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DIN CAUZA SECETEI

LAPAR: Agricultura -
în pragul falimentului
l Laurenþiu Baciu: “Este dezastru, ne apropiem de situaþia care era în 1950”
l În aceastã toamnã, vom importa grâu la preþul de 270 de euro/tonã

A
gricultura noastrã se
aflã în pragul falimen-
tului, dupã cum ne-a
spus Laurenþiu Baciu,

preºedintele Ligii Asociaþiilor Pro-
ducãtorilor Agricoli din România
(LAPAR). Potrivit domniei sale,
dacã nu va ploua în urmãtoarele 5-6
zile, 90% din producþia agricolã va
fi distrusã: “Dacã plouã în urmãtoa-
rele zile, mai salvãm ceva, dacã nu,
90% din culturile de primãvarã, ºi
aici mã refer în special la floa-
rea-soarelui ºi porumb, vor fi distru-
se complet. Deja 50% din culturi
sunt compromise definitiv. În aces-
te condiþii, agricultura noastrã o sã
intre în faliment”.

Domnia sa ne-a spus cã producþia
de rapiþã ºi grâu este mai redusã cu
50% faþã de cea de anul trecut:
“Aceasta este realitatea ºi noi am fã-
cut apel cãtre autoritãþi. Acum lu-
crãm la o scrisoare pe care o vom tri-
mite domnului Ponta. Am avut ieri
(n.r. marþi) o întâlnire cu ministrul
agriculturii Daniel Constantin ºi
i-am prezentat situaþia din þarã. Nu
ne-a crezut, a spus cã dânsul are alte
informaþii. În acest caz, Guvernul va
rãmâne cu informaþiile ºi noi cu de-
zastrul. Pentru cã este dezastru, ne

apropiem de situaþia care era în
1950. Vrem sã se instituie starea de
urgenþã”.

Cele mai afectate zone sunt Galaþi,
Vaslui, Tulcea, Iaºi, unde, potrivit
domnului Baciu, situaþia este “catas-
trofalã”. Domnia sa ne-a spus cã, în
aceastã toamnã, vom importa grâu la

preþul de 270 de euro/tonã: “Aceas-
tã situaþie este la nivel european,
grâul deja se vinde cu 245 de euro ºi
în toamna trecutã o tonã de grâu cos-
ta cam 180 de euro.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Italia ar putea cere
susþinere pe piaþa
obligaþiunilor

Roma a semnalat, pentru prima
datã, cã le-ar putea cere statelor din
zona euro sã permitã utilizarea fon-
durilor de urgenþã pentru achiziþia de
obligaþiuni guvernamentale italiene,
însã premierul Mario Monti a insis-
tat cã þara nu va avea nevoie de un
program amplu de ajutor.

Monti a subliniat cã randamentele
obligaþiunilor italiene sunt foarte
mari. În prezent, randamentul obli-
gaþiunilor Italiei pe 10 ani este de
aproape 6%.

Creditorii
Portugaliei ar putea
fi nevoiþi sã
relaxeze termenii
acordului de salvare

Creditorii internaþionali ai Portu-
galiei ar putea fi nevoiþi sã relaxeze,
în curând, termenii acordului de sal-
vare a þãrii, ca sã previnã deraierea
planului, având în vedere cã guver-
nul de la Lisabona are probleme în
atingerea þintelor de deficit bugetar,
conform Bloomberg.

Eforturile premierului Pedro Pas-
sos Coelho pentru respectarea anga-
jamentelor privind deficitul bugetar
au suferit o loviturã sãptãmâna tre-
cutã, când planurile de reducere cu 2
miliarde euro a pensiilor ºi a prime-
lor de vacanþã ale angajaþilor din sec-
torul public au fost declarate necon-
stituþionale.

V.R.

(continuare în pagina 4)

Teodor Baconschi: Percepþiile negative
externe riscã sã ne aducã izolarea

Reporter: Cum aþi cataloga eve-
nimentele recente de pe scena politi-
cã româneascã?

