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Garanþia lui Dragnea “Mã aºtept la tranzacþii de mare
ÎN URMÃTORII DOI-TREI ANI

Dialog Liviu Dragnea - Rareº Bogdan,
Emisiunea “Jocuri de putere”
din 7 decembrie 2016
Liviu Dragnea: Este pentru prima datã când, într-adevãr, un partid vine cu un program
de guvernare care nu conþine declaraþii politice, ci ãsta va fi în Parlament, dacã noi
vom câºtiga, fãrã nici o modificare.
Rareº Bogdan: Dumneavoastrã vã asumaþi cã toate mãsurile pe care le-aþi enunþat în
aceastã campanie, atât astãzi în conferinþa de presã, cât ºi în urmã cu o lunã de zile,
vor fi aplicate în România?
Liviu Dragnea dându-i programul electoral lui Rareº Bogdan: Vi-l las dumneavoastrã.
Rareº Bogdan: Dumneavoastrã, ãsta îl aplicaþi, cu absolut tot… reduceri de taxe…?
Liviu Dragnea: Ãla (n.r. programul electoral) va fi aprobat de Parlament. Vi-l las dumneavoastrã.
Rareº Bogdan: Exact aºa?

(continuare în pagina 3)
Suspiciunea larg rãspânditã cã
programul electoral PSD reprezintã
simple promisiuni care nu vor mai fi
onorate, dupã ce pesediºtii se vor aburca
în fotoliile guvernãrii, a fost contracaratã de preºedintele
partidului Liviu
Dragnea, care a inMAKE
vocat garanþia Legii.
În emisiunea “Jocuri de putere”
din 7 decembrie 2016, a avut loc dia-

Surse: Italia,
gata sã injecteze
15 miliarde euro
în bãncile cu
probleme
Guvernul Italiei este pregãtit sã
injecteze 15 miliarde de euro în Banca “Monte dei Paschi di Siena” SpA
ºi în alte bãnci din þarã aflate în dificultate, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters.
Informaþia vine într-un moment în
care “Monte dei Paschi” are termen
pânã în 31 decembrie sã strângã 5
miliarde euro prin intermediul pieþei, sumã care i-ar asigura supravieþuirea. Dacã nu va reuºi sã obþinã
aceºti bani de la investitorii privaþi,
banca ar putea da faliment.
În situaþia în care banca nu va
atrage banii privaþi, statul italian
este dispus sã facã o injecþie de capital, conform surselor, care adaugã cã
Executivul va interveni ºi în cazul altor bãnci de dimensiuni mici, aflate
în dificultate.
Una dintre surse a menþionat cã
“Banca Popolare di Vicenza” ºi “Veneto Banca”, bãnci regionale, ar putea fi sprijinite cu bani publici.
Cotidianul La Repubblica a informat cã Guvernul de la Roma va publica un decret în 22 decembrie care
va permite folosirea de fonduri publice n sumã de 15 miliarde de euro
pentru susþinerea bãncilor aflate în
dificultate.
V.R.
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logul (pe care îl reproducem alãturat), în care Liviu Dragnea i-a spus
lui Rareº Bogdan cã, în premierã, în
România, va activa prevederile legale, conform cãrora nerespectarea
programului de guvernare conduce
la demisia guvernului.
Condamnat, dar convingãtor.
Adevãrul este cã pe niciunul dintre oamenii de afaceri nu-l intereseazã care partid ar impune ca plata
TVA sã aibã loc la încasare, iar nu la
emiterea facturii – idee pe care, de

