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BCE nu a cumpãrat
obligaþiuni suverane
sãptãmâna trecutã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a anunþat, ieri, cã nu a mai cumpãrat
obligaþiuni suverane sãptãmâna tre-
cutã, dupã ce, în perioada 6-10 fe-
bruarie, a alocat 59 de milioane de
euro acestor plasamente. BCE deþi-
ne, în total, obligaþiuni suverane de
219,5 miliarde euro.

Monti: Italia nu are
nevoie de un nou plan
de austeritate

Premierul italian Mario Monti a
dat asigurãri, ieri, cã þara sa nu va
avea nevoie de un nou plan de auste-
ritate, chiar dacã recesiunea se va
prelungi.

“Dacã recesiunea va dura, dacã
economia realã nu se va îmbunãtãþi,
nu va fi nevoie de un alt plan de aus-
teritate, pentru cã au fost incluse
marje de prudenþã în planul adoptat
în decembrie”, a afirmat Monti.

Viviane Reding:
“Grecia sã nu mai
caute þapi ispãºitori”

Grecia ar trebui sã înceteze sã mai
caute þapi ispãºitori în afara þãrii pen-
tru propriile probleme ºi ar trebui sã
munceascã mai mult ca sã iasã din si-
tuaþia economicã dificilã, a declarat
comisarul european pentru Justiþie,
Viviane Reding.

“Sper ca grecii sã se concentreze
asupra reconstrucþiei þãrii în loc sã
dea vina pentru problemele lor pe
þapi ispãºitori din afarã”, a spus Rea-
ding, într-un interviu cotidianului
austriac Kurier.

Amintim cã miniºtrii de Finanþe
din zona euro s-au reunit ieri, la Bru-
xelles, iar aºteptãrile arãtau cã
aceºtia vor aproba cel de-al doilea
pachet de salvare destinat Greciei, în
sumã de 130 miliarde euro. Pânã la
închiderea ediþiei, liderii zonei euro
nu luaserã, încã, o decizie.

Spiegel Online: UE
trebuie sã recunoascã
falimentul Greciei

Grecia este în faliment ºi are ne-
voie de reducerea cu 100% a dato-
riei, ca sã se punã pe picioare, scrie
publicaþia germanã Spiegel Online.
Conform acesteia, pachetul de salva-
re va sprijini mai mult creditorii Gre-
ciei decât þara în sine, astfel cã fon-
durile ar trebui direcþionate de liderii
UE cãtre reconstrucþia economiei,
nu cãtre speculatorii financiari.

Herbert Stepic:
Agenþiile de rating sunt
“ignorante” în privinþa
Europei emergente

Agenþiile de evaluare financiarã
sunt “ignorante” în privinþa Europei
emergente ºi tind sã nu facã diferen-
þieri între statele din regiune, a decla-
rat, ieri, Herbert Stepic, directorul
bãncii austriece “Raiffeisen Bank
International”, citat de publicaþia
Der Standard.

Declaraþiile oficialului RBI vin
dupã ce analiºtii Moody’s ºi Stan-
dard & Poor’s au declarat cã riscurile
din Europa emergentã ameninþã ra-
tingurile Austriei ºi ale principalelor
bãnci din þarã, precum RBI ºi Erste
Group.
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Preþul petrolului se menþine pe creºtere
l Iranul taie livrãrile de þiþei cãtre unele state, UE anunþã cã are stocuri suficiente

Preþul petrolului brut a crescut
ieri, pe pieþele externe, conti-
nuând tendinþa de sãptãmâna

trecutã, dupã ce Iranul a anunþat opri-
rea exporturilor de profil cãtre
Marea Britanie ºi Franþa. Un im-
puls i-a fost dat acestei pieþe ºi de
aºteptãrile privind aprobarea, de
cãtre miniºtrii de Finanþe din
zona euro, a celui de-al doilea pa-
chet de salvare destinat Greciei.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în martie
a urcat cu 1,7% la ora 10.15, la
New York Mercantile Exchange,
ajungând la 104,98 dolari. Ante-
rior, cotaþia a fost de 105,44 dolari/
baril, cel mai ridicat nivel intraday
din 5 mai pânã în prezent. Sãptãmâ-
na trecutã, preþul þiþeiului a urcat cu
4,6% pe piaþa SUA, acesta fiind cel

mai important avans consemnat
dupã 23 decembrie 2011.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu livra-

re în aprilie a crescut cu 0,5%, la
120,17 dolari barilul, însã anterior
trecuse de 121 dolari/baril.

Duminicã, Iranul a anunþat cã sis-
teazã vânzãrile de petrol cãtre Franþa

ºi Marea Britanie, þãri care au propus
înãsprirea sancþiunilor împotriva re-
gimului de la Teheran.

