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APROBATÃ CU SCANDAL

Legea insolvenþei, minge de
ping-pong pe masa politicã
l PNL ºi PDL au anunþat cã vor sesiza Curtea Constituþionalã cu privire la noua legislaþie, care nu
reglementeazã ºi insolvenþa personalã l Simona Miloº, preºedintele INPPI: “Cred cã este un vot politic”

P
roiectul Legii insolvenþei
se aflã din nou în mijlocul
unui scandal politic, fiind
aprobat, ieri, în plenul Ca-

merei Deputaþilor în ciuda dezacor-
dului PNL ºi PDL.

Anul trecut, iniþiativa a fost pro-
movatã prin Ordonanþã de Urgenþã,
dupã care a fost declaratã neconstitu-
þionalã, în urma sesizãrii fãcute de
Avocatul Poporului.

PNL ºi PDL nu sunt de acord cu
noua lege, anunþând cã o vor ataca la
Curtea Constituþionalã.

Reprezentanþii Partidului Naþio-
nal Liberal au menþionat, într-un co-
municat, cã solicitarea deputaþilor li-
berali de retrimitere a proiectului le-
gislativ la Comisia juridicã, de disci-
plinã ºi imunitãþi a fost respinsã de
majoritatea parlamentarã.

Parlamentarii PNL susþin cã noua
Lege în domeniu ar fi trebuit sã con-
þinã ºi prevederi referitoare la insol-
venþa persoanelor fizice, aceastã
procedurã reprezentând “un element
important ºi necesar pentru dinami-
zarea economiei româneºti”.

“Partidul Naþional Liberal consi-
derã cã, prin adoptarea Legii privind
procedurile de prevenire a insolvenþei
ºi de insolvenþã fãrã includerea

prevederilor pentru persoanele fizice,
se perpetueazã un dublu standard
împotriva cãruia liberalii vor lupta în
continuare”, aratã reprezentanþiiPNL.

Aceºtia subliniazã cã actul norma-
tiv încalcã dreptul la apãrare al cetã-
þenilor, “românii fiind obligaþi sã
plãteascã la Buletinul Procedurilor
de Insolvenþã pentru a afla cã sunt
parte într-o procedurã judiciarã ºi
pentru a putea ataca în instanþã even-
tualele hotãrâri judecãtoreºti pe care

le considerã netemeinice”.
Simona Miloº, preºedintele Insti-

tutului Naþional de Pregãtire a Prac-
ticienilor în Insolvenþã (INPPI), con-
siderã cã votul acordat ieri acestui
proiect a fost unul politic, întrucât
parlamentarii PNL au participat la
discuþii în timpul dezbaterilor pe
marginea iniþiativei privind Legea
insolvenþei.

Reprezentanþii PDL, PNL ºi
PPDD au criticat graba cu care acest

proiect de lege a fost adoptat în ple-
nul Camerei Deputaþilor, în timp ce
doamna Miloº apreciazã cã procedu-
ra a fost una normalã, lucrându-se
într-un ritm alert.

Deputaþii PDL nu au votat proiec-
tul, pãrãsind sala de plen în timpul
dezbaterilor de ieri. Ministrul Justi-
þiei, Robert Cazanciuc, a declarat cã
proiectul de lege supus adoptãrii “pro-
pune de fapt un Cod al insolvenþei”,
punând alãturi toate reglementãrile ce
guverneazã mecanismele de insolvenþã
adresate ordonatorilor economici.

El a arãtat cã obiectivele proiectu-
lui de lege sunt îmbunãtãþirea cadru-
lui legislativ ºi eficientizarea proce-
durii insolvenþei, iniþiativa fiind “un
important pas înainte” în sprijinul
mediului de afaceri ºi propunând so-
luþii de prevenire a abuzurilor.

