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EXCLUSIVITATE - MOÞIUNE SIMPLÃ

PDL: “Sectorul energetic,
ruinat de mafia PSD-istã”
l Parlamentarii susþin cã trecerea Transelectrica
ºi Transgaz la SGG este ilegalã

Parlamentarii PDL au reuºit sã in-
troducã o moþiune simplã în care
acuzã cã „sectorul energetic este rui-
nat de mafia PSD-istã”. Potrivit tex-
tului moþiunii obþinut în exclusivita-
te de ziarul BURSA, PDL re-
proºeazã fostului ministru delegat
pentru Energie, Constantin Niþã, cã a
promis un program
care sã asigure secu-
ritatea energeticã a
þãrii noastre, dar a ra-
tat toate marile pro-
iecte strategice,
acuzând cã România
ar fi trebuit sã aibã, la
aceastã datã, o stra-
tegie energeticã care sã-i asigure sur-
se alternative de aprovizionare cu
gaze în urma eºecului Nabucco.

Documentul citat mai aratã: „O
altã dovadã cã PSD doreºte sã con-
troleze direct sectorul energetic este
transferul prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 6 din 12 februarie
2014 a Companiilor Transelectrica

ºi Transgaz de la Ministerul Finanþe-
lor Publice controlat la acea datã de
PNL, la Secretariatul General al Gu-
vernului (SGG), condus de
PSD-istul Ion Moraru. Aceastã or-
donanþã încalcã Legea nr. 90/2001
privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României, în sensul cã i se

acordã SGG puteri
sporite ºi este transfor-
mat din entitate fãrã
personalitate juridicã
în acþionar din partea
statului. Conform
articolului 22 din
aceeaºi Lege, SGG
face parte din apara-

tul de lucru al Guvernului ºi are rolul
de a asigura operaþiunile tehnice afe-
rente actelor guvernamentale. El de-
serveºte doar Guvernul ºi emite acte
cu caracter individual. Nu poate
emite mandate de AGA, cum va fi în
cazul celor douã companii”. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

Nou guvernator
la Banca Ciprului
l Panicos Demetriades
a demisionat în mod
neaºteptat

Chrystalla
Georghadji,
responsabil
cu lupta anti-
corupþie din
Cipru, a fost
numitã ieri în
funcþia de gu-
vernator al

bãncii centrale, cu efect din data de
11 aprilie, ca urmare a demisiei
neaºteptate a lui Panicos Demetria-
des din aceastã funcþie.

Demetriades ºi-a anunþat luni de-
misia din funcþia de guvernator al
bãncii centrale de la Nicosia, in-
vocând “motive personale ºi de fa-
milie”. Surse apropiate situaþiei, ci-
tate de presa internaþionalã, afirmã
însã cã demisia a venit pe fondul neî-
nþelegerilor cu Guvernul.

Panicos Demetriades a fost criti-
cat pentru modul în care a gestionat
criza financiarã majorã din þarã,
dupã ce aceasta a fost nevoitã, în
2013, sã accepte un acord de bail-out
de 10 miliarde de euro care prevedea
impunerea de pierderi marilor depo-
nenþi bancari, respectiv închiderea
unei bãnci locale majore.

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a luat la cunoºtinþã demisia lui Pani-
cos Demetriades ºi ºi-a exprimat
speranþa cã va avea o colaborare
“fructuoasã” cu succesorul acestuia.

Preºedintele cipriot, Nicos Anasta-
siades, declara, anul trecut, cã i-ar
putea solicita Curþii Supreme sã sta-
bileascã dacã Panicos Demetriades
poate fi demis.

V.R.

CARTEL ALFA:

“Asistãm la a doua dezindustrializare a României”
l Cartel Alfa organizeazã, astãzi ºi mâine, manifestaþii la Bucureºti ºi Slatina l “150.000 de locuri de muncã se vor desfiinþa
dacã nu se vor lua mãsuri urgente referitoare la regimul energiei regenerabile ºi la problema liberalizãrii preþului la gaze”

Þ
ara noastrã se aflã în pragul
celei de-a doua dezindustria-
lizãri, dupã cea de dupã
1997, anul demarãrii privati-

zãrilor, au declarat, într-o conferinþã
de presã, reprezentanþii federaþiilor
membre Confederaþiei Naþionale
Sindicale “Cartel Alfa”.

Sindicaliºtii au solicitat, ieri,
Primului Ministru, Victor Ponta,
sã convoace o ºedinþã comunã, cu
toþi factorii implicaþi, pentru a sta-
bili modificãrile legislative care
trebuie realizate referitoare la re-

gimul energiei regenerabile ºi pro-
blema liberalizãrii preþului la gaze
naturale ºi energie. Reprezentanþii
sindicali au mai declarat cã pier-
derea a peste 150.000 de locuri de
muncã este iminentã, dacã mãsuri-
le nu vor fi luate în cel mai scurt
timp.