Mãsura este mai degrabã simboli-
cã, întrucât Marea Britanie ºi
Franþa suspendaserã deja impor-
turile de petrol iranian.

Ieri, Iranul a ameninþat cã va opri
vânzãrile de petrol ºi cãtre alte state
europene, dacã UE va continua
“acþiunile ostile” la adresa Tehera-
nului, potrivit avertismentului lan-
satdepreºedintelecompanieinaþio-
nale iraniene a petrolului (NIOC),
Ahmad Ghalebani. Acesta a men-
þionat cã stoparea exporturilor de þi-

þei ar putea privi Germania, Spania, Ita-
lia, Grecia, Portugalia ºi Olanda.

ALINA VASIESCU
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Prinþul Paul îi suspecteazã
acidul dezoxiribonucleic
Regelui Mihai

P
rinþul Paul va solicita des-
chiderea succesiunii, în
urma deciziei Instanþei
noastre de sãptãmâna tre-

cutã, prin care Carol Mircea Grigore,
tatãl Prinþului Paul, a fost recunoscut
ca prim fiu legitim ºi moºtenitor de
drept al Regelui Carol al II-lea, dupã
cum ne-au spus surse apropiate Prin-
þului Paul. Acestea ne-au precizat cã
nu este exclus ca Prinþul Paul sã cea-
rã unchiului sãu Regele Mihai efec-
tuarea unui test ADN (care conþine
acid dezoxiribonucleic).

Pe de o parte, se pare cã nu ar fi
prima solicitare de acest fel venitã
din partea familiei Prinþului Paul,
dupã cum ne-au spus sursele citate.

Pe de altã parte, Casa Regalã nu
recunoaºte decizia Înaltei Curþi care
a stabilit apartenenþa lui Carol Mir-
cea Grigore la Familia Regalã.

Casa Regalã a României a precizat,
sãptãmâna trecutã, într-un comuni-
cat, cã decizia “nu creeazã niciun
drept dinastic ºi nici nu stabileºte
apartenenþa persoanei în cauzã, Mir-
cea Grigore Lambrino, astãzi deceda-
tã, la Familia Regalã. Aceasta este va-
labil ºi pentru descendenþii sãi, indi-
ferent cine ar fi aceºtia, iar în poziþia
sa de ªef al Familiei Regale a
României, Majestatea Sa Regele Mi-
hai I este singurul care se poate pro-
nunþa asupra chestiunilor dinastice”.

Prinþul Paul nu poate solicita
efectuarea unui test de paternitate,
întrucât un astfel de test nu poate fi
cerut decât de pãrinþii persoanei în
cauzã, adicã ai Regelui Mihai, este
de pãrere avocatul Gheorghe

Piperea, care ne-a spus: “Chiar dacã
s-ar constata cã ADN-ul Majestãþii
Sale Regele Mihai nu se potriveºte cu
cel al lui Carol al II-lea, acest lucru nu
ar avea niciun fel de efect, nici din
punct de vedere monarhic, nici patri-
monial, întrucât lucrurile de naturã ci-
vicã sunt încimentate de foarte mult
timp, iar în ceea ce priveºte aspectul
monarhic, legãturile nu trebuie nea-
pãrat sã fie de sânge; ceea ce conte-
azã este cã Regele Mihai este recu-
noscut ca atare în întreaga Europã”.

Cãsãtoria dintre Carol
al II-lea ºi Zizi Lambrino

Avocatul Piperea nu este de acord

nici cu decizia adoptatã recent de Jus-
tiþia noastrã, susþinând cã, printre al-
tele, cãsãtoria dintre Carol al II-lea ºi
Ioana Valentina (Zizi) Lambrino a
fost anulatã printr-o hotãrâre judecã-
toreascã irevocabilã, cãsãtoria fiind,
oricum, potrivit domnului Piperea,
una morganaticã (n.r. cãsãtorie între
un bãrbat dintr-o familie monarhicã
sau princiarã ºi o femeie de altã con-
diþie socialã, care nu-i este socotitã
soþie decât din punct de vedere legal,
fãrã a fi ridicatã la rangul lui): “Din
punct de vedere al dreptului civil,
este o cãsãtorie nulã”.

EMILIA OLESCU
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Acþiunile “Petrom”, plus
de 4,4%

Acþiunile “Petrom” (simbol
SNP) au luat un avans de
4,40%, în ºedinþa de tran-

zacþionare de ieri, pe fondul unei
creºteri de peste 1% a indicelui
BET, al celor mai lichide zece ac-

þiuni. La finalul zilei de ieri, titluri-
le SNP au ajuns la un preþ de 0,38
lei/unitate.

Brokerii pun aprecierea fulminantã
peseamaevoluþieipreþuluipetrolului.

