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Datoria Spaniei, la cel
mai ridicat nivel din
ultimii 22 de ani

Nivelul datoriei publice a Spaniei
va creºte la 79,8% din PIB în acest an,
de la 68,5% anul trecut, urmând astfel
sã atingã nivelul maximdin 1990 pânã
în prezent, în contextul adâncirii rece-
siunii ºi al creºterii costurilor împru-
muturilor, potrivit oficialilor de la Ma-
drid, citaþi de presa internaþionalã.

Spania trebuie sã-ºi reducã defici-
tul bugetar de la 8,5% din PIB anul
trecut la 5,3% din PIB în acest an.

ªomajul din Polonia
a urcat la 13,5%

Rata ºomajului din Polonia a cres-
cut la 13,5% în februarie 2012, de la
13,2% în ianuarie, anunþã Oficiul
Central de Statisticã de la Varºovia. La
sfârºitul lunii februarie, în Polonia
erau înregistraþi 2,16 milioane de
ºomeri, faþã de 2,12 milioane în ianua-
rie ºi2,15milioane în februarie2011.

Bãncile din Ungaria au
împrumutat 253 milioane
dolari de la banca centralã

Banca centralã a Ungariei a
împrumutat, ieri, bãncile locale cu
56 miliarde forinþi (255 milioane de
dolari), prima tranºã dintr-o facilita-
te cu dobânzi reduse, destinatã relan-
sãrii economiei þãrii.

Banca centralã de la Budapesta a
acceptat toate cererile pentru lichidi-
tãþi. Dobânzile pentru aceste credite
pe doi ani sunt egale cu dobânda de
referinþã a bãncii centrale.

V.R.
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Investitorii, nemulþumiþi
de soluþia gãsitã de CNVM
pentru Rasdaq
l AIPC: Reglementãrile conþinute de instrucþiune
sunt insuficiente prin raportare la anvergura
operaþiunii ºi la efectele asupra investitorilor
l Lorand Kralik, CNVM: Dorim sã dezbatem,
sãptãmâna aceasta, sesizãrile primite

Instrucþiunea privind restructurarea
pieþei Rasdaq, propusã de CNVM,
cuprinde reglementãri care nu rãs-

pund exigenþelor de protecþie a inves-
titorilor, considerã Asociaþia Investi-
torilor pe Piaþa de Capital, care soli-
citã Comisiei
consultãri cu in-
vestitorii, cu re-
prezentanþii emitenþilor ºi cu opera-
torul de piaþã ºi de sistem, înainte de
adoptarea oricãror reglementãri privind
viitorul acþiunilor tranzacþionate pe
aceastã piaþã, potrivit unui comu-
nicat transmis, ieri, redacþiei.

AIPC considerã cã redactarea ac-
tualã a proiectului de instrucþiune

este realizatã fãrã o evaluare prelimi-
narã a impactului reglementãrilor
propuse a fi adoptate.

Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare a lansat, joi, în dezbatere
un proiect de instrucþiune care pre-

vede mutarea
acþiunilor tran-
zacþionate pe

piaþa Rasdaq pe sistemul alternativ
de tranzacþionare ATS al Bursei de
Valori Bucureºti, fãrã a fi necesar
consimþãmântul acþionarilor.

CRÃIÞA SIMIONESCU
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

AGA LA FONDUL PROPRIETATEA

Gheorghe Piperea: Poziþia de
administrator a Franklin Templeton
este încã discutabilã
l Hotãrârile acþionarilor FP ar putea fi anulate

A
cþionarii “Fondul Pro-
prietatea” se vor reuni
astãzi, în cadrul adunãrii
generale, dupã ce instan-

þa a respins, vineri, cererea de sus-
pendare a AGA, formulatã de avoca-
tul Ioana Sfîrãialã.

Totuºi, unii juriºti sunt de pãrere
cã deciziile pe care le vor lua acþio-
narii FP astãzi ar putea fi anulate
având în vedere situaþia juridicã in-
certã în care se aflã “Franklin Tem-
pleton”.

“Având în vedere cã, totuºi, hotãrâ-
rea AGA de la FP din septembrie
2010, prima adunare generalã prin
care s-a aprobat contractul de admi-
nistrare prin care Franklin Temple-
ton a devenit administrator al Fon-
dului, este încã anulatã prin hotãrâ-
rea Tribunalului Bucureºti din 23 de-
cembrie 2011, înseamnã cã poziþia
de administrator a celor de la Frank-
lin este încã discutabilã”, ne-a decla-
rat avocatul Gheorghe Piperea.

Domnia sa ne-a spus cã decizia
pronunþatã de Tribunalul Bucureºti,
în decembrie, ar putea influenþa atât
AGA din noiembrie 2011, cât ºi cele
douã adunãri ale acþionarilor, pro-
gramate pentru aceastã lunã (n.r. 4 ºi
25 aprilie).

“Dreptul de a convoca aceste adu-
nãri generale nu mai aparþinea (illo

tempore, în noiembrie 2010) sau nu
mai aparþine (în 2012) celor de la
Franklin Templeton”, ne-a spus avo-
catul citat, adãugând: “O convocare
semnatã în aceastã calitate - pe care
Franklin Templeton nu o mai are -
este nulã de drept, cu consecinþa nu-

litãþii AGA”.
Domnia sa precizeazã totuºi cã

aceste probleme nu s-au rezolvat
încã pe fond: “Ceea ce spun este o
analizã pe baza ipotezei cã hotãrârea
AGA din septembrie 2010 este ºi
ramâne anulatã”.

