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Întâlnire Tsipras –
Merkel – Hollande, la
Bruxelles

Premierul elen Alexis Tsipras se va
întâlni miercuri, la Bruxelles, cu
preºedintele Franþei, Francois Hollan-
de, ºi cu Angela Merkel, cancelarul
Germaniei, anunþã un oficial guverna-
mental elen, citat de Euronews. Cei trei
lideri au discutat prin telefon sâmbãtã,
stabilind sã se întâlneascã miercuri la
Bruxelles, potrivit Mediafax.

Conþinutul conversaþiilor nu a fost
dezvãluit, dar cel mai probabil a fost
vorba despre negocierile dintre Gre-
cia ºi Grupul Bruxelles (Comisia Eu-
ropeanã, Banca Centralã Europeanã,
Fondul Monetar Internaþional).

Alexis Tsipras le-a cerut creditorilor
internaþionali sã nu impunã “condiþii
umilitoare” þãrii sale, care are nevoie
urgentã de fonduri, catalogând planul
instituþiilor financiare internaþionale
drept “un moment prost pentru Euro-
pa”. Ministrulgrecal economiei, Geor-
ge Stathakis, a catalogat drept “inac-
ceptabile” condiþiile prezentate de cre-
ditorii internaþionali. “Guvernul nostru
aremandat sãmenþinã þara înzonaeuro
ºi sã obþinã un acord mai bun (...), sã
modifice condiþiile acordului cu par-
tenerii europeni. Grecia trebuie sã
rãmânã în zona euro”, a precizat Stat-
hakis.

Guvernul Greciei a cerut în mod
oficial, joi seara, Fondului Monetar
Internaþional (FMI) amânarea pânã
la sfârºitul lunii iunie a ratelor care
au scadenþa luna aceasta, primind un
rãspuns pozitiv. Grecia are o datorie
totalã de 320 de miliarde de euro, din
care 65% cãtre þãri din zona euro ºi
cãtre FMI, iar 8,7% cãtre Banca
Centralã Europeanã (BCE).
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Rompetrol vrea sã punã
punct creanþei Libia cu
insolvenþa

Compania Rompetrol SA,
parte a grupului Rompetrol
(denumit acum KMG Inter-

national), s-a hotãrât sã-ºi cearã in-
solvenþa în vederea reorganizãrii –
proces pe care îl priveºte ca soluþie
la tranºarea “creanþei
Libia”.

În octombrie 2014,
Curtea de Apel Bucu-
reºti a pus capãt cele-
brului dosar Rompetrol
ºi a decis, printre altele,
ca Alexandru Bucºã ºi
Petricã Grama (incul-
paþi în dosar) sã rãspun-
dã în solidar cu partea responsabilã
civilmente, Rompetrol SA, ºi sã plã-
teascã Ministerului Finanþelor suma
de 58.521.056 dolari. În cauzã, in-
stanþa a constatat încetarea procesu-
lui penal împotriva lui Dinu Patriciu,
ca urmare a decesului omului de afa-

ceri.
Conducerea KMG International a

anunþat, vineri, cã societatea Rom-
petrol SA a solicitat Tribunalului
Bucureºti deschiderea procedurii de
reorganizare a societãþii, ca sã-ºi

poatã continua opera-
þiunile comerciale deru-
late în România ºi în
strãinãtate: „La sfârºitul
anului trecut, societatea
a fost obligatã, în soli-
dar cu alte persoane fi-
zice, de cãtre Curtea de
Apel Bucureºti la plata
sumei de 58,5 milioane

dolari (n.r. celebrul dosar al manipu-
lãrii pieþei de capital), la care se ada-
ugã dobânda legalã calculatã
începând cu data de 05.01.2001.

ALINA TOMA VEREHA
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INTERVIU CU DOMNUL COSTEL CEOCEA, PREªEDINTELE
SIF2 MOLDOVA:

“Stabilirea pragului de deþinere
la SIF-uri trebuie sã fie atributul
exclusiv al acþionarilor”
l “Obiectivul reducerii discountului este unul important” l “Se pot relua
analizele privind fuziunea BVB – SIBEX“ l “Necesitatea creºterii
lichiditãþii ca principal element în atenþia investitorilor
rezidenþi/nerezidenþi”

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pri-
vind legea specialã pentru SIF-uri ºi
Fondul Proprietatea, pe care ASF a
anunþat cã o pregãteºte?

