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Banca elveþianã UBS, reacþie
ostilã faþã de Hidroelectrica
l Forþa majorã intrã în vigoare de astãzi

Banca elveþianã UBS a avut o
reacþie ostilã ºi neconstructivã
faþã de Hidroelectrica, dupã

intrarea în insolvenþã, motiv pentru
care contractul a fost denunþat. Remus
Borza, administratorul judiciar al Hi-
droelectrica, nu a dorit sã ofere mai
multe detalii pe acest subiect.

Potrivit raportului de activitate al
Hidroeelectrica în 2011, UBS AG a
creditat compania cu suma totalã de
29,27 milioane franci elveþieni. Sol-
dul acestui credit la 31 decembrie
2011 era de 2,7 milioane lei (garantat
de Ministerul Finanþelor).

Din declaraþia succintã de ieri a

domnului Borza reiese cã banca fie a
dorit plata anticipatã a soldului, fie a
solicitat garanþii suplimentare. Cert

este cã, în iulie, Hi-
droelectrica a plãtit
bãncilor creditoare
31 milioane de
euro. Administra-
torul judiciar susþi-
ne cã rambursãrile
creditelor în august

sunt de 8,7 milioane de euro ºi în sep-
tembrie de circa 14 milioane de euro.

ALINA TOMA VEREHA
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MUGUR ISÃRESCU:

Cine nu ºtie sã dialogheze
poate sã meargã acasã
G

uvernatorul Bãncii Na-
þionale a României
(BNR), Mugur Isãrescu,
a atras atenþia, luni, cã

tensiunile politice din prezent dãu-
neazã puternic percepþiei externe a
þãrii noastre, iar politicienii care nu
pot sã dezvolte dialogul ar trebui sã
plece acasã ºi sã nu scoatã populaþia
din casã.

Domnia sa a declarat: “Folosesc
cuvintele unui foarte bun prieten al
României, personalitate în lumea fi-
nanþelor, care mi-a spus chiar aºa:
«Mãi, voi chiar nu aveþi ce sã faceþi?»
Aºa judecã lumea, ºi nu trebuie uitat
cã lumea aceasta este formatã din pie-
þe de unde România ia sume impor-
tante ca sã-ºi finanþeze deficitul buge-
tar ºi ca sã meargã mai departe pentru
a plãti salarii, pensii. Deci, aici nu e
vorba de o joacã a BNR ºi de o inter-
ferenþã. Aici este vorba de a transmite
semnale foarte clare cã aceastã þarã
trebuie sã meargã înainte, instituþiile
trebuie sã-ºi facã datoria. Fiecare tre-
buie sã-ºi facã datoria, iar în materie
de finanþe internaþionale, atenþie, ºi în
finanþe interne, mai mult decât în ori-
care altã parte, spun eu cã gura bate
fundul, ºi îl bate rãu de tot. ªi nu avem

nevoi de aºa ceva. Este un mesaj pe
care îl repetãm”.

Mugur Isãrescu a precizat, cu oca-
zia prezentãrii raportului trimestrial
asupra inflaþiei, cã sperã ca situaþia
politicã sã fie dominatã de dialog în
perioada urmãtoare. Guvernatorul
BNR a explicat: “Politicienii asta
dezvoltã, nu? Arta dialogului, asta e
meseria lor. Cine nu ºtie sã dialoghe-
ze poate sã meargã acasã ºi sã nu ne

scoatã pe noi din casã. Politicienii
trebuie sã discute ºi sã gãseascã solu-
þii la situaþia actualã. Politicienii tre-
buie sã se aºeze la masã ºi sã gãseas-
cã soluþii, nu sã interpreteze cursul
cã se duce în sus din cauza lui cutare
sau lui cutare. Cursul este, cum v-am
spus, o primã faþã. Mã opresc aici, sã
nu capete alte conotaþii, dar m-aþi
întrebat, nu? N-a fost iniþiativa mea”.

