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SECHESTRU PUS
DE FRAÞII MICULA

Statul riscã
sã rãmânã
fãrã acþiunile
Petrom

Statul riscã sã rãmânã fãrã ac-
þiunile pe care le deþine la Pe-
trom, dupã ce fraþii Ioan ºi

Viorel Micula, proprietarii European
Drinks, au reuºit sã punã sechestru
asigurãtor pe aceste deþineri, potrivit
mai multor surse guvernamentale.

Statul a ajuns în aceastã situaþie
dupã ce Curtea de Arbitraj de la Wa-
shington a decis irevocabil ca autori-
tãþile noastre sã îi despãgubeascã pe
cei doi fraþi cu cetãþenie suedezã, cu
circa 82 de milioane de euro. Soluþia
instanþei de arbitraj, pronunþatã în
decembrie 2013, a vizat un proces
demarat de antreprenori în 2005,
prin care au acuzat statul român cã
nu ºi-a respectat angajamentele
referitoare la protecþia reciprocã a in-
vestiþiilor cuprinse în Acordul bila-
teral dintre Suedia ºi România.

Valoarea de piaþã a pachetului de
acþiuni Petrom deþinut de stat este de
aproape cinci ori mai mare decât au
cei doi fraþi de recuperat, potrivit
unor surse.

Însã, contactat de Ziarul BURSA,
Ioan Micula ne-a declarat cã se-
chestrul este pus doar pe o parte din
acþiunile statului la OMV Petrom.

Viorel Micula a declarat, vineri,
presei centrale, cã a insistat sã aibã o
întâlnire cu ministrul finanþelor sau
cu premierul Victor Ponta, “dar ni-
meni nu ne bagã în seamã”.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 3)

Surse judiciare: “Bîlteanu ºi Lakis,
acuzaþi cã au delapidat SIF Banat-Criºana,
prin afacerea Azuga Turism”

O
amenii
de afaceri
Dragoº
Bîlteanu

ºi Najib el Lakis au
delapidat SIF Ba-
nat-Criºana, dupã
cum reiese din refe-
ratul procurorilor,
prin preluarea “Azu-
ga Turism”, cu ajuto-
rul avocaþilor Nico-
lae Mergeani ºi Victor Prodan, banii
obþinuþi din aceastã afacere fiind uti-
lizaþi pentru consolidarea poziþiei în
acþionariatul SIF1, cu depãºirea pra-
gului legal de deþinere (de 5%).

Dragoº Bîlteanu ºi Najib el La-
kis au fost reþinuþi lunea trecutã, în
urma unor percheziþii efectuate de
procurorii DIICOT la sediile SIF

Banat-Criºana, SIF Muntenia ºi
Swiss Capital, ºi arestaþi, marþi,
pentru 30 de zile, într-un dosar cu
acuzaþii de delapidare, manipula-
rea pieþei de capital ºi spãlare de
bani.

Anchetatorii au arãtat cã “Azuga
Turism”, desprinsã din Romenergo
SA, controlatã de Gheorghe Bîltea-

nu (tatãl lui Dragoº
Bîlteanu) ºi Nabil
Lakis (fratele lui Na-
jib Lakis), prin inter-
mediul Romenergo
Holdings Limited, a
ajuns la SIF Ba-
nat-Criºana, unde
Dragoº Bîlteanu fã-
cea parte din Consi-
liul de Administraþie,
printr-o procedurã,

în cadrul cãreia sã i se piardã urma.
Pe scurt, modul în care este con-

siderat de cãtre procurori cã a pro-
cedat Dragoº Bîlteanu este urmãto-
rul: Un pachet de 96,87% din Azu-
ga Turism a fost vândut cãtre un
off-shore - Mergina Holdings Limi-
ted (care o desemneazã, potrivit re-
feratului procurorilor pe Lakkis Ep.

Ammar Lakkis Sahar - cumnata lui
Nabil Lakis, fratele lui Najib El La-
kis, drept beneficiarul contului so-
cietãþii turistice), dupã care este ce-
datã cãtre Fratelli Azuga (devenitã
Torch Invest, controlatã de avocaþii
Nicolae Mergeani ºi Victor Pro-
dan), de unde a ajuns în portofoliul
SIF1.