Costel Ceocea: În primul rând,
precizãm cã am avut un rol activ în
procesul de consultare cu ASF ºi alte
instituþii/organizaþii preocupate de
optimizarea legislaþiei aplicabile
pieþei de capital. În mod concret, au
fãcut obiectul propriilor analize ºi al

dialogului câteva teme principale ce
au vizat: protejarea intereselor acþio-
narilor în AGA prin alinierea la pre-
vederile legislaþiei europeane, flexi-
bilizarea ºi optimizarea în interesul
acþionarilor a procesului de platã a
dividendelor, modificarea regle-
mentãrilor BVB privind tranzacþiile
de tip deal, incompatibilitãþile apli-
cabile membrilor consiliului de ad-
ministraþie/consiliului de suprave-

ghere al unei entitãþi autorizate,
adecvarea sistemelor informatice
utilizate de entitãþile aflate sub su-
pravegherea ASF etc. În toate aceste
demersuri s-a urmãrit, în mod con-
secvent, ca în problemele strategice
decizia sã revinã acþionarilor.

A CONSEMNAT
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

PONTA A MODIFICAT BUCUREªTIUL

Rahova, la poalele
Cotroceniului

L
a jumãtate de an dupã ce a
ratat Cotroceniul, premie-
rul Victor Ponta a devenit
un candidat credibil pen-

tru arestul din Rahova.
Decizia lui Ponta de a nu demisiona

din funcþia de premier, dupã ce a fost
pus sub urmãrire penalã în dosarul se-
natorului Dan ªova, pentru fapte
sãvârºite în perioada în care era avo-
cat, ne-a aruncat într-o crizã fãrã pre-
cedent, în opinia unor analiºti.

Aceºtia ne-au spus cã avem o frac-
turã ireconciliabilã între principalele
forþe politice care va fi tranºatã, cel

mai probabil, în stradã: “Coaliþia de
guvernare a fãcut scut în jurul pre-
mierului. Totul depinde acum de cum
va reacþiona populaþia. Dacã oamenii
ies în stradã – ceea ce a început deja
sã se întâmple dincolo de mobilizarea
partidelor de opoziþie – ºi cer demisia
lui Ponta, avem ºanse sã avem un nou
Guvern. Dacã populaþia nu se expri-
mã, atunci Ponta va rãmâne în conti-
nuare premier, cu toate consecinþele
negative ce decurg din aceastã situa-
þie. Adevãrata mizã aici nu este cine
va mai fi la guvernare, ci lupta antico-
rupþie. Dacã Ponta rãmâne premier,
lupta anticorupþie va pãrimi o loviturã
grea prin promovarea modificãrilor
legislative ce îi va favoriza pe guver-
nanþii corupþi”.

În acest scenariu, preºedintele Klaus
Iohannnis dã un test important pentru
cã are ºansa sã joace abil ºi sã prezinte
public populaþiei care este adevãrata
mizã a conflictului ºi cum se modificã
lupta anti-corupþie cu ºi fãrã Victor
Ponta la cârma Guvernului. Dacã
preºedintele va fi convingãtor ºi popu-
laþia îi cere demisia lui Victor Ponta,
atunci sunt ºanse sã avem un nou gu-
vern, fie de tehnocraþi pânã la alegerile
parlamentare de anul viitor, fie fãcut de
o nouã coaliþie condusã de PNL.

În schimb, dacã preºedintele ratea-
zã acest test ºi populaþia nu reacþione-
azã, atunci þara noastrã va intra într-o

paralizie decizionalã periculoasã în
contextul regional actual, de care unii
pot profita, conform surselor citate.

