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Hidroelectrica
a denunþat
contractul cu
Energy Holding
Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Euro Insol, a denunþat, ieri
searã, contractul încheiat de companie cu Energy Holding. Remus Borza, directorul Euro Insol, ne-a declarat cã negocierile pentru creºterea
preþurilor, reducerea cantitãþilor ºi
scurtarea perioadei contractuale au
eºuat.
Ieri, la închiderea ediþiei, Remus
Borza încã mai negocia cu Elsid Titu
ºi Electrocarbon Slatina.
Energy Holding a precizat, într-un
comunicat: “Decizia de denunþare a
contractului vine dupã mai bine de 7
luni de negocieri, perioadã în care
Energy Holding a dovedit bunã credinþã ºi a venit, în permanenþã, în
întâmpinarea cerinþelor Hidroelectrica. Cu toate cã echipa de negocieri
a Hidroelectrica s-a schimbat pe parcursul celor 7 luni de cel puþin 3 ori ºi
negocierile au pornit de fiecare datã
de la zero, reprezentanþii Energy
Holding au dovedit flexibilitate în
acceptarea modificãrilor parametrilor esenþiali ai contractului: preþ, duratã, cantitate. Vom gestiona situaþia
creatã ºi vom limita impactul
deciziei Hidroelectrica asupra
partenerilor noºtri contractuali”.
În prezent, Energy Holding analizeazã toate mijloacele legale prin
care poate reacþiona ca urmare a
acestei decizii. (A.T.)
Citiþi, în pagina 4, detalii despre insolvenþa
Hidroelectrica.

Proiectul de buget al
Comisiei Europene pe
2014-2020, respins
Statele Uniunii Europene au respins ieri proiectul de buget al Comisiei Europene pentru perioada
2014-2020, iar cei mai mari contributori au cerut economii masive în
contextul austeritãþii din Europa.
Proiectul prevede un buget de 988
miliarde euro, respectiv 1,03% din Produsul Naþional Brut (PNB), pentru plãþi
ale unor angajamente de 1.033 miliarde
euro, reprezentând 1,08% din PNB.
Contributorii neþi ai bugetului UE Germania, Marea Britanie, Franþa, Finlanda, Suedia, Olanda ºi Austria - au
considerat suma propusã ca fiind excesivã ºi au cerut reducerea acesteia cu
100 de miliarde euro.

Austria: Nu discutãm
despre ieºirea Greciei
din zona euro
Ieºirea Greciei din zona euro nu
este analizatã în acest moment, a
afirmat, ieri, ministrul austriac de Finanþe, Maria Fekter, adãugând cã
Europa va trebui sã aºtepte raportul
privind situaþia statului elen înainte
sã ia mãsuri.
“Nu este discutatã în acest moment aceastã posibilitate. Aºteptãm
raportul reprezentanþilor UE, BCE ºi
FMI, în septembrie”, le-a rãspuns
Maria Fekter jurnaliºtilor, întrebatã
fiind dacã Grecia ar putea pãrãsi
zona euro.

Economia elenã ar putea
sã scadã cu 7% în 2012
Grecia s-ar putea confrunta, anul
acesta, cu o scãdere economicã de 7%,
a avertizat, ieri, premierul elen Antonis
Samaras, estimând cã þara nu va reveni
pe creºtere mai devreme de 2014.
Grecia se aflã în al cincilea an
consecutiv de recesiune. (V.R.)
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VARIANTA 4: “NUMAI BOUL ESTE CONSECVENT”

Bãsescu, resemnat ca
preºedinte nelegitim; noul
preºedinte – Antonescu

Ieri, Vasile Blaga a anunþat cã
PDL-iºtii vor fi, totuºi, prezenþi, în
secþiile de votare (probabil, cu unicul
scop sã adune motivele de contestare
a regularitãþii organizãrii Referendumului).

Bãsescu: BNR
nu mai poate
controla cursul
l Leul, la un nou record
minim faþã de euro –
4,6397 lei/euro

M

Pericolul fraudei este real, de ambele pãrþi (la locale s-au înregistrat
mii de reclamaþii).
MAKE
(continuare în pagina 3)

ELENA VOINEA
(continuare în pagina 15)

Un bou.
de votare. Existã ºi acest risc: sã
nu-ºi trimitã oameni ºi sã boicoteze
total referendumul, ca nefiind organizat în condiþii de securitate. Este
foarte posibil ca nici eu sã nu mã
prezint la referendum”.

