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Comisarul european
pentru Comerþ:
“Ieºirea Marii Britanii
din UE ar fi un
dezastru”

Ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã ar fi un dezastru, a averti-
zat, ieri, comisarul european pentru
Comerþ, Cecilia Malmström.

Întrebatã dacã ar fi “un dezastru”
situaþia în care Marea Britanie va
vota retragerea din UE, Cecilia
Malmström a rãspuns: “Da. Pentru
noi ºi pentru voi”.

Premierul britanic, David Came-
ron, a promis sã renegocieze relaþiile
þãrii sale cu blocul european înainte
sã propunã organizarea unui referen-
dum privind retragerea Marii Brita-
nii din UE, în 2017, dacã partidul sãu
conservator va câºtiga alegerile par-
lamentare din luna mai 2015.

Cameron s-a pronunþat pentru
rãmânerea Marii Britanii într-o UE
reformatã, dar a avertizat cã dispu-
tele recente, inclusiv cea legatã de
plata unei contribuþii suplimentare
de 1,7 miliarde de lire sterline (2,1
miliarde euro), i-ar putea îngreuna
misiunea de a-i convinge pe cetãþe-
nii britanici cã þãrii i-ar fi mai bine
în UE.

Declaraþia Ceciliei Malmström
vine în momentul în care oficialul
european se aflã la Londra, unde le
prezintã miniºtrilor progresele înre-
gistrate în negocierile comerciale
dintre UE ºi SUA. Luna aceasta au
fost reluate negocierile UE-SUA
pentru cel mai mare acord de li-
ber-schimb din lume, un proiect aflat
în discuþie de peste un an ºi jumãtate.

V.R.

FRONTUL SECRET ÎN INTELLIGENCE:

Confruntare permanentã,
durã, fãrã moralitate
l “Dacã domnul Coldea ar fi fost un om corupt, aliaþii l-ar fi mãtrãºit de
mult” l “Un serviciu de intelligence puternic ºtie sã-ºi cureþe foarte bine
locul de muncã” l “Curãþarea clasei politice în urmãtorii 3-4 ani - singura
soluþie care ne-ar mai salva credibilitatea în faþa aliaþilor”

(Interviu cu profesorul Cristian Troncotã, fost
decan al Facultãþii de Informaþii din cadrul ANI)

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la campania
anticorupþie din aceastã perioadã?

Cristian Troncotã: Personal nu
cred cã este o campanie anticorupþie.
O astfel de campanie ar trebui bine
gânditã ºi pe termen lung, cu obiecti-
ve clare, fiind implicate, pe lângã
media, ºi alte instituþii al statului.
Oamenilor ar trebui sã li se explice
mai întâi prevederile legale (Codul

Penal ºi legile siguranþei naþionale
etc.), precum ºi gravitatea acestor in-
fracþiuni atunci când sunt sãvârºite
de funcþionari ai statului, miniºtri,
parlamentari, angajaþi ai instituþiilor
de forþã (Poliþie, servicii de informa-
þii, procuraturã) ºi, nu în ultimul
rând, de cãtre magistraþi.

În paralel, o campanie anticorup-
þie bine gânditã ar trebui sã facã refe-
rire ºi la acei înalþi funcþionari de stat
care sunt corecþi, sau cel puþin în pe-
rioada în care au îndeplinit funcþii
publice au fost corecþi, iar statul
român ºi, mai ales, cetãþenii au avut
de câºtigat. Iar dacã nu gãsim prea
multe exemple din prezent, istoria
este foarte generoasã ºi ne poate aju-
ta. Important este sã se doreascã aºa
ceva. Ceea ce vedem acum sub ochii
noºtri este o defilare prin faþa micilor
ecrane a unor indivizi despre care se
ºtia de mult în spaþiul public cã sunt
corupþi. Acum a venit ºi timpul lor sã
rãspundã în faþa instanþelor judecã-
toreºti.

