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Reuniune extraordinarã
la nivelul Eurogrupului

Þãrile din zona euro pregãtesc o
reuniune extraordinarã a Eurogru-
pului pentru prima sãptãmânã din
septembrie, în care vor aborda atât
situaþia din Cipru ºi cea din Spania,
cât ºi situaþia din Grecia, potrivit
unor surse citate de EFE ºi preluate
de Agerpres.

Guvernul spaniol ar
putea cere ajutor de la
zona euro

Guvernul de la Madrid ar putea
cere ajutor de la fondurile de urgenþã
ale zonei euro, prin emiterea de obli-
gaþiuni de stat, a declarat, vineri, pre-
mierul spaniol Mariano Rajoy, citat
de Bloomberg ºi preluat de Media-
fax.

Preºedintele BCE Mario Draghi a
prezentat, joi, un nou plan anticrizã,
care presupune achiziþii de obliga-
þiuni spaniole ºi italiene de cãtre
BCE de pe piaþa secundarã ºi de cã-
tre Mecanismul European de Stabili-
tate direct de la Trezoreriile celor
douã þãri, condiþionate strict.

S&P a retrogradat mai
multe bãnci italiene

Standard and Poor’s (S&P) a revi-
zuit în scãdere ratingurile mai multor
grupuri bancare din Italia, în baza te-
merilor cã recesiunea cu care se con-
fruntã a treia economie a zonei euro
ar putea duce la pierderi masive pen-
tru creditorii italieni, transmite Reu-
ters, preluatã de Agerpres.

“Italia se confruntã cu o recesiune
mai adâncã ºi mai prelungitã decât
am estimat iniþial ºi apreciem cã este
în creºtere vulnerabilitatea bãncilor
italiene la riscurile legate de credite”.

(continuare în pagina 3)

CIRCUL POLITIC CONTINUÃ

Bãsescu: Vor fi mai mulþi
alegãtori pe listele electorale,
actualizate corect
l Ponta: Executivul vrea sã aloce fonduri suplimentare
INS pentru a grãbi numãrãtoarea populaþiei

Bãsescu: Actualizarea
listelor electorale trebuia
fãcutã în cinci zile de la data
stabilirii referendumului

Actualizarea listelor electorale
permanente trebuia fãcutã în maxim
cinci zile de la data când a fost stabi-
litã ziua de desfãºurare a referendu-
mului, a declarat sâmbãtã preºedin-
tele suspendat Traian Bãsescu.

Acesta a precizat: “Practic, sã ceri

actualizarea pânã la 29 iulie este
împotriva legii, actualizarea trebuia
fãcutã conform legii pânã la maxim
cinci zile de la data stabilirii datei re-
ferendumulu. Asta înseamnã cã pe
data de 7 iulie s-a stabilit data refe-
rendumului ca fiind 29 iulie, listele
electorale trebuie sã cuprindã situa-
þia de la 11 iulie. E în regulã!”

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

ÎN CIUDA DECLARAÞIILOR LINIªTITOARE FÃCUTE DE
GEORGESCU ªI PONTA ÎNAINTEA REFERENDUMULUI

Leul se face din ce în ce mai mic
l BNR a afiºat, vineri, o cotaþie de 4, 6481 lei/euro, un nou minim istoric
lAnaliºtii: Cursul este speculativl Întrebat despre curs, Ponta a ridicat din umeri

Moneda naþionalã a atins,
vineri, un nou minim
istoric faþã de euro, Ban-

ca Naþionalã a României afiºând un
curs oficial de 4,6481 lei/euro ºi
provocând neliniºte
a t â t pen t ru ce i cu
împrumuturi în euro,
cât ºi în mediul de afa-
ceri.

