
GRAM AUR = 190,8775 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7190 RON EURO = 4,4667 RON DOLAR = 3,5675 RON

Marþi, 28 august 2012, nr. 163 (4771), anul XXII 16 pagini 2 lei

Deutsche Bank
a adoptat o politicã
de bonusuri mai
severã

Cea mai mare bancã comercialã
germanã, Deutsche Bank, a confir-
mat ieri o informaþie publicatã ante-
rior în Financial Times, potrivit cãre-
ia banca a adoptat o politicã mai se-
verã privind bonsurile. “Pot sã vã
confirm cã la începutul anului am
schimbat regulile referitoare la ac-
þiunile deþinute de cadrele bãncii”, a
declarat un purtãtor de cuvânt de la
Deutsche Bank, citat de Agerpres.

Aceste reguli se aplicã noilor an-
gajaþi care au acþiuni pe care le-au
dobândit în perioada în care lucrau la

o altã ban-
cã. Con-
form noi-
lor reguli
aceºti an-
gajaþi vor
pierde ac-
þiunile pri-

mite de la fostul angajator. Pânã
acum aceste acþiuni erau considerate
drept intangibile. Purtãtorul de
cuvânt a precizat însã cã în mod nor-
mal noii angajaþi primesc acþiuni De-
utsche Bank în schimbul titlurilor
pierdute.

Este vorba de o practicã neobiºnu-
itã, dacã nu unicã, în lumea bancarã,
dar care ar putea deveni un model de
urmat ºi pentru alte mari grupuri
bancare. Dupã criza financiarã din
2008, bãncile europene sunt presate
de investitori, lideri politici ºi autori-
tãþile de reglementare sã-ºi respon-
sabilizeze mai mult angajaþii, în spe-
cial în cazul bãncilor de investiþii,
prin legarea bonusurilor lor de rezul-
tatele pe termen lung ale bãncii. n

CÂTE LICITAÞII, ATÂÞIA CÂªTIGÃTORI

Privatizarea Oltchim: 1, 2, 3
l Remus Vulpescu, ºeful OPSPI, sperã ca vânzarea în bloc a pachetului majoritar la Oltchim ºi a creanþelor faþã de AVAS ºi Electrica
sã creascã interesul investitorilor

Reporter: OPSPI a publicat un
nou anunþ de privatizare al
“Oltchim”, însã sindicaliºtii cer sta-
tului sã nu renunþe la conversia cre-
anþei AVAS ºi sã aprobe un credit de
40 de milioane de euro, necesar capi-
talului de lucru.

Remus Vulpescu: Ceea ce ne in-
tereseazã în acest moment este pri-
vatizarea Oltchim. Pentru cã þine de

statul român ºi numai de statul
român. Actuala formulã de privati-
zare nu mai necesitã nici favoruri,
nici acorduri, nici concesii din partea
altor acþionari ºi credem cã aºa este
normal, ca procesul de privatizare sã
nu depindã decât de stat. Credem cã,
legat foarte tare de procesul de priva-
tizare sau mai bine zis de reuºita pro-
cesului de privatizare, este ºi viitorul

companiei. Un contract de circa 40
de milioane de euro ca cel despre
care spuneþi cã sindicatul insistã sã
fie încheiat cu sprijinul statului nu
poate fi de naturã sã determine viito-
rul pe termen lung al companiei
Oltchim. În schimb, modul de priva-
tizare, în mod cert, va determina vii-
torul pe termen lung al combinatu-
lui, într-un fel sau altul, ºi noi sperãm

sã fie într-un sens bun.
Reporter: Cu alte cuvinte, prin

aceastã metodã de privatizare, aþi ex-
clus orice posibilitate sã existe con-
testaþii din partea unor terþi?

Remus Vulpescu: Oricine poate
scrie o contestaþie împotriva a orice,
oricând. Dar, într-adevãr, am gândit
o metodã de privatizare care, legal,
sã nu depindã de nimeni altcineva

decât de statul român ca vânzãtor ºi
un cumpãrãtor oricare ar fi el.

Pot fi mai mulþi cumpãrãtori,
întrucât avem trei licitaþii în anunþul
de privatizare – pachetul statului la
Oltchim, creanþa AVAS ºi creanþa
Electrica.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

SPASME PARLAMENTARE CONTRA ÎNTOARCERII LUI BÃSESCU

Moscova ºi partidul
de 220 de volþi

T
ineretul buºtean a plecat în
vacanþã (Ponta, la Cape
Town, în Africa de Sud,
cu ocazia Congresului al

XXIV-lea al Internaþionalei Socialis-
te, iar Antonescu, în Italia, dupã ce
ºi-a concediat consilierii interimatu-
lui preºedinþial), lãsând cele 7,5 mi-

lioane de cetãþeni
care au votat “Da”,
ca nu cumva sã se
simtã orfani, pe
mâinile socrilor,
Ion Iliescu ºi Dan
Voiculescu, la mo-
mentul la care,

luni, urma sã se citeascã, în Parla-
ment, dezamãgitoarea decizie a Cur-
þii Constituþionale – poarta din dos
pentru întoarcerea lui Bãsescu la Co-
troceni.