Teodor Baconschi: Mã înscriu ºi
eu în logica instituþiilor europene
(Comisie, Parlament, Consiliul Eu-
ropei, Comisia de la Veneþia) care au
condamnat abuzurile ºi atacurile la
adresa statului de drept, consumate
în ultimele sãptãmâni. Suntem sub o
monitorizare stricã, dincolo de
MCV, întrucât am schimbat, brutal,
prin USL, regulile jocului democra-

tic. Trebuie reparat acest rãu, trebuie
restaurat statul de drept ºi acest lucru
se poate face doar prin conlucrarea
dintre organizaþiile non-guverna-
mentale, partidele politice democra-
tice (PDL, Noua Republicã,
PNÞCD), toate forþele politice aler-
tate de evoluþiile recente. Avem, din
fericire, ca stat membru, posibilita-
tea de a transmite, la Bruxelles, tot
ce se întâmplã. De altfel, situaþia in-
ternã este sub observaþia tuturor am-
basadelor statelor membre.

Reporter: Aþi organizat sãptãmâ-
na trecutã, împreunã cu PDL ºi Mi-
hai-Rãzvan Ungureanu, un protest
împotriva încãlcãrii principiilor de-
mocratice ºi ale statului de drept.
Cum explicaþi lipsa unor proteste
spontane ale societãþii civile, ca rãs-
puns la acþiunile Guvernului ºi Par-
lamentului, contrar a ceea ce s-a
întâmplat în iarnã?

ADELINA DABU

(continuare în pagina 13)

AMPUTÃRI ÎN CSM ªI MINISTERUL
INTERNELOR

Hit-ul zilei:
“Magistraþii infractori/
Comisar rãufãcãtor”
l De la CSM - procurorul George Bãlan ºi
magistratul Marcel Sâmpetru ºi de la Serviciul de
Informaþii ºi Protecþie Internã (SIPI) Ilfov -
comisarul Vlad Adrian Mihai, învinuiþi de trafic de
influenþã ºi divulgare de informaþii secrete

Suspendaþi de Consiliul Su-
p r e m a l M a g i s t r a t u r i i
(CSM), procurorul George

Bãlan ºi magis t ra tu l Marcel
Sâmpetru (care i-a fost consilier)
au fost audiaþi, ieri, la Direcþia Na-
þionalã Anticorupþie, care i-a acu-
zat cã ar fi negociat cu lideri ai USL
sã fie numiþi, primul - procuror ge-
neral al României, în locul Laurei
Codruþa Kovesi, iar al doilea - ºef
al DNA, în locul lui Daniel Morar,
dând la schimb informaþii secrete
despre concurenþi politici, pe care
învinuiþii le-ar fi obþinut de la ºeful
Serviciului de Informaþii ºi Protec-

þie Internã (SIPI) Ilfov, comisarul
Vlad Adrian Mihai, inclus în ace-
laºi lot de acuzaþi, dupã cum au
anunþat agenþiile de ºtiri.

Dupã cum s-a scurs în presã, DNA
se bazeazã pe înregistrarea,
începând din februarie/martie 2012,
a unor convorbiri telefonice ºi am-
bientale purtate de George Bãlan,
care ar ilustra intenþia sa ºi a lui Mar-
cel Sâmpetru sã promoveze, la mo-
mentul la care USLurma sã preia pu-
terea.

F.G.

(continuare în pagina 6)

OAMENII DE AFACERI:

TVA la încasare
- prea frumos
sã fie adevãrat

Guvernul a anunþat, zilele
trecute, cã intenþioneazã sã
implementeze câteva dintre

mãsurile pe care mediul de afaceri le
solicitã de multã vreme, cum ar fi
TVA de 9% în industria de morãrit
ºi panificaþie ºi plata TVA la mo-
mentul încasãrii facturii.

Oamenii de afaceri sunt încântaþi
de iniþiativele Executivului ºi, în
acelaºi timp, sceptici cã acestea vor
fi cu adevãrat puse în aplicare.

“Plata TVA la momentul încasãrii
facturii este o mãsurã excepþionalã,
care va permite funcþionarea optimã
a sectorului economic ºi pe care
ne-am plictisit de când o cerem. Este
prea bunã ca sã se întâmple”, ne-a
spus Ionel Blãnculescu, secretarul
executiv al Consiliului Consultativ
pentru Mediul de Afaceri.

