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Surse: “Statul vrea CA cu
ºapte membri la Electrica”

Ministerul Energiei intenþioneazã
sã foloseascã AGA Electrica SA,
convocatã recent pe 10 noiembrie,
ca sã propunã acþionarilor un Consi-
liu de Administraþie (CA) cu ºapte
membri în loc de cinci, cum este for-
mula actualã, ºi alegerea
Consiliului prin vot cu-
mulativ, susþin surse
apropiate situaþiei.

Gurile rele din minister
afirmã cã statul vrea sã-i
înlocuiascã, în acest mod,
pe Victor Cionga ºi pe
Victor Vlad Grigorescu
din CA-ul Electrica ºi sã
impunã trei oameni noi.
Cei doi au fost susþinuþi anul trecut de
fosta conducere a ministerului.

În prezent, CA-ul Electrica SA
este format din cinci membri neexe-
cutivi: Victor Cionga - ales preºedin-
te al CA pânã în ianuarie 2016,
Arielle Malard de Rothschild, Mi-

chael Boersma, Cristian Buºu ºi Vic-
tor Vlad Grigorescu. Doi dintre ad-
ministratori au fost aleºi în urma pro-
punerii de cãtre statul român, repre-
zentat de Ministerul Energiei (unul
din aceºtia fiind nominalizat ºi de cã-

tre acþionarii privaþi) ºi
trei au fost selectaþi la
propunerea acþionarilor
privaþi. Membrii actuali
ai CAau fost aleºi pentru
o perioadã de patru ani,
prin metoda votului cu-
mulativ, în cadrul primei
Adunãri Generale a
Acþionarilor dupã lista-
re, în data de 22 septem-

brie 2014.
În urma listãrii de anul trecut, sta-

tul mai deþine 48,78% din capitalul
social al Electrica SA, iar BERD a
devenit acþionar minoritar important
cu 8,65% din titluri. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

Procurorii au identificat noi interpuºi în
afacerile lui Chelu, dupã moartea acestuia
l DIICOT a extins sechestrul pe acþiunile deþinute de grupul Chelu

Procurorii DIICOT au extins
sechestrul impus în dosarul
de urmãrire penalã a lui Cãtã-

lin Chelu, acuzat de delapidare, eva-
ziune fiscalã ºi spãlarea banilor, dar
decedat la finalul anului trecut, asu-
pra unor companii identificate ca
“interpuºi”.

Sechestrul suplimentar dispus în
dosar însumeazã 44,36 milioane de
lei.

Conform DIICOT, Cãtãlin Chelu
ºi grupul sãu au fãcut, în perioada
2001-2008, operaþiuni ilicite de disi-
mulare a disponibilitãþilor bãneºti
prin plasamente pe piaþa de capital,
cu un prejudiciu estimat de peste 20
de milioane de euro.

Fondurile obþinute prin practici
delapidatorii ºi evazioniste au fost
transformate în valori mobiliare prin
intemediul a circa 250 de interpuºi
persoane juridice ºi 50 persoane fizi-
ce, conform documentului prin care
procurorii au dispus extinderea se-
chestrului.

În 2013, procurorii au ordonat
inspecþii fiscale la sediile a 41 de so-
cietãþi cu activitate constantã pe pia-
þa de capital în perioada 2004- iunie
2013.

Dupã control, a rezultat cã socie-
tãþile supuse verificãrilor au produs
bugetului un prejudiciu de 65,42 mi-
lioane de lei – reprezentând impozit
pe profit ºi TVA, pentru care ANAF

s-a constituit parte civilã la dosar în
iulie 2015.

