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COMISARUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE:

“Amendamentele Comisiei de
Industrii la OUG 64 nu pot fi
aprobate”
n “Preferãm dialogul,
dar e posibil sã apelãm ºi
la instanþele europene,
dacã lucrurile nu se vor
rezolva”

Comisia Europeanã încuraje-
azã dialogul cu autoritãþile
române legat de OUG 64

din 2016 privind sectorul gazelor
naturale, dar dacã problemele legate
de aceastã speþã nu se vor rezolva,
este posibil sã apelãm ºi la Curtea
Europeanã de Justiþie, a declarat,
ieri, comisarul european pentru
Energie, Miguel Arias Canete,
într-o întâlnire la Bruxelles cu re-
prezentanþii sectorului energetic
românesc.

ANCUÞA STANCIU
Corespondenþã de la Bruxelles

(continuare în pagina 2)

A demisionat
ministrul grec al
Economiei

Ministrul grec al Economiei
ºi Dezvoltãrii, Dimitri
Papadimitriou, a demi-

sionat ieri, dupã ce soþia sa, Rania
Antonopoulos, a fost destituitã din
postul de secretar de stat în Ministe-
rul Muncii, pe motiv cã a solicitat ºi
primit o indemnizaþie în vederea
plãþii chiriei, în contextul în care cu-
plul este foarte înstãrit.

“Premierul Alexis Tsipras a ac-
ceptat demisia ministrului Econo-
miei, Dimitri Papadimitriou”, a
anunþat Cabinetul de la Atena.

Rania Antonopoulos a fost nevoi-
tã sã-ºi pãrãseascã postul luni, dupã
ce presa a dezvãluit cã a obþinut o
alocaþie lunarã de 1.000 de euro pen-
tru plata chiriei, prevãzutã pentru de-
putaþi ºi miniºtri, beneficiind în total
de suma de 23.000 de euro. Modul în
care aceasta a obþinut banii nu a fost
ilegal.

Rania Antonopoulos se afla în
funcþie din ianuarie 2015, iar soþul
sãu din noiembrie 2016.

Conform presei, Rania Antono-
poulos a declarat în 2015 un portofo-
liu de acþiuni în valoare de 340.000
de dolari ºi un venit anual de 70.000
de dolari. Dimitri Papadimitriou a
declarat un portofoliu în valoare de
aproximativ 2,7 milioane de dolari ºi
un venit de peste 450.000 de dolari.

V.R.

2 lei

CONDIÞII METEO EXTREME

Rãzvan Nicolescu: “Alimentarea cu energie
electricã ºi gaz natural nu va pune probleme
majore”
l Romgaz: “Lucrãm la capacitate normalã” l Transgaz: “Sistemul naþional de
transport al gazelor - în stare de dezechilibru, însã nu existã stare de pericol”
l Cutiºteanu: “Bate vântul în neºtire, apã este, cã nu a îngheþat nimic, cãrbune ºi
gaze sunt, întrucât nu am avut o iarnã grea, iar, în aceste condiþii, sã producem
10.000 MW de energie este o joacã de copil”

Condiþiile meteo extreme nu
vor pune probleme majore
în alimentarea cu energie

electricã ºi gaz natural a sistemului
naþional, considerã Rãzvan Nico-
lescu, lider al industriei de energie ºi
resurse la Deloitte, fost ministru al
Energiei.

Domnia sa ne-a declarat: “E po-
sibil sã aparã unele probleme izo-
late din cauza condiþiilor meteo

extreme, adicã sã mai cadã vreun
stâlp de la vânt sau sã îngheþe
vreo conductã. Este nevoie de
calm, profesionalism ºi seriozita-
te, inclusiv în declaraþiile publice
deorece pot genera impact pe pre-
þuri".

Unele voci din piaþã apreciazã cã
aceste condiþii de iarnã reprezintã un
pretext pentru “aruncarea unor fumi-
gene” pe piaþã, menite sã influenþeze

preþul gazelor. Anul trecut, în ianua-
rie, preþul energiei electrice a explo-
dat, majoritatea analiºtilor susþinând
cã acest lucru a avut loc pe fondul
condiþiilor meteo, însã au fost ºi voci
care au vorbit de manipularea
preþului.

ADINA ARDELEANU,
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

NICOLETA MUNTEANU, EURO INSOL:

“Companii strategice,
precum Tarom, Poºta

Românã ºi CE Oltenia,
aproape de insolvenþã”
l “Dimensiunea managerialã a insolvenþei devine
extrem de importantã atunci când implementãm
planuri de reorganizare pentru companii de acest tip”

Companii foarte mari, de inte-
res strategic, vor intra în in-
solvenþã, în perioada urmã-

toare, anticipeazã Nicoleta Muntea-
nu, Partener Euro Insol, menþionând
cã, din declaraþiile financiare depuse
de societãþi la Ministerul Finanþelor,
rezultã cã într-o astfel de situaþie se
aflã Tarom, Poºta Românã ºi Com-
plexul Energetic Oltenia (CE Olte-
nia).