Un alt scenariu care circulã în me-
diul politic este cã Victor Ponta îºi va
duce pânã la capãt mandatul: “Politic,
nu existã o altã majoritate decât cea ac-
tualãºiPNLºtieacest lucru.Deputaþii îl
vor salva pe Ponta ºi vor respinge cere-
rea DNAde urmãrire penalã pentru in-
fracþiunea de conflict de interese. Însã,
Pontasevaaxapesupravieþuireapoliti-
cã ºi câºtigarea alegerilor locale ºi ge-
nerale de anul viitor. Strict guverna-
mental, suntem într-o crizã politicã ºi
instituþionalã fãrã precedent. Ponta nu
se va mai ocupa de guvernare ºi nu va
mai implementa mãsurile propuse în
codul fiscal nou ºi nici nu-ºi va duce la
capãtproiectuldeaseapropiamaimult
de investitori ºi a lua mai multe mãsuri
în sprijinul mediului de afaceri”.

Printre analiºti mai circulã scenariul
în care Ponta va fi convins sã demisio-
neze.Premierulafirmãcãestenevinovat
ºi cã DNA i-a fabricat acest dosar ca sã
rãstoarne Guvernul. Analiºtii susþin cã,
de fapt, el este cel care dã o loviturã de
stat încãpãþânându-sedisperatsãrãmânã
în fruntea Guvernului, crezând cã Parla-
mentul îi poate asigura imunitatea.

ANA ZIDARU,
ELENA DEACU

(continuare în pagina 3)

Va fi emisiunea de titluri de stat un test
al încrederii populaþiei în guvern?

Astãzi a început perioada de
subscriere pentru prima
emisiune de obligaþiuni gu-

vernamentale destinate persoanelor
fizice din ultimii zece ani. Valoarea
totalã a emisiunii este de 100 de mi-
lioane de lei, în condiþiile în care va-

loarea individualã a
unei obligaþiuni este
de 1.000 de lei.

Dupã cum aratã
prospectul emisiunii,
disponibil pe site-ul
MFP în cadrul comu-
nicatului de presã din
05.06.2015, emiten-

tul are dreptul, dar nu ºi obligaþia, sã
creascã numãrul titlurilor oferite în
funcþie de cerere. Perioada ofertei
este 08.06.2015 – 19.06.2015, iar tit-
lurile vor fi listate pentru tranzacþio-
narea ulterioarã la BVB pânã la data
maturitãþii, 25 iunie 2017.

În comunicatul oficial de pe site-ul
MFP se aratã cã investiþia în titluri de

stat este sigurã, fiind “garantatã inte-
gral de statul român”, iar “veniturile
aferente dobânzii ºi tranzacþionãrii
titlurilor de stat nu sunt impozabile”.

Dar ce înseamnã “garantarea inte-
gralã”, în condiþiile în care noþiunea
de “garanþie” sau “garantat” nu apare
în prospectul de emisiune decât refe-
ritor la responsabilitatea intermedia-
rilor sau alocarea titlurilor subscrise?

Nimic altceva decât rãscumpã-
rarea obligaþiunilor la scadenþã la va-
loarea lor nominalã, fiind trecutã cu
vederea erodarea de cãtre inflaþie a

puterii reale de cumpãrare.
MFP aratã cã persoanele fizice

trebuie sã indice nivelul dobânzii la
care doresc sã cumpere titlurile de
stat, dar acesta trebuie sã fie cuprins
în intervalul 1,75% - 2,15% pe an.
Dacã presupunem cã emisiunea se
face la 2,15%, dupã doi ani un plasa-
ment de 1.000 de lei va aduce 43 de
lei, adicã un randament de 4,3%, iar
orice ratã cumulatã a inflaþiei peste
acest nivel va reduce puterea realã de
cumpãrare a investiþiei.