Premierul Victor Ponta este de pã-
rere cã noua Lege a insolvenþei tre-
buie sã permitã firmelor sã se re-
structureze ºi sã îºi plãteascã datorii-
le pentru a se relansa, dar ºi sã-i com-
batã pe “bãieþii deºtepþi care au înþe-
les cã mai bine cumperi televiziuni ºi
politicieni decât sã plãteºti taxe”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

DUPÃ CE L-A FÃCUT CORUPT,

Bãsescu sugereazã
implicarea lui
Ponta într-o crimã

La scurt timp dupã ce a decla-
rat cã avem un premier pro-
fund corupt, preºedintele

Traian Bãsescu a sugerat, asearã, cã
primul ministru Victor Ponta ar fi
implicat într-o crimã.

ªeful statului a declarat, contra-
carând acuzaþiile care i se aduc fami-
liei sale în achiziþia unei suprafeþe
agricole importante din comuna
Nana: „O altã inovaþie a lui Ponta
este legatã de spãlare de bani, dupã
mintea lui de procuror ratat, cã nu a
fãcut nicio ispravã ca procuror, doar
o mai fi ascuns vreo reclamaþie, pe
ici pe colo, cã nu am auzit de vreun
dosar important fãcut de procurorul
Victor Viorel Ponta la Parchetul Ge-
neral. Singurul element de care îmi
aduc aminte legat de procurorul
Ponta a fost declaraþia mamei procu-
rorului Panait, cã Ponta a fost ulti-
mul care l-a vãzut în viaþã, în rest, nu

îmi aduc aminte de nimic remarcabil
legat de Ponta”.

Procurorul Cristian Panait a dece-
dat în 2002, la vârsta de 29 de ani,
dupã ce a cãzut de la fereastra aparta-
mentului în care locuia în Capitalã.
La vremea respectivã, au existat
suspiciuni cã Victor Ponta ar avea le-
gãturã cu moartea procurorului Pa-
nait, care investiga un scandal de co-
rupþie în care erau implicaþi oameni
din anturajul premierului de atunci,
Adrian Nãstase.

Cãderea procurorului Panait de la
etaj s-a întâmplat la scurt timp dupã
ce a fost vizitat de Victor Ponta, cu
care ar fi avut un conflict din cauza
viziunilor opuse în privinþa dosarului.

Iniþial, a fost deschis un dosar con-
form cãruia procurorul Victor Ponta
era suspectat de asasinarea colegului
sãu, dar apoi a fost avansatã versiu-
nea oficialã conform cãreia procuro-

rul s-ar fi sinucis, potrivit relatãrilor
din presa vremii.

În vara anului 2012, ziarul german
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” a
intervievat-o pe Ela Simona Fica,
jurnalist care susþine cã l-a cunoscut
personal pe procurorul Cristian Pa-
nait, care a investigat cazul ºi care
afirmã cã Victor Ponta a fost inte-
resat de înlãturarea procurorului
Cristian Panait ºi cã, ulterior, a fost
rãsplãtit de PSD.

În interviul acordat publicaþiei
germane, jurnalista afirmã cã la au-
topsie au fost gãsite urme de droguri
în corpul lui Cristian Panait ºi cã pro-
curorul care investigat decesul lui
Panait a fost lovit mortal de o
maºinã, autorul accidentului nefiind
prins niciodatã. (A.Z.)

RENUNÞÃ SAU NU STATUL LA
PRODUCÞIA DE APÃ GREA?

Restructurarea RAAN,
supusã atenþiei CSAT
l Surse: “Costurile de producþie a apei grele pentru
centrala nuclearã de la Cernavodã, triplate artificial,
pentru cãpuºele politice” l Georgicã Cornu ar fi
unul dintre beneficiari

Soarta Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN), de im-
portanþã strategicã, ar putea fi decisã
în Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii (CSAT), în cazul în care se va
da curs solicitãrii, în acest sens, fãcu-
te de Ministrul dele-
gat pentru Energie,
Rãzvan Nicolescu.

RAAN produce apa grea necesarã
funcþionãrii centralei nucleare de la
Cernavodã.

Dacã ajunge pe agenda CSAT,
discuþiile se vor concentra, cel mai
probabil, pe modul în care producþia
de apã grea a fost suprataxatã în be-
neficiul clientelei politice.