CU REZERVELE LA
FUNDUL SACULUI,

oneda naþionalã ºi-a continuat, ieri, declinul faþã
de euro, Banca Naþionalã
a României (BNR) afiºând o ratã
oficialã de 4,6397 lei/euro, în
creºtere cu 3,88 bani faþã de ºedinþa
anterioarã.
Pe piaþa interbancarã, leul s-a depreciat pânã la nivelul de 4,6500
lei/euro, reprezentând un nou record.
Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã dupã referendum leul va
începe sã se aprecieze faþã de euro:
“Dupã 29 iulie, când va avea loc referendumul, în urma stabilitãþii politice de care vom da dovadã, cursul îºi
va reveni ºi leul se va aprecia”.
Preºedintele suspendat Traian Bãsescu nu este de aceeaºi pãrere, menþionând cã afirmaþiile primului-ministru sunt ale unui “naiv”, pentru cã
BNR nu mai are resurse ca sã intervinã pentru stabilizarea cursului de
schimb, rezervele valutare fiind
aproape de limita minimã, potrivit
Mediafax.
Domnia sa a explicat: “Numai un
naiv spune «îºi va reveni leul, se va
întãri peste noapte»”.

F

ragilul cântar de farmacie
cu care Traian Bãsescu
spera cã poate balansa voturile consultãrii populare,
astfel încât, nu sã o câºtige, ci mãcar
sã nu fie învins la scor ºi în acelaºi
timp, nici sã nu fie validat Referendumul, ca sã se poatã întoarce ”aproape legitim” la Cotroceni, a fost strivit sub greutatea aruncatã pe talgerul
USL (dinspre care probabil cã i-au parvenit informaþiile cã votul se mãsoarã
cu tona, iar nu cu linguriþa), astfel cã
preºedintele suspendat s-a rãzgândit
sã-ºi mai cheme fidelii sã-l voteze,
cerându-le, acum, sã stea acasã.
Þinta de acum a lui Bãsescu este
sã fie invalidat Referendumul ºi atât.
Prezent (din nou) la B1TV, în prima zi a sãptãmânii, Traian Bãsescu
s-a justificat:
“Sunt prea multe elemente care
aratã clar decizia USL de a frauda
acest referendum. Mie îmi va fi imposibil ca prin reprezentanþii
PDL-ului sã controlez ce se întâmplã
acolo ºi atunci existã inclusiv riscul,
dacã în zilele urmãtoare nu se amelioreazã condiþiile, ca eu sã cer PDL
sã nu fie mãcar reprezentat în secþiile

DOLAR = 3,8343 RON

Euro nu se redreseazã, 600.000 de firme afectate de
pe pieþele externe
liberalizarea pieþei de energie
l Moody’s a retrogradat la “negativã” perspectiva
ratingurilor Germaniei, Olandei ºi Luxemburgului
l Spania a vândut titluri de stat la randamente în
creºtere
Euro ºi-a continuat declinul ieri, portat la dolar.
Menþionãm cã agenþia de evaluare
pe pieþele externe, în raport cu dolarul, moneda unicã depreciindu-se financiarã Moody’s Investors Servisub 1,21 dolari pentru a doua zi la ce a coborât, luni seara, perspectiva
rând, în contextul în care Moody’s ratingului pentru datoria publicã a
Investors Service a retrogradat pers- Germaniei, Olandei ºi Luxemburgupectiva ratingurilor Germaniei, lui - de la “stabilã” la “negativã” -, pe
fondul incertituOlandei
ºi
Luxemburgului.
INTERNATIONAL dinii tot mai mari
privind criza daÎn plus, pe pieþe continuã sã se resimtã temerile le- toriilor din zona euro. Cele trei þãri
gate de situaþia financiarã a Spaniei beneficiazã de ratingul de top
“AAA”.
ºi Greciei.
Agenþia a atras atenþia asupra
Euro a scãzut cu 0,2% la ora
10.46, pe piaþa din New York, “probabilitãþii tot mai mari ca Grecia
ajungând la 1,2090 dolari. Luni, sã iasã din zona euro” ºi a impactului
moneda unicã a coborât pânã la pe care l-ar avea un asemenea eveni1,2067 dolari, cel mai redus curs ment asupra statelor membre ale
din iunie 2010 pânã la momentul uniunii monetare.
actual. De la începutul anului cuA.V.
rent, moneda împãrþitã de 17 state
din UE a pierdut 5,6 procente ra(continuare în pagina 15)

l Echilibrul dintre cerere ºi ofertã nu va produce scumpirea excesivã a energiei

C

irca 600.000 de firme ar putea fi nevoite ca, din toamnã, sã renunþe la preþul reglementat pentru energia electricã ºi
sã negocieze contracte noi de furnizare, în piaþa liberã,
la tarife mai mari. Situaþia este cauzatã de
insolvenþa Hidroelectrica ºi necesitatea
producãtorului de
energie de a-ºi maximiza profiturile
într-un an secetos.
ANRE (reglementatorul pieþei noastre
de energie) analizeazã, în prezent, mai
multe variante de accelerare a procesului de liberalizare,
astfel încât Hidroelectrica sã aibã venituri mai mari din electricitatea
vândutã ºi populaþia sã nu suporte
majorãri de preþ din aceastã cauzã.
Hidroelectrica a solicitat creºterea
preþului energiei pe care o furnizeazã

