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Monti: Spania ar putea
reaprinde criza datoriilor
din Europa

Premierul italian, Mario Monti, a
avertizat cã Spania ar putea reaprin-
de criza datoriilor de stat din Europa,
din cauza dificultãþilor pe care le
întâmpinã în privinþa stabilizãrii fi-
nanþelor publice.

Merkel: Ieºirea Greciei
din zona euro ar fi
catastrofalã

Cancelarul german Angela Mer-
kel a declarat cã pãrãsirea zonei euro
de cãtre Grecia ar fi catastrofalã, iar
UE ar face o greºealã politicã imensã
dacã ar permite acest lucru.

Conform presei britanice, Merkel
a spus: “Am decis sã facem parte
dintr-o uniune monetarã. Aceasta nu
este numai o decizie monetarã, ci ºi
politicã. Ar fi o catastrofã sã îi spu-
nem unei þãri care a decis sã fie cu
noi: Nu mai avem nevoie de dumnea-
voastrã”.

Statul elen are plãþi
neonorate de
6,6 miliarde euro

Politica statului grec de a îngheþa
plãþile cãtre terþi, în ultimii doi ani, a
condus la creºterea datoriilor þãrii la
6,6 miliarde euro, respectiv 3% din
PIB, potrivit cotidianului elen Kathi-
merini. Datele oficiale aratã cã statul
grec are restanþe de circa 1,25 miliar-
de euro la companiile de construcþii,
în timp ce datoriile spitalelor cãtre
furnizori ºi companiile farmaceutice
însumate cu cele ale autoritãþilor lo-
cale ºi fondurilor de asigurãri sociale
se ridicã la 3,6 miliarde euro. (V.R.)
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BRM va contesta în instanþã
Legea energiei

Bursa Românã de Mãrfuri
(BRM) intenþioneazã sã
conteste în instanþã Legea

energiei, dacã aceasta va fi promul-
gatã, ne-a declarat Gabriel Purice,
Preºedinte Director General al
BRM: “Noi vom contesta aceastã
lege în contencios administrativ în
cazul în care va
trece de Parla-
ment. Proiectul
noii Legi a ener-
giei aprobat în
Guvern este dife-
rit de cel supus
dezbaterii publi-
ce, publicat pe
site-ul MECMA
ºi ANRE. Ceea
ce ne deranjeazã ºi ne îngrãdeºte ac-
tivitatea este faptul cã la articolul 17
a fost introdusã prevederea (2) po-
trivit cãreia se acordã o singurã li-
cenþã pentru un singur operator al
pieþei de energie electricã”.

Încã din luna februarie 2009,
BRM a solicitat ANRE licenþa pen-
tru administrarea de pieþe centraliza-

te de energie electricã. Îndeplinirea
condiþiilor de licenþiere a fost confir-
matã prin Adresa nr.36247/
01.09.2010, ocazie cu care a fost so-
licitatã ºi plata taxei de licenþiere, iar
BRM a fost informatã cã ANRE va
trimite o misiune de audit, ca ultimã
etapã a licenþierii, dupã cum ne-a

spus preºedintele
BurseideMãrfuri.
Potrivit domniei
sale, deºi BRM a
solicitat prin nu-
meroase adrese
încheierea proce-
sului de licenþie-
re, timp de un an
nu a primit niciun
rãspuns: “În luna

decembrie 2011, ANRE a transmis o
adresã prin care, în mod surprinzã-
tor, se motiva lipsa oricãrui rãspuns
prin faptul cã o nouã Lege a energiei
se afla în dezbatere”.

EMILIA OLESCU
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CarmenNegoiþã, favoritã
pentru ºefia CNVM

C
armen Negoiþã, vice-
preºedinte CNVM, ar pu-
tea deveni, din toamnã,
noul preºedinte al institu-

þiei, fiind susþinutã pentru aceastã
funcþie de cãtre PDL.

Partidele ºi-au desemnat, ieri,
candidaþii pentru cele cinci pos-
turi de membri CNVM care se vor
elibera în toamnã, odatã cu expi-
rarea mandatelor actualilor comi-
sari.

Astfel, PDL îi
mai propune pe
Gheorghe Albu ºi
pe ªtefania Fe-
rencz pentru pozi-
þia de comisar, po-
trivit deputatului
PDL Nicolae
Bud.

Partidul Social
Democrat îl susþi-
ne pe senatorul
Gheorghe Marcu
pentru funcþia de
vicepreºedinte al
Comisiei Naþio-
nale a Valorilor
Mobiliare ºi va
con t inua sã î i
acorde sprijinul actualului comi-
sar Dorina Mihãilescu, ne-a decla-
rat, ieri, Mircea Duºa, liderul de-
puaþilor PSD.

Astfel, actualul preºedinte Ga-
briela Anghelache a pierdut susþine-
rea PSD.