La 82 de ani, socrul mare al
împerecherii contra naturii USL, Ion
Iliescu, ne predã lecþia de democraþie
învãþatã de el la Moscova, prin 1955:
“Parlamentul ar trebui «sã corecte-
ze» decizia Curþii Constituþionale ºi
sã-l demitã pe preºedintele suspen-
dat Traian Bãsescu”.

Democraþie sovieticã.
Vicepreºedintele Senatului,

PSD-istul Ioan Chelaru, reia îndem-
nul sovietic, declarând cã Parlamen-
tul ar putea avea luni o “poziþie acti-

vã” ºi ar putea decide sã cearã lãmu-
riri Comisiei de la Veneþia sau expli-
caþii Curþii Constituþionale, pentru
decizia de invalidare a Referendu-
mului, fiind de acord cu propunerea
senatorului PNL Ioan Ghiºe, de vali-
dare de cãtre Parlament.

Cu ºaisprezece ani mai tânãr, so-
crul mic Dan Voiculescu, întrucât nu
putea lua cuvântul în nume propriu,
(pentru cã a demisionat din funcþia de
senator, ca sã-ºi amâne sentinþa pena-
lã, pânã dupã ce ar controla Justiþia),
ºi-a activat Fundaþia pentru Apãrarea
Cetãþenilor Împotriva Abuzurilor
Statului (FACIAS), ca sã sesizeze

Parlamentul cu privire la existenþa
unui conflict între normele de drept
intern ºi cele comunitare referitoare la
cvorum ºi lipsa unui sistem de recurs
efectiv în ceea ce priveºte referendu-
mul, cerând Parlamentului sã dispunã
suspendarea aplicãrii oricãror preve-
deri interne contrare, pânã la soluþio-
narea conflictului de drept.

Între noi fie vorba, ideea prezintã
acea ingeniozitate de care nu-l cred
capabil pe Voiculescu:

“Potrivit recomandãrilor Comisiei
de la Veneþia, cvorumul de participare
nu trebuie sã existe întrucât îi asimilea-
zã pe cei care se abþin cu partizanii vo-

tului negativ. De asemenea, cvorumul
de aprobare trebuie sã lipseascã
întrucât existenþa acestuia riscã sã cre-
eze o situaþie politicã dificilã în cazul
când proiectul este adoptat cu o majo-
ritate simplã, inferioarã însã cvorumu-
lui (pragului) necesar”, dupã care Co-
municatul FACIAS mai spune cã
“Având în vedere faptul cã în 2006,
Consiliul pentru Alegeri Democratice
a adoptat recomandãrile Comisiei de
la Veneþia, acestea au dobândit carac-
ter de normã comunitarã ºi sunt obli-
gatorii pentru statele contractante”.

(continuare în pagina 3)
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ION POPESCU, CSN MERIDIAN:

“Negocierile de la TVR
s-ar putea sfârºi cu
sânge pe pereþi”
l Popescu: “Cerem ca angajaþii competenþi sã
rãmânã în televiziune” l “Colaboratorii externi au
fost disponibilizaþi doar la nivel declarativ”
l “Oamenii vin cu ranga la serviciu ºi ameninþã cã
se aruncã de pe turnul instituþiei”

Tensiunea de la Televiziunea
Publicã se amplificã în fieca-
re zi, iar angajaþii TVR trã-

iesc cu coºmarul pierderii locurilor
de muncã. O parte dintre ei au ajuns
la gesturi extreme, dupã cum ne-a
declarat Ion Popescu, liderul Confe-
deraþiei Sindicale Naþionale “Meri-
dian”.

Domnia sa ne-a
precizat: “Ceea ce se
întâmplã în televiziu-
ne nu este din vina sa-
lariaþilor, ci din vina
celor care au condus
instituþia ºi care nu au
cooperat pentru pro-
gresul acesteia. Orga-
nizarea muncii este
defectuoasã. În tele-
viziune sunt oameni
foarte talentaþi, inteligenþi, care ar fi
putut ajunge mult mai departe dacã
ar fi fost lãsaþi sã facã performanþã.
Oamenii care ºtiu meserie nu au fost
folosiþi ºi au fost plãtiþi cu salarii
mici, în comparaþie cu cei veniþi din
afarã, care nu ºtiu meserie ºi care au
salarii mari. Disponibilizarea aces-
tor colaboratori a fost fãcutã doar la

nivel declarativ, nu s-a fãcut nimic
concret. Probabil cã pentru mulþi
dintre ei contractele de colaborare
încã nu s-au încheiat ºi nu pot pleca
aºa repede. Lucrurile se miºcã foarte
greu în televiziune, am stat patru ore
la negocieri. În orice caz, aceastã in-
stituþie a promovat România ºi a in-

tegrat-o în circuitul
mondial, prin emi-
siunile sale, iar poli-
ticienii, atât cei care
s-au folosit de ea, cât
ºi cei care nu au
reuºit acest lucru
pânã acum, vor sã o
desfiinþeze. Noi vom
negocia la sânge.
Vom cere sã rãmânã
în televiziune oame-
nii care muncesc ºi

care sunt morali, iar pentru ceilalþi
vom cere sã se respecte Contractul
Colectiv de Muncã (CCM), sã se
plãteascã salarii compensatorii. S-ar
putea ca negocierile de la TVR sã se
finalizeze cu sânge pe pereþi”.