Documentul Confederaþiei preci-
zeazã: “Distorsiunile provenite de
la politicile privind electricitatea ºi
gazul natural au avut un impact ne-
gativ semnificativ asupra competi-
tivitãþii industriilor energo-intensi-

ve din România. Astfel, liberaliza-
rea pieþei gazelor naturale, care nu
face decât sã alinieze preþul gazului
din producþia internã la cel de im-
port, fãrã sã ofere consumatorilor
posibilitatea alegerii furnizorului,
conduce la o creºtere de circa 160%
a preþului gazului din producþia in-
ternã, adicã o majorare a facturii de
peste 70%, în mai puþin de doi ani.
(…) Procesul subvenþionãrii ener-
giei regenerabile, care a crescut ex-
ploziv într-o perioadã scurtã de
timp, nu este implementat ºi admi-

nistrat într-o manierã eficientã ºi
echilibratã din punct de vedere al
costurilor. Consumatorii industriali
au plãtit, în 2013, cu 21% mai mult
pentru fiecare MWh, comparativ cu
2010, ceea ce face întreprinderile
din România necompetitive pe plan
mondial”.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 14)

Laszlo Tokes cere
Uniunii Europene sã-i ajute pe
secui la obþinerea autonomiei
l Laszlo Tokes: “Secuii din Þinutul Secuiesc vor fi minoritari pe propriul
teritoriu, ca tãtarii în Crimeea” l Ponta: “Cred cã Tokes habar nu are unde
este Crimeea”

Declaraþiile de luni ale euro-
parlamentarului Laszlo To-
kes potrivit cãrora secuii

din Þinutul Secuiesc sunt pe cale sã
devinã minoritari pe propriul terito-
riu, aºa cum s-a întâmplat cu tãtarii
în Peninsula Crimeea, au stârnit nu-
meroase reacþii ale liderilor politici
autohtoni. Laszlo Tokes a mai cerut
ajutor Uniunii Europene sã-i ajute
pe secui sã obþinã autonomia.

Premierul Victor Ponta a spus ieri
cã europarlamentarul Laszlo Tokes
habar nu are unde e Crimeea ºi cã
astfel de declaraþii trebuie sancþiona-
te, dar a atenþionat cã ºi România are
proprii extremiºti.Victor Ponta a
spus: “Nu pot decât încã o datã sã
apreciez faptul cã UDMR nu l-a pus
pe listã pe Tokes ºi cã Hunor Kele-
men s-a delimitat de manifestãri ex-
tremiste. Vreau sã fim însã corecþi:
avem ºi noi extremiºtii noºtri, la

Bucureºti, care seara la televiziuni
se exprimã la fel ca Tokes, doar cã
în limba românã, aºa cã hai sã fim
atenþi la ai noºtri ºi, evident, sã-i
sancþionãm pe ai lor”.

Întrebat de presã dacã poate fi rea-
lizatã o comparaþie între minoritatea

maghiarã din România ºi cea din
Crimeea, Ponta a rãspuns: “Cred cã
habar nu are unde e Crimeea !”.

PDL: “Tokes sã retracteze
de urgenþã declaraþiile
iresponsabile ºi extremiste”

PDL i-a cerut lui Laszlo Tokes sã
retracteze de urgenþã “declaraþiile
iresponsabile ºi extremiste adresate
Parlamentului European”, afirmând
cã UE “nu poate fi construitã cu ex-
tremiºti”.

“Partidul Democrat Liberal consi-
derã cã extremismul este un pericol
pentru orice stat democratic, cu atât
mai mult în contextul internaþional
actual”, se aratã într-un comunicat al
PDL semnat de Anca Boagiu.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

Scântei între
Depozitarul Central ºi BVB

l Depozitarul a convocat acþionarii, la solicitarea Bursei l Target2-Securities ºi sistemul IT –
subiectele de discordie l CEO-ul BVB s-ar fi implicat în selecþia providerului IT de la Depozitar,
adãugând pe listã un nume în plusl Cristian Agalopol: “Nu am sesizat o breºã de comunicare cu BVB”

A
cþionarii Depozitarului
Central se întrunesc, pe
27 martie, într-o Aduna-
re Generalã în care se

anunþã scântei, convocatã la solicita-
rea acþionarului majoritar, Bursa de
Valori Bucureºti.

Depozitarul Central trebuie sã pre-
zinte, în AGA, un raport privind sta-
diul aderãrii la Proiectul
TARGET2-Securities (n.r. T2S -ser-
viciul unic paneuropean de decontare
transfrontalierã), precumºi proiectele
referitoare la dezvoltarea serviciilor
de compensare-decontare ºi registru.
Acþionarii trebuie sã se decidã asupra
achiziþionãrii unui nou sistem IT ºi sã
aleagã furnizorul acestui sistem, pe
baza unor oferte prezentate.

Subiectele sunt sensibile, întrucât
se pare cã directorul general al Bursei
de Valori Bucureºti, Ludwik Sobo-
lewski, are opinii diferite faþã de con-
ducerea Depozitarului, reprezentatã
de preºedintele Cristian Agalopol ºi
directorul general Adriana Tãnãsoiu,
dupã cum susþin surse din piaþã.