Cursul este cel mai puternic afec-

tat de ceea ce se întâmplã, pe plan in-
tern, însã ºi costurile de finanþare ale
þãrii urmeazã sã fie afectate, a subli-
niat ºeful Bãncii Centrale, care a arã-
tat: ”Nu pot sã spun mai mult pentru
cã suntem neutri politic, dar trebuie
sã spunem societãþii româneºti reali-
tatea”.

ALEXANDRU SÂRBU
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EU ZIC…

Precizãrile rabinice ale
Curþii Constituþionale
Eu zic sã amâne Curtea Con-

stituþionalã pânã pe 6 de-
cembrie 2014 pronunþarea

asupra validitãþii Referendumului,
pentru cã atunci va fi gata ºi re-
censãmântul ºi dacã ne-am grãbi,
atunci ar fi posibil sã fie
operaþionalizat ºi Regis-
trul Electoral ºi, în plus, în
acea zi s-ar încheia ºi
mandatul de preºedinte al
lui Traian Bãsescu, astfel
cã decizia va întruni toate
calitãþile – vor fi luate în
calcul listele corecte ºi in-
diferent cã ar valida sau
nu Referendumul, nimeni
nu s-ar mai supãra atunci.

Eu zic cã minte Curtea Consti-
tuþionalã când spune cã i-a cerut
Guvernului “listele actualizate”,
iar nu “actualizarea listelor” pe
baza cãrora s-a desfãºurat Refe-
rendumul, ascunzându-se dupã
aceastã distincþie rabinicã, astfel
încât sã nu se vadã cã s-a rãzgândit
în cele patru zile scurse între cele
douã comunicãri (2 august ºi res-

pectiv, 6 august).
Eu zic cã nu putea Curtea Consti-

tuþionalã sã-i dea Guvernului un rã-
gaz de 29 de zile, ca sã-i transmitã
“listele actualizate”, pentru cã de la
Palatul Victoria, la Casa Poporului,

este o distanþã de 10 mi-
nute cu maºina ºi o jumã-
tate de orã de mers pe jos.

Eu zic cã, dacã nu este
vorba despre “actualizarea
datelor”, atunci Curtea se
poate pronunþa ºi mâine,
hai, poimâine, asupra va-
liditãþii Referendumului,
iar nu la 31 august, cum
s-a rãzgândit vineri, de-

vansând termenul pronunþãrii stabi-
lit iniþial la 12 septembrie.

Eu zic cã 29 de zile date pentru
“actualizarea listelor” nu este un ter-
men rezonabil pentru un recen-
sãmânt, dar dacã Ceauºescu ar fi ce-
rut-o, atunci s-ar fi fãcut ºi cred cã la
asta s-a gândit iniþial Curtea Consti-
tuþionalã.

(continuare în pagina 3)

CODRIN ªTEFÃNESCU, PSD:

Trebuie regândit sistemul de
impozitare a pieþei de capital

PSD pregãteºte un document
privind situaþia Bursei de Va-
lori Bucureºti, a anunþat, du-

minicã, secretarul
Consiliului Naþio-
nal al PSD, Co-
drin ªtefãnescu.

Contactat de
ziarul BURSA,
domnia sa ne-a de-
clarat: “Documen-
tul va fi gata în perioada imediat ur-
mãtoare ºi va trebui analizat inclusiv
de comisiile economice din Senat ºi
Camera Deputaþilor. Totodatã, mate-
rialul va fi înaintat ºi primului-minis-
tru Victor Ponta, ministrului Econo-
miei, Daniel Chiþoiu ºi ministrului Fi-
nanþelor, Florin Georgescu. Acesta

din urmã trebuie sã se pronunþe dacã
propunerile pe care le vom face pot fi
operate mãcar anul viitor”.

