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n Iran deschide spaþiul aerian pentru

zborurile umanitare ruseºti cãtre Siria
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n CNADNR a atribuit lucrãri de reparaþii
în valoare de 5,4 milioane de euro
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n China va deschide
mai multe sectoare
cãtre investitorii
strãini
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NORMELE DE APLICARE A LEGII INSOLVENÞEI
PERSOANELOR FIZICE - ÎN DEZBATERE PUBLICÃ

Proiect: “Persoanele fizice în
insolvenþã vor avea accesul
limitat la propriile conturi”
l Ana Birchall: “Documentul este un prim draft,
care poate suferi îmbunãtãþiri, în prezent fiind la
CSM, pentru dezbateri”

Dreptul pe care persoanele fi-
zice îl au asupra sumelor de
bani aflate în propriile

conturi va fi limitat în cazul în care
acestea intrã în insolvenþã, potrivit
proiectului de act normativ care are
ca obiect normele de aplicare a Le-
gii insolvenþei personale.

Acesta a fost publicat pe site-ul
Autoritãþii Naþionale pentru Protec-
þia Consumatorilor (ANPC) ºi se va
afla în dezbatere publicã pânã în ziua
de 17 septembrie.

Printre altele, documentul subli-

niazã: “Mãsurile provizorii ce pot fi
impuse de comisia de insolvenþã
(…) au rolul de a conserva averea
debitorului cu privire la care s-a emis
o decizie de admitere în principiu a
cererii de deschidere a procedurii in-
solvenþei pe bazã de plan de rambur-
sare a datoriilor ºi de a permite trece-
rea efectivã la fazele ulterioare ale
procedurii.

Mãsurile provizorii pot include,
dar nu vor fi limitate la restricþiona-
rea accesului debitorului la conturile
bancare ºi la instrumentele de platã
ataºate acestora, restricþionarea ac-
cesului debitorului la platformele de
internet banking, comunicarea de in-
strucþiuni cãtre instituþiile de credit
la care debitorul are conturi deschise

cu privire la modul cum se vor
desfãºura tranzacþiile pe cont ca ur-
mare a aplicãrii prevederilor Legii,
interdicþia vânzãrii de bunuri mobile
ºi/sau imobile ºi înscrierea interdic-
þiei în registrele de publicitate”.

Actul normativ are ca scop, prin-
tre altele, stabilirea procedurii admi-
nistrative pe bazã de plan de rambur-
sare a datoriilor, clarificarea unor
aspecte privind evaluarea bunurilor,
stabilirea procedurii judiciare de in-
solvenþã prin lichidarea activelor de-
bitorului, organizarea ºi funcþiona-
rea comisiei de insolvenþã la nivel
central ºi teritorial.

E.O.

(continuare în pagina 4)

BCE
finalizeazã
testele de stres
ale bãncilor
greceºti

Banca Centralã Europeanã (BCE)
va finaliza pânã la sfârºitul acestei
luni analiza portofoliilor de împru-
muturi ale instituþiilor de credit ele-
ne, deschizând calea pentru recapita-
lizarea acestora, conform unui ofi-
cial al bãncii centrale de la Atena,
citat de Reuters.

Uniunea Europeanã estimeazã cã
cele patru grupuri bancare elene ma-
jore (National Bank of Greece,
Alpha Bank, Piraeus Bank ºi Euro-
bank Ergasias) au nevoie de 10-25
miliarde de euro pentru majorarea
rezervelor de capital, dar suma exac-
tã va fi stabilitã de rezultatele testelor
de stres derulate de BCE.

“Analiza calitãþii activelor va fi fi-
nalizatã pânã la sfârºitul acestei luni,
iar recapitalizarea bãncilor ar trebui
fãcutã pânã la sfârºitul anului”, a
afirmat oficialul menþionat, sub con-
diþia anonimatului. Acesta a adãugat
cã Banca Greciei doreºte ca partici-
parea investitorilor strãini în bãncile
elene sã fie menþinutã ºi exclude fu-
ziuni între cele patru instituþii de
importanþã sistemicã.

