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Oare toþi ofiþerii acoperiþi
“Deponentul nu trebuie
sunt aºa penibili ca
transformat în acþionar
Robert Turcescu?
al bãncii”
DESPRE APLICAREA PROCEDURII DE “BAIL-IN”

A

ºa aratã ofiþerii acoperiþi? duºmanului; cine ieºea de la verifiUn locotenent-colonel care (care þinea ore în ºir), era vlãguit
din serviciile de infor- ºi nesigur cã va fi fost validat.
maþii româneºti
Cum a fost verificat Turcescu, moral ºi psihic, de servischeaunã la televizor cã “a
ciul care l-a angajat?
cãutat adânc în sine, ani de
Cum poate sã ajungã la un
zile, pânã sã aibã tãria sã scograd atât de înalt (de la locoteatã la luminã”…
nent-colonel, la general, nu
În spate, nu se aflã nici un
mai sunt decât doi paºi) cineterorist din Statul Islamic, la
MAKE
beregata lui Robert Turcescu
va atât de labil moral ºi intenu-i nici un cuþit, omul e bine-mersi, lectual ca Robert Turcescu: “Eu cu o
astfel de povarã nu mai pot trãi”.
fãrã vânãtãi.
Cum poate sã colapseze, în halul
Povarã?!
Asta numeºte Turcescu “povarã”?!
ãsta, un ofiþer acoperit?
Domnu’!
În comunism (serviciile noastre de
spionaj se aflau în topul mondial),
Din câte ºtiu, sã te angajezi într-un
verificarea periodicã a ofiþerilor nu serviciu de spionaj nu este o oportupornea de la prezumþia de nevinovã- nitate, care ulterior sã devinã “povaþie, ci era într-atât de crudã, încât nu rã”, ci reprezintã un angajament pase deosebea cu nimic de anchetarea triotic, din convingere.

Grevã a funcþionarilor
publici în Grecia
Funcþionarii publici din Grecia
au intrat, ieri, într-o grevã de 24 de
ore din cauza disponibilizãrilor,
forþând ministerele ºi direcþiile
fiscale sã rãmânã închise ºi spitalele
sã funcþioneze doar cu personalul de
urgenþã, relateazã Reuters, potrivit
Agerpres.
La greva organizatã de cel mai
mare sindicat din sectorul public
ADEDY au participat inclusiv
profesori, medici ºi lucrãtori municipali. De asemenea, protestul a afectat
semnificativ transportul public din
Atena.
Guvernul a anunþat cã doreºte sã
reducã numãrul funcþionarilor publici,
pentru diminuarea costurilor, iar sindicatele susþin cã o astfel de decizie
nu va face decât sã sporeascã ºomajul, care este în prezent de 27%.
Afiºând bannere cu mesaje de tipul “Nu concedierilor” sau “UE,
FMI afarã”, zeci de protestatari s-au
adunat în faþa unui tribunal care
urma sã dea verdictul asupra unei
eventuale reangajãri a sute de femei
din serviciul de întreþinere concediate din sectorul public.
“Vom continua sã luptãm ºi sã
protestãm ºi mai mult”, potrivit unui
comunicat al ADEDY, care solicitã
ca toþi angajaþii din sectorul public
concediaþi sã-ºi primeascã postul
înapoi.
Greva a avut loc în contextul în
care premierul Antonis Samaras
efectueazã o vizitã în Germania,
principalul creditor al Greciei, pentru convorbiri cu cancelarul Angela
Merkel.
F.A.

5 948491 340012

05272

Pentru turnãtori, da, poate sã fie
o povarã, deseori sunt ºantajaþi sã
toarne.
Dar, sã-i minþi pe cei din jur - familie, prieteni, colegi, chiar publicul
-, face parte din fiºa de post a ofiþerului sub acoperire; “acoperire” înseamnã disimulare, adicã minciunã.
Relaþia cu Dumnezeu ºi cu poruncile sale ( invocatã de Turcescu,
drept impuls al autodeconspirãrii
sale televizate) este mediatã de patriotism, de convingerea cã astfel îi
serveºti chiar pe aceºtia pe care îi
minþi. Sunt minciuni profesionale,
altfel, spionajul nu ar mai fi posibil.
Este un rol ingrat, nu þi-l poate impune nimeni, nu te poate obliga nimeni
sã devii locotenent-colonel sub acoperire.
Ofiþerii noºtri acoperiþi aratã ca
Robert Turcescu?!
Dacã aºa este, atunci serviciile noastre au atins adâncul penibilului.
Ar trebui sã fim îngrijoraþi.
Serviciile de informaþii sunt indispensabile, nu doar unei victorii
armate, ci însãºi menþinerii sãnãtãþii
organismului social, dezvoltãrii economice, supravieþuirii ca naþiune.
Sã fii ofiþer al serviciilor este,
într-o þarã democraticã, un motiv de
mândrie.
Ar trebui sã fim îngrijoraþi cã, din
motiv de mândrie, la noi, a devenit
un motiv de cãinþã.
(continuare în pagina 3)