fapt, a pus-o pe tapet, cu ani în urmã,
actualul puºcãriaº Dan Voiculescu;
pe noi toþi ne intereseazã, pur ºi simplu, sã plãtim TVA la încasare.
Dacã PSD va face asta, atunci va
avea recunoºtinþa noastrã, a tuturora,
inclusiv a afaceriºtilor liberali, udemeriºti, useriºti sau uteciºti.
Chiar ºi lui Dan Voiculescu i-aº fi
fost recunoscãtor, dacã ar fi reuºit-o.
De ce nu ºi lui Liviu Dragnea,
care, spre deosebire de Dan Voiculescu, este în libertate?!
PSD a prezentat un Program electoral cu obiective dorite fierbinte de
mediul de afaceri, bine articulat, cu
evaluãri cantitative ºi eºalonat pe
termene scadente precis definite.
I-am apreciat Programul, pentru cã
m-am gândit cã, depãºind nivelul de
însãilare pe genunchi (cum s-au prezentat ceilalþi ºi cum este tradiþia noastrã),
indiferent cã doar minte electoral, dã o
lecþie celorlalte partide, pentru totdeauna, cum sã se prezinte la alegeri, cum
sã-ºi respecte cetãþenii ºi cum aratã
respectul de sine al unui partid.
Dar, dincolo de acest câºtig indubitabil al vieþii noastre politice, evident,
am împãrtãºit suspiciunea majoritarã
cã Programul va rãmâne literã moartã.
PSD nu face niciodatã ceea ce
promite (cu atât mai mult, cu cât nici
un partid nu face ceea ce promite).
Dar, de data aceasta, Liviu Dragnea
susþine contrariul, cu putere.
În dialogul public, reprodus alãturat, el spune cã Programul electoral
va deveni Program de guvernare, cã
Programul de guvernare este lege ºi
cã dacã Guvernul PSD nu va aplica
mãsurile din Programul de guvernare, atunci va fi dat jos, conform unor
prevederi legale care nu au fost activate pânã acum, dar pe care PSD le
va activa, în premierã.
(continuare în pagina 3)

valoare cu credite neperformante”
(Interviu cu avocatul Gabriel Zbârcea, Managing Partner
al Þuca Zbârcea & Asociaþii)

l “Nu exclud apariþia de noi jucãtori pe piaþa financiarã, în segmente de
niºã” l “Este de aºteptat ca soluþia CCR pe Legea dãrii în platã sã conducã
la un nou val de procese” l “Domeniul energiei pare sã se afle în topul
insolvenþelor”
Tranzacþiile realizate de bãnci cu portofolii de credite neperformante vor continua, estimeazã avocatul Gabriel
Zbârcea, Managing Partner al Þuca
Zbârcea & Asociaþii, care ne-a spus,
într-un interviu, cã, în urmãtorii doi-trei
ani, se aºteaptã la câteva tranzacþii de
mare valoare cu credite neperformante.
Printre altele, domnia sa ne-a vorbit
atât despre legile apãrute în acest an în
domeniul bancar, dar ºi despre sectorul imobiliar ºi despre domeniul energiei, care, potrivit specialistului, pare
sã se afle în topul insolvenþelor.

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
avocaturã în acest an, comparativ cu
anul trecut?
Gabriel Zbârcea: Evoluþia pieþei
de avocaturã rãmâne în linie cu ceea
ce s-a întâmplat ºi în ultimii ani: este
o piaþã dinamicã ºi competitivã, profesionistã, care oferã servicii de calitate, similar celor prestate de confraþii din Occident. Miºcãrile din aceastã piaþã sunt ºi ele în linie cu ceea ce
se întâmplã în strãinãtate. Apar jucãtori noi, avocaþi care doresc sã-ºi
încerce forþele pe cont propriu, dar
existã ºi consolidãri, promovãri interne, recrutãri de echipe etc. Anul
2016 a stat sub semnul imprevizibilului. În plan social, economic, politic, toate frãmântãrile acestea au
marcat societatea în sens larg, dar ºi
pe noi, românii. Cred cã vom asista

la o schimbare a paradigmei din multe puncte de vedere, ca urmare a modului în care oamenii, mai ales tinerii, au ajuns sã-ºi conºtientizeze locul ºi valoarea în societate ºi sã activeze pentru drepturile lor. Vedem
deja o schimbare venind dinspre
Marea Britanie, dar ºi dinspre Statele Unite. Este de aºteptat ca aceste convulsii sã marcheze, într-un

viitor apropiat, ºi piaþa de avocaturã.
Reporter: În ce fel s-a modificat
structura acestei pieþe, în general, ºi
în cadrul activitãþii cabinetului dumneavoastrã, în particular, în 2016?
A consemnat
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 7)

S-A ÎNCHEIAT LA 26 DE LEI/
Ofertele neangajante pentru activele IPO-UL
ACÞIUNE
Investitorii din oferta
“Oltchim”, aºteptate pânã pe
MedLife au dat dreptate
23 ianuarie
l Investitorii care doresc sã pãstreze locurile de muncã, avantajaþi

I

nvestitorii interesaþi de vânzarea
“Oltchim” pe bucãþi trebuie sã
depunã ofertele neangajante,
pânã pe 23 ianuarie, iar cei calificaþi
pentru etapa urmãtoare vor primi
acces la “camera de date”, adicã o

serie de informaþii confidenþiale despre companie.
Astfel, calendarul ofertei nu prevede finalizarea sa în acest an, aºa
cum estima ministrul Economiei
Costin Borc, în septembrie.

