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Bãncile italiene au
contractat un sfert
din împrumuturile
ieftine de la BCE

Bãncile italiene au contractat
aproape un sfert din împrumuturile
cu dobândã redusã în valoare de
1.000 de miliarde de euro oferite de
Banca Centralã Europeanã (BCE) în
lunile decembrie 2011 ºi februarie
2012, conform bãncii centrale de la

Roma. Cifrele
oficiale aratã
cã bãncile ita-
liene au luat
credite în va-
loare de 116
miliarde euro
la prima opera-

þiune de refinanþare pe termen lung
lansatã de BCE în decembrie ºi 139
miliarde euro la cea din februarie.

Grecia va anunþa
în 20 aprilie planurile
de recapitalizare
a bãncilor

Grecia va publica la data de 20
aprilie planurile de recapitalizare a
bãncilor, afectate de acordul de re-
structurare a datoriilor þãrii, a anun-
þat, vineri, premierul elen Lucas Pa-
pademos. Oficialul elen a spus cã
Executivul de la Atena va lua ime-
diat decizii privind majorarea capi-
talului bãncilor, într-un plan care va
fi implementat din luna septembrie.

Guvernul elen face presiuni asu-
pra acþionarilor bãncilor sã contribu-
ie cu miliarde de euro la recapitaliza-
rea acestora, astfel încât sã fie evitatã
naþionalizarea.

Ungaria trebuie
sã facã economii
suplimentare de
135 milioane euro

Guvernul din Ungaria trebuie sã
facã economii suplimentare de 40 de
miliarde forinþi (135 milioane euro),
pe lângã reducerile de cheltuieli de
30 de miliarde euro (101,5 milioane
de euro) decise în februarie, anunþã
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trecutã, Minis-
terul Econo-
miei de la Bu-
dapesta a emis
un decret prin
care impune

tuturor ministerelor sã ia noi mãsuri
de economisire, instituþiile urmând
sã decidã singure cum vor face acest
lucru.

Ungaria este nevoitã sã ia noi mã-
suri de ajustare fiscalã în condiþiile
în care Uniunea Europeanã aºteaptã
ca autoritãþile de la Budapesta sã res-
pecte þinta deficitului bugetar.

Grecii îºi mutã
depozitele secrete
din bãncile elveþiene

Grecii care deþin conturi secrete în
Elveþia au început sã-ºi mute banii în
alte þãri, de teamã ca vor fi impozitaþi,
iar datele lor personale dezvãluite,
dupã ce Grecia a început negocieri
cu autoritãþile elveþiene pentru taxa-
rea depozitelor bancare ale cetãþeni-
lor eleni.

(Citiþi, în pag.16, ºtirea integralã)
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Hassan Awdi: România a naþionalizat
Rodipet în mod abuziv

Reporter: Care este plângerea
pe care aþi depus-o contra guvernu-
lui României, în procesul pe care
tocmai l-aþi câºtigat? Din câte înþe-
leg, nu sunteþi mulþumit de faptul cã
Guvernul României nu v-a acordat
facilitãþile promise, când aþi cumpã-
rat Rodipet. Vã rugãm sã ne daþi
mai multe detalii.

Hassan Awdi: Am depus într-ade-
vãr o nouã plângere la o instanþã de
arbitraj a ICSID (Banca Mondialã) în
baza Tratatului Bilateral de Investiþii
dintre SUA ºi România, împotriva

României, în 2010. Acest arbitraj este
în curs. Totuºi, nu am câºtigat încã ar-
bitrajul dar am obþinut o decizie foar-
te importantã în favoarea mea cu ceva
timp în urmã, în 2011 ºi 2012.

Mai precis, Instanþa Arbitralã a

emis decizia nr. 1 pe data de 29 mar-
tie 2011 ºi a acordat Reclamantului,
în termeni foarte clari, acces nere-
stricþionat la documente (inclusiv
documente electronice) ale Rodipet
ºi ale mele (Hassan Awdi) care au
fost confiscate de DIICOT în iunie
2010. Aceastã decizie a acordat de
asemenea Reclamanþilor dreptul de a
copia aceste documente ºi de a fina-
liza procesul de obþinere a copiilor
pânã pe data de 29 mai 2011, în baza
Ordinului ºi ulterior prelungit pânã
pe data de 15 noiembrie 2011. Aceas-
ta a fost în sine o decizie foarte im-
portantã deoarece mi-a permis sã
întãresc drepturile mele ca Recla-
mant în cadrul arbitrajului precum ºi
drepturile mele la un tratament echi-
tabil. Din nefericire, timp de aproape
un an, România nu a respectat inte-
gral prevederile deciziei Tribunalu-
lui din 2011.

IOANA POPA

(continuare în pagina 11)
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Hassan Awdi, fostul patron al Rodipet, acuzat cã a pãgubit societatea cu 35,5

milioane euro, ne-a prezentat, în cadrul unui interviu, opiniile sale legate de

acest caz, precum ºi acþiunile pe care le-a întreprins împotriva statului român.