Sursa citatã a mai spus cã un grup
de lucru, format din specialiºti ai
Fondului de salvare a bãncilor elene,
Ministerul Finanþelor ºi Banca Gre-
ciei, va pregãti cadrul legal pentru
recapitalizarea instituþiilor de credit,
care s-au confruntat cu retregeri ma-
sive pe fondul temerilor legate de o
eventualã ieºire a þãrii din zona euro.

V.R.

n ARCHÉ: “În 7 ani, am
identificat circa 1.000
de ansambluri ºi clãdiri
ce au aparþinut fostei
aristocraþii”
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BÃTÃLIE APRIGÃ PENTRU CONDUCERE

Statul desfiinþeazã
planul de administrare
a Electrica
l Consiliul de Administraþie s-a plâns la Andrei Gerea de ingerinþe
politice în activitatea companiei

C
onflictul dintre stat ºi
Consiliul de Administra-
þie (CA) al Electrica SA,
care mocneºte de ceva

vreme, a ajuns ieri în faza confruntã-
rii directe, cu ocazia Adunãrii Gene-
rale a Acþionarilor (AGA), în care
statul (prin Ministerul Energiei) ºi-a
impus poziþia ºi a respins planul de
administrare ºi noile remuneraþii.
Miza duelului în care actorii ºi-au
scos toate armele din dotare este
controlul conducerii Grupului, care
deþine lichiditãþi impresionante în
urma listãrii de anul trecut.

AGA s-a derulat rapid, cu puþini
acþionari privaþi prezenþi ºi fãrã dez-
bateri aprinse, conform mai multor
surse din rândul participanþilor.

Sursele noastre ne-au spus cã re-
prezentanþii statului în AGA au de-
sfiinþat planul de administrare pro-
pus de CA: „Reproºurile au fost cã
planul nu conþine informaþii din care
sã reiasã cã au fost identificate, ana-
lizate ºi stabilite modalitãþile de tra-
tare a riscurilor la care este expusã
societatea. Statul a considerat cã sunt
insuficiente informaþii din care sã re-

iasã modalitãþile clare ºi mãsurabile
de îndeplinire a þintei de reducere a
costurilor operaþionale, dar ºi mãsu-
rile concrete de dezvoltare ºi moder-
nizare a reþelelor. Alte nemulþumiri
au fost legate de lipsa unor elemente
clare din care sã reiasã dacã investi-
þiile Electrica se vor centra pe mo-
dernizare ºi dezvoltare a reþelelor de
distribuþie sau pe achiziþii”.

Ministerul Energiei a considerat
cã planul de administrare nu conþine
informaþii relevante legate de moda-
litatea prin care se va asigura extin-
derea portofoliului de afaceri al

Electrica prin dezvoltarea de servicii
cu valoare adãugatã mare, dupã cum
ne-au mai spus sursele citate, care au
subliniat cã statul a reproºat admini-
stratorilor cã nu au o strategie pentru
reducerea riscurilor pe segmentul de
furnizare în condiþiile în care Buge-
tul de Venituri ºi Cheltuieli aprobat
pentru acest an prevede realizarea
unui profit din activitatea de bazã cu
100 milioane de lei mai mic decât în
anul 2014.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

DNA: Vicepreºedinte
ANAF, urmãrit penal
pentru trafic de influenþã
l Acesta a încasat, anul trecut, 41.516 lei ca
indemnizaþie la FNGCIMM l ªeful ANAF cere
suspendarea lui Romeo Nicolae, suspectat de
corupþie