“Pânã la finalul anului cred cã
vom avea o ofertã angajantã de la un
investitor, strãin sau român (n.r. pentru Oltchim)”, a arãtat ministrul Economiei, în septembrie, la întâlnirea
de la Râmnicu Vâlcea cu administratorii judiciari ºi conducerea combinatului. Domnia sa a adãugat: “Climatul este foarte bun acum pentru
gãsirea unui investitor care sã
continue sã dezvolte partea viabilã a
Oltchim”.
În august, compania a anunþat cã
va lansa un proces competitiv de
vânzare a activelor, grupate în nouã
pachete, înlocuind astfel metoda anterioarã de privatizare, printr-un vehicul special SPV. (A.A.)
(continuare în pagina 15)

brokerilor: preþul de 35 lei
era prea mare
l Piaþa vede Medlife la 116 milioane de euro
Brokerii din piaþa de capital care
au spus cã preþul maxim la care se
puteau face subscrieri în oferta
publicã MedLife – de 35 de lei/unitate – au avut dreptate, cãci investitorii care au venit cu banii au stabilit
cã societatea face numai 522 milioane de lei (116 milioane de euro), adicã 26 de lei/acþiune.
Astfel, fondul de private equity
V4C a vândut întreaga sa participaþie
în companie reprezentând 36,25%
din capitalul social, în timp ce IFC –
7,75%, pentru 230 milioane de lei.
Unii analiºti din piaþã susþineau,
anterior ofertei, cã evaluarea din IPO

este un multiplu de aproximativ 13
ori EBITDA (profitul operaþional
înainte de taxe, dobânzi ºi amortizãri), în timp ce, pe piaþa serviciilor
medicale, vânzãrile recente s-au fãcut la un multiplu de 8.
Estimãrile brokerilor exprimate
public au determinat Bursa de Valori Bucureºti ºi Asociaþia Brokerilor sã reacþioneze ºi sã anunþe cã
vor elabora un cod de conduitã al
Intermediarilor Financiari din Piaþa
de Capital.
A.A.
(continuare în pagina 8)

RAPORTUL CURÞII DE CONTURI 2011-2015

Redevenþele miniere ºi petroliere cuvenite bugetului de stat:
0,19% - 0,24% din PIB
l Bulgaria are un nivel al redevenþelor de 1,9% din PIB, Ciad - 23,9%,
Uzbekistan - 13,7%, Libia - 36,8%, Vietnam - 7,6%, Columbia - 8,4%,
Yemen -15,6% l Restanþele la plata redevenþei miniere însumeazã 121
milioane de lei l Apa din zãcãminte nu este monitorizatã de cãtre ANRM
ºi nici supusã plãþii taxelor ºi redevenþelor ca orice resursã mineralã

V

aloarea redevenþei miniere
datoratã statului român, în
perioada 2011-2015, conform raportãrilor titularilor de licenþe/permise de exploatare verificate
ºi însuºite de ANRM, a depãºit 1,22
miliarde lei, respectiv în jur de
277,7 milioane euro (calculat la cur-

sul mediu leu/euro stabilit de BNR
pentru perioada auditatã), iar valoarea redevenþei miniere viratã la bugetul statului a fost de 1,1 miliarde
lei, restanþele înregistrate la plata redevenþei însumând 121,77 milioane
lei ºi rezultând un grad de încasare
de circa 90%, potrivit unui raport al

Curþii de Conturi privind activitatea
din sector în perioada 2011 - 2015.
Redevenþele pe care România le
încaseazã din concesiunea exploatãrilor de resurse minerale sunt de circa cinci ori mai mici decât cele petroliere. (A.S.)
(continuare în pagina 4)