Dupã începerea urmãririi penale,
procurorii au constatat cã au existat
modificãri în structura societãþilor
din grupul Chelu, în sensul inversãrii
procentelor de deþinere între suspec-
tul Cãtãlin Chelu (99%) ºi concubi-
na acestuia Ala Procopenco (1%),
cesionate formal între cei doi. Con-
form procurorilor, firmele respective
valorau zeci de milioane de lei, iar
Ala Procopenco nu era cunoscutã cu
o sursã de venituri care sã îi permitã
achiziþia.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

EXCLUSIVITATE - VISUL AMERICAN ÎN SOMNUL ROMÂNIEI

“Fãrã SUA, statele din
estul Europei nu pot face
faþã acþiunilor Rusiei”

(Interviu cu dr. Richard Weitz,
expert în politica externã ºi de apãrare a SUA)

Reporter: Aveþi o cunoaºtere te-
meinicã privind prezentul ºi trecutul
Europei de Est. ªtiþi faptul cã
România, Polonia ºi statele baltice
sunt îngrijorate de acþiunile agresive
ale Federaþiei Ruse, dat fiind trecutul
similar avut cu fosta URSS, chiar cu
Rusia þaristã. Aceste state est-euro-
pene tind sã se bazeze pe parteneria-
tul cu SUA, mai mult decât cele
vest-europene, pentru a descuraja
potenþialele ameninþãri de sorginte
rusã. Dar, pânã acum, est-europenii
nu au reuºit sã creeze un flanc poli-
tic, de exemplu pe modelul cooperã-

rii regionale militare ºi politice pe
care o au statele scandinave. Ar fi
acesta un proiect viabil? Ar putea
contribui la limitarea acþiunilor sub-
versive pe care Rusia le întreprinde
pe direcþia Europei? În opinia dum-
neavoastrã, de ce un astfel de proiect
nu a fost pânã acum suficient de
atractiv încât sã devinã realitate?

Dr. Richard Weitz: Noul concept
al NATO de „naþiune-cadru” (n.n. –
adoptat de NATO în anul 2014, la
propunerea Germaniei, conceptul
presupune formarea de grupuri de
state în cadrul Alianþei, sub condu-
cerea unei „naþiuni-cadru”, care sã
dezvolte împreunã forþe ºi capacitãþi
adecvate unui scop comun) ar putea
contribui la realizarea unui astfel de
proiect.

A consemnat

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 7)

Depozitele din
bãncile greceºti
au crescut în
august

Depozitele bãncilor elene au
crescut uºor în august, dupã zece
luni de declin, conform datelor pu-
blicate vineri de banca centralã a
Greciei.

Cifrele oficiale aratã cã depozitele
persoanelor fizice ºi juridice la bãn-
cile din Grecia au sporit cu 305 mi-
lioane de euro, la 121,14 miliarde de
euro (135,2 miliarde de dolari). În
iulie, depozitele se situau la 120,83
miliarde de euro.

Totuºi, depozitele din bãncile ele-
ne se menþin la cel mai scãzut nivel
de dupã 2003.

În ultimii ani, situaþia bãncilor
elene s-a înrãutãþit pe fondul decli-
nului economiei ºi al majorãrii va-
lorii creditelor neperformante,
astfel cã acestea au nevoie de a tre-
ia recapitalizare din 2010 pânã în
prezent.

Deficitul de capital al bãncilor
elene ar putea ajunge la 20 de miliar-
de de euro, aproape de nivelul ma-
xim prevãzut în cel de-al treilea
acord de asistenþã financiarã obþinut
anul acesta de Atena, potrivit coti-
dianului Kathimerini. O sumã de 10
- 25 de miliarde de euro din noul pro-
gram de asistenþã acordat Greciei de
creditorii internaþionali, în valoare
totalã de 86 de miliarde de euro, a
fost prevãzutã pentru recapitalizarea
bãncilor.

V.R.

Gerea: “În nici un caz
nu intenþionãm sã listãm
Hidroelectrica în insolvenþã”
l Discuþiile despre listarea Complexului Oltenia – în primãvara anului viitor

M
inistrul Energiei,
Andrei Gerea, a
respins categoric, la
finele sãptãmânii tre-

cute, listarea Hidroelectrica în insol-
venþã, alãturându-se, astfel, oficiali-
lor care nu agreazã aceastã ipotezã.

Domnia sa a declarat, în cadrul
unei întâlniri cu un grup de lucru for-
mat din jucãtori pe piaþa de capital,
constituit pentru promovarea pieþei
noastre de la stadiul de frontier mar-
ket, la cel de emerging market: „Aºa
cum ºtiþi, intenþionãm listarea com-
paniilor Complexul Energetic Olte-
nia (CEO) ºi Hidroelectrica, însã
acest lucru nu se poate face acum. În
nici un caz nu intenþionãm listarea
Hidroelectrica atâta timp cât societa-
tea este în insolvenþã, spre exemplu,
deºi existã anumite voci care susþin
aceastã variantã.

