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PARLAMENTUL A AVIZAT NEGATIV RAPORTUL
TELEVIZIUNII PUBLICE

Alexandru Lãzescu - demis din
funcþia de preºedinte al TVR
l Radu Cristea – desemnat interimar la conducerea televiziunii de stat

Parlamentul a avizat negativ
raportul de activitate pe anul
2011 al televiziunii publice,

cu 240 de voturi “pentru” ºi patru
abþineri, ceea ce echivalea-
zã atât cu demiterea lui
Alexandru Lãzescu din
funcþia de preºedinte-direc-
tor general al TVR, cât ºi cu
înlocuirea Consiliului de
Administraþie (CA) al insti-
tuþiei.

Raportul TVR pe 2011 a
fost respins, ieri, ºi de Comi-
siile de culturã ale Parla-
mentului, cu 16 voturi “pen-
tru” ºi douã abþineri, în condiþiile în
care reprezentanþii PDL nu au parti-
cipat la vot, iar cei ai USLl-au acuzat
de management defectuos pe Ale-
xandru Lãzescu.

“Colegii de la PDL nu au votat
(n.r. la discutarea raportului TVR
în Comisiile de culturã) ºi nu vor
vota nici în plen”, pentru a-ºi “ma-

nifesta pãrerea de rãu cã, odatã cu
schimbarea majoritãþii, de fiecare
datã, se repetã un comportament
politic dãunãtor”, a spus, în plen,
deputatul PDL Raluca Turcan,

preºedintele Comisiei de Culturã
din Camera Deputaþilor, adã-
ugând: “Votul de astãzi (n.r. ieri)
este o ultimã redutã a asaltului

început la alegerile locale.
Cred cã se doreºte înfige-
rea steguleþului roºu sau de
ce culoare o fi el la Televi-
ziunea Românã”.

În acelaºi timp, Comisia
de buget-finanþe din Senat
a respins conturile de exe-
cuþie bugetarã ale Societã-
þii Române de Televiziune,
pe 2010 ºi 2011, senatorii
atrãgând atenþia asupra

pierderilor instituþiei ºi a cheltuie-
lilor privind colaboratorii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)
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NOUL BÃSESCU:

Ponta vrea sã tranºeze
problema “bãieþilor deºtepþi”
din energie

Premierul Victor
Ponta ºi-a progra-
mat sã discute,

astãzi, în ºedinþa de Gu-
vern, situaþia contracte-
lor încheiate de Hidroe-
lectrica SA cu “bãieþii
deºtepþi din energie”,
susþin surse guverna-
mentale. Aceleaºi surse
mai afirmã cã Victor
Ponta este nerãbdãtor sã
tranºeze problema ace-
stor contracte (vrea sã aplice noi
majorãri de tarife ºi reduceri de can-
titãþi), mai ales cã se apropie vizita
delegaþiei FMI, în faþa cãreia s-a an-
gajat sã aducã preþurile pentru “bã-
ieþii deºtepþi” cât mai aproape de
media pieþei libere.

Surse apropiate negocierilor ne-au
spus cã, de fapt, “bãieþii deºtepþi”
plãtesc deja tarife cu circa 30% mai
mari pentru energia hidro, în urma

negocierilor încheiate cu
echipele desemnate de
foºtii miniºtri Ariton ºi
Bode. Furnizorii privaþi
au acceptat ºi ajustãri ale
cantitãþilor contractate.

Sursele noastre mai
spun cã celebra formulã
de ajustare a preþurilor
din cadrul acestor con-
tracte directe este necu-
noscutã furnizorilor,
care nu au avut ocazia,

pânã acum, sã o dezbatã cu autoritã-
þile. De fapt, mai susþin sursele cita-
te, Ministerul Economiei abia acum
pritoceºte minunata formulã, care,
dacã va fi aplicatã corect, are ºansa sã
aducã mai aproape de realitate preþu-
rile din contractele cu “bãieþii
deºtepþi”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

CRIZA - MOMENTUL CEL MAI POTRIVIT SÃ NE ÎNTREBÃM:

Vreþi o piaþã “ca afarã”?
l Adrian Lupºan, BVB: “Sã îi lãsãm pe cei care ºtiu sã facã business pe piaþa
de capital sã-ºi facã treaba” l Bogdan Chetreanu, CNVM: “Intermediarii
sã-ºi asume succesul ofertelor, dacã vrem ca totul sã fie «ca afarã»”

D
ouã propuneri au stârnit
dezbateri aprinse legate
de ofertele publice ale
statului, ºi anume cea a

Guvernului, ca listãrile sã fie duale,
ºi cea a Bursei de Valori Bucureºti,
ca organizarea ofertelor sã fie lãsatã
exclusiv în mâna intermediarilor.

O pãrere este cã ar fi de dorit sã
preluãm practicile de piaþã de la cei
dezvoltaþi, în timp ce oponenþii con-
siderã cã acestea trebuie adaptate
mediului local.