Ministrul delegat pentru Energie,
Rãzvan Nicolescu, a anunþat, ieri, cã
va transmite, în regim de urgenþã,

premierului Victor Ponta ºi Vice-
prim-ministrului ºi ministrului Afa-
cerilor Interne, Gabriel Oprea, o in-
formare privind activitatea RAAN ºi
solicitã ca soarta companiei sã fie
analizatã ºi în CSAT.

“Aceastã informare
va cuprinde un set de
mãsuri care vizeazã

eficientizarea, restructurarea ºi vii-
torul acestei societãþi, cu sugestia de
a le supune mai departe atenþiei
CSAT, þinând cont de componenta
strategicã ºi de securitate pe care o
are aceastã regie autonomã”, a subli-
niat ministrul, într-o conferinþã.

ANA ZIDARU,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 11)

Moneda Ucrainei a câºtigat
5% într-o singurã zi
l Banca centralã de la Kiev adoptã cea mai mare
creºtere a dobânzii cheie din 1998 l Analiºtii spun
cã, pe termen lung, pieþele vor fi atente la capacitatea
Ucrainei de refinanþare a datoriei sale

Grivna a înregistrat, ieri, cea
mai mare creºtere din ulti-
mele ºase sãptãmâni, rapor-

tat la dolar, dupã ce banca centralã
de la Kiev a decis cea mai importan-
tã majorare a dobânzii din 1998, ca
sã punã capãt declinului monedei
ucrainene.

Grivna a urcat cu 5,4% la ora
14.30, pe piaþa din Kiev, ajungând
la 12,05 unitãþi/dolar. Avansul a fost
cel mai important din 4 martie ºi a

redus declinul din acest an al mone-
dei la 32%.

Banca centralã a Ucrainei a
crescut, luni noaptea, rata dobânzii
de referinþã pentru prima datã în ul-
timele opt luni, încercând astfel sã
susþinã moneda þãrii ºi sã limiteze
inflaþia, în contextul agravãrii crizei
politice din þarã.

ALINA VASIESCU
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Portugalia va tãia
cheltuielile bugetare
cu 1,4 miliarde euro
în 2015

Guvernul Portugaliei a anunþat,
ieri, mãsuri de reducere a cheltuieli-
lor publice de 1,4 miliarde euro, anul
viitor, în vederea micºorãrii deficitu-
lui bugetar, promiþând sã nu recurgã
la majorãri de taxe sau la tãieri de
pensii ºi salarii.

Ministrul de finanþe de la Lisabo-
na, Maria Luis Albuquerque, a de-
clarat cã marea parte a reducerilor de
cheltuieli priveºte ministerele de
resort.

Portugalia trebuie sã-ºi reducã de-
ficitul bugetar la 4% din PIB anul
acesta, de la 4,9% din PIB în 2013.
Pentru 2015, deficitul bugetar al þãrii
este prevãzut la 2,5% din PIB.

“Monte dei Paschi”
ia în calcul o sumã mai
mare pentru majorarea
de capital

“Banca Monte dei Paschi di Sie-
na” SpA, a treia mare bancã din Ita-
lia, ia în calcul sã lanseze o majorare
de capital superioarã celei planifica-
te iniþial, de 3 miliarde euro, astfel
încât sã poatã plãti ajutorul de stat
anul acesta, dar ºi sã treacã testul pri-
vind calitatea activelor, care va fi
derulat de Banca Centralã
Europeanã.

Conform agenþiei italiene de ºtiri
ANSA, banca ia în considerare sã
atragã de la investitori pânã la 5 mi-
liarde euro, faþã de 3 miliarde euro,
cât plãnuia iniþial.

V.R.

Dividendele,
tot mai rare la SIF-uri
l Conform aºteptãrilor, SIF Banat Criºana ºi
SIF Muntenia þin pentru ele profiturilel SIF Moldova
distribuie 37,7% din câºtig

SIF1 Banat Criºana ºi prietena
sa, SIF4 Muntenia, nu vor
acorda dividende, în acest an,

potrivit deciziilor luate, ieri, în adu-
nãrile generale. Acest lucru nu este
deloc de mirare, întrucât SIF1 a
obiºnuit, încã de anul trecut, cu poli-
tica de dividende “zero”, iar SIF4 a
intrat în sfera sa de influenþã dupã ce
SIF1 a preluat pachetul de control la
SAI Muntenia Invest. În plus, SIF1
a cumpãrat 4,99% din SIF4, dupã ce
SIF-urile au primit permisiunea sã
se cumpere între ele, în februarie.