De ce nu s-a întâmplat acest lucru
pânã acum?

Cred cã este o problemã ce þine tot
de corupþie, adicã de nivelul atât de

înalt la care ea, corupþia, a ajuns.
Reporter: Arestãrile recente au

arãtat cetãþenilor cã România este
cuprinsã de flagelul corupþiei. Care
credeþi ca sunt modalitãþile de eradi-
care a acestui fenomen?

Cristian Troncotã: Rãspunsul
este foarte simplu. Totul þine de vo-
inþa celor care ne conduc. Dacã do-
resc o luptã realã împotriva corup-
þiei, atunci vor trebui sã întãreascã
legislaþia, instituþiile, cooperarea cu
instituþii specializate în anticorupþie
din þãrile aliate Nord-atlantice.

La toate acestea mai trebuie adãu-
gatã, cel puþin din partea oamenilor
politici din România, o conduitã mo-
ralã, rezultatã din puterea exemplu-
lui. Cred cã la acest din urmã capitol
stãm destul de rãu. Politicienii noºtri
ne-au obiºnuit „sã mimeze încadra-
rea în epocã”, adicã sã fie duplicitari.
Una spun ºi promit în campania
electoralã ºi cu totul alta fac. Repet,
este o chestiune ce þine de eticã ºi
moralitate.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

Creºtere de 85% a profitului Transelectrica

Transportatorul naþional de
energie Transelec t r ica
(TEL) a raportat, pentru anul

trecut, venituri totale de 2,8 miliarde
de lei, cu 16% peste nivelul din
2013. Profitul net al societãþii a fost
de 370 milioane lei, în creºtere cu
85% faþã de 2013, potrivit unui ra-
port transmis BVB de cãtre condu-
cerea Transelectrica.

Compania a înregistrat, în anul
2013, un profit net de 162,29 milioane
lei, de aproape 5 ori mai mare decât în

anul precedent, atunci când profitul
net a fost de 34,48 milioane lei.

În noiembrie 2014, cu ocazia pre-
zentãrii rezultatelor companiei la
nouã luni, Toni Teau, directorul gene-
ral executiv al Transelectrica, a decla-
rat pentru ziarul BURSA: „Pe parcur-
sul primelor nouã luni ale acestui an,
compania a realizat cheltuieli de in-
vestiþii în valoare de aproximativ 143
milioane de lei. La aceastã sumã se
adaugã 156 milioane lei rambursãri
de credite aferente investiþiilor, tota-

lul reprezentând 73% din bugetul de
circa 409 milioane lei programat pen-
tru primele trei trimestre”.

Domnia sa ne-a explicat, atunci,
cã investiþiile realizate de Transelec-
trica au o duratã de realizare între 2 ºi
4 ani ºi apreciazã cã, în primele nouã
luni ale anului, compania a plãtit
efectiv lucrãrile demarate în anii an-
teriori.

ALINA TOMA

(continuare în pagina 6)

Tensiuni între Grecia ºi zona
euro: obligaþiunile ºi acþiunile
elene scad din nou
l JPMorgan: “Bãncile elene vor rãmâne fãrã
colateral în 14 sãptãmâni”

Obligaþiunile de stat ale Greciei ºi
acþiunile au scãzut ieri, dupã ce
crescuserã la finele sãptãmânii tre-
cute, în condiþiile în
care au fost lansate noi
negocieri între oficialii
de la Atena ºi creditorii
externi, cu privire la
modalitatea prin care
va fi finanþatã þara
dupã ce actualul acord
de sprijin expirã.

Randamentul titluri-
lor de stat elene cu sca-
denþa la trei ani a urcat
cu 125 de puncte de
bazã (1,25 puncte procentuale) la ora
14.30 (ora Atenei), atingând
17,10%.

În cazul obligaþiunilor cu scadenþa
la cinci ani, randamentul a crescut cu
99 de puncte de bazã, la 14,35%.

