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proiectului pentru finanþare integralã
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n Senatul a votat ca
debitorul sã plãteascã
cel mult dublul preþului
la care i-a fost vândut
creditul
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Salvarea capitalismului
sau mântuirea individului
Capitalismul pãrea în floare,

câºtigase teren, sugrumase
economic socialismul desu-

et al imperiului comunist, a dat în
pârg ºi chiar în stambã prin 2008.

De atunci încoace, multã lume
încearcã sã-i prevesteascã apocalip-
sa, devenind un fel de concurs de
cine poate diagnostica cel mai bine
racilele, cine poate prescrie remediul
sau compune discursul funerar. Mã
rog, funebru.

Spre exemplu, Robert Reich se
întreabã în noua sa carte, ”Salvarea
Capitalismului, pentru cei mulþi, nu

pentru cei puþini”, apãrutã pe 7 oc-
tombrie 2015, cum poate fi salvat ca-
pitalismul american, de a nu cãdea
pradã propriilor porniri egoiste ºi
hrãpãreþe.

Salvarea trebuie sã vizeze resusci-
tarea unei economii mulsã abuziv
printr-o dominaþie monopolistã care
bulverseazã oportunitãþi, salarizare,
venit personal ºi încredere publicã în
viitor. Mai exact, ea trebuie restruc-
turatã în aºa fel încât cetãþenii sã nu
plãteascã excesiv accesarea unor
servicii vitale, cum ar fi asigurãrile
de sãnãtate, cardurile bancare, achi-

tarea facturilor generate de împru-
muturi pentru educaþie ºi alte necesi-
tãþi intempestive, plãþi care cresc în
mod constant, într-un ritm care
depãºeºte acumularea unui venit.

Fostul ministru al economiei în
mandatul Clinton, un apreciat erudit
în economie politicã, Robert Reich,
se înhamã în aceastã lucrare la lim-
pezirea modului în care americanii
se raporteazã la economie, înþe-
legând-o ºi vorbind despre ea.

TEODOR FLEªERU

(continuare în pagina 14)

CONVOCATORUL AGA A FOST COMPLETAT

Acþionarii Electrica nu vor
sã lase pe mâna CA-ului cumpãrarea
participaþiilor FP la filiale
l BERD vrea un set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului
de Administraþie ºi cere AGA pentru un nou CA

Adunarea Generalã a Acþio-
narilor Electrica (EL), din
10 noiembrie, se anunþã in-

cendiarã, întrucât convocatorul a
fost completat cu propuneri din par-
tea Ministerului Energie, dar ºi a
Bãncii Europene pentru Recon-
strucþie (BERD) ºi Dezvoltare ºi a
acþionarilor Newtyn TE Partners
LP, Newtyn Partners LP ºi Fondul
de Pensii Administrat Privat ING.

Subiectul principal al Adunãrii
este aprobarea începerii negocierilor
cu Fondul Proprietatea (FP) în vede-
rea achiziþionãrii de cãtre grup a
întregii participaþii deþinute de FP la
filialele de distribuþie ºi furnizare.

AGEA a fost convocatã la soli-
citarea acþionarilor Newtyn TE
Partners LP, Newtyn Partners LP,

Fondul de Pensii Administrat Privat
ING, Fondul de Pensii Facultative
ING Activ, Fondul de Pensii Facul-
tative ING Optim ºi Banca Europea-
nã pentru Reconstrucþie ºi Dezvolta-
re, deþinând împreunã peste 15% din

capitalul social al Electrica.
Vânzarea ar urma sã aibã urmã-

toarele condiþii: “Obiectul achiziþio-
nãrii: toate deþinerile FP la capitalul
social al Electrica Distribuþie
Muntenia Nord (”EDMN"), Electrica
Distribuþie Transilvania Nord
(“EDTN”), Electrica Distribuþie
Transilvania Sud (“EDTS”) ºi Elec-
trica Furnizare SA(“Electrica Furni-
zare”), dupã cum urmeazã: 21,99%
din capitalul social al EDMN, respec-
tiv [7.796.022] acþiuni; 22% din ca-
pitalul social al EDTN, respectiv
[8.167.813] acþiuni; 21,99% din
capitalul social al EDTS, respectiv
[9.327.282] acþiuni; 22% din capi-
talul social al Electrica Furnizare,
respectiv [1.366.412] acþiuni". (A.A.)

