
ALIMENTAREA CU APÃ CALDÃ A CAPITALEI NU VA FI ÎNTRERUPTÃ, CEL PUÞIN
ªAPTE ZILE

Romgaz nu se pierde
cu Firea
l Primarul general: “Având în vedere cã Romgaz este în proprietatea statului în procent de 70%,
iar ELCEN este în proprietatea statului în procent de 90%, statul român taie gazul statului român”

A
limentarea cu apã caldã a
Capitaleinuvafi întrerup-
tã în urmãtoarele ºapte
zile, întrucât ELCEN a

identificat resurse financiare pentru a
plãti gazele furnizate de Romgaz, a
declarat, ieri, secretarul de stat în Mi-
nisterul Energiei Corina Popescu, la
finalul unei întâlniri de urgenþã cu
conducerea Romgaz ºi ELCEN.

Termenul de ºapte zile nu este
unul încurajator pentru bucureºteni,
în condiþiile în care urmeazã iarna.

Cu toate acestea, Primarul general
Gabriela Firea nu conteneºte cu asi-
gurãrile cã totul va fi bine: “Îi asigur
pe bucureºteni cã nu se pune proble-
ma opririi apei calde. Ar fi o faptã
penalã. Agentul termic este infra-

structurã criticã naþionalã".
Semn cã situaþia este dramaticã

stau, însã, criticile aduse de primarul
general companiei Romgaz, care,
chiar dacã este deþinutã majoritar de
stat, este listatã la Bursa de Valori
Bucureºti ºi nu este la cheremul sta-
tului. Omiþând acest aspect, Prima-
rul General a spus, dupã ce Romgaz
a anunþat cã sisteazã gazele pentru
Elcen: “Având în vedere cã Romgaz
este în proprietatea statului în pro-
cent de 70%, iar ELCEN este în pro-
prietatea statului în procent de 90%,
statul român taie gazul statului
român, pedepsindu-i pe români.

A.A.

(continuare în pagina 15)
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CONDUCERII COMPANIEI,
Sindicatul Naþional Loteria Românã
declanºeazã conflictul de muncã
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IISS: Brexit - primul
exemplu de
respingere a
globalizãrii de cãtre
o economie avansatã

Victoria taberei pro-Brexit la refe-
rendumul prin care britanicii au vo-
tat majoritar pentru ieºirea din Uniu-
nea Europeanã este “primul exem-
plu” de economie avansatã ce “res-
pinge globalizarea”, conform rapor-
tului anual privind echilibrele geo-
strategice mondiale prezentat ieri, la
Londra, de Institutul Internaþional de
Studii Strategice (International
Institute for Strategic Studies -
IISS), consemneazã agenþia EFE.

Conform evaluãrii experþilor care
au întocmit documentul, votul brita-
nicilor la referendumul din 23 iunie
reprezintã cea mai importantã
schimbare geopoliticã produsã în
Europa “într-o generaþie”, iar aceas-
ta ameninþã viitorul proiectului eu-
ropean, slãbind totodatã coerenþa sa
strategicã, informeazã Agerpres. În
schimb, ca efect al Brexitului, Ger-
mania ºi-ar putea consolida poziþia
de lider de facto al Uniunii
Europene.

În ceea ce priveºte negocierile pe
care Londra ºi Bruxelles-ul le vor
purta pe tema condiþiilor ieºirii Marii
Britanii din blocul comunitar, stu-
diul subliniazã cã interesul ambelor
pãrþi ar trebui sã fie desfãºurarea
unei negocieri strategice cu obiecti-
vul dezvoltãrii unei noi colaborãri
economice ºi politice. n
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ÎNÞELEGERE ÎN COMISIA JURIDICÃ A
DEPUTAÞILOR PRIVIND CREDITELE ÎN
VALUTÃ