(continuare în pagina 3)

VIDEANU A DAT 300 DE MILIOANE DE EURO PE 1000 DE AUTOBUZE

Pieptea: “Nu ºtim cum a cheltuit Oprescu 200 milioane
de euro din emisiunea de obligaþiuni din 2005”

l Fuziunea RADET-ELCEN este blocatã

(Interviu cu domnul Cornel Pieptea, viceprimar al Capitalei)

Reporter: Aþi criticat, în repetate
rânduri, abandonarea de cãtre PMB
a mai multor investiþii vitale pentru
Capitalã. Care sunt motivele pentru
care nu sunt reluate sau demarate lu-

crãrile?
Cornel Pieptea: Pentru aceastã

întrebare, cred cã cel mai sugestiv
este sã vã ofer un exemplu emble-
matic pentru lipsa de viziune a pri-

marului general. În mai 2013, So-
rin Oprescu propunea Consiliului
General al Municipiului Bucureºti
aprobarea indicatorilor pentru
obiect ivul Penet ra þ ie B-dul

Timiºoara, propunere adoptatã de
Consiliu. În luna noiembrie a ace-
luiaºi an, a primit inclusiv aproba-
rea pentru declanºarea proceduri-
lor de expropriere. Proiectul preve-
dea realizarea a 3 benzi pe sens, li-
nie de tramvai ºi pod suprateran la
intersecþia cu ºoseaua de centurã.
La câteva luni distanþã, în anul
2014, Sorin Oprescu renunþã la
proiect, fãrã a veni cu o altã soluþie.
Aºadar, strategia de investiþii a lui
Sorin Oprescu înseamnã, în majori-
tatea cazurilor, proiecte scrise pe ge-
nunchi, fãrã o documentare temei-

nicã.
R e p o r t e r : F o s t u l p r i ma r

Adriean Videanu a atras, în manda-
tul sãu, 500 de milioane de euro
pentru investiþii dintr-o emisiune
de obligatiuni. Cum au fost cheltui-
þi banii? De ce nu a reuºit Primãria
sã acopere acest împrumut din acti-
vitate ºi a fost nevoie rostogolirea
pr in t r-o a l t ã emis iune de
obligaþiuni?

ADINA ARDELEANU,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 15)

300 milioane euro din emisiune de obliga-
þiuni din 2005 a Primãriei Capitalei au
fost cheltuiþi de fostul primar al Bucu-
reºtiului, în special pentru achiziþionarea
a 1000 de autobuze Mercedes Citaro ale
regiei de transport, ne-a spus viceprima-
rul Cornel Pieptea, într-un interviu acor-
dat ziarului BURSA, despre problemele
Bucureºtiului.
Recent, Primãria a refinanþat emisiunea

din 2005 printr-una în lei, la Bursa de Va-
lori Bucureºti. În mãsura în care suma
atrasã în lei (2,2 miliarde) nu va fi sufi-
cientã pentru achitarea datoriei în euro,
din cauza evoluþiei cursului de schimb,
Primãria va trebui sã acopere diferenþa
din alte surse, potrivit domnului Pieptea.
Viceprimarul Capitalei este un oponent
vehement al primarului Sorin Oprescu,
criticând repetat activitatea acestuia.

SIF Moldova militeazã pentru continuarea procesului de restructurare/optimiza-
re a cadrului legal aplicabil SIF-urilor, ne-a spus Costel Ceocea, preºedintele-di-
rector general al SIF2 Moldova, în cadrul unui interviu.
Potrivit domniei sale, stabilirea limitei de deþinere trebuie sã fie atributul exclusiv
al acþionarilor.
Preºedintele SIF2 ne-a vorbit, în cadrul interviului, despre planurile SIF Moldova,
dar ºi despre opiniile sale legate de dezvoltarea pieþei de capital.
Costel Ceocea considerã cã, în actualul context general al pieþei ºi particular al
evoluþiei operatorilor bursieri BVB ºi Sibex, se pot relua discuþiile ºi analizele pri-
vind fuziunea acestora, având în vedere acþionariatul comun. “Analiza compara-
tivã preþ, lichiditate, pentru cele douã titluri, poate conduce la concluzia/antici-
parea unor avantaje pentru acþionari în cazul aprobãrii fuziunii”, a spus Costel
Ceocea, care a adãugat: “O eventualã operaþiune iniþialã de vânzare a acþiunilor
SIBEX ºi de concentrare a acþionariatului ar putea facilita ulterior adoptarea deci-
ziei privind fuziunea celor doi operatori de piaþã” .

În octombrie
2014, Curtea de
Apel Bucureºti a

pus capãt
celebrului dosar

Rompetrol.
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