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REMUS BORZA, HIDROELECTRICA:

“Este posibilã listarea Hidroelectrica
în noiembrie, chiar dacã iese din

insolvenþã în octombrie”
l “Listarea Hidroelectrica exclusiv pe BVB ar ajuta bursa româneascã
pentru a trece de la statutul de piaþã de frontierã, la unul de piaþã
emergentã” l “Hidroelectrica poate sã acceseze cel puþin 1 miliard euro
credite bancare la o dobândã de 1%, cu alte cuvinte, compania nu mai are
nevoie de banii investitorilor” l “Africa este un continent virgin pe
resurse, iar cei care sunt deºtepþi se duc acolo, acesta fiind viitorul pentru
urmãtoarea sutã de ani”

Reporter: Care sunt etapele pre-
mergãtoare listãrii Hidroelectrica,
dupã ieºirea din insolvenþã? Mai este
nevoie de o hotãrâre de Guvern? Mai
este nevoie de o Adunare Generalã a
Acþionarilor?

Remus Borza: Am avut o ºedin-
þã, la data de 5 mai, cu Sindicatul de
intermediere Morgan Stanley ºi
Raifeissen, cu reprezentanþii celor
doi acþionari, Ministerul Energiei
si Fondul Proprietatea, cu consul-
tanþii si cu auditorul. Împreunã am
agreat calendarul procedural al lis-
tãrii. Suntem în linie dreaptã. Noi,
încã de anul trecut, am început sã
lucrãm pentru listarea Hidroe-
lectrica. În acest moment, suntem
destul de avansaþi, în sensul cã, aºa
cum spuneam, avem deja selectat
un consorþiu de intermediari ai
ofertei, în persoana celor de la
Morgan Stanley ºi Raifeissen.
Avem selectat ºi un auditor, care va
întocmi auditul în IFRS, fiind vor-
ba de Deloitte.

ANDREI MURGULEÞ
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Mugur Isãrescu munceºte
pro-bono la BNR?

Guvernatorul BNR Mugur Isãres-
cu ºi ceilalþi membri ai Consiliului
de Administraþie nu au uitat sã depu-
nã declaraþia de avere pe anul 2015,
ba, chiar au completat-o ºi cu func-
þiile deþinute în cadrul instituþiei,

însã la rubrica venituri din salarii
cãsuþa este goalã.

Fiind de bunã-credinþã, înþelegem
cã Mugur Isãrescu ºi ceilalþi membri
din conducerea BNR ºi-au îndeplinit
obligaþia legalã sã-ºi depunã decla-
raþia de avere, ºi-au îndeplinit obli-
gaþia legalã sã menþioneze funcþiile

deþinute în cadrul BNR, dar, citind
documentele, semnate de fiecare
dintre domniile lor, observãm cã au
declarat cu toþii cã nu realizeazã nici
un venit salarial din deþinerea
funcþiei din cadrul BNR.

ANCUÞA STANCIU
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Iancu: “Este exclus ca preþul
gazelor sã creascã cu 10% de
la 1 iulie”
l Preºedintele Comisiei de industrii din Camera
Deputaþilor: “Astãzi se demonstreazã ce mare
eroare au fãcut autoritãþile când au acceptat un
preþ administrat prin grafic în negocierile cu
organismele internaþionale”

Este exclus ca preþul gazelor sã
creascã la 1 iulie de la 60 de lei pe
MWh la 66 de lei, aºa cum prevede
calendarul de liberalizare, întrucât
preþurile pe piaþa liberã sunt în conti-
nuã scãdere, a declarat, ieri, Iulian
Iancu, preºedintele Comisiei de in-
dustrii din Camera Deputaþilor,
prezent la Energy Business Summit.

În prezent, consumul zilnic de
gaze al þãrii este de 17 milioane de
metri cubi, de patru ori mai mic decât
în perioada de vârf de consum înre-
gistratã iarna, iar în weekend se
ajunge chiar ºi la 15 milioane de me-
tri cubi, a mai spus Iulian Iancu, adã-

ugând cã importul este de 10%, pon-
dere mai mare decât în perioadele
anterioare.