l “Ca fost ministru de finanþe, consider cã diminuarea CAS nu este oportunã”
l“Cred cã atâta timp cât proiectul de Cod Fiscal nu este afiºat, conform
legii, pe site-ul Ministerului Finanþelor sau al Secretariatului General al
Guvernului, nu existã”
(Interviu cu Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)
Fostul ministru de finanþe Sebastian
Vlãdescu nu vede în acest moment,
în þara noastrã, un risc vizavi de vreo
bancã pentru care sã se aplice procedura de “bail-in” (n.r. salvarea cu banii creditorilor ºi ai deponenþilor),
pentru cã, la noi, sunt bãnci mici raportat la sectorul bancar european.
Domnia sa ne-a spus într-un interviu
cã nu sesizeazã niciun pericol real pe
termen scurt, în sectorul bancar
românesc, mai ales cã acþiunile bãncilor, în prezent, merg spre consolidare, securizare, nu în direcþia de
asumare de riscuri.
Domnia sa mai susþine cã între deponent ºi acþionar trebuie sã existe o
delimitare clarã ºi cã deponentul nu
trebuie transformat în acþionar:
“Acþionarii trebuie sã preia riscul
eºecului bãncii unde sunt proprietari,
pentru cã nu mai trebuie sã vinã statul cu ajutor (n.r. bail-out)”.

Reporter: Cum creºtem investiþiile publice în România?
Sebastian Vlãdescu: Investiþiile
publice se referã la programele guvernamentale ºi, în primul rând, trebuie sã existe prevederi bugetare
pentru acestea.

Franklin Templeton rãmâne la
“butoanele” Fondului Proprietatea
Acþionarii FP au mai aprobat ºi diminuarea capitalului social de la
11,815 miliarde lei, la 11,575 miliarde lei, ca urmare a anulãrii a 252,86
milioane acþiuni proprii, rãscumpãrate de cãtre societate.

Fondul Proprietatea:
”Documentaþia necesarã
pentru listarea secundarã
pe Bursa de Valori din
Londra a fost finalizatã”

A

cþionarii Fondului Proprietatea au hotãrât, ieri, în
Adunarea Generalã, sã
reînnoiascã mandatul de administrare al Franklin Templeton cu încã doi
ani, începând cu data de 30 septembrie, când înceta mandantul actual,
dar ºi modificarea actului constitutiv, care, anterior, prevedea cã AGA
numeºte administratorul pe baza rezultatelor unei selecþii efectuate în
urma unei licitaþii internaþionale
pentru desemnarea acestuia.

Fondul Prorietatea a mai anunþat
ieri, cã documentaþia necesarã pentru listarea secundarã pe Bursa de
Valori din Londra (LSE) a fost finalizatã ºi este gata a fi depusã, de îndatã ce Autoritatea de Supraveghere
Financiarã avizeazã modificãrile reglementãrilor în vigoare, necesare
pentru a permite utilizarea titlurilor
de interes (Depository Interests).
”Odatã ce modificãrile ASF intrã
în vigoare, administratorul fondului
va depune imediat documentaþia necesarã în vederea admiterii la tranzac-

þionare pe Bursa de la Londra (sub rezerva efectuãrii oricãror modificãri
necesare în baza modificãrilor finale
ale regulamentelorASF), admiterea
urmând a avea loc în mod obiºnuit în
termen de o sãptãmânã de la depunere”, se aratã intr-un comunicat remis
Bursei de Valori Bucureºti.
Greg Konieczny, managerul FP, a
declarat, ieri, cã fondul sperã ca,
în prima parte a anului viitor, Hidroelectrica sã iasã din insolvenþã, urmând, ca, în scurt timp dupã
aceasta, sã se listeze pe bursã.
”În curând, va începe procesul de
selecþie a unui nou CEO, iar pânã la
finele anului, vom avea o nouã conducere la Hidroelectrica”, a precizat
domnia sa.
Domnul Konieczny a mai spus cã,
pentru Poºta Românã existã mai
mulþi investitori strãini, fiind foarte
probabil un debut pe bursã, la începutul anului viitor.
GABRIELA MÃRÃCINEANU
(continuare în pagina 5)