Adrian Lupºan, vicepreºedintele
Bursei de Valori Bucureºti, a decla-
rat: “Avem o piaþã de capital micã în
România, dar cu o dinamicã ºi un po-
tenþial enorm. Se pune problema ce
facem de acum încolo. Recomanda-
rea mea este sã ne uitãm la cei mari.
Am vãzut multe filosofãri - dacã
ofertele trebuie sã fie cu «book»
închis sau deschis (n.r. doar prin con-
sorþiul de intermediere sau prin orice
broker). Dacã vine «Goldman
Sachs» sau «Morgan Stanley» la in-
termediere, oare nu ºtiu ei sã derule-
ze oferta astfel încât sã maximizeze
valoarea sa?

Trebuie sã îi lãsãm pe cei care ºtiu
sã facã business pe piaþa de capital
sã-ºi facã treaba”.

Domnul Lupºan considerã cã
dacã derularea cu book “închis” asi-
gurã un succes al ofertei, atunci poa-
te cã meritã ca tranºa pentru investi-

torii instituþionali sã fie organizatã
aºa. “Consorþiul poate cã va decide
ca tranºa de retail sã fie cu «book»
deschis”, a mai adãugat Adrian
Lupºan, în cadrul unui eveniment or-
ganizat, ieri, de “Muºat ºi Asociaþii”.

În opinia domnului Lupºan, con-

sorþiul de intermediere are obligaþia
sã facã oferta cât mai bine, iar ceea
ce poate face Bursa este sã-i lase toa-
te pârghiile necesare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Fitch: Þãrile cu rating
“AAA” riscã retrogradarea
l Probabilitatea dezmembrãrii zonei euro creºte,
dacã liderii regiunii nu vin cu soluþii pentru crizã

Ratingurile suverane de credit
din zona euro, inclusiv cele
ale þãrilor care beneficiazã

de calificativul de top “AAA”, riscã
sã fie reduse dacã autoritãþile regiu-
nii nu vor reuºi sã demonstreze cã
pot pune capãt crizei datoriilor, esti-
meazã agenþia Fitch Ratings.

În prezent, numai
patru þãri - Germa-
nia, Luxemburg, Fin-
landa ºi Olanda -, mai
beneficiazã de ratin-
gul “AAA” din par-
tea agenþiilor Fitch,
Moody’s ºi Standard
&Poor’s.

“Ratingurile þãri-
lor din blocul mone-
tar sunt supuse unei
presiuni puternice
de scãdere”, a de-
clarat, ieri, directo-
rul general al Fitch,
Ed Parker, în ca-
drul unui eveni-
ment desfãºurat la Oslo (Norvegia).
În opinia sa, “dacã nu vom vedea, în
curând, o luminã la capãtul tunelu-
lui”, atunci riscul dezmembrãrii
uniunii monetare va creºte. Ed Par-
ker afirmã cã liderii zonei euro conti-
nuã “sã bâjbâie”, iar soluþiile de “ul-
tim moment” cresc costul gestionãrii
crizei.

Liderii zonei euro au convenit, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, sã acor-
de Spaniei un ajutor de pânã la 100
de miliarde de euro pentru recapitali-

zarea bãncilor.
Randamentele obligaþiunilor Spa-

niei, Italiei ºi Germaniei au crescut,
ieri. Randamentul titlurilor spaniole
cu maturitate în 2022 a urcat cu 0,14
puncte procentuale, la 6,65%, iar cel
al obligaþiunilor italiene - cu 0,1
puncte, la 6,13%. În cazul obligaþiu-

nilor germane cu
scadenþa la zece
ani, randamentul a
crescut cu 0,08
puncte procentua-
le, la 1,38%.

Reprezentantul
Fitch a mai arãtat
cã principala preo-
cupare rãmâne, în
prezent, riscul de
contagiune în ca-
zul în care Grecia
iese din zona euro.
Impactul direct ar
fi mic, dar eventua-
la ieºire ar putea sã
afecteze þãrile cu

ratinguri “AAA”, a spus Parker, su-
bliniind: “Incertitudinile privind so-
arta Greciei sunt uriaºe”.

În urma afirmaþiilor reprezentan-
tului Fitch, moneda unicã europea-
nã s-a depreciat în raport cu cea
americanã, pe pieþele externe. Euro
a avut un curs de 1,2451 dolari la
ora 10.25, pe piaþa din New York, în
scãdere cu 0,3% comparativ cu ziua
precedentã.

ALINA VASIESCU

Bundesbank nu vrea
uniune bancarã

Banca centralã a Germaniei, Bun-
desbank, respinge ideea creãrii unei
uniuni bancare europene, dacã nu se
realizeazã mai întâi o uniune bugeta-
rã cu reguli stricte, în baza cãrora sta-
tele sã cedeze o parte din
suveranitate.

Sabine Lautenschläger, vice-
preºedinte al
Bundesbank, a
declarat: “O
uniune bancarã
pune laolaltã
riscuri naþiona-
le ale sistemului
bancar. Într-o
uniune bancarã

trebuie sã se foloseascã banii contri-
buabililor celorlalte þãri în caz de cri-
zã a unui sistem bancar naþional. De
aceea, o uniune bancarã nu poate
funcþiona dacã nu este însoþitã de o
uniune bugetarã”.

