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ANALIZÃ CAIET:

“Este riscant sã mizãm cã
nu suntem o destinaþie în sine
pentru imigranþi ºi refugiaþi”

U
E pare din ce în ce mai
divizatã în criza imi-
granþilor ºi refugiaþi-
lor, în ciuda eforturilor

de a gãsi o soluþie comunã ºi a ape-
lului la solidaritate lansat de unii li-
deri europeni, sunt de pãrere ana-
liºtii CAIET. Aceºtia considerã cã
autoritãþile europene nu reuºesc sã
rãspundã coerent la provocarea pe
care o reprezintã valul fãrã prece-
dent de imigranþi ºi refugiaþi care
bat zilnic la porþile Europei.

“Este evident cã dinamica ace-
stui fenomen depãºeºte capacita-
tea de reacþie a UE în acest mo-
ment, motiv pentru care din ce în
ce mai multe state aleg sã acþione-
ze individual, în detrimentul valorilor
ºi principiilor europene comune, fãrã
a reuºi sã gãseascã o cale de concilie-
re între obligaþia de a primi refugiaþi,
deficitul de resurse ºi presiunea opi-
niei publice împãrþite între emoþia

umanitarã ºi ostilitatea faþã de imigra-
þia în masã”, susþin analiºtii CAIET.

Lipsa unei viziuni comune se tra-
duce, potrivit specialiºtilor de la
CAIET, într-o serie de acþiuni ºi de-
claraþii controversate, precum con-

struirea gardului la graniþa dintre
Ungaria ºi Serbia, întreruperea
traficului feroviar ºi împiedicarea
accesului imigranþilor ºi refugiaþi-
lor la trenurile spre Austria ºi Ger-
mania în gara Keleti din Budape-
sta, reticenþa sau chiar refuzul
unor þãri europene de a primi refu-
giaþi conform sistemului de cote
de repartizare (de exemplu, Cehia,
Slovacia, Polonia, Ungaria, Marea
Britanie sau Danemarca).

Conform CAIET, în aceastã
luptã, însãºi structura proiectului
european este pusã în discuþie, su-
stenabilitatea ºi chiar funcþionali-
tatea acestuia, un exemplu eloc-
vent în acest sens fiind tensiona-

rea dezbaterilor referitoare la
regândirea acordului privind spaþiul
Schengen ºi reintroducerea contro-
lului vamal între statele semnatare
ale acestui acord. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

DEªI A AVUT PESTE DOI ANI LA DISPOZIÞIE,

Guvernul vrea sã acopere promisiunile cãtre
Rompetrol, prin ordonanþã de urgenþã
l Angajamentul statului sã participe la fondul de investiþii de un miliard
de dolari nu avea bazã legalã

Statul s-a înþeles cu Rompetrol,
încã de acum doi ani, sã parti-
cipe la un fond de investiþii,

în cadrul memorandumului privind
privatizarea “Rompetrol Rafinare”,
dar abia acum îºi creezã cadrul legal
sã îºi poatã respecta promisiunea.

Ministerul Energiei a iniþiat un
proiect de ordonanþã de urgenþã pri-
vind statutul de acþionar al statului,
astfel încât acesta sã poatã participa la
fondul de un miliard de dolari promis
de kazahii de la KazMunazyGaz.

Potrivit proiectului, Ministerul
Energiei, Întreprinderilor Mici ºi
Mijlocii ºi Mediului de Afaceri va
putea înfiinþa societãþi, în numele
statului, urmând sã aibã dreptul de
a participa la capitalul social al
unor companii existente sau nou
înfiinþate sau la majorarea capita-
lului social al firmelor unde deþine
acþiuni.

Ministerul Energiei precizeazã cã
“urgenþa” adoptãrii actului normativ
vine din necesitatea adoptãrii unor
mãsuri care sã permitã consolidarea
poziþiei statului la operatorii econo-
mici la care Ministerul Energiei are
calitatea de instituþie publicã impli-
catã, dictatã de importanþa acestor
operatori strategici pentru siguranþa
sistemului energetic ºi a economiei
în ansamblul ei, dar ºi din necesitatea
derulãrii demersurilor necesare pen-

tru înfiinþarea unei societãþi cu capi-
tal de stat care sã participe la consti-
tuirea unui fond de investiþii, sub
forma unei societãþi pe acþiuni, care
va investi în proiecte din domeniul
energetic din România, convenitã
prin Memorandumul de înþelegere
încheiat între statul român ºi The
Rompetrol Grup NV.