Plata TVA la încasare nu va putea fi
fãcutã începând de la întâi august, cum
aafirmatpremierulPonta, întrucâtpen-
tru acest lucru este necesarã o Ordo-
nanþãdeUrgenþã, iar acumestevacanþã
parlamentarã, considerã Cristian
Pârvan, secretarul general al AOAR.

Ovidiu Nicolescu, preºedintele
CNIPMMR, ne-a precizat cã TVAla
încasarea facturii înseamnã elimina-
rea unor cheltuieli fãrã acoperire ºi a
necesitãþii unor credite, diminuarea
unui blocaj financiar ºi dobândirea
unor resurse suplimentare.

EMILIA OLESCU

Citiþi detalii în pagina 4.
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WSJ: Spania va ceda controlul
bãncilor, în schimbul banilor europeni
lMadridul aprobã noi mãsuri de austeritate,
de 65 miliarde euro

Spania va fi obligatã sã cedeze
instituþiilor europene cea mai
mare parte a controlului asupra

bãncilor din þarã ºi va fi nevoitã sã im-
punã pierderi investitorilor locali, în
schimbul programului de ajutor fi-
nanciar de pânã la 100 de miliarde
euro, potrivit Wall Street Journal
(WSJ), care citeazã un proiect al acor-
dului ce însoþeºte pachetul de salvare.

Cerinþele din document sugereazã
cã investitorii care deþin obligaþiuni

de rang inferior (fãrã prioritate la
platã) sau acþiuni preferenþiale ale
bãncilor ce vor fi recapitalizate cu
sprijin financiar european vor înre-
gistra pierderi. Conform analiºtilor,
mare parte din aceºti investitori sunt
deponenþi retail din Spania, care au
cumpãrat obligaþiunile prin interme-
diul sucursalelor bancare.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Þara noastrã ºi-a stricat imaginea prin dezertarea de la valorile
europene, fapt ce poate atrage nu numai mãsuri concrete, pre-
cum oprirea finanþãrii europene sau suspendarea dreptului de
vot în Consiliul European, ci ºi pierderea credibilitãþii în raport
cu actorii internaþionali, ne-a declarat, într-un interviu, Teodor
Baconschi, fost ministru de externe
ºi fost prim-vicepreºedinte al PDL.
“Rãspunsul pentru rãzboiul fulger
declanºat de USL împotriva statului
de drept trebuie sã vinã prin solida-
rizarea societãþii civile”, a spus
domnia sa, adãugând, cã pentru re-
zolvarea crizei actuale, unirea tutu-
ror forþelor de centru-dreapta este
un imperativ politic.
Teodor Baconschi apreciazã cã
mediul de afaceri, intern ºi inter-
naþional, îºi pune mari semne de

întrebare cu privire la rostul de a mai investi într-o þarã lipsitã
de predictibilitate, atât la nivelul politicilor fiscale, cât ºi sub
raportul funcþionãrii instituþionale.
Teodor Baconschi este preºedinte al Fundaþiei Creºtin- Demo-
crate ºi a mai fost ambasadorul României la Vatican, Lisabona

ºi Paris.
În luna ianuarie, Teodor Bacons-
chi a fost revocat din funcþia de
ministru al Afacerilor Externe de
premierul Emil Boc dupã ce, pe
blogul personal, a caracterizat o
parte a protestatarilor ca fiind o
“mahala ineptã”. Domnia sa a
rãspuns acestor acuzaþii prin pre-
cizarea cã se referea numai la cei
care au participat, în timpul pro-
testelor, la devastarea unor ma-
gazine.

Renegocierea contractelor Hidroelectrica încinge piaþa de energie

Nervozitatea actorilor pieþei
de energie creºte pe zi ce
trece, în aºteptarea rezulta-

tului negocierilor dintre administra-
torii Hidroelectrica ºi “bãieþii
deºtepþi”. Mai multe surse din piaþã
ne-au spus, în urmã cu douã zile, cã
administratorii Hidroelectrica cer
180-190 de lei/MWh pentru energia
livratã în cadrul contractelor bilate-
rale directe, la un preþ mediu de 130
de lei/MWh.