Domnia sa a adãugat: “Astãzi se
demonstreazã ce mare eroare au fã-
cut guvernele din România când au
acceptat un preþ administrat prin gra-
fic în negocierea cu Fondul Monetar
Internaþional, cu Banca Mondialã
sau cu Comisia Europeanã. Viaþa
ne-a demonstrat cã a fost o asumare
subiectivã, arbitrarã, care nu a avut
nicio legãturã cu realitatea economi-
cã sau cu realitatea din sectorul ener-
getic.

(continuare în pagina 13)

DIICOT a
continuat
audierile în cazul
Rompetrol
l Sorin Marin ºi
Alexandru Nicolcioiu
au dat declaraþii, în faþa
procurorilor l Adrian
Nãstase, martor în dosar

Procurorii DIICOT au continuat,
ieri, audierile în mega-dosarul
“Rompetrol 2”, în care au pus seche-
stru de 3 miliarde de lei, pe bunuri ºi
acþiuni ale “KazMunayGaz Interna-
tional NV” (fostã The Rompetrol
Group NV), “Oilfield Exploration
Business Solutions” (fostã “Rompe-
trol”) ºi “Rompetrol Rafinare”, dar
ºi pe averile unor persoane fizice.

Dosarul este disjuns din cauza tri-
misã în judecatã în anul 2006, în care
a fost judecat Dinu Patriciu, alãturi
de alte persoane.

Primul care a ajuns la DIICOT,
ieri dimineaþã, a fost omul de afaceri
Sorin Marin, unul dintre foºtii acþio-
nari ai Rompetrol.

Sorin Marin este primul partener
de afaceri al lui Dinu Patriciu de la
preluarea Petromidia. Domnia sa a
declarat cã a fost citat în calitate de
suspect, în dosarul Rompetrol 2.
Acesta a spus cã va contesta seches-
trul pus pe averea sa.

Sorin Marin a mai spus, la intrarea
în sediul Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Orga-
nizatã ºi Terorism, cã le va spune
procurorilor tot ce ºtie despre situa-
þia companiilor ºi despre acest caz.

M.P.
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n Preþul vacanþelor în Turcia, redus cu pânã
la 30%
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n ÎN PRIMUL TRIMESTRU
Profit operaþional de 4,32 milioane de
euro, pentru “Oltchim”
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n Profitul E.ON a ajuns la
1,31 miliarde de euro,
în primul trimestru
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n ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN
2016,
UniCredit Bank a obþinut
un profit net consolidat de
108,7 milioane de lei
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n Daniel Constantin, într-o conferinþã pe
moþiunea simplã împotriva ministrului
agriculturii: “Soluþia de tehnocraþi este un
eºec în activitatea economicã ºi
administrativã”
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GRAM AUR = 161,2197 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0472 RON EURO = 4,4910 RON DOLAR = 3,9405 RON

ÎN TIMP CE DNA ÎL ACUZA PE HORIA SIMU ÎNTR-UN DOSAR
DE RETROCEDÃRI

Familia Ralucãi Simu a preluat
Cellini ºi Chronotime International
l În aprilie, presa anunþa cã DNA a pus sechestru pe douã vile din sudul
Franþei, din Saint Tropez, care aparþineau lui Horia Simu

Pãrinþii Ralucãi Simu, soþia omului
de afaceri Horia Simu, au preluat, în
luna ianuarie, prin societatea “Rema-
con Project”, 50% din acþiunile Sodo
Migliori International SRL, care deþi-
ne brandul de bijuterii Cellini, ºi 50%
din acþiunile Chronotime International
SRL, distribuitor oficial al unei game
variate de ceasuri de lux.

Horia Simu, considerat în perioa-
da de boom economic unul dintre
„baronii cuprului“, este cercetat de
procurori pentru devalizarea Cu-
prom ºi a fost arestat anul trecut,
fiind acuzat cã a primit în mod ilegal
despãgubiri de la statul român, ceea
ce a creat un prejudiciu de peste 55
milioane de euro. (A.S.)

