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Preºedintele Corporate
Commercial Bank,
reþinut pentru
deturnare de fonduri

Preºedintele director executiv al
bãncii bulgare Corporate Commercial
Bank (CCB), Orlin Rusev ºi alþi trei
angajaþi ai instituþiei au fost reþinuþi,
vineri, fiind suspectaþi pentru deturna-
re de fonduri, în legãturã cu dispariþia
din bancã a unor sume de bani de ordi-
nul milioanelor de leva, relateazã No-
vinite, citatã de Mediafax.

Asearã, la închiderea ediþiei, Hri-
sto Botev, avocatul contabilului ºef
al CCB, a declarat cã procuratura din
Sofia ar fi modificat acuzaþiile împo-
triva celor patru.

Conform informaþiilor apãrute an-
terior, banii ar fi fost scoºi din bancã
în saci ºi înmânaþi unei persoane care
acþiona în numele acþionarului majo-
ritar al CCB, Þvetan Vasilev, urmãrit
ºi el de procuraturã. Rusev ar fi apro-
bat personal retragerea de fonduri.
ªeful trezoreriei Margarita Petrova a
fost, la rândul ei, reþinutã vineri ºi
acuzatã de deturnarea “unei sume
foarte mari de bani”. Alte douã per-
soane urmãrite în acest caz sunt con-
tabilul ºef al bãncii ºi subalternul sãu.

Procuratura urma sã cearã, ieri,
arestarea lui Rusev ºi Petrova, acu-
zaþi de complicitate.

Þvetan Vasilev, care se aflã la Vie-
na din luna iunie, a declarat pentru
un post de televiziune cã nu se
ascunde ºi cã va reveni în Bulgaria în
urmãtoarele câteva zile. Pilotul avio-
nului cu care Vasiliev a pãrãsit Bul-
garia luna trecutã, Stefan Stefanov, a
spus cã nu au fost transportaþi bani la
bordul aeronavei. Se pare cã Vasilev
ar fi retras 206 milioane leva (103
milioane euro) din CCB. (F.A.)

Citiþi detalii în pagina 16

CRISTIAN GODINAC, FRJ MEDIASIND:

“CEDO n-a lãsat Germania sã punã
botniþã presei”
l CEDO a arãtat cã decizia nemþilor sã dea în judecatã ziarul Bild pentru
defãimarea lui Gerhard Schroeder încalcã libertatea de exprimare a presei

Dupã ce Germania a dat în
judecatã cotidianul Bild
pentru defãimarea fostului

cancelar Gerhard Schroeder, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului
(CEDO) a precizat, joi, cã ziarul nu
ºi-a depãºit atribuþiile ºi a condam-
nat decizia nemþilor pentru încãlca-
rea libertãþii de exprimare a presei,
potrivit AFP.

Bild a fãcut cercetãri referitoare la
circumstanþele numirii lui Schroeder
în fruntea unui consorþiu germa-
no-rus în domeniul gazelor (NEGP),
în 2005.

Cristian Godinac, preºedintele
Federaþiei Române a Jurnaliºtilor
MediaSind, ne-a declarat cã politi-
cienii încearcã, din ce în ce mai mult,
“sã punã botniþã presei” ºi ne-a pre-
cizat: “Decizia nu este o surprizã,

mai ales dacã ne gândim cã, încã din
7 decembrie 1976, prin hotãrârea
Handyside, CEDO a recunoscut cã
libertatea de exprimare consacratã

de articolul 10 al Convenþiei Euro-
pene a Drepturilor Omului reprezin-
tã unul dintre drepturile fundamen-
tale într-o societate democraticã ba-
zatã pe pluralism, toleranþã ºi spirit
de deschidere”.

Astfel, domnia sa apreciazã cã ho-
tãrârea CEDO privind libertatea de
exprimare nu priveºte numai infor-
maþiile ºi ideile primite în mod favo-
rabil sau considerate ca inofensive
ori infidele, ci ºi pe cele care scanda-
lizeazã, ºocheazã sau neliniºtesc sta-
tul ori o parte a populaþiei. “De fieca-
re datã, în cazul libertãþii de expri-
mare a primat interesul public ºi în
plan secund a cãzut imaginea perso-
nalã, cum a fost ºi cazul Schroeder.

P.B.

(continuare în pagina 3)

Românul – cel mai
muncitor dintre europeni

Muncim cel mai mult din
Europa, conform studiu-
lui realizat de Coe-Rexe-

code, un institut francez de cercetare
în domeniul economic.

Angajaþii români cu normã întrea-
gã au lucrat 2099 de ore, anul trecut,
fiind urmaþi de greci (2010 ore), un-
guri (1969 ore), bulgari (1954 ore) ºi
croaþi (1954 ore). În coada clasa-
mentului se aflã Franþa, cu o evoluþie
descendentã în ultimii
ani (1661 de ore) ºi Fin-
landa (1648 de ore),
urmate de Suedia, Danemarca ºi
Belgia.