În cazul Complexului Oltenia,
considerãm cã nu se poate face o
listare înainte ca societatea sã finali-
zeze restructurarea ºi sã îºi întãrea-
scã poziþia financiarã. Mãsurile pe
care ministerul le-a luat în ceea ce
priveºte compania au ajutat la defini-
rea unei tendinþe ascendente. De ase-
menea, faptul cã CEO a lucrat din
plin în aceastã varã ajutã societatea.
Este posibil ca ºi în iarnã compania
sã aibã activitate intensã. Toate ace-
stea ne fac sã credem cã am putea re-
lua discuþiile despre listare în primã-

vara anului viitor”.
Din grupul de lucru au fãcut parte

reprezentanþi ai AMCHAM (Came-
ra de Comerþ Americanã), Raiffei-
sen, IBM, CitiBank, Franklin Tem-
pleton Investments (administratorul
Fondului Proprietatea).

Ideea listãrii Hidroelectrica în in-
solvenþã a fost lansatã în primãvarã
de administratorul judiciar al com-
paniei, Remus Borza. La jumãtatea
lunii iunie, domnia sa a declarat cã

intenþioneazã „sã facã o aroganþã”
(conform propriei expresii, dupã
cum a fost citat de Mediafax), listând
compania la Bursã, deºi ea se aflã în
insolvenþã.

Remus Borza a spus: „Vãd Hidro-
electrica listatã anul viitor. O sã
încercãm o aroganþã: sã listãm com-
pania chiar ºi în insolvenþã, dacã nu
va ieºi pânã la anul, în mai. ªi urmã-
rim acest obiectiv, ca în luna mai sã
avem Hidroelectrica pe bursã”.

Analiºtii consultaþi, atunci, de zia-
rul BURSA pe acest subiect, ne-au
spus cã o astfel de listare este foarte
riscantã, în ciuda rezultatelor finan-
ciare foarte bune ale companiei
întrucât acþiunile s-ar vinde cu un
discount foarte mare. ªi Mircea
Ursache, vicepreºedintele Autoritã-
þii de Supraveghere Financiarã, ne-a
declarat recent cã listarea unei com-
panii în insolvenþã nu are niciun ra-
þionament economic.

La finele lunii iulie, Bogdan Stã-
nescu, noul administrator special al
Hidroelectrica SA, care este ºi direc-
torul direcþiei societãþi comerciale
din Ministerul Energiei, a declarat
pentru ziarul BURSA cã vede posi-
bilã listarea companiei în cursul
anului 2017, la aproximativ un an
distanþã de la ieºirea din insolvenþã.

ALINA TOMA
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PROIECT DE LEGE PENTRU RECUPERATORII DE CREANÞE

Debitorii ar putea plãti cel mult dublul
preþului la care a fost vândut creditul

Firmele recuperatoare ar putea fi
obligate sã nu mai cearã debitorilor o
sumã mai mare decât dublul celei pe
care au plãtit-o cãtre bãnci în mo-
mentul achiziþionãrii creanþelor, po-
trivit unui proiect legislativ iniþiat de
senatorul PNL Steliana Miron.

Acesta prevede: “Creanþele cesio-
nate pot fi valorificate pânã la maxi-
mum dublul sumei din valoarea de
cesiune, fãrã a depãºi valoarea debi-
tului principal restant. Recuperarea
creanþei se face în rate, în urma ne-
gocierii dintre debitor ºi proprietarul
de drept al creanþei.

Orice tip de creanþã sau drepturi
litigioase nu pot fi valorificate,
rãscumpãrate sau achitate mai mult
de dublul sumei plãtite de deþinãto-
rul creanþei sau al dreptului litigios”.

Doamna Miron ne-a spus cã ini-
þiativa sa urmeazã sã intre la aproba-

re în plenul Senatului, dupã ce, sãp-
tãmâna trecutã, a fost avizatã în mod
favorabil, cu unanimitate de voturi,
atât de Comisia de buget, cât ºi de
cea juridicã.