(continuare în pagina 15)

AURSF solicitã reducerea onorariilor
notariale pentru serviciile legate de
darea în platã

Asociaþia Utilizatorilor Români
de Servicii Financiare (AURSF) so-
licitã, în cadrul unui apel transmis
Uniunii Naþionale a Notarilor Pu-
blici din România (UNNPR) ºi Mi-
nisterului Justiþiei, reducerea onora-
riilor pe care notarii le percep în ca-
zul serviciilor prestate pentru auten-
tificarea contractelor privind darea
în platã a imobilelor puse garanþie în
contractele de credit.

AURSF cere introducerea unui
nou punct în reglementãrile din do-
meniu, care sã prevadã reducerea cu
90% a onorariilor respective.

“O reducere similarã, dar semnifi-
cativ mai micã se acordã în cazul
contractelor încheiate prin Progra-
mul Prima Casã (30% reducere), iar
Ordinul (n.r. ce reglementeazã tari-
fele onorariilor) prevede posibilita-
tea acordãrii unor reduceri pentru
actele întocmite în scopul valorificã-
rii unor drepturi prevãzute de legi
speciale ºi de protecþie socialã”.

Utilizatorii de servicii financiare
considerã cã apelul este justificat de
faptul cã Legea dãrii în platã “se
adreseazã unei categorii de debitori
aflaþi într-o situaþie vulnerabilã, pen-

tru care legiuitorul a instituit o mãsu-
rã de protecþie ce are ca scop stinge-
rea integralã a creanþelor rezultate
din contractele de credit încheiate
prin transferul dreptului de
proprietate asupra imobilului
ipotecat cãtre creditor”.

Apelul AURSF menþioneazã:
“Aceastã operaþiune, în prezent asi-
milatã unui contract de vânza-
re-cumpãrare (din perspectiva taxe-
lor notariale) nu presupune încasa-
rea de cãtre debitor a unui preþ.

E.O.

(continuare în pagina 3)

Hidroelectrica este posibil sã iasã din
insolvenþã la douã momente distinc-
te, o posibilitate fiind atunci când se
vor soluþiona ultimele douã contes-
taþii la mãsurile administratorului ju-
diciar din cele 75 iniþiale, care se vor
desfãºura pe 11 mai, în mãsura în
care se judecã ºi cele douã contesta-
þii ale celor de la Energy Holding ºi a
celor de la Electrocarbon, ºi, un alt
scenariu posibil, este ca Hidroelectri-
ca sã iasã din insolvenþã în momen-
tul în care se vor judeca ºi recursuri-
le, tocmai pentru a securiza definitiv
procedura insolvenþei companiei, iar
acest lucru se poate întâmpla, cel
mai târziu, în luna octombrie, ne-a
declarat Remus Borza, administrato-
rul judiciar al Hidroelectrica, în cadrul
unui interviu acordat Ziarului BURSA.
Domnia sa ne-a mai precizat: “Astãzi, Hidroelectrica este o societate solva-
bilã, care are o lichiditate mai mult decât confortabilã, ºi care, în orice mo-
ment, poate sã acceseze cel puþin 1 miliard euro credite bancare la o
dobândã de 1%. Cu alte cuvinte, Hidroelectrica nu mai are nevoie de banii
investitorilor. Dar, susþin listarea Hidroelectrica din alte raþiuni, care subzi-
stau ºi în 2012, iar acestea nu sunt de naturã financiarã”, adãugând cã le-
gea pieþelor de capital, ca ºi legea insolvenþei, oferã protecþie, fiind o um-
brelã pentru eventuale ingerinþe ale politicului în managementul societãþii
sau pentru eventuale derapaje ale echipelor manageriale.
Domnul Borza a mai menþionat cã listarea Hidroelectrica exclusiv pe BVB ar
ajuta bursa româneascã pentru a se upgrada de la statutul de bursã de fron-
tierã la unul de piaþã emergentã, acest lucru însemnând pentru România o
vizibilitate mai bunã ºi acces la o finanþare mai ieftinã.

