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Surse: Guvernul
german opreºte
vânzarea unei
divizii “Osram”

Guvernul german a decis sã blo-
cheze vânzarea diviziei “Ledvance”
aparþinând producãtorului de corpu-
ri de iluminat “Osram” cãtre un con-
sorþiu chinez, informeazã publicaþia
WirtschaftsWoche, citând surse
anonime.

La începutul acestui an, “Osram”
a decis sã înstrãineze divizia de lãmpi
“Ledvance” cãtre grupul de cumpã-
rãtori chinezi la un preþ de peste 400
de milioane de euro (437 milioane de
dolari).

Ministerul german al Economiei a
refuzat sã facãvreodeclaraþiecuprivire
la informaþia din WirtschaftsWoche.

ªtirea vine dupã ce Executivul de
la Berlin a suspendat, din motive de
securitate, vânzarea producãtorului
de echipamente pentru semiconduc-
tori “Aixtron” cãtre Fujian Grand
Chip Investment Fund din China.

Conglomeratul german “Sie-
mens” este cel mai mare acþionar al
“Osram”, cu o deþinere de 17%.
“Osram” s-a desprins din “Siemens”
la mijlocul anului 2013, însã relaþiile
dintre cele douã companii au fost
tensionate din cauza deciziei luate,
în noiembrie 2015, de conglomera-
tul german privind o investiþie de un
miliard de euro într-o fabricã LED
din Malaezia.

V.R.
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n Grevã la companiile aeriene
low-cost “Eurowings”
ºi “Germanwings”
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Cum s-a dezumflat entuziasmul
datornicului român

Spuneam recent cã principalul
talent al legiuitorului român
este acela de a da legi proaste

în dorinþa manifestã de a repara alte
legi proaste. Anul acesta a fost bo-
gat în manifestãri ale acestui talent.

În procesul electoral de demoni-
zare a creditorilor ºi de aburire a po-
pulaþiei ultraîndatorate, mai marii
naþiei au zãmislit pe rând, aºezat, Le-

gea Dãrii în platã, Ordonanþa de ur-
genþã nr. 52, privitoare la informarea
acoperitoare a consumatorului ºi la
reglementarea demersurilor între-
prinse de recuperatorii de debite, act
normativ ce-ºi propune, tardiv, sã
desfiinþeze excesele ºi practicile
abuzive, ºi, recent, Legea Conversiei
la curs istoric a creditelor contractate
în monedã elveþianã.

Legea dãrii în platã, mãsurã du-
bioasã substituitã unei absolut ne-
cesare redescrieri a principiului ga-
jului (acþiune cu efecte indiscutabi-
le, general valabile ºi perfect con-
stituþionale), a ajuns, aºa cum era
de aºteptat, la Curtea Constituþio-
nalã.

Din articolele contestate, Curtea a
admis douã articole ca fiind constitu-
þionale, iar pentru douã a dat o anu-
mitã interpretare. În opinia Curþii
Constituþionale, legea dãrii în platã
este „parþial neconstituþionalã“.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 8)

DUPÃ CE ASF NU L-A AVIZAT PE FERCALÃ

SIF Transilvania a cerut, în instanþã,
suspendarea deciziei ASF
lMihai Fercalã: “Decizia ASF – nelegalã , netemeinicã ºi cu caracter
prejudiciant” lMihai Fercalã: “SIF Transilvania reprezintã viaþa
profesionalã a subsemnatului, iar viaþa subsemnatului a fost dedicatã SIF
Transilvania”

S
IF3 Transilvania ºi Mihai
Fercalã au cerut, în instanþã,
suspendarea deciziei Autori-
tãþii de Supraveghere Finan-

ciarã de respingere a avizãrii lui Mihai
Fercalã în cadrul Directoratului SIF3,
potrivit unui comunicat transmis Bur-
sei de Valori Bucureºti (BVB).

Mihai Fercalã a contestat, ante-
rior, decizia ASF, domnia sa consi-
derând cã aceasta are un caracter ne-
legal ºi abuziv.

