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Se cautã
un nou preºedinte pentru ASF

DOLAR = 3,2896 RON

TVR cere ºtergerea
datoriilor bugetare

l Chiriþoiu: “Absolvirea televiziunii publice de
datorii poate fi consideratã ajutor de stat” l TVR
datoreazã bugetului 122 milioane euro l Claudiu
l Dan Radu Ruºanu a demisionat l Zvonurile îl indicã, drept succesor, pe Mircea Ursache l Salarii Sãftoiu a majorat salarii, în ultima sa zi din mandat
reduse ºi, posibil, o schimbare a numãrului membrilor conducerii

N

ici bine nu a fost înregistratã, ieri, demisia lui
Dan Radu Ruºanu la
Biroul Permanent al
Senatului, cã au ºi apãrut zvonuri
despre viitorul preºedinte al ASF.
Existã voci care susþin cã actualul
vicepreºedinte Mircea Ursache ar
urma sã fie propulsat de Parlament
în locul lãsat liber de Dan Radu
Ruºanu. Cosmin Nicula, preºedintele Comisiei de buget din Senat, a
declarat, asearã, pentru ziarul
BURSA cã nu s-a discutat despre
potenþiali candidaþi pentru funcþia
de preºedinte al ASF ºi cã deocamdatã ancheta asupra activitãþii Autoritãþii mai are multe etape de parcurs.

Senatorii vor sã modifice,
din nou, ordonanþa de
înfiinþare a ASF
Ordonanþa privind înfiinþarea ºi
funcþionarea Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) va fi modificatã din nou, pentru redarea credibili-

tãþii instituþiei, au declarat ieri senatorii din Comisia de Buget Finanþe.
ªeful Comisiei, senatorul PSD
Cosmin Nicula, a spus, ieri, la debutul anchetei asupra activitãþii ASF:
„Pânã la finalul verificãrilor pe care
le vom face, una dintre solicitãrile
noastre a fost aceea de reducere a sa-

lariilor. Propunerea din partea
preºedintelui interimar al ASF, Daniel Dãianu, a fost de micºorare a salariilor cu 30%. Dar nu este suficientã doar diminuarea. Noi, în aceastã
perioadã de verificare, vom merge la
modificãrile Ordonanþei 93, cea de
înfiinþare a Autoritãþii de Supraveghere Financiarã. Va trebui sã facem
un raport comun cu membrii Comisiei economice din Senat ºi, pânã la
finalul audierilor ºi verificãrilor
ASF, vom elabora un raport de control, iar prin amendarea Ordonanþei
94, vrem sã reuºim sã recredibilizãm ASF”.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 2)

BOAREA SIF BANAT CRIªANA

SIF Muntenia testeazã rezistenþa acþionarilor
la dividende zero
l Conducerea SIF4 a venit ºi cu o alternativã: dividend de 0,138 lei/unitate

A

dministratorul SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest, a venit cu douã propuneri
pentru distribuirea profitului de 131,09
milioane lei de anul trecut: dividende zero sau de
0,138 lei/unitate ºi pãstrarea a 19,72 milioane lei
drept rezerve.

Acþionarii SIF4 Muntenia au fost convocaþi
sã opteze pentru una dintre cele douã variante,
pe 14/15 aprilie, la Adunarea Generalã de bilanþ.
Dacã la SIF Banat Criºana, preºedintele Dragoº
Bîlteanu, a închis, încã de anul trecut, robinetul la

dividende, se pare cã, la SIF Muntenia, unde SIF1
controleazã jumãtate din acþiunile administratorului, încã nu a aplicat aceeaºi strategie.

Standard & Poor’s: “Bãncile
europene ar putea fi retrogradate”
Membru în conducerea
Bãncii Angliei,
suspendat în scandalul
manipulãrii cursului

Banca Angliei (BoE) a suspendat,
ieri, un membru din conducerea sa,
pe fondul investigaþiei care urmãreºte
sã depisteze dacã oficialii acesteia
aveau cunoºtinþã despre manipularea
cursului de schimb de cãtre traderi.
Persoana suspendatã, care nu a fost
numitã, este investigatã în acest caz,
dar nu a fost luatã deocamdatã o decizie sau o mãsurã disciplinarã în privinþa sa, conform BoE.
Banca centralã a Angliei a publicat,
totodatã, înregistrãri din care rezultã cã
existau temeri cu privire la manipularea cursului de referinþã încã din
2006.
Banca Angliei a informat cã, din
analiza proprie pe care a fãcut-o
pânã acum, nu existã dovezi cã
staff-ul a complotat la manipularea
pieþei schimburilor valutare. Banca a
analizat documente, email-uri ºi alte
înregistrãri.
Conform BoE, Comisia de Supraveghere din cadrul instituþiei va investiga în continuare dacã staff-ul
a fost implicat în încercarea de manipulare a cursului, dacã a avut
cunoºtinþã de astfel de activitãþi sau
dacã a fost implicat în furnizarea de
informaþii confidenþiale ale clienþilor.
BoE i-a cerut staff-ului sãu sã urmeze procedurile stricte de control
intern.
V.R.