MARIA PELTAN

(continuare în pagina 15)

Maduro cere, din nou,
o reuniune a ºefilor de
stat din þãrile OPEC

Preºedintele Venezuelei, Nicolas
Maduro, a propus din nou sâmbãtã,
în Qatar, convocarea unei reuniuni a
ºefilor de stat ai þãrilor membre
OPEC ºi ai altor þãri producãtoare de
petrol, relateazã AFP. „Cred cã este
necesar sã punem la punct o strategie
pentru a face ordine pe piaþa petro-
lierã (...) cu o reuniune la cel mai
înalt nivel a ºefilor de stat din þãrile
OPEC”, a declarat Maduro pentru
postul de televiziune Telesur, dupã o
întrevedere cu emirul Qatarului,
Tammid Bin Hamad Al Zani.

În aceastã sãptãmânã, preþul pe-
trolului venezuelean a înregistrat
prima sa creºtere din luna iunie ºi se
ridica, la încheierea ºedinþei de vineri,
la 42,66 dolari barilul, potrivit Mi-
nisterului Petrolului. Preþul aurului
negru din Venezuela a cunoscut o
scãdere constantã din iunie 2014, de-
terminându-l pe preºedintele Madu-
ro sã facã un turneu în statele aliaþi-
lor politici. El s-a deplasat din ianua-
rie ºi pânã în prezent în state ca Iran,
Arabia Sauditã, Algeria, Rusia, Chi-
na ºi Qatar în cãutarea unei strategii
comune pentru a pune capãt cãderii
preþurilor, conform Agerpres.

Potrivit lui Nicolas Maduro, ideea
de a o convoca o reuniune OPEC la
înalt nivel i-a plãcut emirului Qataru-
lui, care s-a angajat sã demareze “con-
sultãrile necesare” în cadrul organiza-
þieipentrucaaceastasãpoatãavea loc.

“El a propus ºi ca þãrile producãto-
are care nu sunt membre ale OPEC
sã ia parte la aceastã reuniune”, a
adãugat Maduro.

Venezuela, care obþine 96% din
veniturile la buget din exporturile de
petrol, se confruntã din 2012 cu o lip-
sã acutã de produse de bazã, precum
alimentele ºi medicamentele. (F.A.)

n Diplomaþia economicã –
salt înainte sau în gol?
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Managementul ºpãgii
la Primãria Capitalei:
douã treimi din contract
l Sorin Oprescu, primul primar din istoria Bucureºtiului reþinut pentru mitã

D
upã ce în 2008, Sorin
Oprescu a intrat în Car-
tea Recordurilor cu cel
mai lung cârnat afumat

din lume ºi cu cel mai greu tort cu
fructe ºi friºcã din lume, el a atins,
ieri, „performanþa” de a fi primul
edil în funcþie al Bucureºtiului reþi-
nut de procurorii anticorupþie pentru
luare de mitã. Sâmbãtã noaptea, So-
rin Oprescu a fost reþinut de DNA
pentru 24 de ore, iar ieri dimineaþã a
fost scos din arest pentru a asista,
timp de opt ore, la percheziþia locu-
inþei sale din Ciolpani. Simultan, au
avut loc percheziþii ºi la sediul Pri-
mãriei Generale. Ieri dupã amiazã,
edilul a fost dus înapoi în arestul Poli-
þiei Capitalei, surse judiciare afirmând
cã DNA urma sã cearã arestarea pre-
ventivã timp de 30 de zile.