Comisiile de specialitate din
Parlament au audiat candidaþii,
ieri, începând cu ora 17.00 ºi le-au
acordat aviz favorabil. Votul final

pentru aceste nominalizãri urmea-
zã sã fie dat de plenul Parlamentului
astãzi.

Comisarii ale cãror mandate nu
expirã în toamnã sunt Lorand Kralik
(UDMR) ºi vicepreºedintele Alexe
Gavrilã (PNL).

Cine sunt nominalizaþii

Eugenia Carmen Negoiþã este
membru în
CNVM din iunie
2005, iar
începând cu no-
iembrie 2007,
ocupã poziþia de
vicepreºedinte.

Dupã absolvi-
rea facultãþii, a
lucrat ca procu-
ror mai întâi la
Procuratura Lo-
calã din oraºul
Alexandria (jud.
T e l e o r m a n )
(1986-1988) ºi
apoi la Procura-
tura Localã a
sectorului 3 a
m u n i c i p i u l u i

Bucureºti (1988-1992).
Carmen Negoiþã s-a cãsãtorit în

octombrie 2005 cu fostul deputat ºi
primarul sectorului 3 al municipiului
Bucureºti, Liviu Negoiþã.

Gheorghe Albu este chestor al Ca-
merei Deputaþilor ºi secretar execu-
tiv PDL.

ADINA ARDELEANU
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Germania dã un impuls monedei euro

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele ex-
terne, în raport cu dolarul,

ca urmare a anunþului privind creºte-
rea neaºteptatã a încrederii întreprin-
zãtorilor în economia Germaniei. În
acelaºi timp, dolarul a fost influenþat
în mod negat iv de af i rmaþ ia
preºedintelui Federal Reserve (Fed),
Ben Bernanke, potrivit cãreia politi-
ca monetarã “acomodativã” a bãncii
centrale este, în continuare, necesarã
stimulãrii pieþei muncii.

La ora 10.23, pe piaþa din New
York, euro avea un curs de 1,3332

dolari, mai mare cu 0,5% faþã de ulti-
ma zi a sãptãmânii trecute.

Conform institutului de cercetare
Ifo, indicele care mãsoarã încrederea
oamenilor de afaceri germani în eco-
nomie a ajuns la 109,8 puncte în
martie, de la 109,7 în februarie, în
timp ce analiºtii anticipau scãderea
indicelui la 109,6 puncte. Nivelul
consemnat de indicele Ifo în martie
este cel mai ridicat din ultimele opt
luni, iar avansul sãu dã speranþe în
privinþa redresãrii celei mai mari
economii a Europei.

Aprecierea euro a fost determina-

tã ºi de declaraþia cancelarului ger-
man Angela Merkel potrivit cãreia
þara sa este dispusã sã accepte ideea
ca Fondul European de Stabilitate
Financiarã (EFSF) sã funcþioneze în
paralel cu Mecanismul European de
Stabilitate (ESM). Astfel, Berlinul
pare sã nu se opunã majorãrii fondu-
rilor destinate combaterii crizei da-
toriilor din Europa.

Pe de altã parte, preºedintele Fed,
Ben Bernanke, a afirmat, ieri, cã
economia Statelor Unite trebuie sã
creascã mai rapid ca sã producã sufi-
ciente locuri de muncã, în vederea
reducerii ratei ºomajului. Bernanke
a subliniat cã declinul ratei ºomaju-
lui din SUA de la 9,1% vara trecutã
la 8,3% în februarie a fost, într-o
anumitã mãsurã, nesincronizat cu
ritmul creºterii economice.

“Scãderea în continuare a ºomaju-
lui, într-o manierã semnificativã, va
necesita, probabil, ocreºteremai rapidã
a producþiei ºi cererii, din partea
populaþiei ºi companiilor, proces care
poate fi susþinut prin menþinerea unor
politicidestimulare”,aspusBernanke.

ALINA VASIESCU

Euribor, la cel mai redus nivel din ultimele 20 de luni

Dobânda Euribor pe trei luni, principalul indicator al

operaþiunilor de creditare pe piaþa interbancarã eu-

ropeanã, a atins, ieri, cel mai redus nivel din ulti-

mele 20 de luni. Tendinþa de scãdere a Euribor, re-

simþitã în ultimele sãptãmâni, vine ca urmare a in-

jecþiilor de lichiditãþi efectuate de Banca Centralã

Europeanã în decembrie 2011 ºi februarie 2012.

Dobânda Euribor la trei luni a scãzut la 0,800% ieri, de la 0,808% vineri. Rata de ieri

este cea mai scãzutã înregistratã dupã luna iulie 2010.

Deºi a scãzut cu aproape o treime dupã ce Banca Centralã Europeanã a injectat 1.000

de miliarde euro pe pieþele financiare, dobânda Euribor la trei luni se menþine peste re-

cordul minim, de 0,634%, înregistrat la începutul lui 2010.

