
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 17250

GRAM AUR = 133,7350 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6475 RON EURO = 4,4029 RON DOLAR = 3,4257 RON

n Moþiunea ACL a fost respinsã PAGINA 3

n Alexandru Caravaniez: “Vom lansa pe
piaþa autohtonã diamante de investiþie
sub propria noastrã marcã”

PAGINA 4

n „Specula” cu energie,
redusã de
tranzacþionarea
transparentã

PAGINA 2

n Bursa de Valori
Bucureºti a lansat un
nou indice: BET Total
Return

PAGINA 5

Marþi, 23 septembrie 2014, nr. 178 (5271), anul XXIV 16 pagini2 lei

SIF Oltenia a cerut suspendarea
finanþãrii mall-ului “Veranda”,
prin “Nord”
l SIF 5 aminteºte cã “Nord” a aportat un teren la capitalul “Floreasca
Development” de 500.000 de dolari, care a fost vândut de cinci ori mai
scump, în termen de o lunã

SIF5 Oltenia a mai fãcut un
demers ca sã se asigure cã
mall-ul “Veranda”, dezvol-

tat de omul de afaceri Florin Pogo-
naru, pe terenul “Prodplast Imobi-
l iare”, nu va fi f inanþat pr in
“Nord” SA.

Dupã ce a cerut, în instanþã, anula-
rea deciziilor AGAde la “Nord” SA,
din 18 august, SIF5 a solicitat o
ordonanþã preºedinþialã de suspen-
dare a hotãrârilor respective, pânã la
pronunþarea pe fond, potrivit unui
raport transmis Bursei de Valori Bu-
cureºti (BVB), vineri.

Adunarea Generalã a Acþionari-
lor “Nord” SA a aprobat, pe 18 au-
gust, o majorare de capital de 11
milioane de lei ºi vânzãri de active
financiare de pânã la 6 milioane de

lei ca sã finanþeze majorarea de ca-
pital la “Prodplast Imobiliare”,
prin care dezvoltatorul imobiliar
doreºte sã con-
struiascã centrul
comercial “Ve-
randa”.

S o c i e t a t e a
“Nord” SA, con-
trolatã indirect
de omul de afa-
ceri Florin Pogo-
naru, în propor-
þie de 68,55%,
va participa la majorarea capita-
lului social al dezvoltatorului
imobiliar ºi/sau la finanþarea
proiectul Veranda prin orice mij-
loace legale, cu o sumã de pânã la
17 milioane de lei, conform deci-

ziei Adunãrii Generale.
SIF Oltenia susþine cã “Nord” SA

nu a respectat prevederile legale de
publicare a convo-
catorului Adunãrii
Generale, dupã ce
acþionarul “Victoria
Art &Business
Center”, controlat
de Georgiana Pogo-
naru, a cerut com-
pletarea ordinii de
zi. În plus, SIF5 a
susþinut în cererea

cãtre instanþã cã deciziile AGAau fost
luate cu abuz de majoritate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Mario Draghi: Sunt necesare
reforme structurale curajoase
pentru stimularea investiþiilor
l “Nicio mãsurã de politicã monetarã ºi niciun
stimulent fiscal nu vor avea efecte semnificative
în absenþa reformelor structurale”, spune
preºedintele BCE

Preºedintele Bãncii Centrale
Europene (BCE), Mario Dra-
ghi, ºi-a reînnoit, ieri, pledoa-

ria potrivit cãreia guvernele trebuie
sã aplice mai multe reforme structu-
rale ca sã sprijine economia zonei
euro.

“ R e f o r me l e
structurale cura-
joase ºi sporirea competitivitãþii
sectorului corporativ sunt esenþiale
pentru îmbunãtãþirea mediului de
afaceri”, a spus Draghi, în faþa Co-
misiei pentru afaceri economice ºi
monetare din Parlamentul European.
Oficialul BCE a menþionat: “Acest
lucru ar stimula investiþiile atât de
necesare ºi ar crea o cerere mai mare
pentru creditare. Astfel, reformele
structurale ar completa în mod cru-

cial orientarea politicii monetare
acomodative a BCE ºi ar da o putere
sporitã transmiterii eficiente a ace-
stei politici”.

Draghi a subliniat cã “nicio mã-
surã de politicã monetarã ºi, de ase-

menea, niciun
stimulent fiscal
nu pot avea,

vreodatã, un efect semnificativ în
absenþa reformelor structurale”.