Deputatul Daniel Zamfir:
“Trebuie sã facem conversia
la cursul de la data semnãrii
contractului”
l Zamfir: “Am stabilit crearea unui grup de lucru
care, pânã la începutul sãptãmânii viitoare, va
conveni asupra formei finale a amendamentului
meu (n.r. privind conversia la curs istoric)”

Daniel Zamfir, deputatul PNL
care a promovat legea dãrii în platã,
s-a arãtat, ieri, încrezãtor cã va reuºi
sã îºi convingã colegii parlamentari
de la PSD, cã este necesarã conver-
sia creditelor în valutã la cursul de la
data semnãrii contractului, consi-
derând cã “asta este mãsura justã”.

Domnia sa a transmis, ieri, cã de-
putaþii din Comisia Juridicã au stabilit
crearea unui grup de lucru care, pânã
la începutul sãptãmânii viitoare, sã
stabileascã forma finalã a amenda-
mentului sãu privind conversia la

curs istoric. De asemenea, potrivit de-
putatului, Comisia va cere un punct
de vedere al Guvernului pânã luni.

“Am solicitat de asemenea ca, la
începutul sãptãmânii viitoare, toc-
mai pentru a câºtigã timp, dezbate-
rea amendamentului sã se facã în co-
misiile reunite Juridicã ºi de Buget
Finanþe, lucru acceptat de preºedin-
tele comisiei”, a mai postat Daniel
Zamfir, pe Facebook, dupã ce ante-
rior, anunþase cã legea conversiei
avea sã fie dezbãtutã la Comisia
Juridicã, în ºedinþa de ieri.

Se pare cã ºedinþa Comisiei s-a þi-
nut mai devreme de ora programatã
(14.00), dupã cum au anunþat mai
mulþi membri ai grupului creditaþilor
în CHF, care doreau sã participe la
dezbatere.

Acest lucru aratã un nou pas îna-
poi al parlamentarilor din Comisia
Juridicã, dupã ce joia trecutã au re-
tras, de pe ordinea de zi a ºedinþei de
azi, cele douã proiecte legislative
care prevãd conversia împrumuturi-
lor luate în valutã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

n Handelsblatt: “Commerzbank”
vrea sã elimine 9.000 de posturi
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ÎN DOSARUL CARPATICA ASIG

DNA cere arestarea deputatului
Adrian Gurzãu, pentru trafic de influenþã
l Adrian Gurzãu a iniþiat, pe 23 iunie, revocarea
preºedintelui ASF Miºu Negriþoiu, deputatul
lansând, de-a lungul timpului, numeroase critici
la adresa lui Negriþoiu

Procurorii DNA l-au adus, luni
noapte, pe deputatul Adrian Gurzãu,
la audieri în dosarul Carapatica Asig
în care tocmai fãcuserã trei reþineri,
ºi au cerut, apoi, încuviinþarea reþi-
nerii ºi a arestãrii preventive a depu-
tatului pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã.

Adrian Gurzãu este unul dintre cei

mai vehemenþi critici ai conducerii
ASF, în special ai preºedintelui Miºu
Negriþoiu, cãruia i-a cerut demisia ºi
a iniþiat revocarea acestuia, pe fon-
dul scandalului privind creºterea
tarifelor RCA.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

ÎNTÂLNIRI CONSULTATIVE OPEC-ÞÃRI
NON OPEC

Iranul refuzã din nou sã-ºi
reducã producþia de petrol
l Scad cotaþiile þiþeiului

Membrii Organizaþiei Þãrilor
Exportatoare de Petrol (OPEC) au
început, sãptãmâna aceasta, o reu-
niune informalã prilejuitã de Foru-
mul Energetic Internaþional de-
sfãºurat în Algeria, în intervalul
26-28 septembrie, încercând sã ajun-
gã la o înþelegere viitoare de îngheþa-
re a producþiei, care sã opreascã
scãderea preþurilor de pe piaþa de
profil.