Probabil, având în vedere prove-
nienþa “Azuga Turism” ºi funcþia sa
de preºedinte în SIF1, Bîlteanu s-a
aflat în conflict de interese.

Cu banii obþinuþi pe pachetul Azu-
ga Turism, “Torch Invest” cumpãrã
acþiuni SIF1 de la “Industrialexport”
ºi “Romenergo”, societãþi concertate
cu grupul Bîlteanu-Lakis, iar, în fi-
nal, “Torch Invest” este preluatã de
“Mergina”, dupã cum susþin anche-
tatorii.

În august 2013, reprezentanþii SIF
Banat Criºana au transmis presei cã
tranzacþia de preluare a “Azuga Tu-
rism” nu a fost realizatã cu o persoa-
nã afiliatã, ceea ce, în lumina a ceea
ce susþin procurorii, este fals.

În octombrie 2013, Dragoº Bîltea-
nu a spus, într-un interviu pentru zia-
rul “BURSA”:

“Referitor la Azuga Turism - ace-
astã achiziþie a fost finalizatã în man-
datul consiliului de administraþie
precedent, dupã ce eu am preluat
funcþia de preºedinte (n.r. – sub
preºedinþia lui Bîlteanu).

ADINA ARDELEANU,
LOREDANA DUMITRAªCU

(continuare în pagina 13)

Fundul sufletului lui
Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu nu-i
vinovat cã este inginer.
Inginerii sunt oameni cum-

secade, ei se ocupã de chestiuni
practice.

LeonardodaVinciafostºiel inginer.
Afost un om cumsecade, a fãcut o

bicicletã, un automobil, un submarin
ºi a încercat sã facã ºi un fel de delta-
plan.

Leonardo da Vinci a ºi pictat.
Unii spun cã el a fost pictor, dar ºi

inginer, iar nu invers – inginer, dar ºi
pictor.

Tot aºa, unii spun despre Cristian
Tudor Popescu cã este ziarist.

Poate cã, totuºi, în fundul sufletu-

lui sãu – chiar acolo! -, el a rãmas in-
giner.

Pentru cã tehnica nu reclamã prea
multã moralitate.

În timp ce moralitatea este condi-
þie obligatorie sã fii ziarist.

Inginerii pot fi ºi imorali, dar când
un astfel de inginer îºi însuºeºte teh-
nici de ziarist ºi tenteazã sã devinã
instanþa moralã a naþiunii sale, un
Savonarola al României ritos (cu
râtul mare, obraznic), el nu devine
ziarist, ci un inginer al violenþei de
limbaj.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 4)

SCHIMBAREA STRATEGIEI, ÎN ANALIZA
AUTORITÃÞILOR

Dumitraºcu: “Vrem sã mobilizãm
mai mult capital românesc
pentru listarea Hidroelectrica”

Autoritãþile noastre vor analiza, în
perioada urmãtoare, o schimbare a
strategiei de listare a Hidroelectrica,
în urma evoluþiei financiare foarte
bune a societãþii ºi a apetitului micilor
investitori de pe piaþa noastrã de capi-
tal pentru titlurile companiilor ener-
getice, ne-a declarat Gabriel Dumi-
traºcu, ºeful Direcþiei Privatizare din
Departamentul pentru Energie.

Domnia sa ne-a explicat: “Strate-
gia actualã privind listarea Hidroe-
lectrica presupune realizarea unui
IPO pentru vânzarea a 15% din ac-
þiunile societãþii în urma unei majo-
rãri de capital. Dar, între timp, am
constatat o evoluþie foarte bunã a in-
dicatorilor financiari ai companiei,
în paralel cu o optimizare a procese-
lor ºi cu o clarificare a mediului în
care evolueazã Hidroelectrica.
Luând în analizã ºi apetitul micilor
investitori pentru acþiunile Electrica
ºi Romgaz, cred cã se impune o
schimbare de strategie pentru listarea
Hidroelectrica SA, care sã rãspundã
interesului manifestat de investitorii
români”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