Aºadar, leul se face
din ce în ce mai mic în
faþa monedei europene,
în ciuda declaraþiilor
liniºtitoare fãcute de
ministrul finanþelor
Florin Georgescu ºi de
premierul Victor Ponta
înaintea referendumu-
lui, potrivit cãrora mo-
neda naþionalã ar fi tre-
buit sã se întãreascã
dupã data de 29 iulie,
la care a avut loc ple-
biscitul.

Reamintim cã, în
data de 16 iulie, minis-
trul Georgescu declara cã moneda
europeanã urmeazã sã revinã sub ni-
velul de 4,5 lei dupã referendumul
organizat pentru demiterea
preºedintelui. Oficialul preciza:
“Consider cã este o evoluþie conjunc-
turalã, cursul va veni înapoi, deci se
va aprecia, cred eu, pânã la un nivel
de sub 4,5 lei/euro, cam de unde a

plecat în momentul respectiv, ca
efect al calmãrii ºi clarificãrilor de pe
scena politicã".

De asemenea, primul ministru
Ponta susþinea, în 24 iulie, cã, dupã

referendum, leul va începe sã se
aprecieze faþã de euro, adãugând:
“Dupã 29 iulie, când va avea loc re-
ferendumul, în urma stabilitãþii poli-
tice de care vom da dovadã, cursul îºi
va reveni ºi leul se va aprecia”.

Vineri, însã, premierul a ridicat
încurcat din umeri la întrebarea jur-
naliºtilor despre noul maxim istoric

al euro. Evitând un rãspuns explicit,
Ponta a bâiguit: “Apropo de referen-
dum…”.

Se pare, aºadar, cã, deºi plebiscitul
a trecut, ºi stabilitatea politicã ºi întã-

rirea leului se lasã
aºteptate. Mai mult
decât atât, cele douã
promisiuni se anunþã a
fi cât mai departe de noi
ºi de prezentul nostru.

Dragoº Cabat:
Cursul ar putea
ajunge la
4,75 lei/euro în
urmãtoarele zile

Speculaþiile apar în
momente de incertitu-
dine, fie atunci când
intervin ºtiri economi-
ce proaste, fie în cazul
tulburenþelor politice,
spune analistul Dragoº
Cabat, adãugând:
“Pânã când lucrurile

nu se rezolvã într-un fel sau altul,
leul va continua sã se deprecieze
pânã la 31 august sau începutul lui
septembrie, sau chiar pânã în noiem-
brie, mai ales dacã situaþia de incerti-
tudine politicã continuã”.

VIVIANI MIRICÃ
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Lupte pentru Consiliul
de Supraveghere
al Transelectrica

S
tatul român, acþionarul ma-
joritar al “Transelectrica”,
a lipsit, sãptãmâna trecutã,
de la cele douã Adunãri

Generale ale Acþionarilor (AGA)
Transelectrica, ceea ce reprezintã o
situaþie rar întâlnitã în companie.

Pe ordinea de zi figura, printre alte-
le, stabilirea membrilor Consiliului
de Supraveghere, dupã ce, în iulie,
acþionarii au decis trecerea la con-
ducerea dualistã a Transelectrica.

Surse din companie ne-au spus cã
lipsa reprezentantului acþionarului
majoritar se explicã prin faptul cã
ordinul de mandatare cu candidaþii

la Consiliul de Supraveghere nu a
fost înregistrat de companie în ziua
primirii (luni, 30 iulie) ºi cã, din
acest motiv, nu a fost respectatã pro-
cedura depunerii împuternicirilor
cu minim 48 de ore înainte de AGA.
În consecinþã, candidaturile nu erau
valabil exprimate ºi nu putea fi luatã
o hotãrâre legalã, mai susþin sursele
noastre.

Dumitru Beze, preºedintele Aso-
ciaþiei Investitorilor pe Piaþa de Ca-
pital (AIPC), a participat la AGA
Transelectrica de joi ºi ne-a declarat:
“Nu cunosc motivul absenþei repre-
zentantului statului în AGA, dar pot

sã vã confirm cã lista candidaþilor
pentru Consiliul de Supraveghere
trebuia depusã cu minim 15 zile îna-
inte de AGA. Ori lista a fost depusã
abia luni”.