(continuare în pagina 7)

MODIFICÃRI LA LEGEA PIEÞEI DE CAPITAL

Parlamentul a reparat boacãna
privind cvorumul de deþinere
la BVB ºi SIF-uri
l Amendamente la regulile majorãrilor de capital

Parlamentarii au adoptat, ieri,
modificãrile la legea pieþei de
capital, propuse de Comisia de

Buget Finanþe din Camera Deputaþilor.
Deputaþii au adus amendamente

referitorare la majorãrile de capital,
însã nu au luat în calcul propunerile
Coaliþiei pentru Dezvoltarea Rom-
âniei de ridicare a pragu-
lui la SIF-uri.

Totodatã, parlamentarii
au reparat boacãna privind regle-
mentarea cvorumului la operatorii
de piaþã ºi la SIF-uri, produsã la
începutul anului.

Atunci, Guvernul ºi Parlamentul
au reuºit “performanþa” sã se încurce
în modificãrile la legea pieþei de ca-
pital 297/2004, numerotând la fel
douã prevederi care se refereau la lu-
cruri diferite, respectiv la cvorumu-
rile pentru Adunãrile Generale la
SIF-uri ºi cele la burse.

În Ordonanþa de Guvern din de-
cembrie 2014, articolul 286^3 din
legea 297 face referire la reducerea
cvorumurilor pentru Adunãrile Ge-
nerale la operatorii de piaþã, în timp
ce în legea 10/2015, promulgatã pe 8
ianuarie 2015, articolul 286^3 din
legea 297 stipuleazã aceeaºi relaxare

a cvorumurilor, dar pen-
tru SIF-uri.

În luna iulie, Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã a cla-
rificat, pentru ziarul “BURSA” faptul
cã, în vigoare, este forma care a rezul-
tat ca urmare a intrãrii în vigoare a
Legii nr. 10/2015 pentru aprobarea
OUG nr. 32/2012, adicã operatorii de
piaþã nu beneficiazã de aceastã rela-
xare a cvorumurilor, ci se aplicã doar
SIF-urilor.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

BURSA

MINISTRUL AGRICULTURII DANIEL CONSTANTIN:

„Viitorul Guvern va putea
aloca anual bani pentru irigaþii”
l Este securizatã finanþarea infrastructurii
principale de irigaþii pe urmãtorii cinci ani

Camera Deputaþilor a adoptat,
ieri dupã-amiazã, alocarea
unor investiþii de peste un

miliard de euro pentru sistemul iri-
gaþiilor, în perioada 2016-2020,
dupã cum se aºtepta ministrul Agri-
culturii, Daniel Constantin, prezent,
ieri, la cea de-a treia ediþie a Confe-
rinþei BURSA „AGRI-BUSINESS
PE PROFIT”.

Domnia sa a anunþat, în cadrul
conferinþei, cã este optimist cã Le-
gea Irigaþiilor va trece de votul în
plenul Parlamentului, spunând cã a
reuºit sã convingã ºi opoziþia.

Daniel Constantin a spus, în ca-
drul conferinþei BURSA: „Aproba-
rea acestei legi este mai mult decât
un acord politic. Actul normativ ne
va permite sã asigurãm sursele de fi-
nanþare atât pentru infrastructura
principalã de irigaþii, cât ºi pentru
cea secundarã. Viitorul Guvern nu
va mai depinde de Ministerul Finan-
þelor ºi va putea aloca anual suma ne-
cesarã infrastructurii principale a iri-
gaþiilor”.

Aceasta nu poate fi transferatã fer-
mierilor, ci va rãmâne în proprietatea
statului, întrucât sunt alocate fonduri
bugetare în urmãtorii cinci ani.

