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Directoratul BCR Pensii, amendat
de CSSPP
lMircea Oancea: Sancþiunile cu amendã s-au dat pentru cã reprezentanþii
companiei nu au putut justifica problemele apãrute
l BCR analizeazã raportul autoritãþii pensiilor private

Trei membri ai directoratu-
lui BCR Pensii au fost
sancþionaþi de Comisia de

Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, din cauza unor
deficienþe operaþionale, ne-a de-
clarat Mircea Oancea, preºedin-
tele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
(CSSPP), în cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a precizat: “În
buletinul lunar, respectiv pe 15
mai a.c., vom publica informaþii
legate de acest subiect ºi anume
cã, în aprilie, atunci când s-a fina-
lizat controlul de fond efectuat la
BCR Pensii, am adoptat niºte decizii
de sancþionare a celor trei membri ai
Directoratului companiei.

BCR Pensii are un Directorat ºi un
Consiliu de Supraveghere. Din cau-
za unor deficienþe operaþionale con-

statate în urma controlului de fond,
care a verificat o activitate destul de
îndelungatã de circa trei ani, trei ani
ºi jumãtate, a fost sancþionatã com-
pania cu un avertisment scris ºi di-
rectoratul cu o amendã în funcþie de

responsabilitãþile pe care le avea
fiecare membru”.

Mircea Oancea a adãugat cã
sancþiunile cu amendã aplicate la
BCR Pensii s-au dat pentru faptul
cã reprezentanþii companiei nu
au fost convingãtori, nu au putut
da niºte explicaþii care sã fie justi-
ficative pentru situaþiile ºi pro-
blemele apãrute.

În cazul BCR Pensii a fost vorba
despre o “uºoarã neglijenþã”, dar nu
reprezintã o “chestiune gravã” care
sã creeze un risc în administrare,
potrivit preºedintelui CSSPP.

Mircea Oancea ne-a explicat:
“Au adoptat însã toate mãsurile cores-
punzãtoare ºi considerãm cã a fost
mai degrabã o uºoarã neglijenþã”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)
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Zona euro a blocat
plata unui miliard de
euro cãtre Grecia

Zona euro a decis, miercuri seara,
sã blocheze un miliard de euro din
cele 5,2 miliarde pe care urma sã le
plãteascã ieri Greciei, respectiv sã

amâne acest
rest de platã
pânã în iu-
nie, din cau-
za incertitu-
d i n i l o r
politice din
þarã.

Oficialii
europeni au

decis sã plãteascã în 10 mai (ieri) 4,2
miliarde euro cãtre Grecia, consi-
derând cã restul de un miliard nu este
necesar mai devreme de luna iunie.

ªomajul din Grecia,
la un nou record

Rata ºomajului din Grecia a înre-
gistrat un nou record în luna februa-
rie, de 21,7%, dupã cel de 21,3%
consemnat în ianuarie, conform
anunþului ELSTAT. Creºterea
ºomajului vine pe fondul mãsurilor
de austeritate care au afectat semnifi-
cativ piaþa muncii.

Potrivit ELSTAT, peste 1,1 mi-
lioane de greci nu aveau un loc de
muncã în februarie.

Spania a naþionalizat
parþial “Bankia”

Guvernul Spaniei a naþionalizat
parþial “Bankia” SA, a patra institu-
þie de credit din þarã, urmãrind astfel
sã înlãture temerile referitoare la ca-
pacitatea statului de a stabiliza
sectorul financiar.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Merkel: “Creºterea pe
credit va adânci criza”

Cancelarul german Angela Mer-
kel a respins, ieri, apelul opoziþiei
din þarã ºi al Europei pentru imple-

mentarea de
politici de
stimulente
economice
care sã se ba-
zeze pe noi
datorii, aver-
tizând cã “o
creºtere pe
credit” nu va

face decât sã adânceascã criza din re-
giune.

“Creºterea prin reforme structura-
le este raþionalã, importantã ºi nece-
sarã. Creºterea pe credit ne-ar
împinge înapoi la începutul crizei, iar
acesta este motivul pentru care nu
trebuie sã o facem ºi nu o vom face”,
a subliniat oficialul de la Berlin.