Cu alte cuvinte, dacã bãncile vor
continua sã vândã creanþe cu disco-
unturi de peste 90%, preþul fiind sub

10%, atunci debitorii vor fi obligaþi
sã plãteascã firmei de recuperare sub
20% din suma totalã, dacã proiectul
de lege va fi aprobat.

“Iniþiativa mea a avut un impact foar-
te mare, indiferent de culoarea politi-
cã pe care o au cei care l-au votat, în
condiþiile în care avem câteva milioa-
ne de persoane în faza de executare
silitã”, ne-a precizat senatorul PNL.

Domnia sa ne-a spus cã iniþiativa
are ca scop atât susþinerea consuma-
torilor, cât ºi descurajarea firmelor
de recuperare.

“Recuperatorii nu vor mai fi atât
de interesaþi ca acum sã cumpere
creanþe ºi vor fi mult mai motivaþi sã
negocieze cu clienþii”, ne-a mai spus
Steliana Miron.

EMILIA OLESCU
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Dr. Richard Weitz este directorul Centrului de Analizã
Politico-Militarã al Institutului Hudson, think-tank din
Washington D.C., înfiinþat în anul 1961. Ariile sale de
expertizã sunt reforma în domeniul apãrãrii, neprolifera-
rea nuclearã, securitatea internã ºi politicile americane
cu privire la Europa, fostul spaþiu sovietic, Asia de Est ºi
Orientul Mijlociu. În prezent, este coordonatorul Grupu-
lui de lucru pentru studii de caz din
cadrul Proiectului de Reformã a Se-
curitãþii Naþionale a Statelor Unite
ale Americii.
În premierã pentru mass-media din
þara noastrã, dr. Richard Weitz a
acordat ziarului „BURSA” un inter-
viu, ale cãrui întrebãri au fost proiec-
tate astfel încât sã ofere cititorilor

noºtri repere utile din funcþionarea sistemului politic
american ºi, totodatã, sã sondeze percepþiile actuale de
la Washington cu privire la România. Interlocutorul
nostru nu este o persoanã neinformatã, ba dimpotrivã.
De aceea, rãspunsurile sale au valoarea unei hârtii de tur-
nesol, cãci reflectã inerent ºi sincer imaginea României în
SUA: existã câteva zone de interes pentru partea ameri-

canã, din perspectiva cãrora þara no-
astrã este vizibilã, dar existã multe
alte zone neluminate, de unde Rom-
ânia se vede puþin mai aproape decât
un crater de pe Lunã. Dacã sunt citi-
te „printre rânduri”, aceste rãspun-
suri oferã ºi sugestii de reducere a
ecartamentului perceptiv dintre
România ºi SUA.

În urma listãrii
de anul trecut,
statul mai
deþine 48,78%
din capitalul
social al
Electrica SA.

Preºedintele Fed
impulsioneazã dolarul
l Oficialul bãncii centrale a SUA dã de înþeles
cã banca va majora dobânzile anul acesta

Moneda SUA, dolarul, a
consemnat, în perioada
21-25 septembrie, cel

mai mare avans sãptãmânal din ul-
timele douã luni, faþã de valutele
majore, dupã ce preºedintele bãn-
cii centrale americane (Federal
Reserve – Fed), Janet Yellen, a de-
clarat cã instituþia pe care o condu-
ce va majora dobânda cheie anul
acesta.

Dinamica dolarului a fost susþinu-
tã ºi de anunþul administraþiei de la
Washington privind creºterea peste
aºteptãri a economiei americane în
trimestrul al doilea.

Într-un discurs pe care l-a susþi-
nut joi, Yellen s-a pronunþat în fa-
voarea creºterii dobânzii de politi-
cã monetarã în 2015. Asta, dupã
ce, în reuniunea guvernatorilor
din 16-17 septembrie, Fed a men-
þinut dobânda de politicã moneta-
rã în intervalul 0-0,25%, ex-
plicând cã la decizia de amânare a
majorãrii dobânzii (care ar fi fost
prima creºtere dupã aproape un
deceniu), au stat o serie de riscuri
globale.

ALINA VASIESCU
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