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CINISM ªI TUPEU
TEHNOCRAT
Cioloº spune cã
sãnãtatea este
prioritatea zero,
deºi ancheta i-o
fac jurnaliºtii
l Autoritãþile nu au
luat nici o mãsurã dupã
ce cazul Colectiv a
scos la ivealã problema
infecþiilor
intraspitaliceºti

Premierul Dacian Cioloº a fãcut,
ieri, o declaraþie de un tupeu fantas-
tic, în contextul scandalului dezin-
fectanþilor diluaþi din spitale, scos la
ivealã de ancheta jurnalisticã a lui
Cãtãlin Tolontan

“Încã de la începutul mandatului
am fixat Sãnãtatea ca prioritate zero în
agenda mea ºi a Guvernului ºi îi asigur
pe toþi cetãþenii cã nu voi accepta ju-
mãtãþi de mãsurã în acest domeniu vi-
tal”, a scris Cioloº, pe Facebook.

Dupã ce cazul Colectiv, care a pri-
lejuit înscãunarea Guvernului tehno-
crat, a scos la ivealã problema infec-
þiilor intraspitaliceºti, hibele din si-
stem au fost dezvãluite de anchete
jurnalistice, nu de vreun control
fãcut de autoritãþi.

Ancheta Gazeta Sporturilor a arãtat
cã Hexi Pharma, firma care alimenteazã
spitalele din România cu dezinfectanþi
diluaþi, cu o cocentraþie mult mai micã
decât ar trebui sã fie, a continuat sã
câºtige contracte ºi în acest an. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

A DOUA ZI DUPÃ 3 MAI

Libertatea presei – un
chichirez dificil pentru
Cristian Tudor Popescu

P
resa româneascã este “par-
þial liberã”, considerã rapo-
artele internaþionale, care
ne situeazã, anul acesta, pe

un meritoriu loc 49 în lume, (unde
Finlanda se aflã pe primul loc, iar
dupã noi urmeazã peste o sutã de sta-
te, cel din urmã fiind Eritrea - lo-
cul180), astfel cã Ziua Mondialã a
Libertãþii Presei, care tocmai a tre-
cut, ieri, pe 3 mai, a fost o sãrbãtoare
din punctul nostru de vedere, deºi ra-
poartele Freedom House indicã

îngustarea neînceta-
tã a libertãþii presei,
la nivel mondial,
începând din 2003.

În preajma acestei
sãrbãtori, la o emi-
siune de ºtiri a postu-
lui tv “DIGI 24” din

27 aprilie, am avut neplãcerea sã-l
aud pe Cristian Tudor Popescu justi-
ficând pseudoteoretic limitarea li-
bertãþii de expresie a ziaristului:

“Eu m-am lovit de aceastã situa-
þie pe când eram preºedintele Clu-
bului Român de Presã. Situaþia era
asemãnãtoare la Evenimentul Zilei.
Erau vreo ºaizeci de redactori ai
Evenimentului, jurnaliºti, care nu
erau de acord cu politica editorialã,
impusã de cãtre patronatul strãin,
(era deþinut de o firmã strãinã) ºi au
intrat în grevã, au fãcut hârtii, s-au
opus, mi-au trimis ºi mie hârtie la

Clubul Român de Presã ºi au spus:
“Domnule, suntem ºaizeci de oa-
meni” -, “Puteþi sã fiþi ºase sute de
oameni, puteþi sã fiþi ºase mii de oa-
meni, atâta vreme cât patronatul re-
spectiv are o anume politicã edito-
rialã, dumneavoastrã o acceptaþi,
sau nu o acceptaþi. Dacã nu o accep-
taþi, vã daþi demisia. Nu hotãrãºte
un numãr de salariaþi dintr-o între-
prindere capitalistã, cã nu suntem în
COM-ul socialist, nu hotãrãºte ni-
mic în legãturã cu managementul

superior, cu politica editorialã, cum
era acolo”.

Popescu crede cã o redacþie de
ziar este o întreprindere capitalistã ºi
cã politica editorialã este „manage-
mentul superior”.

El crede asta cel puþin de vreo
zece-unsprezece ani, câþi au tre-
cut de la greva ziariºtilor de la
Evenimentul Zilei ºi nu a mai
reuºit sã cugete, între timp, la su-
biect.