Concret, PSD vrea sã propunã o
strategie pentru revigorarea pieþei de
capital, “într-un moment în care vo-
latilitatea pieþelor internaþionale este
extrem de mare”, spune Codrin ªte-
fãnescu, adãugând: “În ultimii ani,
piaþa de capital a avut o lichiditate
extrem de redusã, urmare a lipsei de
interes din partea investitorilor au-
tohtoni ºi strãini, iar în condiþiile ac-
tuale, impozitul de 16% este prea
mare”.

RALUCA MARIN,
VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 5)

Leul s-a trezit la ordinul BNR

Leul s-a apreciat, puternic,
ieri, în raport cu euro, dupã
ce Banca Naþionalã a Româ-

niei (BNR) a anunþat cã va limita su-
mele acordate bãncilor la
operaþiunea “repo” de ieri, la
ºase miliarde de lei, fiind
prima plafonare dupã no-
iembrie 2008.

Banca Centralã a afiºat, ieri,
un curs oficial de 4,5740
lei/euro, în scãdere cu 7,41
bani, comparativ cu maximul
istoricde4,6481 lei/euro, înre-
gistrat în ºedinþa precedentã.

Dealerii sunt de pãrere cã
rata oficialã a BNR a coborât
ca urmare a anunþului BNR
de limitare a lichiditãþilor injectate în
sistemul bancar prin operaþiunile
“repo”.

Sursele menþionate ne-au decla-
rat: “BNR a limitat astãzi (n.r. ieri)
împrumuturile acordate bãncilor

prin operaþiunile repo ca sã controle-
ze lichiditatea pe leu. Un alt motiv al
aprecierii monedei naþionale poate fi
discursul Guvernatorului de astãzi

(n.r. Guvernatorul BNR a prezentat,
ieri, Raportul trimestrial asupra in-
flaþiei)”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 13)
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Fraþii Micula, în litigiu internaþional cu statul român
Fraþii Ioan ºi Viorel Micula, care

deþin mai multe societãþi pe
piaþa româneascã a bãuturilor

rãcoritoare ºi apelor minerale, aºteap-
tã ca justiþia sã se pronunþe într-un liti-
giu cu statul român, care a început în
2005 ºi care a fost finalizat.

Procesul a fost intentat de fraþii
Micula împotriva statului pentru
faptul cã autoritãþile noastre, dupã ce
au declarat unele regiuni din þarã ca
fiind zone defavorizate, au anulat ti-
tulatura acordatã acestor zone, ne-a
declarat Viorel Micula.

Domnia sa ne-a precizat: “Suntem
în litigiu internaþional din 2005 cu sta-
tul român. În urmã cu mai mulþi ani,
unele zone din þarã au fost declarate ca

fiind zone defavorizate. Potrivit unei
legi adoptate la vremea respectivã, oa-
menii de afaceri care au investit în re-
giunile respective, care erau sãrace ºi
unde ºomajul era foarte ridicat, în une-
le locuri depãºind ºi 50%, ºi unde nu
exista infrastructurã adecvatã, teleco-
municaþii, etc. aveau anumite drepturi
timp de zece ani (scutirea de taxe va-
malepentrumateriileprime importate,
scutirea de TVA pentru materiile pri-
me pânã la vânzarea produsului finit la
care acestea erau utilizate, scutirea de
impozit pe profit etc.), având, însã, ºi
obligaþii, pentru 20 de ani (cum ar fi
continuarea activitãþii ºi menþinerea
locurilor de muncã). Noi aminvestit în
zonele defavorizate 340 de milioane

de euro. Dupã 4-5 ani, statul a anulat
drepturile pe care le aveam, scoþând
acele regiuni de sub titulatura de zone
defavorizate, dar a pãstrat obligaþiile
pentru 20 de ani. În
acel moment, noi, în
calitate de investitori
suedezi, am pornit
demersurile pentru o
conciliere cu Guver-
nul ºi autoritãþile
pentru a soluþiona în
mod paºnic aceastã
problemã ºi pentru a
evita sã avem pierderi foarte mari,
atât noi, cât ºi statul român. Întrucât
nu amgãsit niciun fel de deschidere la
autoritãþile din România, amacþionat,

în conformitate cu tratatul interna-
þional semnat între România ºi Sue-
dia, aprobat de Parlamentul Rom-
âniei ºi semnat de guvernele celor

douã state, pe lângã
Tribunalul de la Wa-
shington, întregul
proces desfãºu-
rându-se prin sucur-
sala de la Paris”.