ACTE FALSE ÎN DOSARELE DE DESPÃGUBIRE

acum pieþei reglementate de la 72, la
125 de lei/MWh. Compania a cerut
ºi micºorarea cantitãþilor alocate pieþei reglementate de la 5,5 Twh, la 4
TWh pentru acest an, pe fondul

secetei hidrologice.
Reprezentanþii ANRE ne-au declarat: “Pentru ca Hidroelectrica sã
aibã posibilitatea sã obþinã venituri
mai mari din energia furnizatã, fie îi
micºorãm cantitatea pe piaþa reglementatã ºi îi menþinem preþul, fie îi

majorãm preþul ºi menþinem cantitatea. În prezent, piaþa reglementatã
totalizeazã circa 21 TWh, din care
populaþia consumã în jur de 60%.
Restul consumului este repartizat pe
600.000 de consumatori
agenþi economici”.
Potrivit ANRE, se
pare cã varianta accelerãrii liberalizãrii este
optimã deoarece permite producãtorilor sã livreze în piaþa liberã o
cantitate mai mare de
energie. Consumatorii
nou intraþi în piaþa liberã
nu se vor confrunta cu
preþuri exagerat de mari,
susþin reprezentanþii
ANRE, deoarece oferta ºi cererea de
energie vor echilibra preþurile ºi vor
elimina riscurile unor fluctuaþii mari
în tarifele solicitate de furnizori.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 4)

DISTINCÞIA DINTRE JURNALIST ªI
PROPAGANDIST

ANRP: Cesionarii de drepturi de proprietate,
Protest corect, motiv
cei mai norocoºi oameni din România
l Mii de foºti proprietari îºi aºteaptã despãgubirile de ani de zile, însã “bãieþii
deºtepþi” au primit banii în câteva luni l DNA a cerut zeci de dosare de la ANRP

Z

eci de dosare de despãgubire
sunt anchetate de Direcþia
Naþionalã Anticorupþie, a
arãtat, ieri, George Bãeºu, preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor, care gestioneazã despãgubirea foºilor proprietari
deposedaþi abuziv de regimul comunist.
George Bãeºu a prezentat un caz
de fraudã în procesul de despãgubire,
în care au fost folosite acte false, în

care mandatar al unor persoane era
Anton Ionel (vezi insert cazul Anton
Ionel). În acest dosar apare ºi numele
omului de afaceri Gheorghe Stelian,
pomenit ºi de Victor Ponta, luni seara.
Premierul a susþinut cã Gheorghe
Stelian a primit de la stat o sumã totalã de 150 milioane euro pentru terenuri din judeþul Ilfov în cazul cãrora a prezentat acte false.
Dosarul urmeazã sã fie transmis
Parchetului ºi Direcþiei Naþionale

Anticorupþie spre cercetare.
George Bãeºu a declarat cã statul
va cere înapoi, în premierã, despãgubirile acordate.
Numele lui Gheorghe Stelian mai
apare într-un dosar, care însã a fost
solicitat de DNA, astfel cã preºedintele ANRP a preferat sã nu ofere detalii despre el.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

greºit formulat

Evenimentul Zilei a informat cã
alaltãieri, 30 de participanþi au protestat paºnic, purtând pancarte cu sloganuri precum „Rolul presei este de a
informa, nu de a judeca”, „Manipulaþi poporul cu televizorul” sau „Suspendatorii Antena 3: Ponta, Antonescu, Voiculescu”.
“Vrem sã tragem un semnal de alarmã, faptul cã jurnalismul în România a
devenit mai mult o formã de a judeca
pe cineva. Jurnalismul ar trebui sã informeze, nu sã judece. Dorim ca interesele României sã fie bine apãrate în ex-

terior. Considerãm cã prin actuala conducere a þãrii, reprezentatã de Crin
Antonescu ºi Victor Ponta, prim-ministrul plagiator dovedit, nu putem fi reprezentaþi corect la Bruxelles”, a declarat organizatorul protestului, Andrei
Nicolau, citat de ziar.
Desigur, manifestaþia contra manipulãrii prin media este corectã.
Dar justificarea nu este bine cristalizatã.
FLORIAN GOLDSTEIN
(continuare în pagina 6)