Banca Angliei menþine
dobânda

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã menþinã dobânda de referinþã la
nivelul minim record de 0,5%, stabi-
lit în martie 2009, în condiþiile în
care economia Marii Britanii este în
recesiune. Totodatã, BoE a hotãrât sã
nu majoreze programul de cumpãra-
re de active de 325 miliarde lire
sterline (524 miliarde de dolari).
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DUPÃ OPT ZILE DE DECLIN

Euro se redreseazã,
apropiindu-se de 1,30 dolari

Moneda unicã europeanã
s-a redresat ieri, pe pieþe-
le externe, lãsând în urmã

cursul minim al ultimelor trei luni
faþã de dolar, dupã ce oficialii zonei
euro au confirmat plata unei tranºe
din sprijinul destinat Greciei. În
plus, temerile privind situaþia Gre-
ciei s-au mai redus în condiþiile în
care fostul ministru elen de Finanþe,
Evangelos Veni-
zelos, încerca sã
formeze o nouã
coaliþie de guvernãmânt la Atena.

Euro a urcat cu 0,3% la ora 10.40,
pe piaþa din New York, ajungând la
1,2969dolari. Astfel, moneda împãrþi-
tã de 17 state din UE a pus capãt unei
perioade de opt zile de depreciere.

Olivier Bailly, purtãtor de cuvânt
al Comisiei Europene, a declarat,
ieri: “Necesarul de finanþare al Gre-
ciei este acoperit. Grecia poate con-
tinua sã funcþioneze în baza plãþii fã-
cute cãtre Atena”.

Afirmaþiile lui Olivier Bailly vin

dupã ce Facilitatea Europeanã de Sta-
bilitate Financiarã (EFSF) a decis,
miercuri seara, sã blocheze un miliard
de euro din cele 5,2 miliarde pe care
urma sã le plãteascã ieri Greciei, res-
pectiv sã amâne acest rest de platã
pânã în iunie, din cauza incertitudini-
lor politice din þarã. Responsabilii zo-
nei euro au considerat cã miliardul de
euro nu îi este necesar Greciei mai de-

vreme de luna iu-
nie, însã au decla-
rat cã acest rest va

fi plãtit la timp pentru acoperirea ne-
voilor viitoare de finanþare ale þãrii.

Aprecierea monedei europene,
respectiv declinul celei americane,
au generat ascensiunea cotaþiei au-
rului. Preþul metalului preþios cu li-
vrare în iunie a crescut cu 0,3% la
ora 10.23, la Comex New York,
ajungând la 1.598,60 dolari/uncie.
Sãptãmâna aceasta, preþul aurului a
scãzut cu 3%, pe fondul temerilor
legate de adâncirea crizei datoriilor
din zona euro. (A.V. )

TVR, rãzboi
deasupra falimentului

Î
n 3 mai, adicã la o sãptãmânã
dupã trecerea moþiunii de cen-
zurã, Consiliul de Administra-
þie al TVR s-a întrunit în ºedin-

þã ºi a decis, la propunerea lui Clau-
diu Brânzan, membru în CA din
partea PSD, demiterea lui Dan
Radu din funcþia de director de Pro-
ducþie Editorialã ºi Programe, prin
desfiinþarea postului respectiv din
organigramã.

Claudiu Brânzan ºi-a motivat
propunerea (potrivit “Active

Watch”) în felul urmãtor: „Hotãrâ-
rile pe care le-a luat domnul Dan
Radu au dus la scãderea ratingului
emisiunilor TVR. De asemenea, au
fost introduse în grilã niºte produc-
þii care nu numai cã nu au perfor-
mat, ci au scãzut ºi veniturile din
publicitate ale TVR”.

Se pare cã la acea ºedinþã membrii
Consiliului de Administraþie i-au ce-
rut preºedintelui TVR, domnul Ale-
xandru Lãzescu, sã ia o decizie cu

privire la postul de director al ªtirilor
TVR, post rãmas vacant odatã cu
plecarea Rodicãi Culcer la începutul
anului. TVR a organizat de atunci
mai multe concursuri pentru ocupa-
rea acestei funcþii, însã nu a fost luatã
nicio hotãrâre pânã în acest moment
cu privire la numele persoanei de-
semnate.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)
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Ponta: Proiectul
Roºia Montanã
trebuie decuplat
total de lobby-ul
ºi interesul politic

Decizia care va fi luatã de
Guvern în proiectul Roºia
Montanã presupune înde-

plinirea în prealabil a trei condiþii,
respectiv existenþa unor garanþii pri-
vind protecþia mediului, realizarea
unei renegocieri ºi decuplarea totalã
a proiectului de lobby-ul ºi interesul
politic, a afirmat premierul Ponta.