EMILIA OLESCU
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Procesul de privatizare al “Oltchim” depinde, în acest
moment, numai de statul român, ne-a declarat Re-
mus Vulpescu, ºeful OPSPI, în cadrul unui interviu.
Guvernul a prelungit cu patru zile, pentru 18 septem-
brie, data licitaþiei pentru privatizarea combinatului
“Oltchim” Râmnicu Vâlcea (simbol OLT), a anunþat,
ieri, Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în
Industrie (OPSPI).
Termenul iniþial comunicat de Guvern era 14 septem-
brie.
Executivul a decis, sãptãmâna trecutã, printr-un me-
morandum sã schimbe strategia de privatizare a
“Oltchim”, prin vânzarea colectivã a pachetului de
54,80% din acþiunile OLT, deþinut de Ministerul Eco-
nomiei ºi a creanþelor Autoritãþii pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) ºi “Electrica”, repre-
zentând 1,8 miliarde lei sau 56% din datoriile compa-

niei.
Astfel, vor avea loc trei licitaþii, care, teoretic, ar pu-
tea fi adjudecate de investitori diferiþi.
Remus Vulpescu este, însã, de pãrere cã investitorii
vor fi mai interesaþi sã adjudece cele trei licitaþii în
bloc. Domnia sa ne-a declarat: “Oricine ar achiziþiona
separat oricare dintre cele trei active nu intrã într-o
poziþie atât de utilã ca atunci când le-ar cumpãra pe
toate trei împreunã”.
Surse juridice sunt de pãrere cã memorandumul pri-
vind privatizarea “Oltchim” nu este suficient, din
punct de vedere juridic, astfel încât creanþele sã poa-
tã fi vândute.
Sursele noastre ne-au explicat: “Memorandumul Gu-
vernului nu este un act care sã producã efecte juridi-
ce, ci un simplu document intern al Guvernului, astfel
încât din punct de vedere juridic nu este suficient

pentru a proceda la vânzarea creanþelor.
Dacã decizia autoritãþii de privatizare este ca
vânzarea creanþelor sã se deruleze în baza prevederilor
existente (ºi anume OUG nr. 51/1998), atunci nu se
impune emiterea unei legi speciale în cazul creanþei
AVAS.
În ceea ce priveºte creanþa Electrica, aceasta fiind o
societate comercialã, decizia de a dispune cu privire
la creanþa pe care o deþine asupra Oltchim aparþine
organelor sale societare, ºi anume AGA sau, dupã
caz, CA”.
OPSPI a anunþat, ieri, cã AVAS a fost mandatatã sã
vândã creanþa asupra “Oltchim”, iar reprezentanþii
Ministerului Economiei trebuie sã aprobe în Adunarea
Generalã a Acþionarilor (AGA) “Electrica” vânzarea
creanþei deþinutã asupra combinatului din Râmnicu
Vâlcea.

SINDICALIªTII INSISTÃ PENTRU UN CREDIT DE 40 DE MILIOANE DE EURO

Vulpescu, OPSPI: “Oltchim ar avea în vedere un
contract comercial cu un partener din Europa de Vest”
l “Dacã ceilalþi creditori ai combinatului i-ar cere falimentul, ar fi complicat pentru stat sã îl ajute”, ne-a declarat Remus Vulpescu, ºeful OPSPI

Sindicatul Liber Oltchim insis-
tã ca Oltchim sã acceseze un
credit de 40 milioane euro, cu

sprijinul statului, potrivit unui co-
municat transmis ieri, în condiþiile
în care combinatul este deja supra
îndatorat.

Remus Vulpescu, ºeful OPSPI,
pune stãruinþa sindicaliºtilor pe sea-
ma unui contract comercial pe care
combinatul ar intenþiona sã-l încheie
cu un partener din Europa de Vest, în
cadrul cãruia acesta din urmã sã fi-

nanþeze cu circa 40 milioane de euro
în avans producþia companiei.

ªeful Oficiului pentru Participa-
þiile Statului ºi pentru Privatizare în
Industrie (OPSPI ne-a explicat cã fi-
nanþarea venitã din partea parteneru-
lui din Europa de Vest ar presupune,
ulterior, ca acesta “sã primeascã anu-
mite produse în niºte condiþii de preþ
care nu sunt foarte clare, urmând ca
respectivul partener sã aibã ºi
exclusivitate”.

Remus Vulpescu spune cã meca-

nismul comercial în discuþie nu este
unul neobiºnuit, adãugând cã parte-
nerul comercial respectiv este o fir-
mã reputabilã, serioasã, care se pare
cã a avut ºi în trecut raporturi con-
tractuale cu Oltchim.

Reprezentantul OPSPI spune cã
nu ºtie dacã partenerul din Europa de
Vest a rãmas sau nu creditor al
Oltchim.

VIVIANI MIRICÃ
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