Ministrul saudit al Energiei, Kha-
lid al-Falih, a informat cã discuþiile
dintre þãrile OPEC ºi cele
non-OPEC sunt consultative, astfel
cã nu va fi luatã acum vreo decizie
privitoare la producþie.

Totuºi, Noureddine Bouterfa, mi-
nistrul Energiei din Algeria, a decla-
rat: „Nu vom ieºi din întâlnire cu
mâna goalã. Fiecare stat din organi-
zaþie este de acord cã trebuie stabili-
zate preþurile. Rãmâne la latitudinea
noastrã sã gãsim un format care sã
mulþumeascã pe toatã lumea. Cea
mai bunã soluþie ar fi îngheþarea
producþiei”.

A.V.

(continuare în pagina 15)

LÃSAT ÎN BÃTAIA VALURILOR,

Cazinoul din Constanþa este
în paraginã, dar reabilitarea este
blocatã de contestaþii
l CNI: “Dacã rezultatul procedurii de selecþie a firmei de reabilitare va fi din
nou contestat, atunci contractul nu va putea fi semnat pânã la soluþionarea
definitivã a contestaþiilor depuse”l Bugetul alocat pentru consolidarea
Cazinoului este de 31,6 milioane de lei, iar lucrãrile ar putea dura doi ani

Cazinoul din Constanþa este bãtut
devaluri, pe falezadinPortulTomis, ºi
se degradeazã pe zi ce trece, pentru cã
cei31,6milioanede leipuºi ladispozi-
þie de Compania Naþionalã de Investi-
þii (CNI) pentru reparaþii nu pot fi
cheltuiþi, din cauza faptului cã licitaþii-
le pentru atribuirea contractului de re-
abilitare sunt contestate.

Recent, primarul municipiului Con-
stanþa, Decebal Fãgãdãu, a declarat cã
îºi doreºte ca lucrãrile de reabilitare sã
înceapã de anul viitor, din primãvarã,

deºi nu esteclar pecesebazeazãaceas-
tã“dorinþã”aprimarului, cãci,de reabi-
litare seocupãCNI, iar deacolo, veºtile
nu sunt tocmai încurajatoare.

Deºi cetãþenii s-au mobilizat, iar
petiþia online pentru salvarea Cazi-
noului Constanþa iniþiatã de arhitec-
tul Radu Cornescu a strâns, pânã în
prezent, peste 16.400 de semnãturi,
reabilitarea Cazinoului pare blocatã
în hãþiºurile birocraþiei.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 4)

Surse: Cristian Micu discutã cu BT Capital Parners
preluarea funcþiei de ºef
lUnele voci vorbesc ºi despre recrutarea brokerului Mihai Chiºu, care a plecat, recent, de la Swiss
Capital

Cristian Micu, fostul director gene-
ral al NBG Securities, negociazã cu
BT Capital Parners preluarea funcþiei
de director general, conform unor sur-
se din piaþa de capital, care susþin cã la

acest intermediar ar putea ajunge ºi
brokerul Mihai Chiºu, care a pãrãsit,
recent, compania Swiss Capital.

Alte voci merg însã pe scenariul
“ori unul, ori altul”, spunând cã nu îi

vãd recrutaþi în aceeaºi echipã.
Mihai Chiºu nu a dorit sã comen-

teze informaþia cã se va alãtura echi-
pei BT Capital Partners, iar Cristian
Micu nu a putut fi contactat.

Cristian Micu face parte din Con-
siliul de Administraþie al Bursei de
Valori Bucureºti (BVB), ales pe 14
decembrie 2015. (M.P.)

(continuare în pagina 15)

Ministrul saudit al Energiei, Khalid

al-Falih: “Suntem optimiºti cu pri-

vire la fundamente. Piaþa este în

direcþia corectã, mai încet decât

am sperat în urmã cu câteva luni,

însã fundamentele se îndreaptã în

direcþia cea bunã”.