El a adãugat cã nu poate indica la
acest moment dacã cele trei condiþii
vor fi îndeplinite înainte de alegeri,
dupã alegeri “sau poate niciodatã”.

Victor Ponta a precizat: “Deciziile
referitoare la Roºia Montanã au le-
gãturã cu cele trei condiþii pe care
le-am enunþat când eram în opoziþie
ºi în programul de guvernare, ºi anu-
me în primul rând garanþii absolute
referitoare la protecþia mediului, în
al doilea rând o renegociere ºi o pre-
zentare publicã a ceea ce înseamnã
beneficiul statului în acest tip de pro-
iect - deoarece beneficiile celor pri-
vaþi sunt foarte clare, dar cele ale sta-
tului român nu la fel de mult - ºi în al
treilea rând decuplarea totalã a unui
asemenea proiect de lobby-ul ºi
interesul politic”.

În opinia premierului, un aseme-
nea proiect nu poate fi derulat pentru
un om politic, “indiferent cum îl
cheamã sau ce funcþie importantã
ocupã”, ci doar pentru oamenii din
zona respectivã ºi pentru România.

(continuare în pagina 3)
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Televiziunea Românã se aflã, de la
schimbarea Guvernului Ungureanu, în
centrul unui scandal, cu doi actori princi-
pali: Dan Radu, directorul de Producþie
Editorialã ºi Programe, demis recent de
Consiliul de Administraþie, ºi Claudiu Lu-
caci, jurnalist, candidat la concursul pen-
tru ocuparea funcþiei de director al Depar-
tamentului de Emisiuni Informative.
Teatrul de operatiuni a fost configurat
într-o ºedinþã a Consiliului de Administraþie
al TVR, din 3 mai, în care, la cererea unui
membru PSD, Dan Radu a fost demis.
Dan Radu a acuzat (prin intermediul
presei) PSD-izarea TVR ºi cã membrii
CA îl ºantajeazã pe preºedintele TVR
Alexandru Lãzescu pentru ca funcþia
de director al DEIS sã-i revinã lui Clau-
diu Lucaci. Pe de altã parte, Lucia Hos-
su Longin, membru al CA al TVR din
partea PNL, infirmã toate acuzaþiile din
presã, spunând: “Nu s-a pronunþat nu-
mele lui Lucaci”.
TVR se confruntã cu probleme finan-
ciare grave, înregistrând pierderi, anul
trecut, de 160.800.000 de lei, iar în
2010, de 161.923.883 de lei.
Membrii comisiei de specialitate din
Parlament nu au reuºit sã se reuneas-
cã, din 2010 ºi pânã în prezent, pentru
a aproba rapoartele TVR.
Raluca Turcan, ºeful Comisiei de cultu-
rã ºi mass-media din cadrul Camerei
Deputaþilor, ne-a spus cã rapoartele au
fost transmise cu întârziere Comisiei:
“A existat un decalaj în transmiterea
rapoartelor de la birourile permanente
la Comisia pentru Culturã. Ulterior,
greva parlamentarã a condus la o
întârziere a întrunirii Comisiei. Întrucât
rapoartele sunt foarte importante, eu,
ca ºef al comisiei de specialitate, do-
resc sã le dezbatem doar în momentul
în care se va întruni cvorumul”.
Raluca Turcan ne-a precizat cã, în gene-
ral, aceste rapoarte se dezbat în Parla-
ment la circa un an de la depunerea lor.

Citiþi, în pagina 2,
“Însemnãri de la Roºia Montanã".

Transmisii într-un ecran splitat:

Alexandru Lãzescu, Dan Radu, Lucia Hossu Longin, Claudiu Lucaci.

Simona Diþescu, preºedinte BCR Pensii


