
dividendele care li se cuvin.
De anul acesta, distribuirea dividendelor se face prin intermediul
Depozitarului, iar instituþia plãnuieºte chiar realizarea unui spot publicitar care sã stârneascã curiozitatea cetãþenilor sã se informeze dacã
deþin sau nu acþiuni, potrivit Silviei
Buicãnescu, director general al Depozitarului.
“Este o specificitate a pieþei noastre faptul cã mulþi acþionari nu sunt
conºtienþi cã pot primi dividende ºi,
în final, nici nu primesc”, a spus
Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureºti,
ieri, la o conferinþã organizatã de
Depozitarul Central.
Domnia sa a adãugat: “Companiile româneºti genereazã cel mai mare
randament al dividendului în Europa
Centralã ºi de Est, iar investitorii
persoane fizice nu sunt conºtienþi cã
randamentul investiþiei lor include ºi

dividendele. Încercãm sã facem investitorii conºtienþi de acest lucru.
Sunt sigur cã am atrage ºi mai
mulþi investitori dacã am avea o lichiditate mai bunã în piaþã. Avem
nevoie de o participare mai mare a
investitorilor în a-ºi încasa dividendele, pentru cã aceste câºtiguri ar putea fi întoarse în piaþã”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

13% - creºtere aºteptatã
pentru gazele interne

G

uvernul intenþioneazã sã
aprobe un nou calendar de
liberalizare a pieþei gazelor
pentru populaþie, în urma cãruia
preþul va urca la 60 de lei/MWh de
la 1 iulie 2015, a declarat,
ieri, ministrul Energiei,
Andrei Gerea, care spera ca
Executivul sã ia o decizie în
acest sens în ºedinþa de ieri.
Însã acest punct nu a mai intrat pe ordinea de zi.
Dacã pânã la finalul lunii curente va fi luatã o decizie în
acest sens, atunci gazul din
producþia internã se va scumpi
cu 13% faþã de nivelul actual.
Andrei Gerea a explicat, ieri dimineaþã: „În principiu, ºtiþi foarte bine,
preþul gazului intern va creºte cu circa 6 lei/MWh anual. Pentru iulie,
avem programatã o creºtere de aproximativ 7 lei/MWh. Propunerile iniþiale au fost mult mai mari ºi mult

mai greu de suportat. Am reuºit,
însã, sã convingem instituþiile internaþionale în discuþiile pe care le-am
avut cã preþurile din piaþa liberã vor
ajunge sã fie net inferioare graficului

de liberalizare care a fost propus iniþial ºi cã nu avea niciun rost sã ne
grãbim noi cu majorarea preþului,
mai ales cã acest lucru nu a fost agreat nici de cãtre furnizorii de gaze”.
Ministrul a spus cã termenul pânã
la care þara noastrã trebuie sã realizeze liberalizarea preþului gazelor na-

turale pentru populaþie este 2021.
Creºterea la care s-a referit Andrei
Gerea vizeazã doar preþul de producþie. Factura finalã include, în afara
acestui preþ, ºi costurile cu transportul, furnizarea ºi distribuþia.
Niculae Havrileþ, preºedintele ANRE (reglementatorul
pieþei), a declarat, recent, cã
preþul final al gazelor naturale
pentru populaþie va creºte cu
maxim 15-18% pânã la
sfârºitul anului 2018. Domnia
sa a explicat cã la o creºtere de
circa 35% a preþului de producþie în cadrul calendarului de
liberalizare în perioada 2015-2018,
impactul în preþul final este de
15-18%, în condiþiile în care nu sunt
preconizate modificãri la tarifele de
transport, furnizare ºi distribuþie.
ALINA TOMA
(continuare în pagina 3)

PENTRU DUMINICÃ

Împrumutaþii în franci elveþieni anunþã un miting
de proporþii, la Guvern
l Numãrul protestatarilor ar putea ajunge la 5.000, potrivit lui Cãtãlin Voivozeanu l Debitorii cer o lege a conversiei
împrumuturilor din valutã în lei l Voivozeanu: “Pânã la sfârºitul lunii iunie, finalizãm negocierile cu bãncile”

P

ersoanele care au credite în
franci elveþieni (CHF) urmeazã sã protesteze, duminicã, 14
iunie, în faþa Guvernului, faþã de
“atitudinea pasivã a clasei politice în
problema creditelor acordate în
CHF, faþã de atitudinea pãrtinitoare
a BNR pentru a proteja instituþiile
bancare ºi, nu în ultimul rând, faþã
de dezinformãrile ºi abuzurile sistemului bancar împotriva propriilor
clienþi”, dupã cum anunþã un comunicat al Grupului Clienþilor cu credi-

te în CHF.
Cãtãlin Voivozeanu, unul dintre
iniþiatorii Grupului, estimeazã cã, la
miting, ar putea veni în jur de 5000
de persoane. Domnia sa ne-a precizat cã au fost obþinute toate autorizaþiile
pentru
desfãºurarea
manifestãrii.
Debitorii solicitã o lege a conversiei creditelor din valutã în moneda
naþionalã, acesta fiind, în opinia lor,
“singurul act normativ care poate rezolva, pe fond ºi definitiv, probleme-

le cauzate de creºterea exploziva a
valutelor”.
Comunicatul citat precizeazã:
“Deºi riscurile au fost cunoscute de
cãtre instituþiile bancare ºi BNR,
deºi sunt vinovate de dezinformarea
în masã a clienþilor, bãncile sunt în
continuare protejate de asumarea
oricãrei responsabilitãþi, timp în care
clienþii suportã toate costurile lãcomiei sistemului bancar: dobânzi majorate, rate dublate de evoluþia agresivã a cursului valutar, comisioane

abuzive (de risc valutar sau de
administrare).
În tot acest timp, clasa politicã a
recunoscut, la nivel declarativ, responsabilitatea sistemului bancar în
aceastã problemã, dar, în fapt, acþiunile de protejare a propriilor cetãþeni împotriva abuzurilor ºi greºelilor
sistemului bancar au întârziat sã
aparã.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)

