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Spania a plasat titluri
la randamente
în scãdere

Spania a plasat, ieri, obligaþiuni de
4,5 miliarde euro la dobânzi în scã-
dere puternicã, datoritã aºteptãrilor
privind mãsurile Bãncii Centrale
Europene (BCE) menite sã sprijine
reducerea costurilor împrumuturilor
acestei þãri.

Trezoreria de la Madrid a vândut
obligaþiuni cu maturitatea la un an în
valoare de 3,5 miliarde euro, la un
randament mediu de 3,07%, faþã de
3,92% la licitaþia similarã din iulie.
Totodatã, Spania a atras aproape un
miliard de euro prin vânzarea unor
titluri cu scadenþa la 18 luni, la un
randament de 3,33%, faþã de 4,24%
la licitaþia din iulie.

Grecia pregãteºte noi
tãieri de cheltuieli

Guvernul elen se pregãteºte sã
efectueze noi reduceri de salarii ºi
pensii în sectorul public, respectiv sã
disponibilizeze câteva mii de bugeta-
ri, în cadrul noului pachet de austeri-
tate necesar pentru obþinerii urmãtoa-
rei tranºe din programul de finanþare,
anunþã Wall Street Journal. Detaliile
planului nu sunt oficiale, însã surse
guvernamentale elene aratã cã printre
noile mãsuri se numãrã reducerea cu
1-2% a pensiilor mici, de pânã la 800
de euro pe lunã, ºi cu 15% a pensiilor
mari, de peste 2.000 de euro.

Liderii europeni se întâlnesc, sãp-
tãmâna aceasta, ca sã discute pe mar-
ginea ajustãrii programului de spri-
jin destinat Greciei. În aceste condi-
þii, euro a urcat cu 1% ieri, la ora
10.30 pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2465 dolari.

V.R.

Un nou zãcãmânt la
Roºia Montanã-Bucium
l RMGC se luptã pentru acest pertimetru

Fostul director ºtiinþific al
Insti tutului Geologic al
României (IGR) în perioada

1990-1999, Justin Andrei, susþine
cã are indicii importante cã existã
trei mari zãcãminte de aur necunos-
cute, în zona Roºia Montanã-Bu-
cium. Domnia sa ne-a explicat cã o
parte din perimetrul în discuþie a
fost exploatatã pe timpul dacilor ºi
romanilor, iar zona
n o u d e s c o p e r i t ã
ascunde zãcãminte
virgine, cu mari cantitãþi de aur.

Justin Andrei ne-a precizat: “Aces-
tea sunt niºte informaþii preliminare.
Acum trebuie mers mai departe cu
cercetãrile, cu echipamente ultramo-
derne pe care IGR nu le are. Am ce-
rut Guvernului 180.000 de euro pen-
tru achiziþionarea acestor echipa-
mente, însã nu am primit niciun rãs-
puns. Ar mai fi nevoie de încã
200.000 de euro pentru lucrãrile pro-
priu-zise. Dacã vom face aceste cer-

cetãri, vom afla pânã la ce adâncime
merg zãcãmintele. Sunt indicii teme-
inice pentru o concentraþie de aur de
30 de grame/tona de minereu, faþã de
circa 1,5 grame la Roºia Montanã”.

Concret, Justin Andrei a ajuns la
concluzia cã cele trei zãcãminte din
Roºia Montanã-Bucium sunt suscep-
tibile cã înmagazineazã mari concen-
traþii de aur în urma unor mãsurãtori

gravimetrice ºi elec-
tromagnetice, reali-
zate prin anii 60-70,

pe care le-a interpretat, în iarnã, cu
ajutorul unor tehnici noi, ce permit
cunoaºterea structurii geologice din
adâncime înainte de sãparea unor fo-
raje sau galerii de prospecþiune.

Totodatã, domnul Andrei a studiat
zona Bucium-Tarniþa, unde sunt zãcã-
minte de cupru ºi aur, spune domnia
sa. Deºi primele foraje din zonã au fost
fãcute în 1973, perimetrul nu a fost
încãexploatat. (VIVIANIMIRICÃ)
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Curtea Constituþionalã a invalidat
demiterea Preºedintelui Bãsescu
l Crin Antonescu: Bãsescu e un preºedinte nelegitim l Ponta: Nu voi accepta ca Bãsescu sã mai fie ºi preºedinte ºi
prim-ministru l Vasile Blaga: Rãzboiul politic trebuie sã înceteze

P
lenul Curþii Constituþiona-
le a României (CCR) a ho-
tãrât, ieri, cu o majoritate
de 6 la 3, cã organizarea ºi

desfãºurarea referendumului pentru
demiterea preºedintelui din 29 iulie
a fost respectatã, astfel încât
Preºedintele suspendat, Traian Bã-
sescu, îºi va relua atribuþiile de ºef
al statului, la Palatul Cotroceni. Ho-

tãrârea va intra în vigoare la data
publicãrii în Monitorul Oficial, mo-
ment în care interimatul lui Crin
Antonescu în funcþia de Preºedinte
al þãrii, va înceta.