(continuare în pagina 4)

Salariile conducerii Bãncii Na-
þionale au rãmas la secret sau nu
existã. În ciuda solicitãrilor din
partea presei, politicienilor ºi unor
asociaþii, BNR ºi instituþia care
avea prerogativele sã clarifice su-
biectul – Agenþia Naþionalã pentru
Integritate – se prefac cã nu pri-
cep ºi încâlcesc ºi mai mult iþele.
Din declaraþiile de avere ale mem-
brilor Consiliului de Administraþie
BNR, unde nu este nimic comple-
tat la rubrica veniturilor din salarii,
se înþelege cã aceºti domni nu pri-
mesc niciun salariu ºi niciun avan-
taj în naturã de la Banca Naþionalã
a României. Nici o autoritate a sta-
tului român nu pare sã se streseze
de aceastã situaþie.

CULMEA LIBERULUI ACCES LA INFORMAÞIILE DE INTERES
PUBLIC A AGENÞIEI NAÞIONALE PENTRU INTEGRITATE

Trei luni pentru douã non-rãspunsuri privind
veniturile salariale ale conducerii BNR

Dacã Bãncii Naþionale a României
i-a luat trei sãptãmâni sã ne rãspundã,
angajaþii sãi nu sunt datori sã-ºi dea
publicitãþii veniturile salariale, Agen-
þiei Naþionale de Integritate i-a luat trei
luni sã ne transmitã câteva articole de
lege care nu ne dumiresc dacã actuala
conducere a BNR trebuie sã-ºi publice
veniturile salariale sau nu. (A.S.)
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A durat trei luni ca Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) sã ne rãspundã la
douã întrebãri.
Adicã o lunã ºi jumãtate pentru un rãspuns.
Pentru trei întrebãri, probabil cã i-ar fi luat patru luni ºi jumãtate, iar pentru
patru întrebãri, o jumãtate de an.
Dar avem legea 544 privind liberul acces la informaþiile de interes public,
care obligã ANI sã rãspundã în maxim o lunã de la adresarea întrebãrii.
Suntem în aceeaºi situaþie ca atunci când vameºul care fãcea trafic de þi-
gãri cu maºina vãmii.
În loc sã vegheze la respectarea legii, ANI a depãºit cu douã luni în a ne trans-
mite douã non–rãspunsuri.

DUPÃ CE BNR A EVALUAT RISCURILE
DÃRII ÎN PLATÃ DUPÃ OPINIILE DIN PIAÞÃ

FMI: “Legea dãrii în platã nu
este bine þintitã ºi ar putea
submina stabilitatea financiarã”

Autoritãþile române trebuie sã evite
mãsurile care ar putea submina stabili-
tatea sistemului bancar în condiþiile în
care recentele decizii destinate spriji-
nirii debitorilor ar putea submina sta-
bilitatea financiarã, predictibilitatea
justiþiei ºi avansul creditãrii, aratã ex-
perþii Fondului Monetar Internaþional
(FMI) într-un raport elaborat în urma
consultãrilor cu România în baza Arti-
colului IV din Statutul FMI.

Potrivit experþilor instituþiei finan-
ciare internaþionale, un risc important
pe termen scurt la adresa bilanþului

bãncilor sunt iniþiativele legislativecare
permit modificare unilateralã ºi retro-
activã a contractelor, respectiv Legea
dãrii în platã adoptatã de Parlament în
luna aprilie.

“Sprijinul care este destinat sã fie
acordat debitorilor cu probleme nu
este bine þintit, iar aplicarea retroac-
tivã a legii ar putea afecta bilanþurile
bãncilor, submina drepturile de pro-
prietate privatã, predictibilitatea le-
gii ºi încrederea investitorilor ºi va
reduce creditarea. (M.P.)
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