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DIICOT: MUGUR ISÃRESCU ªI RADU SÂRBU AU APROBAT O
ORDONANÞÃ PENTRU A ACOPERI NULITATEA PRIVATIZÃRII
“PETROMIDIA”

Radu Sârbu: “Convertirea în
obligaþiuni a datoriilor Petromidia

meritã cu adevãrat sã fie cercetatã”
lMugur Isãrescu nu a reacþionat, deocamdatã,
faþã de acuzaþiile procurorilor privind rolul
Guvernului sãu în privatizarea Rompetrol
l “Privatizarea a salvat Petromidia de la
dispariþie ºi poate fi consideratã un succes în
sine”, susþine fostul preºedinte FPS
l Sârbu: ”Rompetrol nu ºi-a respectat
angajamentele asumate prin contract ºi nu a plãtit
niciodatã datoriile istorice ale Petromidiei”

Procurorii DIICOT au pus în dis-
cuþie rolul jucat de Guvernul
Mugur Isãrescu ºi de Radu

Sârbu, preºedintele Consiliului de
Administraþie al Fondului Proprietãþii
de Stat (la data respectivã), în privati-
zarea companiei “Petromidia”, potri-
vit Ordonanþei din 22 aprilie 2016,
întocmitã cu referire la dosarul “Rom-
petrol II”, în care a fost dispus un se-
chestru în sumã de 3 miliarde de lei.

Mugur Isãrescu, în prezent Gu-
vernator al Bãncii Naþionale a Rom-
âniei, nu a reacþionat public faþã de
acuzaþiile prezentate de procurori.

În schimb, Radu Sârbu, fost
preºedinte al Consiliului de Adminis-
traþie al Fondului Proprietãþii de
Stat, a þinut sã lãmureascã cum stãte-
au lucrurile la data privatizãrii Petro-
midia, precizând cã aceastã compa-
nie era în topul pierderilor ºi ar fi tre-
buit închisã. În opinia sa, momentul
care trebuie cercetat de procurori

este convertirea în obligaþiuni a da-
toriilor istorice ale Petromidia.

DIICOT noteazã cã, ignorând di-
spoziþiile legale obligatorii, Fondul
Proprietãþii de Stat a reluat procedura
de privatizare a Petromidia, pentru un
pachet majoritar de acþiuni de
69,991%, iar prin încheierea Contrac-
tului de vânzare- cumpãrare nr.
29/2000, pachetul majoritar de acþiuni
de 69,991% a fost achiziþionat de firma
“The Rompetrol Group BV Olanda”
reprezentatã de Patriciu Dan Costache,
valoarea totalã a pachetului fiind de
50.517.620 dolari, preþul unei acþiuni
fiind de 2 dolari ºi fãrã ca FPS sã pãs-
treze acþiunea nominativã de control.

DIICOT explicã: “Mai mult decât
atât, dupã semnarea Contractului de
vânzare- cumpãrare nr. 29/2000, prin
care, în mod nelegal, a fost vândut un
pachet majoritar de acþiuni de
69,991% în loc de un pachet de acþiuni
de 65,323%, Guvernul României prin

Mugur Isãrescu prim ministru ºi Radu
Sârbu preºedintele Consiliului de
Administraþie al Fondului Proprietãþii
de Stat, au adoptat la data de 30 no-
iembrie 2000 OUG 248/2000, prin
care, pentru a acoperi nulitatea absolu-
tã a procedurii de privatizare a Socie-
tãþii Comerciale «Petromidia» Cons-
tanþa ºi pe cale de consecinþã a con-
tractului cu nr. 29/30.10.2000, a fost
modificatã OUG 64/1998 astfel încât
aceasta sã aibã urmãtorul conþinut:
«Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 64/1998 privind acordarea unor fa-
cilitãþi la plata preþului acþiunilor ºi la
plata unor obligaþii bugetare, în scopul
privatizãrii Societãþii Comerciale «Pe-
tromidia» Constanþa, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, se
modificã dupã cum urmeazã: 1. Arti-
colul 1 va avea urmãtorul cuprins:

M.P.
(continuare în pagina 5)
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Legea dãrii în platã -
victoria amarã a

împrumutaþilor în CHF
l Dupã ce vor notifica banca ºi pânã la rezolvarea situaþiei, debitorii vor
avea ratele îngheþate l Primele efecte ale legii - zece bãnci au majorat
avansurile la credite; OTP Bank nu intenþioneazã sã ia aceastã mãsurã

A
fost nevoie de un an ºi
cinci luni de la explo-
zia francului elveþian
(CHF) ca sã adoptãm o

soluþie extremã pentru persoanele
ce s-au împrumutat în moneda atât
de ademenitoare cu opt ani în
urmã.