Totodatã, indicele major al Bursei

din Atena, ASE, a scãzut cu 3,6% la
ora 18.00, ajungând la 859,70 pun-
cte. Acþiunile “National Bank of

Greece” SA, cea mai
mare bancã elenã, s-au
depreciat cu 12,4%, la
1,20 euro, iar cele ale
“Alpha Bank” AE – cu
8,9%, la 36 eurocenþi.
Titlurile “Piraeus
Bank” SA au scãzut cu
12,2%, la 63,2 eurocenþi,
iar acþiunile “Eurobank
Ergasias” SA – cu
12,1%, la 16 eurocenþi.

Ministrul elen al fi-
nanþelor, Yanis Varoufakis, a condus
delegaþia care s-a deplasat ieri la
Bruxelles, unde s-a desfãºurat o
nouã reuniune a miniºtrilor de finanþe
din zona euro. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

STUDIU DELOITTE COMANDAT DE FEDERAÞIA PETROL ªI GAZE

„Redevenþe ºi impozite, peste media
europeanã”

Þ
ara noastrã aplicã redevenþe
ºi impozite în domeniul pe-
t ro l ie r , care cumula te ,
depãºesc media europeanã,

aratã un studiu realizat de Deloitte,
la cererea Federaþiei Patronale Pe-
trol ºi Gaze.

Într-un comunicat remis redac-
þiei, Federaþia aratã cã Deloitte a
analizat nivelul efectiv al redeven-
þelor ºi impozitelor similare, calcu-
late ca procentaj din veniturile obþi-
nute în cadrul activitãþilor de explo-
rare ºi producþie þiþei ºi gaze natura-

le în Europa.
Astfel, România are o cotã de

aproximativ 13,9%, în timp ce me-
dia europeanã este de doar 12,2%,
conform sursei citate, care precizea-
zã cã, dacã din aceastã medie euro-
peanã este exclus zãcãmântul de
gaze Groningen (cel mai mare din
Europa ºi al 10-lea din lume), acea-
stã medie scade la 9,6%.

Pentru calcularea cotei medii pen-
tru acest sector din þara noastrã, au
fost luate în considerare, pe lângã re-
devenþele petroliere, impozitul pe

construcþii, impozitul pe þiþei din
producþia internã, impozitul asupra
veniturilor suplimentare obþinute ca
urmare a dereglementãrii preþurilor
din sectorul gazelor naturale ºi im-
pozitul din exploatarea resurselor
naturale, altele decât gazele naturale,
noteazã comunicatul.

Studiul aratã, de asemenea, core-
larea productivitãþii pe sondã cu cota
efectivã impozitatã.

Astfel, în þãrile cu o productivitate
micã nivelul redevenþelor ºi a impo-
zitelor similare este mai redus decât

în þãrile cu productivitate mare.
Cu o producþie de mai puþin de 40

barili echivalent petrol (bep)/son-
dã/zi, România se încadreazã între
þãrile cu productivitate scãzutã pe
sondã, alãturi de þãri precum Polo-
nia, Franþa, Bulgaria, Lituania sau
Turcia. Cota medie efectivã de im-
pozitare specialã pentru aceste þãri
este de 6,9% versus 13,9% în
România, concluzioneazã Delotte.

A.T.

(continuare în pagina 14)

GHEORGHE PIPEREA:

“Clauza care prevede plata
în franci a creditelor în CHF
încalcã Statutul BNR”
l Avocatul Piperea: “Ar trebui ca rata lunarã sã se facã în echivalent lei, în
condiþiile de la data încheierii contractului, adicã la cursul de atunci al
francului” l Nicolae Cintezã, BNR: “Domnul Piperea sã ne indice ºi sursa
de unde se pot cumpãra franci elveþieni la cursul din momentul contractãrii
creditului”

C
lauza din contractele de
credit în franci elveþieni
(CHF) care impune plata
respectivelor împrumu-

turi în CHF ºi nu lei este nulã,
întrucât încalcã Legea nr. 312/2004
privind Statutul Bãncii Naþionale a
României (BNR), care subliniazã cã
nicio instituþie privatã sau de stat nu
poate refuza plata în lei de la persoa-
nele rezidente, susþine avocatul Ghe-
orghe Piperea.