În ciuda renumelui de “popor
muncitor”, nemþii se situeazã doar la
mijlocul clasamentului, cu 1847 de
ore petrecute la locul de muncã ºi o
scãdere a evoluþiei în ultimii 4 ani,
astfel cã nu este nedreptate mai mare
ca, tocmai ei, sã râdã de aºa-zisa “pu-
turoºenie” a grecilor, cum au fãcut-o
când a fost vorba ca UE sã sprijine fi-
nanciar Grecia.

Studiul menþioneazã volumul de

ore petrecute efectiv la locul de mun-
cã (fãrã sã ia în calcul orele absentate
de angajaþi pe motive medicale, con-
cedii, greve, navetã) pentru fiecare
stat al UE, din ultimii 4 ani.

Un proverb din bãtrâni spune cã
“cine munceºte câºtigã”. Deºi þara
noastrãeste“muncitoare”, dupãcumo
aratã studiul menþionat mai sus, ea nu
“câºtigã”directproporþional cuefortul
depus. Prin urmare, sunt cel puþin

douã variante: ori uni-
versalitatea proverbelor
este discutabilã, ori pro-

verbele nu sunt adevãrate.
Explicaþia constã însã în a treia

variantã: proasta organizare.
Proasta organizare se manifestã în

primul rând, în administrarea þãrii ºi în
normele legislative. De aici, se propagã
pe fiecareniveldeadministrare,pânã la
cea localã,darºi înproastaadministrare
a fiecãrui domeniu de activitate de la
culturã, la industrie ºi agriculturã.

RALUCA MANGA

(continuare în pagina 3)

PENTRU CA INIÞIATIVA CETÃÞENEASCÃ PRIVIND
MINORITÃÞILE SÃ FIE DEZBÃTUTÃ ÎN PARLAMENT

Kelemen Hunor a ajuns la un compromis
cu Ponta - pãrãseºte Guvernul

P reºedintele UDMR Kele-
men Hunor ºi-a anunþat,
vineri, demisia din funcþii-

le de vicepremier ºi de ministru al
Culturii, acesta fiind compromi-
sul la care a ajuns cu premierul
Victor Ponta pentru ca iniþiativa
cetãþeneascã privind minoritãþile
sã fie dezbãtutã în comisiile parla-
mentare, în toamnã, iar pânã la fi-
nalizarea dezbaterilor România sã
nu trimitã noi documente la Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene
(CJUE).

UDMR va rãmâne, însã, la guver-
nare ºi va propune un candidat pen-
tru alegerile prezidenþiale din no-

iembrie.
“Am strâns mâna. Pentru mine, de

la un om, este importantã, pânã la
proba contrarie, aceastã garanþie, aºa
funcþionez eu”, a spus Kelemen le-
gat de compromisul fãcut cu primul
ministru.

Victor Ponta a precizat cã atât
postul de vicepremier, cât ºi cel de
ministru al culturii rãmân în conti-
nuare la UDMR.

E.O.

(continuare în pagina 13)

Dosarul megacorupþiei
din ministere alimenteazã
lupta politicã

Justiþia ºi-a defilat independenþa
politicã, sub flamura arestãrii
fratelui preºedintelui, însã aglo-

merarea cazurilor la DNA, într-un
moment oportun – înaintea alegeri-
lor prezidenþiale din toamnã – ali-
menteazã lupta politicã.

Dupã arestarea fratelui preºedin-
telui, a devenit greu de afirmat cã
procurorii ar fi aserviþi politic, chiar
premierul Victor Ponta spunând cã
DNA este mult mai independentã
azi, decât în 2012.

Cu toate acestea, existã voci care
spun cã dosarul de corupþie, instru-
mentat de procurori, care vizeazã
contractele pentru licenþe IT ºi con-
tractul cu EADS pentru Securizarea
Frontierei de Stat, va fi folosit în lup-
ta politicã, existând ºanse reduse sã
se concretizeze în arestãri.

Dosarul este spectaculos, nu numai
prin faptul cã vizeazã contracte imen-
se, de peste un miliard de euro, ci ºi
prin numele celebre care se vehicu-
leazã cã vor fi chemate la audieri.