(continuare în pagina 2)

Salt puternic al acþiunilor RRC dupã deal-ul dintre
“KazMunayGas” ºi “China Energy Company Limited”
l CEFC va cumpãra 51% din KMGI pentru 680 milioane de dolari
l Rompetrol Rafinare precizeazã cã tranzacþia necesitã aprobarea finalã din
partea autoritãþilor competente europene ºi chinezel Statul nu a îndeplinit
nici pânã acum strategia de privatizare a Rompetrol Rafinare, la peste doi ani
de la acordul cu kazahiil CEFC: “Costin Borc ºi-a arãtat susþinerea pentru
investiþii strategice ale CEFC în mai multe domenii din România”

Acþiunile Rompetrol Rafinare
(RRC) au urcat, ieri, cu 15%, la
0,0506 lei/unitate, dupã ce, vineri,
compania naþionalã de petrol ºi gaze
din Kazahstan - KazMunayGas
(KMG) ºi China Energy Company
Limited (CEFC) au semnat constitu-
irea unui joint-venture.

Titlurile RRC reacþionaserã simi-
lar ºi în decembrie, când a apãrut,
pentru prima datã, informaþia con-
form cãreia controlul asupra holdin-
gului kazah KazMunayGas Interna-
tional urma sã fie preluat de CEFC
China Energy Company Limited.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Greenpeace: “Negocierile
pentru Parteneriatul
Transatlantic pentru Comerþ ar
trebui oprite”
l Organizaþia susþine cã parteneriatul acordã
prea multã putere corporaþiilor
l Franþa: “Suspendarea negocierilor - opþiunea
cea mai probabilã”

Greenpeace se opune Parteneria-
tului Transatlantic pentru Comerþ ºi
Investiþii (TTIP), susþinând cã acesta
ar acorda prea multã putere corpora-
þiilor, pe seama consumatorilor ºi
guvernelor naþionale, conform
Agerpres. În schimb, susþinãtorii
TTIP apreciazã cã parteneriatul ar
permite realizarea unor economii de
peste 100 de miliarde de dolari pe
ambele maluri ale Atlanticului.

Luni, Greenpeace Olanda a dat
publicitãþii 248 de pagini de docu-
mente, reprezentând 13 capitole,
aproximativ jumãtate din textul
TTIP. Aceste documente dateazã de

la începutul lunii aprilie, înaintea
rundei de discuþii care a avut loc la
New York, sãptãmâna trecutã.

“Am fãcut acest lucru pentru a da
naºtere unei dezbateri”, a precizat
expertul pentru comerþ al Greenpea-
ce, Juergen Knirsch, adãugând cã
documentele aratã cã negocierile
pentru TTIP ar trebui oprite.

“Cel mai bun lucru pe care Comi-
sia Europeanã îl poate face este sã
spunã: «Ne pare rãu, am fãcut o
greºealã»”, a spus Juergen Knirsch.

V.R.

(continuare în pagina )

n Irina Socol, condamnatã
definitiv la închisoare cu
executare PAGINA 4

CIOLOª A PROPUS-O PE CORINA ªUTEU
PENTRU FUNCÞIA DE MINISTRU AL
CULTURII

Revocarea lui Vlad Alexandrescu
a stârnit mai puþinã compasiune
decât anunþul demisiei

Revocarea lui Vlad Alexandrescu
din funcþia de ministru al Culturii,
înaintatã ieri de premierul Dacian
Cioloº, nu a mai strârnit la fel de
multã compasiune ca atunci când
ministrul ºi-a anunþat demisia, la ce-
rerea ºefului Guvernului, miercurea
trecutã.

Atunci, Vlad Alexandrescu a fost
susþinut de mai multe personalitãþi
din lumea culturii ºi a societãþii civi-
le, iar câteva zeci de persoane au

protestat în faþa Guvernului, sub
sloganul “Je suis Vlad”.

Ieri, Guvernul a anunþat cã secre-
tarul de stat Corina ªuteu a fost pro-
pusã de premierul Dacian Cioloº
pentru a ocupa funcþia de ministru al
Culturii, în condiþiile în care Vlad
Alexandrescu a fost revocat din
funcþie.

A.A.

(continuare în pagina 14)

A mai rãmas ceva de
încãlcat sau de manipulat
de cãtre Deutsche Bank?