Cristian Agalopol respinge, însã,
zvonurile cã ar exista neînþelegeri
între cele douã instituþii. Domnia sa
ne-a spus: “Am cãzut de acord cu

BVB sã convocãm aceastã Adunare
Generalã, date fiind proiectele de
importanþã strategicã în derulare
pentru care avem nevoie de rezoluþii.
Nu am sesizat o breºã de comuni-
care, din punctul acesta de vedere.
Existã, ca în orice instituþii mature,
opinii diferite, dar ele sunt construc-
tive ºi de naturã sã ajute piaþa”.

În schimb, la finalul lunii trecute,
Ludwik Sobolewski a lãsat de înþe-
les cã are unele nemulþumiri legate
de Depozitarul Central.

“Au existat niºte probleme în pri-
vinþa guvernanþei întregului grup,

inclusiv Depozitarul Central, ºi ar
trebui sã fie rezolvate”, ne-a spus
domnia sa, în cadrul unui interviu, de
la finalul lunii februarie.

Un subiect fierbinte este noul
sistem IT al Depozitarului, pentru
care instituþia ar fi fãcut deja o selec-
þie de oferte a providerilor. Se pare cã
reprezentanþii DC ar fi vrut sã con-
tracteze serviciile unui provider IT
apropiat de London Stock Exchan-
ge. Pe ultima sutã de metri însã, Lud-
wik Sobolewski ar fi cerut ca Depozi-
tarul sã solicite o ofertã ºi provideru-
lui OMX-Nasdaq, susþin unele voci

din piaþã. O altã variantã ar fi fost dez-
voltarea unui sistem “in-house”.

Întrebat dacã este adevãrat cã a su-
gerat ca un provider sã fie inclus în
procesul de selecþie, pe lista Depozita-
rului, Ludwik Sobolewski ne-a spus:
“Acest proces (n.r. de selecþie) este
destul de avansat, în acest moment, ºi
ar putea sã nu fie optim sã comentãm
public asupra stadiului în care ne
aflãm ºi mai ales asupra participanþi-
lor ºi stakeholderilor la proces”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

ACHIZIÞIA UCR S-A FINALIZAT

RCS-RDS a preluat sediul Digi24
pentru 1,3 milioane de euro

Compania RCS-RDS a finali-
zat tranzacþia de preluare a
UCR Bucureºti (simbol

UCRI pe piaþa Rasdaq), fosta fabri-
cã de încãlþãminte, care îi gãzduia
televiziunea de ºtiri, Digi24.

RCS-RDS a preluat 93,6% din ca-
pitalul social al UCR contra sumei
de 6,1 milioane de lei (1,3 milioane
de euro), potrivit unor surse apropia-
te situaþiei.

La începutul anului, compania
de cablu a fãcut o ofertã prelimina-
rã de preluare a UCR, oferind 25 de
lei pe acþiune, în condiþiile în care,
înainte de oferta preliminarã a
RCS-RDS, preþul acþiunilor UCR
pe bursã a fost de 0,5 lei/unitate, în

octombrie 2013.
Conform documentului de ofertã

preliminarã, “schimbarea obiectului
de activitate poate avea efecte bene-
fice, atât asupra companiei, cât ºi
asupra angajaþilor, dacã aceºtia vor fi
reconvertiþi/reangajaþi”.

Totodatã, “preluarea nu va avea
un impact social zonal, deoarece SC
UCR SA are un numãr de patru an-
gajaþi”, se mai specificã în actele pu-
blicate. De asemenea, în document
se mai stipuleazã faptul cã reconver-
sia profesionalã a unora dintre actua-
lii salariaþi este posibilã, dar nu este
garantatã.

VLAD PÎRVU

Citiþi, în pagina 5, articolul
„Dobra, Alro: «Avem pierderi
de 15.000 de dolari pe orã»”.

SCANDALUL FRAUDEI DE LA HARINVEST

ASF ar putea amenda astãzi BCR,
Depozitarul Central ºi SSIF Broker

Consiliul Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) va analiza
astãzi rapoartele finale în cazul frau-
dei de la Harinvest, pentru BCR, De-
pozitarul Central (DC) ºi SSIF Bro-
ker, care ar putea cuprinde propuneri
de amenzi ºi sesizare a organelor de
cercetare. Mircea Ursache, vice-
preºedintele ASF pentru piaþa de ca-
pital, ne-a spus luni cã boardul insti-
tuþiei va discuta astãzi rapoartele
menþionate. Domnia sa nu a dorit sã
ne precizeze care sunt propunerile

sectorului pe care îl conduce.
BCR este singura entitate care a luat

mãsuri interne, în urma declanºãrii
scandalului “Harinvest”, concediind
un angajat. Potrivit unor surse, banca
i-ar fi fãcut plângere penalã angajatu-
lui, respectiv traderul Dan Deak.

BCR ºi SSIF broker sunt interme-
diarii care ar fi rãspuns vânzãrilor
forþate iniþiate de Harinvest.

MARIA PELTAN

(continuare în pagina 6)