Domnia sa apreciazãcã,prinaceastã
hotãrâre, i se aduc prejudicii materiale

ºi morale.
Unul dintre motivele respingerii

lui Mihai Fercalã este faptul cã ace-

sta nu a fãcut dovada cunoaºterii în
profunzime a activitãþii desfãºurate
la nivelul SIF Transilvania, astfel
încât sã poatã prezenta o strategie
care sã corespundã cu profilul de risc
al societãþii. ASF mai aduce drept ar-
gumente pentru respingerea lui Fer-
calã faptul cã acesta nu a fãcut dova-
da deþinerii unor cunoºtinþe specifice
funcþiei vizate ºi a fost sancþionat de
ASF de trei ori în decurs de doi ani.

A.A.

(continuare în pagina 15)

RCS & RDS A FINALIZAT REFINANÞAREA
GRUPULUI ªI LISTEAZÃ OBLIGAÞIUNILE
ÎN IRLANDA

RCS&RDS - încã
o ratare pentru BVB

RCS&RDS SA ºi Cable Com-
munications Systems NV au
finalizat refinanþarea grupu-

lui printr-o emisiune de obligaþiuni în
valoare de 350 milioane euro ºi un
împrumut sindicalizat în valoare de
pânã la 1,687 miliarde lei, potrivit
unui comunicat al companiei.

Pe cât de bunã este vestea pentru
RCS & RDS, pe atât de proastã este
pentru Bursa de Valori Bucureºti,
care marcheazã un nou eºec.

În aprilie, pe piaþã apãruse informa-
þia cã “RCS&RDS” se pregãteºte sã
lansezeunIPOlaBursabucureºteanã.

“Compania intenþioneazã sã
vândã un pachet de pânã la 25% din
acþiuni pe Bursa de Valori Bucu-
reºti”, scria mirsanu.ro.

Atunci, Ludwik Sobolewski, direc-
torul general al Bursei de Valori Bucu-
reºti, ne-a declarat: “Bursa de Valori
Bucureºti ºi piaþa suntpedeplinpregã-
tite, sub toate aspectele, sã absoarbã
tranzacþii semnificative ºi sã listeze
cele mai cunoscute ºi cele mai mari
companii din România, iar
«RCS&RDS» este cu siguranþã
«créme de la créme» în antreprenoria-
tul românesc”.

Ulterior, visul BVB, care nu a mai
gãzduit o listare privatã, de ani de
zile, iar robinetul IPO-urilor de stat
s-a cam închis în ultimii doi ani, s-a
spulberat treptat.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)
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Ce cãuta neamþul
în... România?

”Make, m-am plictisit sã mai trã-
iesc cu o rublã ºtearsã ca dumneata-
le. Nu mã cãuta; am trecut cu neam-
þul meu în Bulgaria...”

”În Bulgaria, ce sã caute neamþul
în Bulgaria?”

Perplexitatea personajelor caragia-
liene, dupã cum se vede, nu este nici
pe departe o construcþie literarã, ci
materie co-substanþialã realitãþii coti-
diane, generatã de reacþia inevitabilã
a omului obiºnuit la contact cu bula
impenetrabilã de suprarealism în care
România oficialã
trãieºte, aparent
izolatã de lumea ex-
terioarã ºi regulile
ei; în realitate, tîrîtã
de colo-colo de va-
lurile istoriei, fãrã
ca mãcar sã înþelea-
gã cum ºi de unde i
se trage fiecare din-
tre nenorocirile sau fericirile care o
lovesc, pe nepusã masã.

Exact aºa, pe nepusã masã,
ne-am trezit la Bucureºti cu cel mai
important om politic al Germaniei,
la aceastã orã ºi, de multã vreme,
unul dintre liderii ”din umbrã” ai
Europei. Nu, nu este doamna Mer-
kel, cum ar fi cineva tentat sã crea-
dã, ci domnul Wolfgang Schaue-
ble. Pe toate canalele de comunica-
re instituþionalã ni se spune cã este
vorba despre o vizitã oficialã. Infe-
renþa inevitabilã: ea a fost generatã
de invitaþia lansatã de Guvernul
României, la iniþiativa ministrului
de finanþe, care este ºi gazda înaltu-
lui oaspete. Omul a venit la Bucu-
reºti pentru cã are ceva de spus
României, autoritãþilor sale ºi cetã-
þenilor acestei þãri. Iar noi suntem