Preºedintele BCE vrea ca stimu-
lentele de politicã monetarã sã fie
însoþite de stimulente fiscale ºi refor-
me structurale care sã susþinã econo-
mia uniunii monetare, care se con-
fruntã cu stagnare, inflaþie slabã ºi
ºomaj mare persistent. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

ªEFUL SPIONILOR ROMÂNI DIN STRÃINÃTATE

Teodor Meleºcanu
vine spre Cotroceni, din stânga

P
artidul Dreptãþii Sociale
(PDS) a anunþat ieri Biroul
Electoral Central (BEC) cã va
depune, în aceastã dimineaþã,

candidatura lui Teodor Meleºcanu
pentru alegerile prezidenþiale, potrivit
purtãtorului de cuvânt al BEC, Marian
Muhuleþ. Teodor Meleºcanu, fost
membru PNL, ºi-a manifestat intenþia
sã intre în lupta pentru alegerile prezi-
denþiale, la finalul sãptãmânii trecute,
dând de înþeles cã va intra în cursã dacã
va reuºi sã strângã cele 200.000 de
semnãturi necesare.

Avocaþii susþin cã strângerea de

semnãturi în timp ce Teodor
Meleºcanu era în funcþia de director
SIE (Serviciul de Informaþii Exter-
ne) - de unde a demisionat ieri - ar fi
fost o ilegalitate ºi o încãlcare gravã
a competiþiei electorale.

Colonelul Mircea Dogaru, ºeful re-
zerviºtilor militari, a lãmurit ieri situa-
þia pe toate canalele media, afirmând
cã Teodor Meleºcanu este un candidat
atipic la Preºedinþie, întrucât nu a cerut
nimãnui sã strângã semnãturi, ci a ac-
ceptat un demers venit din rândurile
societãþii civile. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

JURNALISM SAU MANIPULARE?

Interesele serviciilor
în activitatea lui
Robert Turcescu!
Autodenunþul fãcut de

jurnalistul Robert
Turcescu a eclipsat

pentru câteva ore toate su-
biectele politice, economice
sau mondene. În direct, la
postul B1 TV, Turcescu a
confirmat autenticitatea do-
cumentelor postate pe blogul
sãu prin care a mãrturisit cã a
fost ofiþer-acoperit. Din acea-
stã perspectivã, activitatea sa
jurnalisticã din ultimul dece-
niu poate fi privitã într-o cu
totul altã luminã, existând
întrebarea legitimã: ”ce jo-
curi ale serviciilor a fãcut jurnali-
stul Robert Turcescu?”. Cum nu
existã, încã, o confirmare sau infir-
mare oficialã a spuselor omului de
televiziune, pânã la ”noi ordine”
Turcescu trebuie crezut pe cuvânt.
Existã ºi posibilitatea ca dupã
închiderea acestei ediþii toatã pove-
stea sã fie aruncatã în aer chiar de
autor, au mai existat glume nesãra-
te, dar chiar ºi aºa meritã sã facem o
scurtã recapitulare a activitãþii de
presã a lui Robert Turcescu, pri-
vind-o ca pe munca unui ”agent de
influenþã”.

Înainte de a parcurge câteva
dintre subiectele lansate pe piaþã
de Turcescu, trebuie menþionatã
ultima ieºire (n.r. ultima pânã ieri
dupã-amiazã) în spaþiul public a
jurnalistului, la postul B1 TV, de
fapt un scurt monolog uºor con-

fuz: ”Nu sunt niºte aºa-zise docu-
mente. Eu le-am pus astãzi pe blo-
gul personal. E o mãrturisire pu-
blicã. În ceea ce priveºte docu-
mentele, sunt dispus, oricând voi
fi chemat de judecãtori, sã spun
adevãrul despre ceea ce ºtiu eu de-
spre aceste lucruri. Nu sunt posta-
te de altcineva. Sunt lucruri pe
care mi le asum: eu le-am urcat pe
blog, eu am scris lucrurile acelea.
Sunt documente reale. Anunþ un
singur lucru care e foarte impor-
tant pentru mine: nu am trãit o eli-
berare mai mare, o sãrbãtoare mai
mare, nu am auzit lucruri mai fru-
moase în sufletul meu decât astãzi
dupã ce m-am eliberat de povara
asta.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 2)

Celebrul MTO ºi controversata reducere a CAS
ne costã 10 miliarde lei
l Riscãm penalitãþi de pânã la 0,1% din PIB dacã nu ne îndeplinim
obiectivul bugetar pe termen mediu

Celebrul MTO (Medium
Term Objective sau Obiec-
tivul bugetar pe termen me-

diu), care l-a pus în dificultate pe
Victor Ponta, în urmã cu câteva
luni, când preºedintele l-a întrebat
cum va “acoperi” aceastã obligaþie
asumatã de noi în faþa UE, se apro-
pie cu paºi repezi de termen.

Pânã anul viitor, România va trebui
sã atingã un deficit structural de 1%,
obligaþie asumatã de fiecare stat mem-
bru UE. Aºa s-ar traduce, pe scurt,

“MTO-ul” de care premierul nostru pã-
reacãnicin-ar fi auzitpânãnuafost luat
la întrebãri pe subiect de ºeful statului.