Avocatul Iulian Urban, care ci-
teazã surse anticorupþie, a publicat o
listã cu miniºtrii care urmeazã sã fie
chemaþi la DNA: Primul Ministru
Adrian Nãstase; Ministrul comuni-
caþiilor ºi tehnologiei informaþiei
Adriana Þicãu, secretar de stat; Mi-
nistrul pentru coordonarea Secreta-
riatului General al Guvernului Eu-
gen Bejinariu [PSD]; Ministrul fi-
nanþelor publice - Mihai Nicolae Tã-
nãsescu [PSD]; Prim Ministrul Cãlin
Popescu-Tãriceanu; Ministrul co-
municaþiilor ºi tehnologiei informa-
þiei Karoly Borbely [ UDMR]; Mini-
strul economiei ºi finanþelor - Varu-

jan Vosganian [PNL]; Ministrul co-
municaþiilor ºi tehnologiei informa-
þiei Constantin Teodorescu [PNL],
secretar de stat; Prim-Ministrul
Emil Boc; Ministrul comunicaþiilor
ºi societãþii informaþionale Gabriel
Sandu [ PDL]; Preºedintele Autori-
tãþii Naþionale pentru Reglementa-
rea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Pu-
blice - Cristina Trãilã [PDL]; Mini-
strul administraþiei ºi internelor -
Dan Nica [ PSD]; Ministrul finanþe-
lor publice - Gheorghe Gherghina,
secretar de stat.

Procurorii DNAau precizat cã do-
sarul a fost deschis în urma sesizãrii
Corpului de control al Guvernului,
privind închirierea ºi extinderea de
licenþe pentru ºcoli, pentru care s-au
plãtit aproximativ nouã milioane de
euro.

Acþiunea Corpului de control al
premierului are drept scop sã ampli-
fice imaginea de corupþie din cadrul
opoziþiei, ne-au declarat surse apro-
piate situaþiei. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

STUDIU

ENEL NE PÃRÃSEªTE

Surse: Statul,
interesat de preluarea

Electrica Muntenia Sud
l Prin contractul de privatizare, Enel este obligat sã-i ofere statului român acþiunile scoase la
vânzarel Grupul italian ar curta intens companii din Rusia ºi China ca sã-ºi valorifice activele din
România ºi Slovacia

E
nel este obligat, prin con-
tractul de privatizare al
Electrica Muntenia Sud,
sã-i ofere mai întâi statului

român posibilitatea sã-i cumpere
participaþia în aceastã companie, pe
care grupul italian a scos-o la vânza-
re la finele sãptãmânii trecute.

Surse apropiate situaþiei ne-au de-
clarat: „Contractul de privatizare sti-
puleazã clar acest drept de pre-
empþiune al statului, în calitate de ac-
þionar minoritar semnificativ, în ca-

zul în care Enel doreºte sã-ºi vândã
participaþia majoritarã de la fosta fi-
lialã Muntenia Sud a Electrica SA.
Acum, partenerul de discuþii al Enel
în acest caz este SAPE, societatea
desprinsã din Electrica SAînainte de
recenta listare a grupului, care este
deþinutã în totalitate de stat ºi care a
fost înfiinþatã în scopul administrã-
rii participaþiilor minoritare ale sta-
tului în filialialele privatizate ale
Electrica”.

Conform surselor citate, autoritã-

þile noastre nu au primit, încã, o ofer-
tã din partea Enel, pentru companiile
grupului italian, rezultate în urma re-
structurãrii fostei Electrica Munte-
nia Sud, dar prospecteazã serios po-
sibilitatea reluãrii controlului distri-
buþiei ºi furnizãrii de electricitate în
zona Muntenia Sud.

Sursele noastre afirmã: „Tot con-
form contractului de privatizare
încheiat în 2007, Enel este obligat sã
cumpere participaþia minoritarã a
statului la Electrica Muntenia Sud,

respectând o formulã de calcul bine
stabilitã ºi clarã. Astfel, statul a ce-
rut, în urmã cu mai mult timp, 521
milioane de euro pentru participaþii-
le sale minoritare în companiile Enel
rezultate din reorganizarea filialei
Muntenia Sud, dar tranzacþia cu ita-
lienii nu s-a încheiat pentru cã existã
divergenþe asupra formulei de cal-
cul.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Portugalia dã asigurãri cã “Banca
Espirito Santo” este solvabilã
lMerrill Lynch: “Riscul sistemic al bãncilor
portugheze pentru Europa este limitat”

Banca Centralã a Portugaliei a
încercat, la finele sãptãmânii trecute,
sã calmeze temerile investitorilor
privind situaþia cu care se confruntã
“Banco Espirito Santo” SA (BES), a
doua mare bancã din Portugalia,
anunþând cã aceasta nu are nevoie de
capital suplimentar ca sã facã faþã
pierderilor înregistrate în urma cre-
ditelor acordate altor entitãþi din gru-
pul din care face parte.

Potrivit bãncii centrale de la Lisa-
bona, investitorii “nu au motive sã se
îndoiascã” de securitatea fondurilor,

iar cei care ºi-au depus banii la BES
“nu trebuie sã fie îngrijoraþi”.

La rândul sãu, premierul portu-
ghez Pedro Passos Coelho a dat asi-
gurãri cã “Banco Espirito Santo” nu
are nevoie de sprijinul statului. “Nu
existã niciun motiv pentru ca statul
sã intervinã într-o bancã ce are un ni-
vel solid al capitalului, care poate
face faþã oricãrei situaþii dificile”, a
menþionat oficialul portughez.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)