îndreptãþiþi sã ºtim ce anume a avut
de spus. Filmul standard al acþiunii
ar fi trebuit sã ne înfãþiºeze: cadrul
oficial al discuþiilor de la ministerul
de finanþe, primirea, fotografia ofi-
cialã, cadre de la masa de discuþii,
pe care trebuiau sã se afle, obligato-
riu, steagurile celor douã þãri, ima-
gini cu coloanã oficialã ºi primiri la
Primul Ministru ºi, de ce nu, chiar la
Preºedintele României. În locul
acestui film insipid, dar obligatoriu,
care trebuia sã beneficieze de co-
mentariul declaraþiilor de presã ofi-
ciale ale instituþiilor care au gãzduit
activitãþile lui W. Schaueble la Bu-
cureºti, am avut parte de o reuniune
publicã, informalã, atît prin caracte-
rul ei, cît ºi prin spaþiul care a gãz-
duit-o, în care tronau la vedere
anunþurile privind sponsorii activi-
tãþii, instituþii bancare strãine, care
activeazã în România. Întîmplãtor
sau nu, una dintre ele, chiar din
”grupul supãraþilor radicali” pe
România, pe Guvernul ºi pe Parla-
mentul ei, din cauza legii dãrii în
platã ºi cea a conversiei creditelor în
CHF. La reuniune, ministrul de fi-
nanþe al Germaniei a fost însoþit de
ministrul de finanþe al Guvernului
României. Primul nu a fãcut nici un
secret din caracterul particular al acti-
vitãþii cu pricina, cel de-al doilea s-a
strãduit din rãsputeri sã convingã lu-
mea cã este o acþiune oficialã, a insti-
tuþiei pe care o reprezintã, Guvernul
României! Dacã prostia ar fi durut,
cineva de la masa oficialã s-ar fi tãvã-
lit în spasme, chiar în faþa publicului!
Cum sã nu sesizezi inadvertenþa evi-
dentã în scenografia piesei pusã în
scenã?!! Doar dacã...!

(continuare în pagina 3)

Motto: “Dura lex sed lex” (Unde “dura” se va citi “durá”,
ca-n ruseºte... Adicã, pe româneºte, “proastã”...
Caracterul etimologic compus al comorii care este limba
noastrã pare ideal pentru o asemenea construcþie
multioriginarã)

CORNEL
CODIÞÃ

Schäuble la Ministerul
finanþelor, ca Iglesias jr.
la Antena 3

M
ulþumim Biroului de
presã al Ministerului
finanþelor pentru pre-
cizãri, dar rugãm sã

continue cu precizãrile, fiind necesa-
re pentru cã stãruie numeroase alte
neclaritãþi cu privire la “evenimentul
Schäuble”, iar ele devin ºi mai nu-
meroase, în urma precizãrilor.

De pildã, nu este
clar la ce se referã
afiºul din fotografia
executatã de
“BURSA”, la eveni-
ment, pe care stã
scris: “Romania: De-
livering Returns in a
Challenging Emerging Economy,
Sponsored byRaiffeisenBank,Hosted
by Ministerul Finantelor Publice”.

Deasupra acestui text, în stânga

privitorului se gãseºte sigla Ministe-
rului finanþelor, iar în dreapta, se
gãseºte sigla Raiffeisen Bank.

Deci, dacã, în realitate, Raiffeisen
Bank nu a sponsorizat evenimentul
gãzduit de Ministerul Finanþelor Pu-
blice, atunci înseamnã cã afiºul
comunicã un fals.

În cazul cã este un fals, Ministerul
a întreprins vreo acþiune contra recla-
mei mincinoase a Raiffeisen Bank?

Pentru cã, dacã nu a întreprins,
atunci înseamnã cã nu este un fals
afiºul, ci sunt false precizãrile Mini-
sterului Finanþelor transmise Redac-
þiei “BURSA”, reproduse alãturat.