Preºedintele ANAF, Gelu ªte-
fan Diaconu, i-a propus, ieri,
premierului Victor Ponta su-

spendarea din funcþie a ºefului Di-
recþiei Generale Antifraudã Fiscalã,
Nicolae Romeo-Florin, vice-
preºedinte ANAF, suspectat de fapte
de corupþie. Gelu Diaco-
nu precizeazã într-un
comunicat de presã:
“Având în vedere comunicatul
DNA, prin care a fost anunþatã di-
spunerea efectuãrii urmãririi penale
faþã de domnul Nicolae Romeo-Flo-
rin, vicepreºedinte ANAF, pentru su-
spiciune rezonabilã privind activita-
tea acestuia din vara anului 2010,
când deþinea funcþia de consilier su-
perior în cadrul ANAF - Direcþia Ge-
neralã de Coordonare Inspecþie Fi-

scalã ºi nu coordona activitatea Di-
recþiei Generale Antifraudã Fiscalã,
am propus premierului Victor Ponta
suspendarea acestuia din functie, pânã
la clarificarea situaþiei".

Procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Ploieºti au dispus ieri efectua-

rea urmãririi penale faþã
de Romeo Nicolae, la
data faptelor consilier

superior în cadrul ANAF- Direcþia
Generalã de Coordonare Inspecþie
Fiscalã, în prezent vicepreºedinte
ANAF ºi director general al Direc-
þiei Generalã Antifraudã Fiscalã, în
sarcina cãruia s-a reþinut infracþiu-
nea de trafic de influenþã.

C.I.

(continuare în pagina 3)

Se apropie de sfârºit nebunia energiei verzi?
Ultima decadã a fost

perioada de glorie a
ceea ce istoricii viito-

rului vor numi, probabil, ne-
bunia de la începutul secolu-
lui 21. Da, este vorba despre
costisitoarele programe gu-
vernamentale pentru promo-
varea “energiei verzi”, justificate
prin iminenþa sfârºitului lumii ca ur-
mare a încãlzirii globale.

Între timp, “încãlzirea globalã”
s-a transformat în “schimbarea cli-
matului”, pe fondul unui numãr tot
mai mare de studii care neagã influ-
enþa decisivã a factorului uman asu-
pra climei ºi readuc ciclurile solare
în prim plan.

Cu toate acestea, autoritãþi-
le, în ciuda opoziþiei populare
tot mai intense ca urmare a
costurilor mult mai ridicate
decât cele promise, continuã
sã urmãreascã idealuri verzi
pe pereþi. De ce? Din cauza
grupurilor de interese formate

în jurul a ceea ce se va dovedi una
dintre cele mai mari pãcãleli din isto-
rie.

Dar cât mai poate continua ºara-
da? Poate câþiva ani, însã costurile
semnificative impuse sectorului in-
dustrial cât ºi populaþiei pot trimite
“energia verde” în istorie chiar mai
rapid decât cele mai optimiste esti-
mãri.

Dupã anii în care cetãþenilor Ger-
maniei li s-a promis electricitate ief-
tinã, realitatea nu mai poate fi igno-

ratã. Ameninþarea costurilor ridicate
ale energiei pentru competitivitatea
externã a determinat autoritãþile sã

excludã impor-
tante sectoare in-
dustriale de la plata
“certificatelor verzi”,
povara fiind
transferatã aproape
exclusiv cãtre po-
pulaþie, care nu
“beneficiazã” de
asistenþa unui
lobby puternic.

Un studiu recent
al Institutului de
Economie din Ger-
mania, realizat la

cererea cotidianului Handelsblatt,
aratã cã programul de tranziþie ener-
geticã îi costã pe consumatori circa
28 de miliarde de euro anual. Pânã în
prezent costurile suplimentare au
depãºit 300 de miliarde de euro, iar
un fost ministru al mediului, Peter
Altmaier, estimeazã cã acestea vor
ajunge la 680 de miliarde pânã în
2022.

“Revoluþia energeticã a fost lansa-
tã pornind de la ipoteza unor costuri
suportabile ale energiei. Aceastã
ipotezã s-a dovedit falsã”, a declarat
directorul general al Asociaþiilor
Producãtorilor Industriali de Electri-
citate din Germania.