Domnia sa a declarat ieri: “Cu toa-
te cã în ultima perioadã numãrul pro-
cedurilor de insolvenþã în rândul
companiilor foarte mici a fost în scã-
dere, am observat cã la polul opus, a
crescut numãrul insolvenþelor com-
paniilor mari, care sunt foarte impor-
tante pentru economia naþionalã,
unele dintre ele fiind de interes stra-
tegic naþional - Hidroelectrica,
Elcen, Radet, CET Govora, Hidro-
serv. Sunt companii importante din

punct de vedere al intereselor de se-
curitate ale unui stat. Astfel de com-
panii mari sunt în insolvenþã întrucât
trãim într-o perioadã în care lucrurile
se întâmplã cu o repeziciune fantasti-
cã ºi ne confruntãm din ce în ce mai
mult cu provocãri noi, cu grade de
dificultate din ce în ce mai mari.
Vrem, nu vrem, în perioada urmã-
toare vom vedea ºi companii foarte
mari, de interes strategic chiar, care
vor intra în insolvenþã. Este vorba
despre Tarom, Poºta Românã ºi
Complexul Energetic Oltenia (CE
Oltenia), potrivit situaþiilor financia-
re depuse de acestea la Ministerul Fi-
nanþelor”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Povestiri din jobenul unui scamator
postmodern

Povestirea ar putea fi intitula-
tã, simplu: “Fiat Justitia... de
rîsul lumii!” ªtie tot tîrgul,

mai toþi stîlpii politicii ºi ai admi-
nistraþiei publice
din România, proti-
pendada tranziþiei,
ale cãrei vîrfuri se
adãpostesc la um-
bra instituþiilor cu
literã mare, Parla-
ment, Guvern, dar
ºi al altora, locale,
acolo unde este bine ºi cãlduþ, are
probleme cu justiþia. Cum trei din
cinci membri ai noii clase superpu-
se sunt PSD-iºti, reiese cã mai ales
PSD-ul are o problemã cu justiþia.
ªi...? Ce-i de fãcut! Simplu, cîºti-

gãm alegerile ºi pe urmã facem noi
alte legi, sã nu ne mai poatã agãþa
chiar aºa, cu una cu douã, orice pro-
curor DNA cãruia i s-a fãcut de mã-
riri administrative, ori de carierã
politicã, ori de statuie cu privirea
spre eternitate, ridicatã din nisipul,
cimentul ºi medaliile trimise prin
curier special de aliaþii strategici ºi
alþi euro-granguri fascinaþi de me-
andrele concretului, desenate pe fi-
lele cãrþii de istorie a luptei împotri-
va corupþiei, de la noi. Cã la ei, n-au
timp ºi oricum e mai complicat!
Convinºi cã se calificã pentru fun-
cþia de “scamator ºef”, dupã douã
masterate ºi un doctorat scoase din
altã pãlãrie, cea în care se fac sca-
matoriile cu diplome ºi pseu-

do-educaþie, corifeii politicii psdi-
ste au tras de urechi din joben o
ordonanþã de urgenþã, aºa... peste
noapte, ºi au crezut cã lumea va
rãmîne sideratã ºi în bunã mãsurã
încîntatã, pînã cînd ea va produce
efectele legale scontate, mai ales
cele care vor albi trecutul nedrept
pãtat al eroilor luptei anti-bãsiste,
urgisiþi de uneltele stîmbei justiþii –
vezi procesul fãcut de DNA ºi con-
damnarea lui Dragnea pentru “in-
fluenþarea nelegalã” a alegerilor la
referendumul de suspendare a
Preºedintelui Bãsescu. Asta, însã,
era...hãt, de mult, pe vremea prea
necoptului Ponta ºi a managerului
sãu ºef de joben, ªova.

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

Revocarea lui Kovesi a primit
aviz negativ de la CSM
n Kovesi: “Motivele
invocate sunt nereale ºi
netemeinice” Secþia pentru procurori a CSM

a dat aviz negativ solicitãrii
ministrului Justiþiei de revo-

care din funcþie a procurorului-ºef al
DNA, Laura Codruþa Kovesi.

În ºedinþa CSM, care a durat douã
ore ºi jumãtate, ºefa DNA a rãspuns,
punct cu punct, celor 20 de acuzaþii
aduse de ministrul Justiþiei în raportul
carestã labazapropuneriiderevocarea
ei din funcþie, ea spunând cã motivele
invocate sunt nereale, nedovedite ºi ne-
temeinice, iar unele nu se confirmã cu
nimic în realitate. Ministrul Justiþiei a
spus cã raportul prezentat de Kovesi
“poate fi seducãtor, convingãtor”, dacã
îl face în faþa celor care nu se pricep de-
loc ºi cã pe el nu îl poate convinge.

(continuare în pagina 3)
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