Dar, dacã afiºul este un fals, atunci
de ce a fost îngãduit de cãtre Mini-
sterul finanþelor?

Nu l-a observat nimeni din Mini-
ster?

Afiºul cu pricina a tronat exact
lângã prezidiul Conferinþei, care îi
numãra pe Wolfgang Schäuble, Da-
cian Cioloº, Anca Dragu ºi Andrew
Lennon (moderatorul) ºi apare ºi în
fotografia oficialã a evenimentului,
postatã pe pagina de Facebook a
Ministerului Finanþelor Publice.

Nu l-a observat nimeni?
Andrew Lennon – o persoanã nea-

nunþatã în Programul evenimentului,
care s-a prezentat drept director al
“Capital Markets Euromoney” –
care a îndeplinit funcþia de modera-
tor, ºi-a început alocuþiunea cu cu-
vintele: “Bine aþi venit la aceastã
întâlnire prielnicã, gãzduitã de Mini-
sterul de finanþe din România ºi
sponsorizatã de Raiffeisen Bank”.

(continuare în pagina 2)

Precizãrile
Ministerului
Finanþelor Publice

Ministerul Finanþelor Publice NU
a primit nicio finanþare de la Raiffei-
sen Bank pentru evenimentul cu
tema “România: oportunitãþi de in-
vestiþii într-o economie globalã plinã
de provocãri”. Evenimentul de ieri
dedicat mediilor investiþionale a fost
realizat în parteneriat cu Grupul Eu-
romoney care a pus la dispoziþie in-
frastructura necesarã ºi care a mode-
rat cele douã sesiuni de discuþii.

(continuare în pagina 2)

Precizãrile
Raiffeisen Bank

“Raiffeisen Bank nu a sponsorizat
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) ºi nici evenimentul «Româ-
nia: oportunitãþi de investiþii într-o
economie globalã plinã de provocã-
ri». Evenimentul a fost organizat de
grupul Euromoney cu care Raiffei-
sen Bank International (grupul
mamã de la Viena) are o colaborare
mai largã editorial ºi pe evenimente
pe întreg anul 2016.

(continuare în pagina 2)

Precizãri
de la Revista
GlobalCapital

Ruth Beddows, Director Global-
Capital, ne-a transmis:

“În ultimii 29 de ani, GlobalCapi-
tal (ziarul dedicat pieþei de capital al
Euromoney) a organizat mese rotun-
de despre anumite þãri ºi despre piaþa
de capital.

Puteþi vedea o selecþie aici -
http://www.globalcapital.com/spe-
cial-reports-archive/2016

(continuare în pagina2)

CCR A MAI DECIS ÎNTR-UN DOSAR PE
DAREA ÎN PLATÃ

Curtea Constituþionalã a respins
excepþia de neconstituþionalitate

Curtea Constituþionalã a Rom-
âniei (CCR) s-a mai pronunþat, ieri,
într-un dosar pe Legea dãrii în platã,
respingând excepþia ridicatã de bãn-
ci ca inadmisibilã, dupã cum ne-au
spus surse judiciare.

Acesteane-aumenþionatcãhotãrârea
de ieri va fi pãstratã în dosarele identice
în care CCR urmeazã sã decidã.

Excepþia pe care Curtea s-a pro-
nunþat ieri face referire la articolul 11
din Legea dãrii în platã, în conexiune
cu articolul 8, alineatul 5.

Articolul 11 din lege aratã: “În ve-
derea echilibrãrii riscurilor izvorând
din contractul de credit, precum ºi

din devalorizarea bunurilor imobile,
prezenta lege se aplicã atât contrac-
telor de credit aflate în derulare la
momentul intrãrii sale în vigoare, cât
ºi contractelor încheiate dupã acea-
stã datã”, iar articolul 8, alineatul 5
prevede: “Dreptul de a cere instanþei
sã constate stingerea datoriilor iz-
vorâte din contractele de credit apar-
þine ºi consumatorului care a fost su-
pus unei executãri silite a imobilului
ipotecat, indiferent de titularul cre-
anþei, de stadiul în care se aflã ori de
forma executãrii silite care se conti-
nuã contra debitorului”. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

MAKE