Concret, pânã în 2015, þara noastrã
are nevoie de circa 10 miliarde lei
pentru îndeplinirea obiectivului bu-
getar pe termen mediu (MTO) ºi
pentru acoperirea deficitului care va
fi produs de reducerea CAS cu 5
puncte procentuale, dupã cum ne-a
spus economistul Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal.

Domnia sa ne-a explicat cã înde-

plinirea MTO presupune atingerea
unui deficit structural de 1%, în 2015,
ceea ce înseamnã un deficit bugetar
de 1,4%. Ionuþ Dumitru ne-a preci-
zat: “Pentru a respecta obiectivul bu-
getar pe termen mediu asumat în faþa
organismelor internaþionale trebuie
sã atingem þinta de deficit structural
de 1%, care s-ar realiza dacã econo-
mia ar avea PIB-ul la potenþial.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Economistul ºef
al BCE vrea un
loc unic în FMI
pentru zona euro

Uniunea monetarã (zona euro) ar
trebui sã aibã un singur reprezentant
în board-ul Fondului Monetar Inter-
naþional (FMI), considerã Peter
Praet, economist-ºef al Bãncii Cen-
trale Europene (BCE).

Oficialul BCE declarã: “Ar fi mult
mai bine sã vorbim cu o singurã voce
decât cu ceea ce avem astãzi, aºa cã
eu, personal, sunt în favoarea unui
singur reprezentant al zonei euro în
cadrul FMI”.

Afirmaþiile lui Peter Praet vin
într-un moment în care Uniunea
Europeanã se pregãteºte sã-ºi redu-
cã prezenþa în cadrul Fondului, ca
parte a reformei în baza cãreia þãri-
le emergente, precum China, Bra-
zilia ºi India, devin mai vocale în
board-ul instituþiei creditoare in-
ternaþionale.

Board-ul este responsabil cu su-
pravegherea operaþiunilor zilnice ale
FMI ºi cu aprobarea creditelor pe
care le acordã Fondul þãrilor cu pro-
bleme financiare.

Reducerea prezenþei europene în
FMI a fost aprobatã în anul 2010, iar
ideea ca þãrile din zona euro sã aibã
un singur loc (comun) în conducerea
Fondului s-ar putea lovi de opoziþia
unor þãri majore din Europa, precum
Germania sau Franþa, care nu vor
dori sã-ºi piardã influenþa în organi-
zaþia internaþionalã.

V.R.

INTERNATIONAL

Parlamentul lasã ofiþerul acoperit
sã rãmânã acoperit

Nestingherit, ofiþerul acoperit
candideazã la preºedinþie,
cãci Parlamentul a refuzat

sa înfiinþeze vreo comisie de anche-
tã, cum propusese Alianþa Creºtin
Liberalã (ACL), în urma suspiciuni-
lor semãnate de Traian Bãsescu cã
printre candidaþii la Cotroceni s-ar
afla un spion în solda serviciilor.

Organismul parlamentar care a
respins înfiinþarea comisiei este Bi-
roul Permanent al Camerei Deputa-
þilor, în componenþa cãruia intrã
ºase deputaþi PSD, patru deputaþi
ACL, câte un reprezentant al
UDMR, PP-DD ºi un reprezentant

din partea minoritãþilor naþionale.
„Nu este momentul pentru o astfel

de comisie”, a afirmat Valeriu Zgo-
nea, preºedintele Camerei Deputaþi-

lor ºi, totodatã, preºedintele Biroului
Permanent, conform presei centrale,
explicând: „Nu ºi-ar avea rostul pen-
tru cã oricum legea nu permite audie-

rea lui Traian Bãsescu, de o eventualã
comisie de anchetã parlamentarã”.

Deputatul PDL, Gheorghe Ialo-
miþianu ne-a declarat: „Înfiinþarea
unei comisii de anchetã privind
existenþa unui ofiþer acoperit era o
variantã menitã sã rezolve în mod
transparent problema la care a fãcut
trimitere Traian Bãsescu. Dacã de-
mersul ACL a fost omorât în faºã de
cãtre cei de la putere, atunci înseam-
nã cã aceºtia au ceva de ascuns”.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 3)

Întrebat, în iulie, de presedintele Traian Bãsescu, în cadrul întâlnirii
de la Cotroceni pe tema reducerii CAS, cum va proceda cu MTO,
premierul Victor Ponta a rãspuns: “O sã lucrãm la toate”.

Teodor Meleºcanu a fost director al Serviciului de Informaþii
Externe, numit de Parlamentul României, la 28 februarie 2012.

Tudor Ciurezu