Oficialii Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie au arãtat, într-un comuni-
cat: „În perioada 2013-2015, un
grup bine organizat, la care a aderat
ºi inculpatul Oprescu Sorin Mircea,
a înfiinþat în administraþia localã din
Municipiului Bucureºti un sistem
prin care operatorii economici care
doreau sã primeascã contracte din
partea instituþiilor publice aflate în
subordinea primarului trebuia sã re-
mitã o parte din profitul brut realizat

din execuþia acelor contracte, cu tit-
lul de mitã, unor factori de decizie
din cadrul aparatului Primarului
Municipiului Bucureºti. Astfel, exe-
cutantul pãstra pentru sine între 30%
ºi 33% din profitul brut, iar diferenþa
era remisã funcþionarilor din cadrul
aparatului primarului Municipiului
Bucureºti, cu titlul de mitã, un pro-
cent de 10% din valoarea contractu-
lui fiind cerut pentru inculpatul
Oprescu Sorin Mircea”.

Procurorii susþin cã, sâmbãtã 5
septembrie, în baza unei înþelegeri
prealabile cu conducãtorul unei in-
stituþii publice din subordinea sa ºi o
persoanã de încredere a primarului,
Sorin Oprescu a primit de la primul
suma de 25.000 euro din totalul de
60.000 euro pretinºi de cei doi de la

un numãr de patru denunþãtori pen-
tru edilul municipiului Bucureºti.
„Concret, membrii grupului, persoa-
ne cu funcþii de conducere din cadrul
a douã instituþii publice din subordi-
nea Primarului Municipiului Bucu-
reºti facilitau câºtigarea contractu-
lui, vorbeau cu angajaþii din subordi-
ne sã accepte documentaþia de atri-
buire, precum ºi sã aprobe ºi dispunã
efectuarea plãþii facturilor emise de
firmele respective, foarte repede faþã
de momentul facturãrii, totodatã so-
licitând sume de bani pentru persoa-
ne cu funcþii de conducere în apara-
tul Primarului Municipiului Bucu-
reºti, precum ºi pentru primar”, se mai
aratã în comunicatul DNA. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

ACÞIONARUL MAJORITAR A CÂªTIGAT PROCESUL CU ASF ªI
NU MAI TREBUIE SÃ FACÃ OFERTA DE PRELUARE

“Romcab”, în linie dreaptã spre BVB
Producãtorul de cabluri ºi con-

ductori electrici “Romcab” (MCAB)
a depus, la Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã, prospectul pentru
listarea pe piaþa reglementatã a Bur-
sei de Valori Bucureºti (BVB), în
contextul desfiinþãrii Rasdaq, dupã
cum ne-a spus Zoltan Prosszer, di-
rectorul general al companiei.

“Nu pot estima data listãrii, însã
noi am depus prospectul la ASF”,
ne-a declarat Zoltan Prosszer.

Domnia sa a adãugat cã a câºtigat
procesul contra ASF, privind anularea
deciziei Autoritãþii, prin care fusese
obligat sã facã ofertã publicã de pre-
luare obligatorie (OPP) a Romcab.

La începutul anului trecut, ASF l-a

avertizat pe Zoltan Prosszer, în calitate
de acþionar indirect al “Romcab”, pen-
tru cã nu a fãcut OPP, la depãºirea pra-
gului de 33%, conform legii.

Prin intermediul furnizorului de
piese ºi accesorii auto Sadalbari,
omul de afaceri Zoltan Prosszer deþi-
ne 69% din acþiunile MCAB.

La finalul lunii aprilie, din acþio-
nariat mai fãcea parte ºi Morgan
Stanley, cu o deþinere de 9,56%.

În cadrul unui interviu recent, Se-
bastian Vlãdescu, preºedintele “Rom-
cab”spuneacãsocietateaarputeaape-
la la finanþarea prin bursã dupã 2017.

“Vom înceta creºterea explozivã
ºi ne vom focusa pe îmbunãtãþirea
parametrilor economico-financiari”,

ne-a declarat domnia sa, adãugând:
“Pentru urmãtoarea etapã de creºtere
consistentã, dupã 2017, va exista o
solidã nevoie de capital de lucru,
piaþa de capital fiind una dintre op-
þiunile pe care le avem ºi pe care do-
rim sã le utilizãm la momentul opor-
tun. Pe baza analizei pieþei ºi a pozi-
þiei companiei vor fi efectuate de-
mersurile necesare pentru emisiuni
de obligaþiuni ºi/sau acþiuni”.