(continuare în pagina 14)

Ministerul Educaþiei
aruncã problema refugiaþilor
în ograda lui Oprea

M
inisterul Educaþiei
spune, într-un rã-
spuns acordat ziarului
BURSA, cã cererea

cãtre Inspectoratele ªcolare privind
inventarierea spaþiilor de cazare în
vederea primirii de imigranþi ºi refu-
giaþi a fost trimisã la solicitarea Co-
mitetului Naþional pentru Situaþii
Speciale de Urgenþã, condus de vi-
cepremierul Gabriel Oprea. Biroul
de presã al instituþiei precizeazã:
„Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice nu are niciun tip de com-
petenþe/atribuþii în gestionarea situa-
þiei imigranþilor ºi nici în comunica-
rea publicã pe aceastã temã. MECS,
ca orice altã instituþie a statului, tre-
buie sã rãspundã solicitãrilor Comi-
tetului Naþional pentru Situaþii Spe-
ciale de Urgenþã, aºa cum s-a
întâmplat ºi acum, când a transmis în
sistem, universitãþilor ºi inspectora-
telor ºcolare judeþene, o solicitare
privind eventuale disponibilitãþi de
cazare”.

Adicã, mai pe româneºte, Ministe-
rul Educaþiei ne trimite cãtre domnul
Oprea sã ne ofere explicaþii privind
aceastã cerere care a stârnit un val de
uimire în rândul opiniei publice ºi
care l-a suprins chiar ºi pe Liviu
Dragnea, acesta întrebându-se, pu-
blic, „ce a avut în minte” ministrul
Sorin Cîmpeanu, când a procedat la
inventarierea respectivã.

Domnul Gabriel Oprea nu prea a
fost de gãsit zilele acestea, nici tele-
fonic, nici cu declaraþii prin presã,
absenþa sa de la un eveniment fiind
motivatã de secretarul de stat în MAI
BogdanTohãneanu prin faptul cã a
trebuit sã plece urgent din localitate.

Contradicþia dintre Liviu Dragnea
ºi subordonatul sãu pe linie de par-
tid, ministrul Educaþiei Sorin
Cîmpeanu, nu e prima care rãzbate
din mediul politic ºi instituþional au-
tohton în privinþa problemei imi-
granþilor. Bogdan Tohãneanu, secre-
tar de stat în Ministerul Afacerilor
Interne, le-a spus marþi parlamenta-
rilor din Comisiile pentru afaceri eu-
ropene cã „la acest moment, nu exi-
stã o presiune migratorie pe frontie-
rele României”.

Pe de altã parte, cu mai puþin de
douã sãptãmâni în urmã, Gabriel
Oprea, vicepremier pentru securitate
naþionalã ºi ministru al Afacerilor

Interne, deci ºeful ierarhic al lui
Bogdan Tohãneanu, a convocat Co-
mitetul Naþional pentru Situaþii Spe-
ciale de Urgenþã, pentru „evaluarea
riscurilor privind posibilul impact de
securitate ca urmare a creºterii feno-
menului imigraþionist la frontierele
României”.

De ce este crucialã aceastã convo-
care pentru înþelegerea situaþiei pe
care autoritãþile evitã sã o prezinte?
Pentru cã în adresa Ministerului Edu-
caþiei s-a fãcut referire la convocarea
Comitetului pentru Situaþii Speciale
de Urgenþã, fiind menþionatã Hotãrârea
nr. 2/2015 – „privind realizarea cursu-
rilor de acþiune pentru gestionarea fe-
nomenului imigraþionist la frontierele
României”, ca temeialuimitoarei soli-
citãri transmise inspectoratelor ºcolare
ºi universitãþilor.

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 3)

“Fiecare epocã are propria sa
nebunie: o schemã, un proiect sau o
fantezie cãtre care se aruncã fãrã sã
gândeascã, de dragul câºtigului sau
prin forþa imitaþiei. Dupã cum bine
s-a spus, oamenii gândesc în masã;
se va vedea cã ei înnebunesc în masã,
iar revenirea bunului simþ se face
încet ºi doar la nivel individual”.

CHARLES MACKAY,
“Extraordinare iluzii populare

ºi nebunia mulþimilor”, 1841
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