Vineri, 13 mai 2016, va rãmâne în
istoria sistemul bancar ºi în memoria
debitorilor ziua în care s-a dat liber la
darea în platã a garanþiilor ipotecare,
cei împrumutaþi eliberându-se,

astfel, de întreaga datorie.
Dar cum se elibereazã?
Renunþând la locuinþa pe care

ºi-au cumpãrat-o cu entuziasm,
luând, cu încredere, ca partener de
cursã lungã, bãncile.

Bucurându-se cã scapã de cãmi-
nul în care au fãcut nopþi albe timp
de opt ani strângând, poate, ban pe
ban ca sã-ºi achite, lunã de lunã, rate-
le la bancã.

Peste 100 de rate plãtite la care,
acum, renunþã cu bucurie, ca s-o ia

de la capãt.
Cum? Nu mai con tea-

zã…Important este sã se elibereze
de la plata unor sume de câteva ori
mai mari faþã de cele împrumuta-
te, sã lase în urmã lupta îndelunga-
tã ºi fãrã succes pe care au avut-o
în ultimii ani cu bãncile, sã uite de
moneda care le-a adus bucurie ºi
necaz.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

MIªU NEGRIÞOIU, ASF:

“Problema cea mai mare
a pieþei noastre de capital sunt
emisiunile noi”

Anul 2015 nu a fost prea bogat pe
piaþa de capital, deºi Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) a
încercat sã stimuleze listarea compa-
niilor la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), conform afirmaþiilor
preºedintelui ASF, Miºu Negriþoiu.

Domnia sa a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã: “În 2015, piaþa
de capital s-a remarcat prin lipsa de
listãri la BVB, altele decât cele prin
transferul de la Rasdaq. Probabil, cel
mai important eveniment al anului
trecut a fost migrarea societãþilor de
pe piaþa Rasdaq. Sperãm ca anul
acesta sã avem mai mulþi emitenþi.
Problema cea mai mare a pieþei noa-
stre de capital sunt emisiunile noi.
Încã suntem dependenþi în mare mã-
surã de societãþile cu capital de stat”.

Oficialul ASF anticipeazã cã, anul
acesta, 2-3 societãþi vor fi listate la
BVB. “Noi am transmis ºi guvernu-

lui anterior ºi celui actual punctul de
vedere cu privire la listarea compa-
niilor de stat, atât în ceea ce priveºte
vânzarea participaþiilor minoritare
ale statului, cât ºi a celor majoritare”,
a spus Miºu Negriþoiu, adãugând:
“Am vãzut cã ºi Fondul Proprietatea
vrea sã listeze societatea la care este
acþionar. Am putea vedea listarea
Hidroelectrica anul acesta”.

Conform unui raport lansat ieri de
ASF, piaþa de capital din România a
fost caracterizatã, pe parcursul anu-
lui 2015, de un regim de volatilitate
redusã, o mare parte din volatilitate
fiind cauzatã de componenta tranzi-
torie din structura volatilitãþii, “ceea
ce indicã un regim normal de pia-
þã puþin speculativ, cu ºocuri aleato-
rii care se disipeazã rapid”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

Banca Angliei:
Brexit-ul ar putea
genera recesiune

O eventualã ieºire a Marii Britanii
din Uniunea Europeanã (Brexit) ar
putea genera, în aceastã þarã, dispo-
nibilizãri, creºterea preþurilor, de-
precierea puternicã a lirei ºi chiar re-
cesiunea, conform unui avertisment
lansat ieri de Banca Angliei.

Guvernatorul instituþiei, Mark
Carney, a subliniat cã riscurile unui
vot pentru ieºirea din UE, la referen-
dumul programat în 23 iunie, “ar pu-
tea include o recesiune tehnicã”.

Însã, nici dacã rãmâne în UE, eco-
nomia nu va avea o evoluþie foarte
bunã, potrivit raportului Bãncii
Angliei, care ºi-a modificat în sens
negativ estimãrile privind PIB-ul
þãrii.

Raportul anticipeazã cã, în 2017,
creºterea economiei britanice va fi
de 2,3%, la fel ºi în 2018, faþã de
2,4%, respectiv 2,5%, cât preconiza
banca în februarie.

Anul acesta, PIB-ul Regatului
Unit ar urma sã urce cu 2%, faþã de
2,2%, cât era estimarea anterioarã.