Gheorghe Piperea a menþionat cã
existã posibilitatea ca, din probele de
la dosar, sã rezulte alte soluþii sau
consecinþe.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

FOTBAL ªI BANI

“Dosarul Transferurilor”: procurorii
au cerut 110 ani de puºcãrie,
instanþa a achitat pe toatã lumea

Unul din cele mai mediatizate
procese penale din ultimii
cinci ani, „Dosarul Transfe-

rurilor” a ajuns ieri în faza primelor
sentinþe. Discrepanþa dintre ceea ce au
cerut procurorii ºi ceea ce s-a
dictat este uluitoare. Procurorii
au cerut pedepse cumulate de
110 ani pentru cei opt oameni de
fotbal implicaþi în acest dosar
(între 10 ºi 20 ani pentru fiecare),
iar instanþa a decis cã nu sunt
probe suficiente ºi a achitat pe
absolut toatã lumea, fiind ridicat
ºi sechestrul de pe bunurile aces-
tora. În termeni fotbalistici, pro-
curorii au reuºit sã îºi înscrie un
autogol decisiv, chiar dacã ime-
diat dupã anunþarea sentinþei au fãcut
apel. În acest proces au existat 41 de
termene ºi trei amânãri ale pronunþã-
rii. Interesant este faptul cã la pro-

nunþarea sentinþei, una publicã, nu
au fost prezenþi în salã niciunul din-
tre cei inculpaþi ºi nici avocaþii aces-
tora.

Unul dintre cei implicaþi în acest

dosar, Jean Pãdureanu, preºedintele
clubului Gloria Bistriþa, a fost con-
vins de nevinovãþia sa ºi nu a fost
surprins de aceastã decizie: „Am

crezut în justiþie ºi cred în continuare
în justiþie. Sunt nevinovat ºi s-a de-
monstrat acest lucru”.

Victor Becali a declarat: „Am
aflat sentinþa de la televiziuni. Eu nu

cred cã procurorii mai pot schim-
ba ceva în apel”. Pe aceeaºi linie
s-a situat ºi fratele acestuia, Ioan
Becali: “Nu am avut nicio emo-
þie, dar aºteptând un verdict
într-un caz în care unii îmi spune-
au cã voi primi 25 de ani, am ur-
mãrit evenimentele. Mã uit cã
unora le pare rãu cã nu voi fi pe-
depsit pentru fapte pe care nu
le-am comis. Cifrele care se vehi-
culeazã în Dosarul Transferurilor
sunt false, totul a fost un montaj

din partea procurorilor, care voiau
grade ºi salarii mai mari”. (D.N.)

(continuare în pagina 11)

PIATA DE CAPITAL

Miercuri, 4 aprilie 2012, nr. 65 (4673), anul XX 16 pagini 2 lei
n Preþul þiþeiului Ural va scãdea

în 2012

PAGINA 16

n Condiþia pentru deblocarea rambursãrilor
POSDRU: UE ne penalizeazã cu 10% din plãþi

PAGINA 3

n Micii afaceriºti, scutiþi de TVA PAGINA 15

n Proiectele Emiratelor Arabe
Unite ar putea suporta
deficitul de finanþare
din partea Europei

PAGINA 2

AJUTOR PENTRU
CEL MAI MARE
DATORNIC LA STAT

Guvernul
curãþã CFR
de datorii
l Compania are
obligaþii de platã cãtre
buget de aproape un
miliard de euro

Guvernul ºi-a dat acordul
pentru începerea procedurii
de conversie a datoriilor

CFR în acþiuni.
În acest fel, cele 3,99 miliarde

lei (peste 900 de milioane de euro)
- datoriile înregistrate de CFR SA
la sfârºitul anului trecut -, din care
mai mult de 2 miliarde lei repre-
zintã penalitãþi ºi majorãri pentru
neplatã sau plata cu întârziere, vor
fi anulate, prin conversia lor în ac-
þiuni.

“Întregul proces a primit aproba-
rea Comisiei Europene. (…) Avem
acordul Comisiei Europene, care
nu considerã conversia în acþiuni
ajutor de stat, întrucât nu existã
concurenþã pe aceastã piaþã. Este o
piaþã cu un singur operator impor-
tant ºi atunci problema ajutorului
de stat nu se pune”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al Guvernului,
Dan Suciu. Acesta a afirmat cã pro-
cesul privind conversia în acþiuni a
datoriilor istorice ale CFR este
condiþionat ºi dublat de un Plan de
mãsuri de redresare economico-fi-
nanciarã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Preºedintele
Camerei
de Comerþ a
Bucureºtiului,
urmãrit penal
de DNA

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþ ionale Ant icorupþ ie
(DNA) au anunþat, ieri, cã

efectueazã acte de urmãrire penalã
faþã de Sorin Petre Dimitriu,
preºedinte al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a Municipiului Bucureºti
(CCIB) ºi vicepreºedinte al Camerei
de Comerþ ºi Industrie a României
(CCIR). Domnul Dimitriu este acu-
zat de constituire a unui grup infrac-
þional organizat, opt infracþiuni de
ºantaj în formã continuatã, trei in-
fracþiuni de abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor.

Potrivit unui comunicat remis re-
dacþiei, în acelaºi dosar mai sunt ur-
mãriþi penal Gabriel Dan Mihuþ, di-
rector general al Camerei de Co-
merþ ºi Industrie a Municipiului Bu-
cureºti, în sarcina cãruia s-au reþinut
infracþiunile de constituire a unui
grup infracþional organizat, opt in-
fracþiuni de ºantaj în formã conti-
nuatã, trei infracþiuni de abuz în ser-
viciu contra intereselor persoanelor.
ªi Gabriela Dumitriu, consilier al
preºedintelui Camerei de Comerþ ºi
Industrie a Municipiului Bucureºti,
este acuzatã de constituire a unui
grup infracþional organizat, opt in-
fracþiuni de ºantaj în formã conti-
nuatã.

A.Z.
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