5 948491 340012

05137

R

atingurile de credit ale bãn- flexibilitate pãstrat de guvern ºi nicilor europene ar putea fi re- velul sprijinului suveran pe care îl
duse cu una-douã trepte, în includem deja în rating”.
condiþiile în care guvernele din reAnaliza S&P asupra bãncilor eugiune cautã modalitãþi de salvare a ropene vine dupã o acþiune similarã
instituþiilor financiare prin “bail-in”, derulatã de agenþie în SUA. În vara
prin care sã oblige creditorii ºi nu anului trecut, S&P a revizuit perspeccontribuabilii sã suporte pierderile tiva calificativelor a opt bãnci ameriacestora, avertizeazã agenþia de eva- cane considerate de importanþã sisteluare financiarã Standard
micã.
& Poor’s (S&P), conform
Amintim cã, luna treBANCI
Financial Times.
cutã, noul ºef al MecaS&P aratã cã, în prezent, derulea- nismului Unic de Supraveghere
zã o revizuire a ratingurilor marilor (SSM - autoritatea de reglementare
bãnci europene, care este aºteptatã bancarã din zona euro), Daniele
sã se finalizeze în luna aprilie. Ulte- Nouy, afirma cã unele instituþii de
rior, unele bãnci ar putea fi plasate credit din regiune nu au niciun viisub perspectivã negativã, conform tor ºi ar trebui lãsate “sã moarã”. În
S&P.
opinia sa, unele instituþii financiare
“În prezent estimãm cã ratingurile trebuie lãsate sã disparã într-un mod
ar putea fi confirmate sau coborâte ordonat, fãrã sã fie necesarã încercu una sau douã trepte, în funcþie de carea fuziunii acestora cu alte insticapacitatea bãncilor de a se adapta la tuþii.
reformele legislative”, a informat
Daniele Nouy susþine cã bãncile
agenþia, menþionând: “În studiul cu probleme din zona euro vor fi lãnostru privind ratingurile bãncilor sate sã falimenteze, dacã rezultatele
europene, vom analiza amploarea viitoarelor teste de stres vor arãta cã
regimului de soluþionare, gradul de acestea sunt nesustenabile. (A.V.)

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

S

ocietatea Românã de Televizi u n e a cer u t
Ministerului Finanþelor Publice ºtergerea
datoriilor pe care le are
la buget, dupã cum a
anunþat, ieri, Stelian Tãnase,
preºedintele interimar al TVR.
Într-o conferinþã de presã la
care nu au avut voie sã filmeze
decât jurnaliºtii de la TVR ºi în cadrul cãreia unele rãspunsuri au
avut iz sarcastic, Stelian Tãnase a

subliniat: “Avem o
datorie de 70 de milioane de euro la bugetul de stat ºi am cerut sã fim iertaþi de ea.
(…) Am purtat discuþii cu reprezentanþii
MFP ºi propunerea noastrã nu li
s-a pãrut exageratã. A rãmas cã se
va discuta ºi cu oficialii Comisiei
Europene (CE)”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

SURSE:

Capitalul social al OPCOM, majorat
pentru achitarea amenzii CE
l Majorarea ar putea prilejui diversificarea
acþionariatului

C

omisia Europeanã (CE) a
aplicat o amendã de peste 1
milion de euro societãþii
OPCOM SA (controlatã integral de
Transelectrica) pentru cã a abuzat de
poziþia sa dominantã pe piaþa
româneascã a facilitãrii tranzacþiilor
de energie electricã pe piaþa spot,
încãlcând normele UE în materie de
concurenþã. Comisia a constatat cã, timp
de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe comercianþii de energie electricã

din afara României, cu sediul în UE.
Surse guvernamentale ne-au declarat cã OPCOM nu ar avea banii
necesari sã plãteascã amenda datã
de CE: „Chiar dacã va decide sã
conteste decizia, amenda trebuie
plãtitã. O variantã ar fi majorarea
capitalului social, ocazie cu care
OPCOM poate sã-ºi diversifice acþionariatul. (A.T.)
(continuare în pagina 2)

Marea Neagrã începe sã fiarbã
l Surse: O navã militarã americanã Aegis se îndreaptã spre Constanþa

O

navã de rãzboi a Marinei
Militare din Statele Unite
ale Americii a primit, ieri,
permisiunea autoritãþilor din Turcia
sã traverseze Strâmtoarea Bosfor,
cãtre Peninsula Crimeea, ca mãsurã
de descurajare împotriva acþiunilor
militare ale Federaþiei Ruse în Ucraina, informeazã publicaþia turcã
Hürriyet Daily News.
Armata turcã ºi forþele NATO din
regiunea Mãrii Negre au fost ºi ele
plasate în stare de alertã, iar o navã
militarã dotatã cu sistem radar de tip
Aegis, se îndrepta asearã spre portul
Constanþa, au declarat, pentru ziarul