Amintim cã, recent, preºedintele
Comisei Europene, Jose Manuel
Barroso, a firmat cã marile bãnci din
UE ar trebui supravegheate de o au-
toritate unicã transfrontalierã, ca
parte a unei uniuni bancare ce trebu-
ie implementatã cât mai curând în
2013.

Austria: Italia ar putea
avea nevoie de
asistenþã financiarã

Italia ar putea avea nevoie de asis-
tenþã financiarã, ca urmare a creºterii
costurilor împrumuturilor þãrii, a
avertizat, ieri, Maria Fekter, minis-
trul austriac de Finanþe.

“Italia trebuie sã ia mãsuri pentru
rezolvarea problemelor sale econo-
mice, a deficitului ºi datoriei publice
extrem de ridicate, însã, þinând cont
de costurile ridicate de creditare, este
posibil ca ºi Italia sã aibã nevoie de
sprijin”, a afirmat Fekter.

Italia nu a comentat declaraþiile
ministrului austriac.

Spania, încã vulnerabilã

Spania încã este vulnerabilã, deºi
a primit promisiunea pentru un
“mega bailout” destinat sectorului
bancar. Însã, datoria statului va
creºte în urma acestui pachet de fi-
nanþare, în condiþiile în care econo-
mia þãrii scade, iar guvernul a pierdut
masiv credibilitate, aratã o analizã a
publicaþiei New York Times.

Merkel: Ajutorul
acordat Spaniei,
condiþionat de reforma
sectorului bancar

Fondurile care vor fi acordate
Spaniei vor fi condiþionate de refor-
marea sectorului bancar al þãrii, a
afirmat, ieri, cancelarul german

Angela Merkel,
adãugând cã si-
tuaþia Spaniei a
fost diferitã faþã
de cea a Gre-
ciei, Portugaliei
ºi Irlandei, state
care au benefi-
ciat de susþinere

financiarã externã.
“Bineînþeles, vor exista condiþii

pentru Spania, când va veni cererea
de ajutor, în special restructurarea
sistemului bancar, astfel încât sã de-
vinã competitiv în viitor”, a declarat
Merkel.
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Alexandru Lãzescu

Dacã vine «Goldman Sachs» sau «Morgan Stanley» la

intermediere, oare nu ºtiu ei sã deruleze oferta astfel încât

sã maximizeze valoarea sa?”, s-a întrebat retoric Adrian Lupºan.

Calendarul liberalizãrii pieþei de energie
ar putea fi þinut secret

Calendarul liberalizãrii preþu-
rilor pentru electricitate ºi
gaze naturale ar putea fi þi-

nut secret, susþin mai mulþi specia-
liºti din domeniul energetic, dupã ce
parlamentarii au decis sã nu-l inclu-
dã în noua lege a energiei. Aceºtia
cred cã Guvernul nu va mai publica
etapele de creºtere a preþurilor pen-
tru toate categoriile de consumatori,
întrucât acestea vor fi transpuse în
douã memorandumuri care nu vor fi
publicate în Monitorul Oficial ºi
care vor fi agreate cu instituþiile fi-
nanciare internaþionale.

Numai cã, mai spun unii experþi,
din cauza alegerilor parlamentare
din toamnã, aceste memorandumuri

nu vor fi publice nici mãcar pentru
operatorii din piaþã, tocmai pentru a
mai suporta modificãri ale ritmului
majorãrii tarifelor.

Pãrerile specialiºtilor sunt oarecum
îndreptãþite de secretomania instituitã
de primul-ministru Victor Ponta în
problema etapelor liberalizãrii. Va-
rianta pe care premierul Ponta a pri-
mit-o, recent, de la ministrul Econo-
miei Daniel Chiþoiu presupune, spun
surse autorizate, un calendar de
creºtere a preþurilor în perioada 1 de-
cembrie 2012 – 1 octombrie 2014
pentru consumatorii industriali de
gaze. Tarifele vor fi majotate trimes-
trial cu procente între 3 ºi 5%. Pentru
consumatorii casnici de gaze, creºte-

rile de tarif vor începe de la 1 ianua-
rie 2013 ºi se vor încheia la finele
anului 2018. Creºterile trimestriale
de preþ vor fi între 2 ºi 5%.

Surse autorizate ne-au spus cã acest
calendar este unul orientativ pentru cã
nimeni nu are cum sã prevadã care va
fi media europeanã la care trebuie sã
ajungem. Astfel, mai spun sursele
noastre, Guvernul nu are cum sã pu-
blice în amãnunt etapele liberalizãrii,
ci doar orizontul de timp în care inten-
þioneazã sã implementeze creºterile de
preþ. ANRE va lua deciziile de majo-
rare trimestrialã a preþurilor, în funcþie
de suportabilitatea economiei ºi a po-
pulaþiei ºi în funcþie de evoluþiile cota-
þiilor internaþionale. (A.T.)