GEORGIAN POP:

“Implicarea serviciilor
secrete în alegerile
prezidenþiale - o temã falsã”
l “Pe timpul guvernãrii lui Victor Ponta, anticorupþia a fost la maxim”
l “Faptul cã peste 70% din tinerii cu vârste cuprinse între 18 ºi 35 de ani
nu au votat cu noi este un semn extrem de grav pentru PSD”

Reporter: Cum vã explicaþi vic-
toria lui Klaus Iohannis la alegerile
prezidenþiale? Unii vorbesc despre o
luptã între serviciile speciale.

Georgian Pop: Cred cã este vor-
ba de valul electoral, creat între cele
douã tururi .

Nu cred în teoriile conspiraþiei.
Ele au o funcþie socialã interesantã,
în momentul în care explicarea unui
fenomen devine puþin mai comple-
xã.

Recursul la teoria conspiraþiei este
cea mai simplã formulã de a gãsi o
scuzã sau o explicaþie, dar nu înse-
amnã cã se pliazã peste adevãr sau
realitate.

În ceea ce priveºte rezultatul ale-
gerilor, vreau sã vã spun cã existã
principiul care funcþioneazã impla-
cabil în politicã: întotdeauna poporul
are dreptate.

Clasa politicã trebuie sã se plieze
peste votul poporului.

Sigur, ºi mecanismele de funcþio-
nare ale fenomenului electoral s-au
modificat foarte mult în ultima pe-
rioadã. Datoritã comunicãrii ºi so-

cializãrii de pe Facebook, constatãm
cã poþi sã câºtigi sau sã pierzi alegeri.

Acum câþiva ani au avut loc revo-
luþii, generate ºi susþinute prin co-
municarea de pe Facebook, de
exemplu primãvara arabã. Guverne
ºi regimuri care pãreau de neclintit,
timp de decenii, au fost spulberate în
doar câteva sãptãmâni de nemulþu-
mirea ºi protestul masiv al populaþiei
(de exemplu Mubarak în Egipt, Gad-
dafi in Libia).

Reporter: Sunt din ce în ce mai

multe persoane care susþin cã, în spa-
telele unor revolte din aºa numita
“primãvarã arabã”, ar fi anumite ser-
vicii speciale occidentale .

Georgian Pop: Cum puteþi dum-
neavoastrã proba o astfel de afirma-
þie sau cum explicaþi acest lucru ze-
cilor de mii de oameni din Egipt care
au ieºit din convingere?

Sunt ºi sociolog, ceea ce mã ajutã
foarte mult sã înþeleg anumite feno-
mene sau implicaþii politice.

Dacã Gustave Le Bon, de pildã,
analiza ºi fãcea teoria mulþimilor -
cum acþioneazã omul în stare de
mulþime, analizând participarea
într-o piaþã publicã sau la o revoluþie
- în epoca globalã, super tehnologi-
zatã, poþi sã stai acasã, dar sã fii co-
nectat sau sã fii un participant virtual
la piaþa publicã, prin intermediul re-
þelelor de socializare.

Lucrurile s-au schimbat mult în
ultima perioadã.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Eºecul PSD de la alegerile prezidenþiale trebuie perceput

ca o oportunitate de reformare a partidului, susþine Ge-

orgian Pop, membru PSD, ºeful Comisiei de control a Ca-

merei Deputaþilor ºi Senatului pentru exercitarea contro-

lului parlamentar asupra activitãþii SRI.

Domnia sa ne-a vorbit într-un inter-

viu despre alegerile prezidenþiale din

noiembrie, dar ºi despre activitatea

serviciilor de informaþii.

Domnul Georgian Pop a rãspuns atacurilor lui Traian Bã-

sescu din timpul campaniei privind controlul parlamen-

tar, lansând o propunere preºedintelui Traian Bãsescu,

prin intermediul ziarului BURSA, pentru o întânire în care

o sã-i prezinte amãnunþit rezultatele controalelor pe care

Comisia parlamentarã le-a fãcut în

cadrul SRI ºi potrivit cãrora serviciile

de informaþii nu au fost implicate în

campania electoralã.

REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU
ORTODOXIA - EPISODUL AL II-LEA

Aburcarea umanitãþii
în spinarea omului
Reacþiile cititorilor la preceden-

tul episod au fost încurajatoa-
re, dar am regretat cã am înce-

put sã public acest articol înainte sã fie
gata, pentru cã mi-a creat o obligaþie
ºi nu-mi place deloc sã fac ceva din
obligaþie.

Dar, poate cã dacã
nu m-aº fi obligat,
atunci nu l-aº mai fi
continuat, pentru cã,
ºtiind ce vreau sã
spun, nu-mi rãmâne
decât sã cercetez cum
sã o spun, fãrã sã supãr pe nimeni.

Continui episodul trecut (vezi
BURSA 09.12.2014/ REUNI-
FICAREA CATOLICISMULUI CU
ORTODOXIA- EPISODULI/Criza
religioasã, sub presiunea crizei fi-
nanciare), care a fost, doar, un pre-
ambul, în care sã arãt importanþa su-
premã a subiectului pentru lumea
omului, subiect pe care abia acum
încep sã îl tratez.

Pentru continuitate, reiau ultimul
paragraf al Episodului I.

UNIVERSALITATE,
ÎN DOUÃ FELURI

Confuzia “libertate prin credinþã” -
“libertate de credinþã” este, deseori,
involuntarã, aºa cum s-a petrecut ºi în
octombrie, la Bucureºti, la sesiunea
internaþionalã de comunicãri ºtiinþifi-
ce, organizatã la Palatul Parlamentu-
lui, de Ministerul Afacerilor Externe
de pe timpul lui Titus Corlãþean, unde,
deºi tematica menþiona noþiunile de
“religie” ºi “libertate” (“Legislaþie, re-
ligie ºi libertate. O abordare în contex-
tul globalizãrii”), totuºi niciunul dintre

referatele academice nu a imaginat sã
se înalþe în câmpul metafizicii, ci toate
s-au mulat pe terenul accidental, me-
diocru, din câmpul politicii, ratând o
dezbatere necesarã acestui moment
din evoluþia umanitãþii.

Este cert, însã, cã Papa Francisc
discerne cele douã aspecte ºi totuºi
le-a împletit derutant, în memorabila
sa vizitã în Turcia, de la sfârºitul lunii
trecute, când s-a ocupat de amândouã:
pe de o parte, s-a întâlnit cu figuri re-
prezentative musulmane ºi cu
preºedintele islamo-conservator turc,
Recep Tayyip Erdogan, pentru a-ºi
transmite mesajul “ecumenic”,
cerând autoritãþilor islamice sã con-
damne terorismul, în împrejurarea
persecuþiilor creºtinilor la care se
deda organizaþia “Statul Islamic”; dar,
pe de altã parte, s-a întâlnit cu Patriar-
hul Constantinopolului Bartolomeu I,
propunându-i explicit, oficial - sub ace-
laºi mesaj “ecumenic” -, reconcilierea
Bisericilor Catolicã ºi Ortodoxã.

Termenul “ecumenic” (din gre-
cescul “oikumenikós”, univer-
sal; “oikuméne gL”, pãmîntul locu-
it), însã, are douã înþelesuri:

1. de promovare a solidaritãþii
între religii - acesta este înþelesul
transmis de Papa în raporturile cu
musulmanii (iar Erdogan i-a rãspuns,
fãþiº, cã organizaþia teroristã “Statul
Islamic” este o replicã la “islamofo-
bia” creºtinãtãþii occidentale; aici
este de precizat cã mesajul ecumenic
este propriu, mai degrabã, islami-
smului, originându-se în concepþia
Profetului Mahomed cã “nu are im-
portanþã calea pe care te apropii de
Dumnezeu”);

(continuare în pagina 14)

Vezi schema care ilustreazã parcursul Azuga Turism de la Romenergo

la SIF Banat-Criºana, potrivit procurorilor, în pagina 13.
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