În opinia mea, este necesar ca autoritãþile sã stabileascã foarte clar ce investiþii publice trebuie fãcute ºi sã-ºi
concentreze fondurile - care niciodatã
nu sunt suficiente - pentru câteva proiecte consistente în fiecare domeniu.
De exemplu, în sãnãtate, moderni-

iracolele se întâlnesc la tot fracturare hidraulicã. Dar este aceasta
pasul în basme. În realita- viabilã din punct de vedere economic
te, mai ales în cea
ºi se justificã extinderea ei în
economicã, este mai greu, detoate regiunile globului, având
în vedere efectele deosebit de
oarece trebuie îndeplinitã,
negative asupra mediului?
mai întâi, o condiþie simplã:
veniturile trebuie sã fie mai
Un articol recent din
mari decât cheltuielile.
CÃLIN BURSA (“Cum a promovat
În ultimii ani am asistat la RECHEA Hillary Clinton fracturarea hicreºterea explozivã a unui fedraulicã în lume”, BURSA,
nomen care promite nu doar instaura- 22.09.2014) aratã cã oficialii amerirea unei noi ere a abundenþei în ceea ce cani de rang înalt s-au angajat într-o
priveºte combustibilii fosili, ci ºi mult puternicã activitate de lobby, inclusiv în România, în sprijinul compacãutata independenþã energeticã.
Este vorba, desigur, de exploatarea niilor din SUA cu interese în acest
petrolului ºi gazelor naturale prin domeniu.

Dar de ce este nevoie de lobby,
când promisiunea independenþei
energetice ºi profitabilitatea operaþiunilor ar fi fost argumente suficiente? Singura explicaþie rãmâne aceea
cã fracturarea hidraulicã nu este
chiar un miracol.
Spre deosebire de bula speculativã
“dotcom” de la începutul deceniului
trecut, “miracolul” reprezentat de obþinerea carburanþilor prin fracturare
hidraulicã a ridicat semne de întrebare de mai mulþi ani. “În lumea producãtorilor independenþi umblã vorba
cã fracturarea hidraulicã este doar o
schemã Ponzi giganticã”, conform

A consemnat
ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 13)

DACÃ VOR PIERDE PROCESELE

Coltuc: “Bãncile date în judecatã
de clienþi s-ar putea închide”
l “Profitabilitatea sistemului bancar va scãdea
sub nivelul impus de BNR” l CPBR: “Diferitele
variante de proiecte legislative discutate în
Parlament trebuie sã þinã cont de aspectele care
se vor reglementate prin directivele europene”

B

ãncile de pe piaþa noastrã
care au fost acþionate în
instanþã de clienþii împrumutaþi în valutã s-ar putea închide
dacã vor pierde procesele aflate
pe rol, este de pãrere avocatul
Marius Coltuc. Domnia sa ne-a
spus, ieri, cã pierderile întregului
sistem bancar ar ajunge la 17 miliarde lei, în cazul în care clienþii
vor câºtiga procesele pe denominare.
“Sunt pierderi foarte mari la nivel de sistem, care ar duce la scãderea profitabilitãþii acestuia la
sub 10%, în condiþiile în care BNR
impune un grad de profitabilitate a
sistemului bancar de peste 10%.
Vor rãmâne pe piaþã bãncile care

Gazele de ºist, miracol energetic sau bulã
speculativã aproape de final?

M

zarea a 45 de spitale reprezintã un
proiect care ar trebui realizat în întregime, probabil cã ar costa câteva sute
de milioane euro, dar poate fi terminat în doi ani, având efecte vizibile.
Atunci când discuþi despre programe, trebuie ca responsabilii sã
aibã capacitatea tehnicã ºi intelectualã sã le implementeze, ceea ce lipseºte major în þara noastrã, dar ºi
onestitatea necesarã, ceea ce, uneori,
este inexistentã.
Dacã vom avea mai multã minte ºi
mai multã onestitate, sunt convins cã
vom putea implementa mai multe
programe. Deocamdatã, însã, avem
mai mulþi bani decât programe care
sã se implementeze.
Reporter: Premierul Victor Ponta
a spus cã, pânã la sfârºitul anului,
statul trebuie sã cheltuiascã 3 miliarde de euro pentru investiþii.
Nu este cam mare aceastã sumã?

unui articol publicat de New York Times în 2009, unde este citat un analist
de la IHS Drilling Data.
Tot atunci au început sã aparã în
presã informaþii despre scãderea masivã a rezervelor din zonele de extracþie (n.a. comparativ cu metodele
clasice de extracþie), imediat dupã
începerea exploatãrii. Tendinþa a
fost confirmatã, ulterior, prin datele
publicate de Energy Information
Administration (EIA), instituþie oficialã a Statelor Unite din cadrul Departamentului Energiei.
(continuare în pagina 5)

protejeazã cât de cât ºi clienþii, iar
cele care nu fac acest lucru cu siguranþã vor pleca din România”,
ne-a spus Marius Coltuc, subliniind cã împrumutaþii care au dat
bãncile în judecatã au ºanse foarte
mari sã câºtige, având în vedere,
printre altele, atât decizia luatã de
Tribunalul Galaþi (care a hotãrât
conversia în lei a unui credit în
franci elveþieni la cursul de schimb
de la data acordãrii împrumutului
plus 10% ºi anularea unor comisioane), cât ºi precedentele create
de cazurile internaþionale pe clauze abuzive.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 15)

