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DIN CAUZA UNUI
SCANDAL DE
CORUPÞIE
Sediul Novartis din
Atena, atacat de un
grup de anarhiºti

Grupul grec de anarhiºti (auto-pro-
clamaþi) Rouvikonas a aruncat, ieri, cu
vopsea ºi a distrus ferestrele de la intra-
rea în sediul din Atena al producãtoru-
lui elveþian de medicamente “Novar-
tis”, conform anunþului fãcut de Poliþia
elenã, care adaugã cã aproximativ 30
de persoane au fost implicate în atacul
ce a avut loc la ora localã 05.15.

Nu au existat rãniþi, conform auto-
ritãþilor.

Grupul Rouvikonas a informat cã
atacul are legãturã cu o anchetã pri-
vind acuzaþiile conform cãrora com-
pania a mituit medici ºi oficiali pu-
blici ca sã le recomande produsele.

Sãptãmâna trecutã,Parlamentulgrec
a votat lansarea unei anchete privind
rolul a zece politicieni în acest caz. Po-
liticienii au negat toate acuzaþiile,
spunând cã acest caz este o încercare a
autoritãþilor de a discredita opoziþia, cu
un an înainte de alegerile din þarã.

Procurorii investigheazã deja, în cazul
amintit,rolulcelordinafarasfereipolitice.

“Novartis Hellas” nu a fãcut vreun
comentariu cu privire la incidentul
de duminicã.

Compania a promis cã va “acþiona ra-
pidºidecisiv”dacãanchetadinGreciava
constata cã managerii sãi se angajeazã în
comportamente imorale sau ilegale.

V.R.

2 lei

Meritul Antenei 3
A

dmirabilã reuºita Ante-
nei 3!
Dan Voiculescu ºi-a do-
vedit utilitatea încã o

datã, televiziunea lui a creat contex-
tul mediatic cât de cât plauzibil
pentru ca ministrul Justiþiei Tudorel
Toader sã îndrãzneascã propunerea
revocãrii Laurei Codruþa Kovesi din
poziþia de procuror ºef al DNA, în
pofida extraordinarei susþineri pe
care ea o concentreazã, din þarã ºi din
strãinãtate.

Reuºita Antenei 3 este evidentã,
întrucât, în prezentarea motivelor
pentru revocarea Codruþei Kovesi,

Tudorel Toader a fo-
losit argumentele
Antenei 3, uneori
chiar expresii verba-
le lansate în emisiu-
nile postului de
televiziune.

Aparent, ziariºtii
de la Antena 3 sunt cei care au iniþiat
o serie de dezvãluiri despre neregu-
lile la care se dedau procurorii DNA
de la Ploieºti, bazându-se pe înregis-
trãrile asupra lor, realizate cu came-
ra ascunsã, în mod excepþional, de
Vlad Cosma.

Dar o serie de indicii inspirã bãnu-
iala cã dezvãluirile nu au fost iniþiate
de postul de televiziune, ci cã au fost
declanºate de o înþelegere între Dan
Voiculescu, Liviu Dragnea ºi Sebas-
tian Ghiþã, care par sã se fi aliat
împotriva procurorului ºef al DNA
(dincolo de statutul comun de infrac-
tori, între altele, Dragnea, Ghiþã ºi
Cosma mai sunt legaþi ºi prin poveºti
cu secretare-metrese pe care ºi le-au
plasat în cruciº).

Dupã eliberarea din închisoare la
jumãtatea anului trecut a lui Dan Voi-
culescu (înainte de termen), Antena
3 nu s-a mai ferit defel sã arate cã
este oficina lui Liviu Dragnea, (în
primul rând a lui Liviu Dragnea ºi
abia în al doilea rând a PSD); Antena
3 are prioritate în faþa oricãrui alt or-
gan de presã la interviurile cu pre-
mierii lui Dragnea ºi îi sprijinã ne-

condiþionat mãsurile - face “presa
PSD”, pe faþã.