Articolul 16, din Legea 312/2004
(Statutul BNR), aratã: “Bancnotele
ºi monedele emise ºi neretrase din
circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a
României reprezintã însemne mone-
tare care trebuie acceptate la valoa-
rea nominalã pentru plata tuturor
obligaþiilor publice ºi private”.

Gheorghe Piperea ne-a declarat:
“Potrivit acestui articol, dacã împru-
mutatul în franci elveþieni merge sã
plãteascã în lei la bancã, instituþia nu
are voie sã refuze moneda naþionalã.
În contract, însã, scrie cã împrumu-
tul a fost fãcut în CHF, iar plata tre-
buie efectuatã, de asemenea, în CHF.
Cel puþin aºa au lãsat bãncile recalci-

trante sã se înþeleagã atunci când, în
apãrarea lor faþã de decizia Kasler
contra OTP Ungaria, din 30 aprilie
2014, au susþinut cã aceastã decizie a
CJUE nu e aplicabilã în România
tocmai pentru acest motiv. Ca sã
poatã sã respecte contractul impus
de bancã ºi interpretarea cu executa-
rea silitã pe masã a acestui contract,
«promovatã» tot de bancã, clientul
fie vine la casierie cu franci elveþieni,
dacã îi gãseºte pe la casele de schimb
valutar, fie vine cu lei, pe care banca
îi schimbã în euro ºi apoi în franci, cu
aplicarea în cascadã de comisioane

de schimb ºi cu un curs impus de
bancã, practicat de aceasta în ziua
respectivã, ceea ce este o modalitate
ocolitã de a încasa rata tot în CHF.
Clauza din contract care prevede
plata în CHF a ratelor, întrucât încal-
cã legea Statutului BNR, nu creeazã
obligaþia de a restitui CHF. Creditul
trebuie restituit, desigur, nimeni nu nea-
gã asta, dar restituirea se face în lei ºi nu
înCHFºisefaceprinechivalent, ºinu la
cursul impus de bancã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)
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DATORITÃ DIVIDENDELOR DE LA FILIALE

Profitul Electrica SA a sporit de ºase ori

Electrica a raportat, pentru
anul trecut, un profit net de
peste 280 milioane de lei, de

ºase ori mai mare decât cel din
2013. Conform unui comunicat re-
mis redacþiei, acest profit a fost înre-
gistrat ca urmare a creºterii venituri-
lor financiare datorate îmbunãtãþirii
performanþelor filialelor de distribu-
þie ºi furnizare.

„Aceastã îmbunãtãþire s-a concre-

tizat într-o creºtere a dividendelor ce
au fost plãtite de filiale cãtre Electri-
ca SA, în calitate de companie
mamã”, a declarat Ioan Roºca, direc-
torul general al Electrica.

Veniturile operaþionale în 2014 au
fost de 249 milioane de lei, în scãde-
re cu 16% faþã de 2013, ca urmare a
diminuãrii valorii contractelor de
prestãri servicii cu filialele din ca-
drul grupului.

În acelaºi timp, cheltuielile în anul
2014 au urmat aceeaºi tendinþã, de
remarcat fiind scãderea cu 30% a
cheltuielilor cu personalul, mai men-
þioneazã sursa citatã.

A.T.

(continuare în pagina 13)

Euro avea un
curs de 1,1392
dolari la ora
11.41, pe piaþa
din New York,
mai mic cu
0,02% faþã de
ziua anterioarã.

Citiþi, în pag. 13, informaþii despre rezul-

tatele raportate de emitenþii de la BVB.