Ieri, situaþia a devenit mai încor-
datã în piaþã pe fondul vehiculãrii
unor informaþii potrivit cãrora ad-
ministratorii Hidroelectrica nu ac-
ceptã nicio ofertã sub 200 de
lei/MWh în negocierile cu “bãieþii
deºtepþi”.

Contactat telefonic, Remus Bor-
za, directorul “Euro Insol”, adminis-
tratorul judiciar al Hidroelectrica,
ne-a declarat: “Dupã cum ºtiþi, nu
avem cum sã vã dãm detalii despre
negocieri. Pânã acum, nu am înche-
iat nicio negociere pentru cã ne-au
oferit preþuri sub aºteptãrile noastre.
Noi suntem flexibili în negociere,
dar nu putem accepta niºte procente
mici de creºtere”.

Administratorii Hidroelectrica au
anunþat, în repetate rânduri, cã nu ur-
mãresc denunþarea contractelor bila-
terale directe ale companiei, ci majo-
rarea preþurilor, pe cale amiabilã,
astfel încât cel mai mare producãtor
de electricitate din þara noastrã sã
aibã ºi profit de pe urma lor. Ei au

spus cã denunþarea contractelor ar
urma sã aibã loc numai dacã eºueazã
rundele de negociere.

Temerile clienþilor “bãieþilor
deºtepþi” (furnizori ºi mari consuma-
tori) sunt cã majorarea preþului ener-
giei hidro va fi una substanþialã ºi cã,
din toamnã, facturile energetice ale
industriei vor “sãri în aer”.

Nu s-a ajuns la o înþelegere
cu Alro

Remus Borza ne-a menþionat cã la
discuþiile dintre administratorii Hi-
droelectrica ºi Alro Slatina a partici-
pat ºi Vitali Machitski, proprietarul
combinatului. Negocierile nu au dus
la niciun rezultat ºi vor fi reluate sãp-

tãmâna viitoare, oferta îmbunãtãþitã
a Alro fiind sub aºteptãri. Adminis-
tratorii “Hidroelectrica” susþin cã þin
cont, în negocieri, de importanþa
Alro în economia noastrã ºi de faptul
cã este cel mai mare consumator de
energie.

Surse din Hidroelectrica susþin
cã, înainte de declararea insolvenþei
Hidroelectrica, formula de preþ ajus-
tatã în funcþie de cotaþia internaþio-
nalã a aluminiului a condus la tari-
farea sub costuri (114-116
lei/MWh) a energiei livrate cãtre
Alro. În prezent, preþul de producþie
a energiei hidro este de 125 de
lei/MWh.

ALINA TOMA VEREHA

Ionel Blãnculescu: Mecanismul
European de Stabilitate va agrava
criza datoriilor suverane
l Economistul: “Niciodatã suveranitatea bãncilor,
din Spania sau din altã parte, nu va putea fi preluatã
de altcineva”

Mecanismul European de
Stabilitate va fi, de fapt, o
interfaþã a Bãncii Centra-

le Europene, de la care va primi fi-
nanþare, este de pãrere Ionel Blãn-
culescu, secretarul executiv al Con-
siliului Consultativ pentru Mediul
de Afaceri.

Domnia sa precizeazã: “Au fost
critici din partea Germaniei ca Banca
Centralã Europeanã sã nu se implice
în sprijinirea bãncilor europene, care
au bani de recuperat de la state.

Vor sã paseze ºi mai departe de

2014 plata datoriilor suverane. Meca-
nismulEuropeandeStabilitateva fiun
instrument toxic, care va duce ºi mai
departe criza datoriilor suverane”.

Ieri, Wall Street Journal a anunþat cã
Spania va fi obligatã sã cedeze institu-
þiilor europene cea mai mare parte a
controlului asupra bãncilor, ca o even-
tualã precondiþie pentru a permite Me-
canismului European de Stabilitate sã
recapitalizeze bãncile cu probleme.

VIVIANI MIRICÃ
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