Ministrul a precizat cã noua lege
introduce, pentru fermieri, plata unui

abonament, astfel încât sã se asigure
cã beneficiazã la timp de apa de care
au nevoie pentru irigaþii. Plata abo-
namentului va fi efectuatã doar de
cãtre cei care sunt în amenajãri de
irigaþii ºi care lucreazã terenul.

Ministerul Agriculturii vizeazã ºi
dezvoltarea infrastructurilor alternati-
ve de irigaþii, pentru cã în prezent Du-
nãrea este sursa principalã de alimen-
tare cu apã. În aceste condiþii, se pune
problema zonelor unde nu existã posi-
bilitatea irigãrii cu apã din Dunãre.

Daniel Constantin a completat:
„Trebuie sã ne gândim la sisteme
gravitaþionale. Pregãtim o ordonanþã
prin care Institutul de Proiectãri pen-
tru Îmbunãtãþiri Funciare va trece în
subordinea Ministerului Agriculturii
ºi va avea ca temã principalã proiec-
tarea de noi sisteme, care sã vinã cu
anumite costuri mult mai reduse fo-
losind apa în sistem gravitaþional.
Costurile pe care le suportã fermierii
la noile pompe performante de iriga-
þii sunt de 50 de ori mai mici decât la
vechile pompe”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

DAVID PULLAN, MOL GROUP:

“Ne creºtem afacerile
retail din România”
l ”Nu ne implicãm, deocamdatã, în activitãþi de
rafinare sau petrochimice” l ”Avem o capacitate
financiarã solidã, dacã apare o oportunitate de
achiziþie, o vom analiza” l ”Supracapacitatea din
rafinare se menþine în Europa Centralã ºi de Est”

Compania petrolierã maghiarã
”MOLGroup” îºi creºte afacerile retail
din þara noastrã ºi nu urmãreºte sã se
implice, pentru moment, pe plan local,
în operaþiuni de rafinare, dupã cum
ne-a declarat, ieri, domnul David Pul-

lan, prim-vicepreºedinte de dezvoltare
pe segmentul downstream.

ALINA VASIESCU,

Corespondenþã de la Budapesta

(continuare în pagina 15)

CONFERINÞA
AMCHAM

România încã nu
este pe drumuri
americane

Emisarii americani invitaþi la
pupitru au livrat audienþei, în
acest peisaj de business

„made in SUA”, mesaje puternice
prin conþinut, obligatoriu de recep-
tat de cãtre cei interesaþi.

În primul rând, prin prezenþa la
conferinþã ºi invocarea în acest con-
text a Parteneriatului Strategic dintre
România ºi SUA, plus confirmarea
calitãþii þãrii noastre de „aliat real”,
ambasadorul Hans Klemm a arãtat
cã partea americanã conºtientizeazã
lacunele dimensiunii economice a
relaþiei bilaterale. De altfel, partici-
parea la respectiva conferinþã a fost
prima sa interacþiune, de la data sosi-
rii la Bucureºti, cu altã categorie de
interlocutori decât oficialii români.

IULIAN MAREª
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Camera Americanã de Comerþ în

România (AmCham) a organizat, ieri,

conferinþa „Situaþia investiþiilor în

România”, la care noul ambasador al

SUA la Bucureºti, Excelenþa Sa, Hans

G. Klemm, a susþinut un discurs de de-

schidere, fiind urmat de prelegerea

economistului american Joseph Quin-

lan, Senior Fellow la Centrul pentru Re-

laþii Transatlantice din cadrul Universi-

tãþii „John Hopkins” ºi de o alocuþiune

a secretarului de stat Alexandru Nã-

stase, ºeful Departamentului pentru

Investiþii Strãine ºi Parteneriat Public –

Privat, structurã guvernamentalã su-

bordonatã direct Primului Ministru.

Evenimentul organizat de AmCham a

emanat prin toþi porii stilul american de a

face afaceri ºi a le împleti discret cu di-

plomaþia de stat, prilejuind multe încura-

jãri, zâmbete profesionale, manifestãri

de seriozitate protocolarã ºi de optimism

prudent, pe alocuri redundant.


