Miercuri, 27 iunie 2012, nr. 119 (4727), anul XX

16 pagini

2 lei

n Reprezentarea la Consiliul European, decisã
n Însemnãri din Roºia Montanã (XI).
de Curtea Constituþionalã
PAGINA 3
n Franþa îngheaþã cheltuieli
Eugen Corna: Dacã aº avea aurul
bugetare de un miliard de euro
ascuns în casele din Roºia
PAGINA 16
Montanã, aº fi om bogat!
n APMGR: “100 de medicamente cu preþ
PAGINA 2
accesibil riscã sã iasã de pe piaþã” PAGINA 4

GRAM AUR = 181,9489 RON

FRANC ELVEÞIAN = 3,7181 RON

LECÞIILE CRIZEI AU FOST ÎNVÃÞATE

Reformele structurale
nu mai pot fi amânate
(Interviu cu domnul Claudiu Doltu, secretar de stat în Ministerul Finanþelor)

l Reducerea unor impozite, creºterea altora sau modificarea structurii
impozitelor sunt oricând posibile, dar acestea nu ne rezolvã problemele de fond
Reporter: Stimate domnule Doltu, este pregatitã România pentru un
eventual exit al Greciei din UE?
Care ar fi consecinþele pentru þara
noastrã, dacã s-ar întâmpla acest lucru?
Claudiu Doltu: În România au
fost învãþate, sper, multe dintre
“lecþiile” care s-au desprins în
urma crizei financiare ºi economice care a afectat întreaga economie
mondialã începând cu anul 2007.
Ne revenim cu greu din recesiunea
severã care a marcat România anilor 2009-2011. Important este,
acum, sã ne concentrãm pe realizarea unor condiþii care sã permitã
obþinerea unei creºteri economice
sãnãtoase. Altfel spus, incertitudinea mare în spaþiul economic în
care ne aflãm nu trebuie sã ne
împiedice sã ne gândim la obiectivele noastre ºi sã luãm deciziile
care sã ne permitã sã le ºi atingem.
Odatã ce am obþinut ºi confirmat
stabilitatea macroeconomicã, important este sã consolidãm ceea ce
avem ºi sã construim mai departe.
ªtim acum cã din recesiune ieºi
mai repede dacã ai instituþii eficiente ºi flexibile. ªtim ºi cã sustenabilitatea creºterii economice este

EURO = 4,4652 RON

Euro-P.E.C., primul “bãiat deºtept”
lãsat fãrã energia hidro
l Administratorul judiciar va vinde energia disponibilã pe pieþele OPCOM

E

uro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica, a denunþat contractul cu
Euro-P.E.C. Galaþi, din cauza datoriilor de aproximativ 37 milioane de
lei. Furnizorul de energie din Galaþi
este unul din cei zece “bãieþi deºtepþi”
cu care Hidroelectrica are încheiate
contracte directe de furnizare a energiei pentru o cantitate anualã de circa
320.000 MWh la un preþ de 141
lei/MWh (valabil din 2011) ºi care
nu ºi-a plãtit, în acest an, facturile cãtre producãtorul de energie. Euro
Insol a calculat la circa 118 milioane

Uniunea Europeanã ar putea
câºtiga puteri ample pentru rescrierea bugetelor naþionale ale þãrilor din
zona euro care încalcã normele privind datoria publicã ºi deficitul, conform unor propuneri care ar putea fi
discutate la summitul UE programat pentru aceastã sãptãmânã, conform unui proiect obþinut de Financial Times.
Propunerile sunt parte a unui plan
ambiþios de transformare a zonei
euro într-o uniune fiscalã consolidatã, care oferã Bruxelles-ului puteri
sporite.

D

confirmatã ºi de creºterea gradului
de incluziune socialã.
Evoluþiile economice din spaþiul
Uniunii Europene sunt foarte importante pentru performanþele imediate

ºi viitoare ale economiei româneºti.
A consemnat
ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 11)

ouã proteste sunt programate, astãzi, în faþa Ministerului Economiei. Sindicaliºtii de la “Oltchim” ºi cei de la
“Hidroeletrica” ºi-au propus sã picheteze, astãzi, ministerul, din cauza
situaþiilor celor douã companii. “Hidrosind”, sindicatul din “Hidroelectrica” protesteazã faþã de intrarea
companiei în insolvenþã. Salariaþii
cer demisia Consiliului de Administraþie al Hidroelectrica ºi a Ministrului Economiei “pentru gravele prejudicii aduse societãþii Hidroelectrica ºi economiei României”.
Patru sute de sindicaliºti ºi lucrãtori de la “Oltchim” (simbol OLT),