Totodatã, Curtea a luat act de un
total de 18.292.464 de persoane
înscrise în listele electorale perma-
nente, cvorumul stabilit de CCR
pentru validarea procedurii de de-

mitere a lui Bãsescu nefiind întru-
nit, prezenþa la vot fiind de doar
46,24%.

Hotãrârea Curþii va fi cititã, astãzi,
în cadrul plenului reunit al CCR,
conform declaraþiilor preºedintelui
instituþiei, Augustin Zegrean.

VLAD F. DUMEA
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RMGC:

Statul trebuie sã se hotãrascã:
“da” sau “nu”

Interviu cu Dragoº Tãnase, directorul general al RMGC

Reporter: Ce se întâmplã cu pro-
iectul minier de la Roºia Montanã?
Ce semnale aveþi de la autoritãþi?

Dragoº Tãnase: 2011 a fost un
an în care procedurile în cadrul eva-
luãrii de mediu au progresat, dupã

ce au stagnat o bunã perioadã de
timp, fiind începute în 2006. Am in-
trat deja în al ºaptelea an de evalua-
re de mediu, ceea ce este
mult…Aºteptãm, în continuare, un
rãspuns.

Practic, în 2011, am trecut prin toa-
te capitolele studiului de impact asu-
pra mediului, am rãspuns la toate
întrebãrile primite de la membrii Co-
mitetului de Analizã Tehnicã din Mi-
nisterul Mediului ºi aºteptam finali-
zarea acestei evaluãri, lucru anunþat
de autoritãþi la momentul respectiv.

Considerãm cã, la un moment dat,
România nu va putea refuza ºansa de
creºtere economicã pe care o are în
industria minierã, fie din proiecte
gen Roºia Montanã, fie din alte pro-
iecte de exploatare a metalelor pre-
þioase.

Deocamdatã nu avem semnale,
nici de la Ministerul Mediului, nici
de la Ministerul Economiei privind
proiectul Roºia Montanã.

VIVIANI MIRICÃ
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Proiectul minier de la Roºia Montanã rãmâne, în continuare, suspendat, dupã ce autoritã-

þile au tot evitat sã ofere Roºia Montanã Gold Corporation (RMGC) un rãspuns, în ultimii

ani. Dragoº Tãnase, directorul general al companiei, ne-a declarat cã RMGC aºteaptã în

continuare decizia autoritãþilor ºi cã acþionarea statului român în judecatã pentru tergiver-

sarea proiectului nu este un scenariu de lucru pentru companie în acest moment.

Oficialul RMGC ne-a rãspuns ºi unor întrebãri pe marginea unor subiecte abordate de-a lungul

timpului de ziarul BURSA despre posibilitatea extragerii aurului fãrã cianuri (invenþia românului

Nicolae Costache), conservarea patrimoniului ºi siguranþa barajului de decantare.

MATERII PRIME

Brokerii: Privatizarea “Oltchim” este incertã
Statul nu poate sã dea înapoi

de la privatizarea combina-
tului “Oltchim”, având în ve-

dere cã Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI) a condiþionat aprobarea
raportului de evaluare a þãrii noas-
tre în board-ul FMI, sunt de pãrere
brokerii.

Sursele menþionate susþin cã îna-
inte de privatizare, trebuie realiza-
tã majorarea capitalului social,
care urmeazã sã fie supusã adunãrii
acþionarilor din 10 septembrie. Po-
trivit brokerilor, majorarea capita-
lului se aflã sub semnul întrebãrii,
în condiþiile în care acþionarul mi-
noritar al companiei - PCC - ar pu-
tea sã nu participe la aceastã opera-
þiune.

Marcel Murgoci,
“Estinvest”: Trebuie
realizatã mai întâi
majorarea capitalului social
ºi apoi privatizarea

Marcel Murgoci, directorul de

operaþiuni al “Estinvest”, considerã
cã este ciudat cã anunþul de privati-
zare a “Oltchim” vine imediat dupã
cel privind convocarea Adunãrii Ge-
nerale a Acþionarilor pentru majora-
rea capitalului social.

Domnia sa ne-a declarat: “Sunt

douã evenimente importante pentru
activitatea societãþii. Cred cã trebuie
realizatã mai întâi majorarea capita-
lului social ºi apoi privatizarea”.

Brokerul a subliniat cã în actul
constitutiv al Oltchim este prevãzut
cã deciziile privind modificarea ca-
pitalului social sunt valide doar dacã
sunt luate cu votul a 75% dintre ac-
þionari, iar în aceste condiþii votul
statului nu ar fi suficient.