SIF2 Moldova va aloca pentru di-
vidende 37,7% din profitul înregistrat
anul trecut, dupã ce acþionarii au ales
varianta dividendului mai mic, de
0,066 lei, dintre cele propuse.

Profitul de 80,14 milioane
lei al SIF1 - pentru investiþii

Potrivit deciziei acþionarilor, pro-
fitul net înregistrat de SIF1 anul tre-
cut, în sumã de 80.143.950 lei, va fi
repartizat cãtre alte rezerve, pentru
surse proprii de finanþare utilizabile

în viitor. Decizia a fost luatã cu o
majoritate de 82,21% din drepturile
de vot.

“Politica SIF1 este oarecum
aºteptatã, în condiþiile în care au
anunþat, de anul trecut, cã nu doresc
sã ofere dividende”, ne-a declarat
Florin Dolea, director executiv la
“Pioneer Asset Management”.

Domnia sa adaugã: “Este destul
de greu de spus dacã aceastã politicã
a SIF1 este una bunã, în condiþiile în
care lucrurile în cadrul societãþii nu
sunt, din pãcate, foarte transparente.
Se presupune cã, în momentul în
care nu acorzi dividende, ar trebui
mãcar ca preþul acþiunii sã creascã,
ori nici mãcar asta nu s-a întamplat la
SIF Banat”.

Adrian Simionescu, director ge-
neral la “Vienna Investment
Trust” este de pãrere cã, prin poli-
tica de dividende zero, conduce-
rea SIF1 a adus creºteri consisten-
te la activul net.

ADRIAN DRÃGHICI
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Uniunea bancarã, mai
aproape, dar mai complicatã

Parlamentul European (PE) a
adoptat, ieri, trei mãsuri al cã-
ror scop este sã faciliteze cre-

area uniunii bancare, anunþã repre-
zentanþii instituþiei. Totuºi, victoria
invocatã în urma obþinerii unor con-
cesii din partea miniºtrilor de finan-
þe ai statelor membre riscã sã fie
umbritã de menþiuni care ar putea sã
complice ºi mai mult proiectul.

Prevederile se referã la restructu-
rarea ºi închiderea bãncilor cu pro-

bleme, precum ºi la sistemul de ga-
rantare a depozitelor sub 100.000
euro, conform PE.

“Actualizarea schemei de garan-
tare a depozitelor va obliga statele
membre sã creeze propriile lor sche-
me finanþate de bãnci pentru a ram-
bursa depozitele garantate (maxi-
mum 100.000 euro), atunci când o
bancã aflatã în crizã nu o poate face
ea însãºi. Astfel, se asigurã faptul cã
nu contribuabilii vor fi obligaþi sã su-
porte costurile de garantare a unor
astfel de depozite”, se afirmã în co-
municatul Parlamentului European.

Þãrile din Uniunea Europeanã
(UE) au, în prezent, scheme de ga-

rantare a depozitelor bancare, pentru
anumite categorii de deponenþi, în li-
mita a 100.000 euro.

Capacitatea acestor mecanisme sã
restituie sumele garantate este, însã,
foarte scãzutã.

Fondul de Garantare a Depozitelor
în Sistemul Bancar (FGDB) se lãuda,
în luna mai a anului trecut, cã are unul
dintre cele mai mari procente din UE
de acoperire a depozitelor bancare
garantate, deºi arãta cã raportul dintre
totalul resurselor sale ºi depozitele
garantate este de doar 2,2%.

ALEXANDRU SÂRBU
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COMPANII

Citiþi, în pagina 3, articolul
"Atacuri la persoanã,

în valuri, la vârful scenei politice".