Brokerii, contra Bursei
l Asociaþia Brokerilor nu susþine modificarea Codului Bursei privind
ofertele publice propusã de BVB l Brokerii spun cã transparenþa în cadrul
ofertelor publice ar trebui menþinutã l BVB a oferit detalii despre
modificãrile propuse, la o lunã de la decizia modificãrii Codului Bursei
l CNVM nu dã semne cã ar agrea modificãrile propuse de BVB

A

Yannis Stournaras, noul
ministru elen de Finanþe
Yannis Stournaras, economist ºi
fost bancher elen, în vârstã de 55 de
ani, ministru interimar al Dezvoltãrii
din Grecia, a fost numit ieri în fruntea Ministerului Finanþelor.
Numirea a venit dupã ce persoana
desemnatã iniþial pentru funcþia de
ministru al Finanþelor, Vassilis Rapanos - preºedintele “National Bank
of Greece”, a demisionat înainte sã
depunã jurãmântul, din motive de
sãnãtate.

Karolos Papoulias va
conduce delegaþia
Greciei la summit-ul UE
Preºedintele Greciei, Karolos Papoulias, va conduce delegaþia acestei
þãri la summit-ul UE programat pentru zilele de 28 ºi 29 iunie, la Bruxelles, în locul premierului Antonis Samaras, care se aflã în recuperare în
urma unei operaþii la ochi. (V.R.)
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furnizori privilegiaþi a circulat un
mit cum cã-ºi plãtesc energia în
avans. Iatã cã s-a mai dãrâmat un mit
despre Hidroelectrica pentru cã
Euro-P.E.C. nu ºi-a plãtit energia livratã de Hidroelectrica în acest an.
Cu celelalte contracte directe suntem
încã în analizã ºi nu vã pot spune nimic deocamdatã despre situaþia lor".
de lei valoarea totalã a prejudiciului
înregistrat de Hidroelectrica în urma
acestui contract, din cauza unei preþ
cu mult sub media pieþei.
Remus Borza, directorul Euro
Insol, ne-a declarat: “Despre aceºti

ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 4)
Citiþi, în pagina 4, articolul "Citi
International PLC, prima victimã a
insolvenþei «Hidroelectrica»"

Sindicaliºtii de la “Oltchim” ºi “Hidroelectrica”
picheteazã Ministerul Economiei

MODIFICAREA CODULUI BURSEI
UE ar putea rescrie
bugetele naþionale din
zona euro

DOLAR = 3,5723 RON

Dan Paul

sociaþia Brokerilor nu susþine modificãrile Codului
Bursei operate de Bursa de
Valori Bucureºti, potrivit cãrora
ofertele publice ar urma sã se deruleze “conform prospectului”, fiind
de pãrere cã transparenþa subscrierilor ºi alocãrilor ar trebui menþinutã,
se aratã într-un comunicat al Asociaþiei, transmis ieri.
Bursa de Valori Bucureºti a prezentat, luni, detalii privind modificãrile pe care le are în vedere cu privire
la ofertele publice, la o lunã de la
adoptarea lor în Consiliul Bursei.

Ziarul BURSA a relatat, încã de la
începutul acestei luni, cã BVB
doreºte sã modifice Codul Bursei în
sensul desfãºurãrii ofertelor publice
“conform prospectului” ºi a prezentat o serie de opinii pro ºi contra ale
oamenilor din piaþã.
Comunicatul transmis, ieri, de Asociaþia Brokerilor poate reprezenta un
semnal al unor tensiuni în conducerea
Bursei, întrucât este semnat de Dan
Paul, preºedintele Asociaþiei, care
este totodatã ºi vicepreºedintele
BVB. (ADINA ARDELEANU)
(continuare în pagina 4)

LAUDELE FOSTULUI PROFESOR PENTRU BOGDAN PATRINICHE

Mircea Ursache: BVB poate sã
ajungã pe mâinile unui profesionist

B

ursa de Valori Bucureºti
poate sã ajungã pe mâinile
unui profesionist, considerã
Mircea Ursache, fost preºedinte
AVAS, care i-a fost profesor lui
Bogdan Patriniche, cel cu care Consiliul BVB este în negocieri avansate pentru preluarea funcþiei de director general.
Domnul Ursache ne-a relatat:
“Cunosc familia Patriniche de pe
vremea când am fost studentul pãrinþilor lui Bogdan, cadre didactice
la Academia de Construcþii
Bucureºti.
Depre Bogdan (n.r. care i-a fost
student lui Mircea Ursache), vã pot
spune cã a fost un student eminent.
Ca un plus faþã de oricare alt student
bun, Bogdan a avut educaþia universitarã de acasã”.
Mircea Ursache spune cã l-a