“În cazul majorãrilor de capital
social prin aport în numerar, ridica-
rea dreptului de preferinþã a acþio-
narilor de a subscrie noile acþiuni
trebuie sã fie hotãrâtã în adunarea
generalã extraordinarã a acþionari-
lor, la care participã cel puþin 3/4
din numãrul titularilor capitalului

social, ºi cu votul unui numãr de ac-
þionari care sã reprezinte cel puþin
75% din drepturile de vot, pe baza
raportului scris în care sunt preciza-
te motivele ridicãrii dreptului de
preferinþã”, potrivit actului consti-
tutiv al Oltchim.

În plus, dacã piaþa aºtepta ca PCC
SE sã participe la majorarea de capi-
tal a combinatului, declaraþiile lui
Wojciech Zaremba, reprezentantul
pentru România al PCC, aratã cã
acesta va participa la adunarea gene-
ralã a acþionarilor, dar ar putea sã nu
voteze majorarea capitalului social,
a subliniat Marcel Murgoci.

ELENA VOINEA
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No comment:
Antonescu / Bãsescu
“Drumurile mele ºi ale dumneavoas-

trã, domnule preºedinte Bãsescu,

oriunde v-aþi afla, se cam despart.

Veþi fi sau nu suspendat astãzi, veþi

fi sau nu demis de verdictul poporu-

lui român, ne cam despãrþim. Dacã

nu veþi fi demis la referendum, eu,

Crin Antonescu, mã retrag definitiv

din viaþa politicã.”
(Discursul preºedintelui PNL, Crin Anto-

nescu, cu ocazia ºedinþei plenului reunit

al celor douã Camere ale Parlamentului,

6 iulie 2012)

“Dacã Bãsescu se întoarce

preºedinte la Cotroceni, eu mã re-

trag: sã nu-l mai sâcâi pe domnul

Bãsescu. Cred cã mai mult de jumã-

tate plus unu dintre români au sufe-

rit mult în aceºti ani (...) E plãcut. Ci-

neva tot moare. Politic vorbind.”
(Declaraþie TV a preºedintelui interimar

Crin Antonescu, 17 iulie 2012)

“N-am fãcut o promisiune, cã nu da-

toram nimãnui. Am spus pur ºi sim-

plu domnului Bãsescu cã înþeleg cã

dupã referendumul acesta nu o sã

mai fim împreunã, ori pleacã dânsul,

ori plec eu (…)

Când am vãzut, totuºi, cât de mult

sunt interesaþi partizanii domnului Bã-

sescu, parcã mai mult chiar decât de

rãmânerea domniei sale, dacã plec eu,

dacã nu cumva mã rãzgândesc eu, si-

gur cã am avut un sentiment ambiva-

lent, pe de o parte o pornire sã rãmân,

cãvãdcãasta le place ºi vreau ºi eu sã

le fac anumite bucurii, dar, dupã ace-

ea, chiar dupã introducerea condiþiei

de cvorum, am spus, da, chiar ºi aºa,

e în regulã, dacã nu se strâng nouã

milioane de oameni sã se pronunþe

asupra acestei chestiuni, sau dacã ia

mai multe voturi Traian Bãsescu, am

plecat ºi mã duc învârtindu-mã.”

………………………………............

“Nu am afirmat nici asearã, nici altã

datã cã nu mai demisionez.

Dacã asta este grija principalã a

dumneavoastrã, nicio grijã, fac

ceea ce am spus cã voi face.

Niciodatã nu am încãlcat ceea ce

am spus în Parlamentul României

sau ceea ce am spus cã voi face".
(Declaraþii TV ale preºedintelui interimar

Crin Antonescu, 24-25 iulie 2012)

Consemnat de F.G.
(continuare în pagina 3)

Sibex
convoacã
AGA pentru
schimbarea
conducerii

Consiliul de Administraþie
(CA) al Sibex convoacã
Adunarea Generalã Ordina-

rã a Acþionarilor (AGOA) pentru re-
vocarea membrilor CA ºi alegerea
unora noi. AGA este planificatã
pentru data de 22 septembrie, potri-
vit convocatorului. În cazul în care,
la prima convocare, aceasta nu este
statutar întrunitã, a doua adunare ur-
meazã sã se þinã în ziua urmãtoare.

Preºedintele CA Sibex este împu-
ternicit sã semneze hotãrârile
AGOA ºi sã efectueze toate formali-
tãþile pentru a le duce la îndeplinire,
cu posibilitatea sã fie substituit de
cãtre Vicepreºedinte sau alt Adminis-
trator.

Ziarul BURSA a scris, luna trecu-
tã, despre faptul cã trei acþionari ai
Sibex, respectiv Delta Valori Mobi-
liare, Super Gold Invest ºi Interfin-
brok, care deþin, împreunã, 5,6375%
din acþiunile bursei de la Sibiu, au
cerut schimbarea conducerii compa-
niei, nemulþumiþi fiind de rezultatele
slabe pe care aceasta le-a înregistrat.

Sibex a încheiat prima jumãtate a
anului cu pierderi de 149.054 lei,
dupã un un profit de numai 1.795 lei,
în primul trimestru.

ALEXANDRU SÂRBU
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