Ieri, Banca Angliei a menþinut
dobânda la nivelul minim record de
0,5%, nemodificat din luna martie
2009. De asemenea, instituþia nu a
modificat nici valoarea programului
de achiziþii de active, care a rãmas la
375 de miliarde de lire sterline.

Menþionãm cã, ieri, preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat cã un eventual
Brexit ar fi “o catastrofã”, însã nu se
aºteaptã ca acest lucru sã se
întâmple. (V.R.)
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Iohannis a spus “pas” inaugurãrii
scutului de la Deveselu

l Cea mai înaltã oficialitate americanã prezentã la eveniment, secretarul
adjunct al Apãrãrii, Robert O.Work, a confundat Bucureºtiul cu Budapesta
l Generalul (r) Wesley Clark, într-un interviu în exclusivitate pentru ziarul
BURSA: “NATO nu poate apãra România”

Sistemul de apãrare antirachetã
Aegis Ashore de la Deveselu
a fost inaugurat, ieri, în pre-

zenþa secretarului general al NATO,
Jens Stoltenberg, a premierului Da-
cian Cioloº ºi a adjunctului Secreta-

rului Apãrãrii SUA, Robert Work.
Preºedintele Klaus Iohannis a ales

sã nu participe, ieri, la ceremonia de
lansare a Facilitãþii antirachetã, ci a
preferat doar sã-l primeascã la Co-
troceni pe Jens Stoltenberg, ocazie
cu care a þinut ºi o conferinþã de pre-
sã comunã.

Deºi a fost criticat pentru decizie,
unii analiºti susþin cã preºedintele
Klaus Iohannis a vrut sã transmitã un
mesaj de nemulþumire americanilor
care, la un asemenea eveniment, nu
au trimis un oficial cu rang mai înalt.

A.S.
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Automobilul electric, o promisiune falsã pentru salvarea planetei
În Hong Kong, automobilele

electrice par, la prima vedere, solu-
þia idealã pentru atenuarea poluã-
rii. Realitatea aratã exact invers.
“Maºinile Tesla ar putea sã condu-
cã la creºterea poluã-
rii din Hong Kong”,
a scris recent Blo-
omberg, deoarece
peste jumãtate din
energia electricã este
produsã în centrale
pe cãrbune. Studiul
de la Sanford C.
Bernstein citat aratã cã “emisiunile
totale de dioxid de carbon ale
maºinilor electrice sunt cu 20%
mai mari decât ale celor pe benzi-
nã”.

Autorii studiului mai aratã cã “in-

troducerea automobilelor electrice
are sens doar acolo unde intensitatea
de carbon a producþiei de energie
electricã este scãzutã”, iar “în Hong
Kong ºi China, vehiculele electrice
contribuie de fapt la creºterea poluã-
rii, în timp ce contribuabililor li se
cere sã le subvenþioneze”.

O analizã deosebit de criticã a
tendinþei de promovare cu orice preþ
a automobilelor electrice, prin faci-
litãþi fiscale ºi subvenþii, a prezentat
profesorul Bjorn Lomborg în coti-
dianul The Telegraph.

Lomborg a devenit cunoscut pe
plan mondial în urma publicãrii
cãrþii sale “Ecologistul sceptic” în
2001. Curajul sãu este de admirat,
mai ales la o vârstã la care nu doar
ecologiºtii mai cred în “cai verzi pe

pereþi”, în condiþiile în care ºtia,
probabil, cã va deveni þinta atacuri-
lor furibunde al “talibanilor verzi”,
cei care sunt gata sã salveze
Pãmântul prin exterminarea oame-
nilor.

În articolul din The Telegraph, pro-
fesorul danez demonteazã sistematic
cultul apãrut în jurul unei maºini ine-
xistente, dar care “va schimba lumea”,
dupã cum a declarat Elon Musk,
preºedintele companiei Tesla.

Este vorba, bineînþeles, despre
Tesla 3, pentru care s-au fãcut deja
aproape 400 de mii de comenzi ºi a
cãrei producþie trebuie sã înceapã în
a doua jumãtate a anului viitor.

Deºi automobilele electrice au
“emisiuni zero” în sine, Lomborg
aminteºte cã “electricitatea folositã

este deseori obþinutã din cãrbune,
adicã maºinile contribuie la creºte-
rea poluãrii” ºi îl citeazã pe Vinod
Khosla, un investitor cunoscut în

sectorul energiei verzi, care subli-
niazã cã “maºinile electrice sunt
propulsate de cãrbune”.

(continuare în pagina 5)
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