Deþinãtorul “Eu-
ropean Drinks” ne-a
precizat cã au fost
cerute statului dau-

ne egale cu pagubele pe care acesta
le-a produs investitorilor suedezi.
Viorel Micula ne-a spus cã valoarea
pagubelor depãºeºte cu mult suma

cu care compania “European Food”,
condusã tot de fraþii Micula, apare pe
lista marilor datornici la stat întoc-
mitã de Agenþia Naþionalã pentru
Administrare Fiscalã (ANAF) la ju-
mãtatea anului.

“Potrivit dispoziþiei date de tribu-
nalul de la Paris, ANAF nu are voie
sã înceapã un proces la aceastã com-
panie pânã la rezultatele finale ale
procesului, întrucât, în cazul în care
statul ar lua orice fel de mãsuri, pa-
gubele provocate ar putea fi mult
mai mari decât cele create pânã
acum”, a adãugat omul de afaceri.

EMILIA OLESCU
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Viorel Micula:
“Am plãtit pânã

acum taxe ºi impozite
statului român de

peste 850 de milioane
de euro”.

Viorel Micula

Guvernul Ponta -
o nouã faþã

ª
ase membri ai Guvernului au
fost schimbaþi, ieri, din func-
þie. Dintre aceºtia, trei ºi-au
dat demisia - Ioan Rus din

funcþia de ministru al administraþiei
ºi internelor, Victor Paul Dobre din
funcþia de ministru delegat pentru
administraþie ºi Lucian Isar din foto-
liul de ministru delegat pentru me-
diul de afaceri - fiind înlocuiþi de
Mircea Duºa, Radu Stroe ºi Mihai
Voicu.

Ceilalþi trei au fost remaniaþi de
premierul Victor
Ponta, dupã cum ur-
meazã: Titus Corlã-
þean a fost mutat din
funcþia de ministru
al justiþiei în cea de
ministru al afaceri-
lor externe, în locul
sãu fiind numitã
Mona Pivniceru, judecãtor în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM); Dan ªova l-a înlocuit pe
Mircea Duºa, pe fotoliul de ministru
pentru Relaþia cu Parlamentul, în
timp ce Andrei Marga a plecat de la
conducerea Ministerului de Externe,
urmând sã fie fãcut ambasador al

României în Germania.
Noii miniºtri urmau sã-ºi depunã

jurãmântul de învestiturã, asearã, la
ora 20.00.

Ponta ºi-ar fi dorit ca
Executivul sã rãmânã în
formula iniþialã pânã la
alegerile din noiembrie

Potrivit lui Victor Ponta, cei ºase
miniºtri au fost propuºi ca urmare a
discuþiilor avute cu liderii PNL Da-

niel Chiþoiu ºi PC
Daniel Constantin.

“Cabinetul ac-
tual a fost ºi rãmâne
un cabinet cu man-
dat limitat în luna
noiembrie. (...) Gu-
vernul trebuie sã se
adapteze unei situa-

þii prin luarea unor mãsuri nu atât
prin schimbarea de oameni, ci o
schimbare clarã de strategie. (...) Gu-
vernul trebuie sã dea un alt tip de me-
saj - de stabilitate, predictibilitate”, a
spus, ieri, premierul. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

Traian Bãsescu
despre Ioan Rus:
“E aºa slab, pentru
trei declaraþii de aici
demisioneazã?”
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