Dobânda Euribor este stabilitã zilnic de Federaþia Bancarã a Uniunii Europene ºi este

utilizatã ca indicator de referinþã pentru creditele ºi instrumentele financiare în euro.

CU SULA-N COASTE DE LA FMI

Nu a mai fost posibil
parteneriatul public-privat
la “Cupru Min”
l “Roman Copper” dã 200 milioane de euro pentru “Cupru Min” l În
spatele companiei canadiene se aflã magnatul Stephen G. Roman

O variantã pentru “Cupru
Min” ar fi fost încheierea
unui parteneriat public-pri-

vat, a declarat recent Lucian Bode,
ministrul Economiei, precizând în
urmã cu o sãptãmânã : “Nu sunt ne-
apãrat adeptul vânzãrii pachetelor
majoritare. (...) Aici (n.r. la “Cupru
Min”) puteam lua în calcul o varian-
tã de parteneriat public-privat, nu
neapãrat vânzarea integralã a com-
paniei. Dar termenele de privatizare
sunt foarte strânse, licitaþia va fi la
finele lunii martie. Nu putem amâna
foarte mult, pentru cã societatea este
într-o situaþie nu foarte fericitã.
Acolo sunt obligaþii de mediu pe
care investitorul ºi le va asuma, de
peste 90 milioane de euro”.

Privatizarea Cupru Min a fost
aprobatã de Guvern încã din 2006 ºi
a fost asumatã de Executiv în scri-
soarea de intenþie aferentã aranja-
mentului stand-by de tip preventiv
cu Fondul Monetar Internaþional
(FMI). Potrivit acordului cu FMI,
termenul de privatizare a Cupru
Min a fost stabilit pentru sfârºitul
lunii aprilie.

Privatizarea Cupru Min a fost im-

pusã de FMI, împreunã cu vânzarea
altor companii de stat precum
Oltchim ºi vânzarea de pachete mi-
noritare la companii din energie pre-
cum Transgaz, Hidroelectrica ori
Transelectrica.

Lucian Bode a adãugat cã este un
susþinãtor al utilizãrii eficiente a re-
surselor de care dispune România,
amintind ºi de proiectul Roºia Mon-
tanã, unde statul încearcã sã îºi rene-
gocieze participaþia în compania

Roºia Montanã Gold Coroporation
(RMGC). “Sunt un susþinãtor al
dezvoltãrii capacitãþilor existente, al
deschiderii de noi capacitãþi, care nu
înseamnã altceva decât locuri de
muncã. Al tuturor resurselor pe care
România le are, dar nu sub orice for-
mã, ci eficient. E valabil ºi pentru
Cupru Min”, a mai spus Bode.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

Condiþiile
privatizãrii Cupru
Min, subiect tabu
Enorma valoare a zãcãmântului de

cupru de la Roºia Poieni, despre care

se zvoneºte cã s-ar ridica la 5,7 mi-

liarde de euro, nu a fost limpezitã de

ministrul economiei, Lucian Bode,

care a refuzat sã o declare, ieri, la in-

trarea în Minister, unde a avut loc li-

citaþia pentru privatizarea Cupru

Min, câºtigatã cu 0,2 miliarde euro

de cãtre Roman Copper Corporation

Canada.

Deºi presa i-a repetat în mod insis-

tent aceastã întrebare, domnul Bode

a promis cã se va întoarce la discuþii.

ªi dus a fost!

Mihai Preoteasa, protestatar în Piaþa

Universitãþii, venit la Minister sã-ºi

exprime indignarea faþã de vânzarea

companiei pe nimic, l-a întrebat pe

ministru câtã ºpagã a luat.

Bode a rãspuns, iritat: “Cum vã per-

miteþi? Sunt un om cinstit, uitaþi-vã

în ochii mei! Cum vã numiþi? Mã de-

ranjeazã acest mod de abordare. Vã

invit la discuþii”, a promis Bode, care

a uitat, însã, sã se mai întoarcã, deºi

fãcuse aceastã promisiune ºi în faþa

presei.

Totodatã, Mihai Preoteasa l-a între-

bat pe demnitar de ce trebuie sã fie

privatizate societãþile de stat înainte

de alegeri, sub presiunea FMI.

Interesant este, totodatã, modul în

care consilierul de imagine al minis-

trului, Silviu Mãnãstire, înþelege sã

trateze presa. Rugat de reporterul

Realitatea sã-l ajute sã facã un sin-

cron cu un reprezentant al Ministe-

rului, pe tema privatizãrii Cupru Min,

domnul Mãnãstire (care a fost, de alt-

fel, manager general pentru agenþia

Newsin, deci în acelaºi trust, pe vre-

muri, cu Realitatea) i-a replicat cã

trebuie doar sã dea un telefon. Nu a

sunat, însã, în minister, ci la Sorin

Enache, directorul general al Realita-

tea, ca sã se plângã de insistenþele

reporterului.

Viviani Miricã

(continuare în pagina 3)

Lucian Bode