Hassan Awdi ne-a declarat cã este în mãsurã sã demonstreze cã firma sa

Magnar, fosta proprietarã a Rodi-

pet, a respectat integral termenii

contractului de privatizare al Rodi-

pet.

Totodatã, domnia sa considerã cã

a fost tratat în mod inechitabil în

România.

Succesul privatizãrii
Cupru Min a fost un eºec
l Ionel Blanculescu solicitã anchetã administrativã
în cazul Cupru Min

Privatizarea “Cupru Min”, anunþatã
drept un mare succes economic, a
eºuat neaºteptat, vineri seara, dupã ce
statul român ºi compania câºtigãtoare
a licitaþiei,
“Roman Cop-
per”, nu au
reuºit sãajungã launacord,deºidiscu-
þiile au durat pânã târziu în noapte.

“Negocierile cu societatea Roman
Copper s-au încheiat irevocabil, fãrã
sã se realizeze tranzacþia de vânzare
a pachetului de acþiuni”, a anunþat
Ministerul Economiei printr-un co-
municat transmis sâmbãtã. Autoritã-
þile precizeazã cã reprezentanþii
companiei Roman Copper nu au
aderat la condiþiile solicitate de cãtre
Statul român, solicitãri ce au vizat
plata integralã a contractului, înde-
plinirea obligaþiilor de mediu ºi
clauzele referitoare la transparenþa
acestui contract.

La finalul negocierilor, ministrul
Economiei, Lucian Bode a spus cã
partea românã a cerut firmei cana-
diene sã constituie un depozit cola-
teral de 32,27 milioane euro pentru
a garanta astfel realizarea investiþii-
lor de mediu, sã plãteascã suma
pentru acþiuni, de 200,7 milioane
euro, în termen de 30 zile de la obþi-
nerea avizului Consiliului Concu-
renþei ºi autorizaþiei integrate de
mediu-ambele fiind condiþii sus-
pensive în contract. De asemenea,
partea românã a cerut publicarea
imediatã a contactului de privatiza-
re. Potrivit ministrului, avocaþii
Roman Copper au acceptat iniþial
constituirea contului ca garanþie ºi
publicarea contractului, dar ulterior
aceºtia vorbeau cu cei pe care îi re-
prezintã ºi se rãzgândeau. (A.A.)

(cotinuare în pagina 3)

LA DECESUL UNEI PIEÞE, TREI CUVINTE ÎN UNUL:

Minciuni, prostie ºi dictat – Rasdaq

Un fost ziarist la “BURSA” de
prin anii 1994-96, devenit ºef al unei
puternice case de brokeraj, mi-a tele-
fonat în toamna anului 1997, sã mã
avertizeze:

“ V- a þ i
o r i e n t a t
greºit con-
tra pieþei
R a s d a q .
Nu înþe-
legeþi cã
R a s d a q
este viito-
rul?! Bur-
sa de Va-
lori Bucu-

reºti este trecutul, adaptaþi-vã!”
Sunt convins cã era bine intenþio-

nat.
În acelaºi timp, dovedea, încã o

datã, cã nu are stofã de ziarist.
Pentru cã articole scrii din con-

vingere, nu mizând pe cai câºtigã-
tori.

Faptul cã, aparent, realitatea mi-a
confirmat convingerea, nu-i decât o
simplã coincidenþã.

Piaþa Rasdaq s-a fãcut praf ºi pul-
bere.

Putea sã nu se facã.
Pentru cã, aºa cum nu a servit la

nimic economiei naþionale, ci doar

preluãrilor (mai mult sau mai puþin
etice ori legale), speculaþiilor ºi fur-
turilor, piaþa Rasdaq putea sã nu ser-
veascã la nimic benefic, încã mult ºi
bine.

Oricum, povestea Rasdaq-ului –
un horror al pieþei de capital româ-
neºti - nu va muri odatã cu decesul
pieþei; povestea Rasdaq-ului se
transformã…

Rolul meu ºi al ziarului
BURSA

Am sã dezvãlui câteva detalii
asupra implicãrii mele personale ºi

a rolului ziarului BURSA, în pe-
rioada de concepere, de cãtre con-
sultanþii americani, a pieþei Rasdaq
(toamna anului 1995, pânã în
primãvara lui 1996), detalii nicio-
datã publicate pânã acum, care ar
putea lãmuri unele întâmplãri mai
vechi (generatoare de zvonuri false)
ºi sã arunce o luminã asupra a ceea
ce se petrece acum.

M-am bucurat când, în toamna lui
1995, au venit americanii de la
USAID, chemaþi (prin spatele pre-
mierului Nicolae Vãcãroiu) de ªte-
fan Boboc (preºedintele CNVM de
atunci, singurul din istoria planetei,
cu o funcþie ca asta, care a ajuns la
pârnaie) sã-l ajute la dezvoltarea pie-
þei noastre de capital.

Pe atunci, ziarul BURSA încuraja
constituirea pieþei noastre de capital,
cu mijloace publicistice – în afara ar-
ticolelor publicate, organizaserãm
rubrici de micã publicitate unde apã-
reau anunþuri de vânzãri ºi de cum-
pãrãri de valori mobiliare (iniþial,
Certificate de proprietate, ulterior,
acþiuni din programele pilot de pri-
vatizare, din anul 1993 ºi de la înce-
putul lui 1995).