AGA de joi a fost legalã, susþine
domnul Beze, pentru cã statutul Tran-
selectrica prevede cã, dacã AGA nu
are loc la prima convocare din lipsãde
cvorum (miercuri), atunci la cea de-a
doua convocare punctele de pe ordi-
nea de zi pot fi votate ºi cu un cvo-
rum de sub 50% din acþionari.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

COMITETUL DIRECTOR AL TELEVIZIUNII PUBLICE A FOST DEMIS

Toate posturile vacante din TVR
au fost desfiinþate
l Unele direcþii au personalul subdimensionat, potrivit unor surse din TVR

Toate posturile vacante exis-
tente în TVR au fost desfiin-
þate, potrivit unei hotãrâri

adoptate, vineri, în ºedinþa
Consiliului de Administraþie
(CA) al TVR. Decizia face re-
ferire atât la posturile de exe-
cuþie, cât ºi la cele manageria-
le, potrivit unui comunicat re-
mis redacþiei.

Membrii CA au decis ºi des-
fiinþarea tuturor posturilor care
vor fi vacante dupã data de 15
august, pe mãsura vacantãrii
acestora.

“Decizia a fost luatã în sco-
pul valorificãrii potenþialului
personalului angajat cu con-
tract individual de muncã în
TVR, dar ºi ca parte a proiectu-
lui de redresare economicã a in-
stituþiei, elaborat în concordanþã cu
prevederile Ordonanþei de Urgenþã
nr. 33/27 iunie 2012”, aratã comuni-
catul.

În ciuda faptului cã televiziunea
publicã nu mai are niciun post va-
cant, dupã ce angajãrile fuseserã blo-

cate încã de acum circa trei luni, în
cadrul unor direcþii ale TVR, cum ar
fi cele operative sau care sunt active
24 de ore din 24, personalul este sub-

dimendimensionat, dupã cum ne-au
declarat surse din cadrul instituþiei.

Schimbarea CD face
parte din strategia de
redresare a TVR

Comitetul Director (CD) al
Televiziunii Române (TVR)
a fost demis, vineri, dupã ce
Consiliul de Administraþie
a l i n s t i t u þ i e i a ap r oba t
schimbarea acestuia cu nouã
voturi „pentru” ºi patru „abþi-
neri”.

Decizia a fost luatã la propu-
nerea preºedintelui-director ge-
neral al TVR Claudiu Sãftoiu,
întemeiatã pe analiza rapoarte-
lor de activitate ale membrilor
CD pe ultimele ºase luni, potri-

vit comunicatului televiziunii.

EMILIA OLESCU
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“Apropo de referendum…” Aceasta a fost “declaraþia” pe care
premierul Victor Ponta a dat-o, vineri, ridicând încurcat din umeri,
jurnaliºtilor care l-au întrebat cum comenteazã noul maxim istoric
la care a ajuns moneda europeanã.

Circul de pe scena politicã continuã ºi se anunþã a fi din ce în ce mai aprig. USL
cere refacerea listelor electorale, Curtea Constituþionalã amânã pentru o lunã
decizia cu privire la validarea referendumului, premierul vrea sã suplimenteze
fondurile INS pentru ca procesul de inventariere a populaþiei sã meargã mai re-
pede, iar preºedintele suspendat promite cã va vorbi în fiecare zi în faþa presei
despre situaþia din þarã.
Între timp, leul scade, la fel ºi încrederea investitorilor în þara noastrã, seceta
pârjoleºte ºi ce-a mai rãmas din culturi, iar criza economicã îºi face loc pânã ºi
în cele mai ascunse colþuri ale buzunarelor.
În acest context, nimic nu se anunþã promiþãtor, nici în politicã, nici în agricul-
turã, nici în energie, nici în sãnãtate…