Tocmai când “ratingul” neofi-
cial al Deutsche Bank a cres-
cut de la “groaznic” la “de-

primant”, dupã cum scrie Dominic
Elliott pentru Reuters, în urma pu-
blicãrii rezultatelor din T1 2016, gi-
gantul financiar german a intrat
într-un nou scandal.

Financial Times a obþinut o
scrisoare de la Financial Conduct
Authority (FCA), instituþia de regle-
mentare a pieþelor financiare din
Marea Britanie, în care se aratã cã
“Deutsche Bank are deficienþe ma-

jore în ceea ce pri-
veºte prevenirea spã-
lãrii banilor ºi finan-
þarea terorismului”,
iar “aceste deficienþe
au o naturã sistemi-
cã”.

În plus, “de o pe-
rioadã considerabilã

de timp lipseºte implicarea eficientã
a conducerii executive pentru solu-
þionarea problemelor de criminalita-
te financiarã”, se mai aratã în
documentul de la FCA.

Reuters scrie cã autoritatea finan-
ciarã britanicã a plasat divizia de la
Londra a DB sub “supraveghere
sporitã” încã de la sfârºitul anului
2014, pe fondul “îngrijorãrii referi-
toare la guvernanþa corporatistã ºi
controlul intern”.

În urma acestor dezvãluiri, Insti-
tutional Shareholder Services
(ISS), o companie internaþionalã
de consultanþã pentru acþionari, a

recomandat acþionarilor DB sã vo-
teze pentru iniþierea unui proces
independent de audit, deoarece
“existã îndoieli semnificative cu
privire la capacitatea consiliului de
supraveghere de a investiga poten-
þialele acþiuni ilegale ale membri-
lor sãi, ceea ce reflectã un conflict
de interese”. Urmãtoarea adunare
generalã a acþionarilor Deutsche
Bank va avea loc la Frankfurt în 19
mai 2016, conform convocatorului
de pe site-ul bãncii.

Recomandarea ISS mai vine ºi pe
fondul demisiei recente a unui im-
portant membru al Consiliului de
Supraveghere al bãncii.

Un comunicat de presã de pe
site-ul DB aratã cã Georg Thoma,
membru al Consiliului de Suprave-
ghere ºi preºedinte al Comitetului de
Integritate, ºi-a prezentat demisia cu
doi ani înainte de terminarea manda-

tului sãu.
În acelaºi comunicat, Paul

Achleitner, preºedintele Consiliu-
lui de Supraveghere, a subliniat re-
alizãrile lui Thoma ºi i-a mulþumit
“pentru tot ceea ce a fãcut pentru
bancã”.

Din pãcate pentru cea mai mare
instituþie financiarã a Germaniei,
Georg Thoma a fãcut chiar prea
mult, iar rezultatul a fost un conflict
deschis atât cu membrii conducerii
executive, cât ºi cu cei ai Consiliului
de Supraveghere.

Bloomberg a scris cã “Thoma a
mers prea departe cu investigarea
potenþialelor activitãþi ilegale ale
bãncii” ºi a fost “izolat” ca urmare a
“examinãrii legãturilor dintre mem-
brii conducerii executive ºi procese-
le în care a fost implicatã banca în
ultimii doi ani”.

(continuare în pagina 8)
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DECIZIE CRUCIALÃ A CURÞII CONSTITUÞIONALE PENTRU
CLASA POLITICÃ

Alegeri într-un singur tur sau în douã
tururi?
l Expert Forum: “Cele douã tururi de scrutin reprezintã un mecanism de
protecþie împotriva unui monopol al partidelor ºi a relaþiilor clientelare”
l În luna februarie, preºedintele PSD Liviu Dragnea: “Dacã legea
alegerilor locale se va schimba prin mijloace «abuzive», atunci PSD nu va
participa la alegeri”

Ziua de astãzi este crucialã pentru
clasa politicã, întrucât Curtea Con-
stituþionalã a României dezbate ex-
cepþia de neconstituþionalitate ridi-
catã de jurnalistul Liviu Avram, care
a contestat, în instanþã, desfãºurarea

alegerilor într-un singur tur ºi numã-
rul de semnãturi necesare pentru a
depune o candidaturã.

Analiºtii politici considerã cã or-
ganizarea alegerilor într-un singur
tur ar avantaja PSD, în detrimentul

PNL, ºi susþin cã sunt presiuni foarte
mari asupra CCR privind decizia de
astãzi.

A.S.

(continuare în pagina 6)