MAKE

(cotinuare în pagina 13)

MAKE

La fel cum s-a constituit în 1996, prin abuz ºi

ilegalitate, tot aºa vrea CNVM sã-ºi desfiinþeze

piaþa Rasdaq, printr-un ordin care nu are nici o

legãturã cu legea.

Rasdaq a fost, de la început, o piaþã nelegalã

(un fapt argumentat amãnunþit de ziarul

BURSA, asupra cãruia nu am încetat sã averti-

zãm) , cu pretenþia c-ar fi o bursã (în pofida pre-

siunilor, niciodatã ziarul BURSA nu a acceptat

sã-i publice autointitularea de “Bursã Electroni-

cã Rasdaq”, pe care ºi-a tras-o, prin 2002, cu

acordul CNVM).

Sub aparenþa unei democratice consultãri

publice, CNVM vrea sã promoveze instruc-

þiunile de desfiinþare a pieþei Rasdaq, doar

cã modul de consultare publicã este prevã-

zut de lege sã aibã loc în cu totul ºi cu totul

altfel.

Rasdaq nu moare pentru ceea ce este sau pen-

tru ceea ce a fãcut.

Rasdaq moare dintr-o chichiþã birocraticã,

pe relaþia cu directivele europene, ceea ce

favorizeazã (într-un mod care nu se susþine,

la o privire mai atentã) un acuzat de manipu-

lare a pieþei, într-un proces dresat de

DIICOT.

Astfel cã, ferparul pieþei Rasdaq ar trebui sã

conþinã ºi cuvintele: “Pânã ºi moartea sa pare

sã fi servit nelegiuirii”.

Textul care urmeazã l-am scris cu greutate,

pentru cã include un numãr de mãrturii proprii,

personale.

Consultarea publicã asupra Rasdaq-ului trebuie
fãcutã în Adunãrile generale ale emitenþilor listaþi
Orbit de modul istoric în care s-a constituit piaþa Rasdaq

- la poruncã - CNVM-ul de astãzi nu îºi mai imagineazã cã

soarta emitenþilor dupã desfiinþarea pieþei, este regle-

mentatã de legile þãrii ºi, de aceea, inventeazã apa caldã,

perpetuând abuzul, în Proiectul de “Instrucþiune privind

societãþile comerciale ale cãror acþiuni se tranzacþionea-

zã pe Piaþa RASDAQ sau pe piaþa valorilor mobiliare ne-

cotate”.

Proiect pe care l-a supus unei aºa-zise “consultãri publice”.

Legea 31/1990 a societãþilor comerciale conferã toate

drepturile - de proprietate, liberã dispoziþie ºi decizie –

acþionarilor societãþii comerciale.

Acþionarii decid, prin drepturile conferite de lege, asupra

naturii acþiunilor (nominative sau la purtãtor), asupra nu-

mãrului lor, asupra categoriilor ºi drepturilor aferente,

asupra valorii nominale, asupra listãrii lor pe o piaþã a va-

lorilor mobiliare ºi îºi aleg piaþa singuri.

CNVM nu are nici un fel de drept sã se substituie acþio-

narilor, cum se vede cã ar vrea sã o facã, prin Proiectul

de Instrucþiune.

Dacã intenþioneazã sã desfiinþeze piaþa Rasdaq, atunci

ceea ce poate sã facã CNVM ºi are dreptul, este sã noti-

fice emitenþii despre asta.

CNVM nu poate impune o datã limitã la care sã se þinã

Adunãrile generale ale acþionarilor, pentru cã nu este

vreun minister al economiei ceauºiste.

Acþionarii se întrunesc la datele legale ºi când vor ei.

Emitenþii nu pot fi mutaþi de pe o piaþã, pe alta, cã aºa

vrea muºchii lui CNVM.

Emitenþii decid singuri dacã le convine noua piaþã care le

este propusã.

Aberaþia devine grotescã, în privinþa retragerii de pe

piaþã, caz în care CNVM are pretenþia sã fie precedatã

de oferta de cumpãrare a tuturor acþiunilor în circula-

þie. Adicã cum?!, dupã ce cã m-ai minþit cã Rasdaq e

piaþã reglementatã ºi i-am înaintat, chiar ºi în anul

2011, rapoarte de activitate oficiale, semnate, ºtampi-

late, pe care scrie negru pe alb cã“piaþa reglementatã

pe care sunt listate acþiunile este piaþa Rasdaq” – ºi ni-

ciodatã nu m-ai contrazis – acum zici cã trebuie sã

scot bani din buzunar, dacã nu-mi place piaþa nouã în

care vrei sã mã verºi cu anasâna?!

Cum, CNVM, BVB, Duþescu ºi AIPC decid asupra acþiu-

nilor mele?!

Dar, de ce sã nu decidã ºi asupra casei mele, asupra co-

piilor mei ºi asupra gândurilor mele?!

Proiectul de Instrucþiune CNVM promoveazã atâtea ile-

galitãþi, încât mã epuizeazã.
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