Mircea Ursache

reîntâlnit pe Bogdan Patriniche,
dupã ’90, în mai multe ocazii, în special când a condus Fondul Proprietatea sau AVAS.
Domnul Ursache a mai adãugat:
“Am discutat cu Bogdan despre ce

alãturi de Federaþia Sindicatelor Libere din Chimie ºi Petrochimie,
protesteazã ºi ei, ca urmare a situaþiei critice în care se aflã combinatul, potrivit unui comunicat de presã
transmis, ieri, de Sindicatul
“Oltchim”.
Conform comunicatului, acþiunile
de protest ale salariaþilor sindicatului
vâlcean continuã joi, 28 iunie, cu un
pichet la sediul central al PNL ºi vineri, 29 iunie, cu un pichet la sediul
central al PSD.
“În prezent, salariile lucrãtorilor
(n.r. “Oltchim”) nu au mai fost plãtite de douã luni de zile, ca urmare a
lipsei de fonduri, iar activitatea în

combinat este practic blocatã, dupã
ce OMV a închis Arpechim ºi prin
aceasta a blocat toate sursele de materie primã esenþiale pentru funcþionarea Oltchim”, se aratã în comunicatul citat.
Sindicaliºtii spun cã este necesarã
intervenþia ºi decizia Ministerului
Economiei, întrucât Comisia Europeanã ºi-a dat acordul pentru capitalizarea datoriilor, o altã variantã pentru salvarea combinatului fiind creditele externe care sã permitã reluarea activitãþii.
A.A.
(continuare în pagina 5)

Despãgubirile foºtilor
proprietari, suspendate
pânã la 15 mai 2013
l George Bãeºu, ANRP: Vom reverifica selectiv
dosarele ajunse la Comisia Centralã pentru
Stabilirea Despãgubirilor l În acest moment, nu
existã o perspectivã financiarã pentru foºtii
proprietari l Senat: Comisia de anchetã a activitãþii
ANRP, prezidatã de senatorul PSD Valer Marian

T

conversie, precum si prooate procedurile
cedurile privind evaluaprivind despãgurea imobilelor pentru
birea foºtilor procare se acorda despaguprietari deposedaþi abubiri.
ziv de regimul comunist
La OUG 62/2010, parvor fi suspendate pânã la
lamentarii au modificat
15 mai 2013, dupã ce
articolul referitor la suparlamentarii au adus
spendarea eliberãrii titluieri, unele modificãri la
rilor de platã la nivelul
OUG 4/2012 ºi la OUG
George Bãeºu Autoritãþii Naþionale
62/2010.
pentru Restituirea ProOUG 4/2012 stabilea
cã la data intrarii ei in vigoare (n.r. 16 prietãþilor (ANRP).
martie 2012), se suspenda, pe o peADINA ARDELEANU
rioada de ºase luni, emiterea titlurilor de despagubire, a titlurilor de
(continuare în pagina 5)

RAPORTAT LA DOLAR

înseamnã piaþa de capital din România, despre ce înseamnã fondurile
de investiþii.
De fiecare datã, Bogdan a discutat
cu mine ca de la student la profesor,
deºi trebuie sã recunosc cã, pe unele
subiecte, ºtia mult mai multe comparativ cu mine”.
Bogdan Patriniche este Head of
Structured Funding & Hedging Solutions la Delphi Securities, potrivit
informaþiilor de pe site-ul companiei, unde se mai precizeazã cã acesta ºi-a petrecut 18 ani în City-ul londonez, lucrând printre altele, la
BERD, UBS, Ericsson, National
Australia Bank, National Bank of
Greece ºi Calyon, înainte de a se alãtura Delphi Securities ca director
executiv.
A.C.

Euro se depreciazã din cauza
randamentelor obligaþiunilor
Spaniei ºi Italiei
l Costurile de finanþare pe termen scurt ale
Spaniei s-au triplat într-o lunã

M

Euro a scãzut cu 0,2% la ora
oneda unicã europeanã s-a
depreciat ieri, pe pieþele ex- 10.20, pe piaþa din New York, la
t e r n e , f a þ ã d e d o l a r , 1,2481 dolari. Anterior, moneda
ajungând la nivelul minim al ultimelor împãrþitã de 17 state din UE coborâse la 1,2456 dolari,
douã sãptãmâni, ca
urmare a avansului INTERNATIONAL cel mai redus
curs din 12 iunie
randamentelor titlurilor de stat ale Spaniei ºi Italiei. Aces- pânã în prezent. Euro a pierdut 3,8%
tea din urmã au crescut, ieri, pe fon- în raport cu dolarul, de la începutul
dul temerilor legate de faptul cã sum- anului curent.
mit-ul UE programat pentru zilele 28
ALINA VASIESCU
ºi 29 iunie, la Bruxelles, nu va veni
(continuare în pagina 5)
cu soluþii pentru criza datoriilor.