BURSA, surse militare.
Un rol important în acest conflict
îl joacã Turcia, care, deºi membrã
NATO, are relaþii bune cu Vladimir
Putin ºi a început demersuri pentru
îmbunãtãþirea relaþiilor cu Siria ºi
Iran. Astfel, la sfârºitul lunii ianuarie, premierul de la Ankara, Recep
Tayyip Erdogan, a efectuat o vizitã
la Teheran, ca sã discute cu oficialii
iranieni despre întãrirea colaborãrii
comerciale ºi energetice cu regimul
din Siria al lui Bashar al-Assad.
În ultimele zile, au existat numeroase speculaþii privind conflictul
din Crimeea, din cauza unor preve-

deri al Convenþiei de la Montreux,
din 1936, document diplomatic care
limiteazã la 45 de mii de tone masa
navelor ce traverseazã strâmtoarea
Bosfor. Surse turce au declarat, pentru Hürriyet Daily News, sub protecþia anonimatului, cã nava americanã
care are permisiunea sã traverseze
Bosforul nu este portavionul nuclear
USS George H.W. Bush, deoarece
nu îndeplineºte standardele Convenþiei de la Montreux.
Tot ieri, în replicã la intervenþia
rusã în Crimeea, preºedintele SUA,
Barack Obama, a ordonat ridicarea
nivelului de alertã a Flotei a VI-a din
Marea Mediteranã, anunþã Vocea
Rusiei. Douã nave de elitã ale Marinei SUA se aflã deja în Marea Neagrã: distrugãtorul USS Ramage
(DDG 61) ºi nava de comandã USS
Mount Whitney (LCC 20), ultima
fiind nava-amiral a Flotei a VI-a din
Marea Mediteranã.
VALENTIN BUSUIOC
(continuare în pagina 3)

Confirmarea existenþei extratereºtrilor, între realitate
ºi calcul financiar

M

arile puteri sunt foarte
aproape sã cadã de acord
ºi sã ofere un rãspuns
rãspicat la una dintre marile întrebãri
ale lumii. Existã sau nu extratereºtri? Toþi ochii sunt aþintiþi spre
Moscova ºi Washington dupã ce
Vaticanul a lãsat sã se înþeleagã cã
deþine unele informaþii în acest sens.
De altfel, la nivel înalt s-au tot purtat
discuþii pe aceastã temã, dar de fiecare datã s-a considerat cã nu este
momentul oportun pentru un astfel
de anunþ crucial. Din câte se pare,
momentul se apropie. Primul pas a
fost fãcut dinspre Biserica Catolicã,
în 2011, atunci când directorul
Observatorului de la Vatican, în

acelaºi timp ºi consilierul Papei Benedict al XVI-lea, Jose Gabriel Funes, a afirmat, într-un articol publicat în “L’Osservatore Romano”, cã
fiinþele inteligente create de Dumnezeu ar putea sã trãiascã ºi în alte
l ocu r i î n af ar ã de
pãmânt: “Este posibil
sã crezi în Dumnezeu
ºi în extratereºtri.
Creºtinii pot admite
existenþa altor lumi ºi a
altor forme de viaþã,
chiar ºi a celor mai
evoluate decât noi,
pãmântenii, fãrã ca
astfel sã punã sub
semnul întrebãrii cre-

dinþa în Creaþie, Întrupare sau în
Mântuire. Desigur, într-un Univers
atât de mare nu poþi exclude aceastã
ipotezã. Aºa cum existã o multitudine de creaturi pe Pãmânt, pot exista
alte fiinþe, chiar inteligente, create de

Dumnezeu. El este Creatorul lumii.
Existã un plan în spatele creaþiei. Nu
suntem copiii unui accident”.
Imediat dupã ce acest pas a fost fãcut, presiunea oamenilor în sensul
prezentãrii unor dovezi de netãgãduit a început sã fie tot mai mare. Nu
mai puþin de 17.000 de americani au
semnat douã petiþii în care cereau
guvernului american sã prezinte dovezile care sã ateste existenþa fiinþelor extraterestre, a relatat
msnbc.com. Cum încã nu era timpul
pentru tranºarea problemei, rãspunsul a venit prin ricoºeu din partea lui
Phil Larson de la Oficiului pentru
Politici de ªtiinþã ºi Tehnologie, ºi a
fost publicat de site-ul Casei Albe,

whitehouse.gov: “Guvernul Statelor
Unite nu are nicio dovadã privind
existenþa vieþii în afara planetei noastre sau vreo prezenþã extraterestrã,
care ar fi contactat oameni. În plus,
nu existã nicio informaþie care sã sugereze ascunderea dovezilor faþã de
public. Totuºi, subiectul existenþei
vieþii pe alte planete nu este închis”.
Ultima propoziþie a aprins ºi mai
mult imaginaþia celor care sunt convinºi cã existã viaþã inteligentã în
afara Terrei, de altfel conform unor
sondaje 50% dintre cetãþenii americani sunt convinºi de acest lucru.
OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 11)