Cotaþia barilului de petrol a atins
ieri cele mai ridicate valori din ulti-
mele nouã luni, dupã ce Iranul a
anunþat oprirea livrãrilor de petrol
cãtre Franþa ºi Marea Britanie, o de-
cizie simbolicã care a alimentat însã
nervozitatea pe piaþã, transmite AFP.

Simion Tihon, broker la “Prime
Transaction”, considerã cã aprecie-
rea SNP poate fi corelatã cu avansul
pe care l-a înregistrat preþul barilului
de petrol.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Felicitãri, Dan Suciu!
MAKE

Nu ºtiu dacã sã-l felicit pe fostul
nostru coleg de breaslã Dan
Suciu cã a devenit, de ieri,

purtãtor de cuvânt al Guvernului.
Probabil cã lui îi convine sã treacã

de la Money Channel, la Guvern.
Dacã asta îi convine, atunci îl felicit

pentru reuºita personalã, dar mã-ntreb
cât de greu i-o fi fost sã renunþe la sta-
tutuldeziarist (careeste suprem), casã
coboare în administraþie.

Înþeleg cã, pentru unii, trecerea la
Guvern înseamnã o înãlþare.

De fapt, nu e.
Sã vedem.
A fi ziarist este mai degrabã o vo-

caþie, decât o profesie.
Când sunt silit sã definesc ziaris-

tul, prefer sã o fac metaforic,
spunând cã este un misionar trimis
de cetãþeni în sãlbãticia puterii.

Ziaristul mediazã interesele cetã-
þeneºti în hãþiºul autoritãþilor.

Nu ºi invers.
Ziaristul nu este altceva decât un

cetãþean.
Ziaristul are interese de cetãþean ºi

le poartã cu sine, tot timpul – ºi în
somn, ºi în timpul liber.

Adicã, pentru ziarist, nu existã
timp liber, ziaristul respirã interesele
cetãþeneºti ºi-n somn.

Ziaristulestecetãþean“profesionist”,
un cetãþean cu vocaþie de cetãþean.

Considerând cã ne aflãm într-un
regim democratic, rezultã cã ziaristul

este cel mai calificat stãpân al societã-
þii, pentru cã stãpânii parlamentului,
ai preºedintelui, ai guvernului ºi ai tu-
turor instituþiilor sunt cetãþenii, iar
ziaristul asta e – un cetãþean calificat.

Deasupra cetãþenilor nu-i decât
cerul albastru ºi bunul Dumnezeu.

Iar între cetãþeni, îi deosebim pe
cei privilegiaþi, care sunt ziariºtii.

Sã fii ziarist ºi sã te angajezi la Gu-
vern?!

Nu se poate.
Înseamnãcã,defapt,n-ai fostziarist.
Cum naiba sã schimbi baricada?!
Adicã, pa, cetãþeni !, de acum port

interesele Guvernului…
Mi-am schimbat interesele.
Într-o secundã.
Nu mai sunt purtãtorul intereselor

cetãþenilor, ci purtãtorul de cuvânt al
Guvernului.

Adineauri vorbeam despre ce por-
cãrii face Guvernul, acum le justific.

Existãm, scriem, publicãm pentru
cã niciodatã Guvernul nu-i perfect.

Sã afle poporul erorile ºi nemerni-
ciile ºi sã controleze puterea.

Ofacemdinconvingereºidinvocaþie.
Schimbi baricada, atunci se chea-

mã cã, dintotdeauna, optsprezece
ani, ai fost un strungar de strunjit cu-
vinte, sub plata unui mogul ºi nicio-
datã n-ai avut convingeri.

Deci, felicitãri Dan Suciu!
Felicitãri tuturor “ziariºtilor” care

au devenit purtãtori de cuvânt!
Unii au revenit în presã.
La strung, bãieþi, la muncã! n

De-a lungul timpului au existat numeroºi jurnaliºti care au
ocupat funcþia de purtãtor de cuvânt în aparatul de stat.
Printre aceºtia se numãrã:
ü Corina Creþu, purtãtor de cuvânt al preºedintelui Ion Iliescu între anii 1992-1996 ºi

2000 – 2004, a fost jurnalist în perioada iunie 1990 – 1992 la cotidienele „Azi”,
“Cronica Românã” ºi “Curierul Naþional”.

ü Rãsvan Popescu, corespondent al Radio BBC (1992-1996) ºi redactor-ºef la Televi-
ziunea Românã, coordonatorul emisiunii de dezbateri “Ediþie specialã”
(1997-1998), a fost numit în 1998 Secretar de Stat, ªef al Departamentului de
Informaþii Publice ºi purtãtor de cuvânt al guvernelor Victor Ciorbea ºi Radu Vasile.
În 1999- 2000, a fost purtãtor de cuvânt al preºedintelui Emil Constantinescu.
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