“Romcab” a încheiat anul trecut
cu afaceri de 653 milioane de lei
(145 milioane de euro), în creºtere
cu 40% faþã de anul anterior, ºi un
profit de 32 milioane de lei.

ADINA ARDELEANU

Fondul Proprietatea,
aproape sã îºi împlineascã
visul listãrii “Salrom”
l Greg Konieczny, FP: “Credem cã Salrom
poate fi pregãtitã pentru listare în prima jumãtate
a anului 2016”

Listarea Salrom, doritã cu ardoare
de Fondul Proprietatea (FP), este pe
ordinea de zi a adunãrii acþionarilor
din 11 septembrie, conform convoca-
torului obþinut de ziarul “BURSA”.

Acþionarii companiei trebuie sã
decidã realizarea demersurilor nece-
sare admiterii la tranzacþionare a
societãþii pe piaþa de capital din
România printr-o ofertã publicã de
vânzare realizatã de cãtre Fondul
Proprietatea.

Greg Konieczny, managerul FP,
ne-a spus: “Încurajãm cu tãrie Mi-
nisterul Economiei sã aprobe listarea
Salrom ºi nu vedem niciun motiv
pentru ca acþionarul majoritar sã vo-
teze împotriva acestei acþiuni corpo-
rative, deoarece aceasta va fi foarte
beneficã, atât pentru companie, cât ºi
pentru acþionarii acesteia.

A.A.

(continuare în pagina 15)

ACADEMIA ROMÂNÃ:

„Cãrbunele - o sursã
importantã pentru asigurarea
securitãþii energetice”
l Eficienþa energeticã - rol important în
dezvoltarea economiei

Principiile care trebuie sã stea
la baza strategiei de securita-
te ºi eficienþã energeticã na-

þionalã sunt pãstrarea unui mix
energetic echilibrat, continuarea
explorãrilor din Marea Neagrã,
care oferã perspective reale sã
îmbunãtãþeascã independenþa ener-
geticã sau sã ne ofere independenþã
energeticã pânã în anul 2020, se
aratã în lucrarea Academiei Rom-
âne „Strategia de Dezvoltare a
României în urmãtorii 20 de ani”,
varianta preliminarã.

Academicienii susþin cã acþiuni la
fel de importante pentru viitorul sec-
torului nostru energetic sunt încura-
jarea prudentã a energiilor regenera-
bile, cu accent pe biomasã, respectiv
identificarea alternativei la combu-

stibilii clasici în sectorul transporturi,
dar ºi dezvoltarea capacitãþii de
energie din surse nucleare.

Studiul Academiei relevã: „Cãr-
bunele este o sursã importantã pen-
tru asigurarea securitãþii energetice,
chiar dacã ponderea în mixul ener-
getic se va diminua, fiind afectatã de
evoluþia consumului de energie. Va-
lorificarea potenþialului eficienþei
energetice trebuie realizatã inclusiv
în domeniul clãdirilor. Piaþa internã
de energie ar putea fi integratã, luând
ca reper anul 2020, în piaþa Uniunii
Europene, în condiþiile implementã-
rii proiectului uniunii energetice eu-
ropene comune.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 14)

Desen preluat din Bucarest Hebdo,
ediþia 31 august-6 septembrie 2015.

DANIEL DÃIANU:
“Europa nu este pregãtitã sã facã faþã valurilor de imigranþi”

Criza imigranþilor este abia la
început ºi reprezintã o pro-
vocare enormã pent ru

Uniunea Europeanã, a spus, la fine-
le sãptãmânii trecute, Daniel Dãia-
nu, membru în Consiliul de Admi-

nistraþie al Bãncii Naþionale a
României (BNR), menþionând cã
vorbeºte în nume personal. Institu-
þiile europene nu reacþioneazã în
profunzime, spune domnia sa, fiind
de pãrere cã existã o incapacitate

structuralã de a rãspunde acestui
fenomen cu care Europa se con-
fruntã în ultima perioadã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)