În cuprinsul acestor ºase luni de la
eliberarea lui Voiculescu, Cosma a
decis sã difuzeze înregistrãrile pe
care le avea în aºteptare de peste un
an, a intrat în contact cu televiziunea
lui Voiculescu ºi cu televiziunea lui
Ghiþã, a primit la dispoziþia sa tehni-
cieni, prompter ºi aparaturã de mon-

taj ºi a realizat câteva dintre episoa-
dele difuzate de Antena 3 ºi Româ-
nia TV, având capacitatea sã ºi reac-
þioneze, de pe o zi, pe alta, la ecourile
stârnite de dezvãluirile sale.

În septembrie, anul trecut, presa a
suspectat o întâlnire între Voicules-
cu ºi Ghiþã, prilejuitã de zborul lui
Voiculescu la Belgrad, (unde Ghiþã
este plasat sub control judiciar),

ocazie în care Voiculescu a scris pe
blog-ul sãu: “Pe viitor, aºa cum am
declarat, îmi voi dedica timpul fa-
miliei, fundaþiilor pentru dezvolta-
rea României ºi, nu în ultimul rând,
celor care au ca obiect de activitate
stoparea abuzurilor statului împo-
triva cetãþenilor sãi” [sublinierea
mea].

Toate astea lasã impresia cã pro-

punerea de revocare a procurorului
ºef al DNA, decisã de ministrul Jus-
tiþiei nu are de a face cu vreo reuºitã
jurnalisticã a Antenei 3, ºi cã aceastã
reuºitã nu este deloc admirabilã, ci
dezvãluirile ºi dezbaterile de la
Antena 3 nu sunt nimic altceva decât
parte a unei strategii care a þintit rãs-
turnarea ºefei DNA.

Sã fii parte a unei strategii nu este
presã, este propagandã ºi manipulare.

Pentru o însemnatã parte a publi-
cului, am irosit timpul încercând sã
dovedesc asta, pentru cã nu avea ne-
voie de nici o dovadã, îi este evident
cã Antena 3 manipuleazã fãrã scrupu-
le ºi face propagandã.

Pentru cealaltã parte a publicului,
care de la Referendum-ul din 2012 a
devenit evident cã este ºi ea foarte
însemnatã, tot aºa, am irosit timpul,
pentru cã fie ºi în situaþia cã argu-
mentele mele ar fi zdrobitoare (ºi nu
sunt), dincolo de orice raþionament ºi
dovadã, aceastã parte a publicului se
aflã în posesia unei replici nucleare,
cu care a înarmat-o idolul sãu Mihai
Gâdea, în emisiune, la Antena 3:
“Pup-o-n cur pe Kovesi!”

Nu existã reacþie civilizatã la
aceastã replicã.

De ce oare sã fi scris eu o paginã
de text care, pentru majoritatea pu-
blicului, sã fie pierdere de timp?

Eu nu fac asta, îmi respect publicul.
Dacã n-am ceva de zis, atunci nu

scriu.
Ei bine, nu acesta este articolul, ci

aceasta este doar introducerea - o in-
troducere lungã, pentru un articol
scurt.

(continuare în pagina 2)

ÎNALTA CURTE A ADMIS CEREREA ROMENERGO ªI ARIS CAPITAL

Instanþa europeanã, sesizatã în dosarul privind
concertarea grupului Bîlteanu
Î

nalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a admis, sãptãmâna trecutã, ce-
rerea formulatã de Ro-

menergo ºi Aris Capital,
de sesizare a Curþii de Ju-
stiþie a Uniunii Europene,
în dosarul în care Aris Ca-
pital a contestat decizia
Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã (ASF), cu
privire la concertarea unui
grup cu deþineri de peste
5% din acþiunile SIF1 Banat
-Criºana.

Firma Aris Capital este deþinutã
de Romenergo Holdings Limited,

controlatã de omul de afa-
ceri Dragoº Bîlteanu, ºi
este administratã de Najib
El Lakis, fost membru în
Consiliul de Administraþie
al SIF1 Banat Criºana.

Dragoº Bîlteanu ºi Na-
jib El Lakis sunt anchetaþi
de DIICOT, în dosarul de-
lapidãrii SIF-urilor, din

decembrie 2014, însã nu au fost,
încã, trimiºi în judecatã.

Dupã ce Curtea de Apel Bucu-
reºti a admis cererea de sesizare a
Curþii Constituþionale în vederea
soluþionãrii excepþiei de neconsti-
tuþionalitate a pragului maxim de
deþinere la SIF-uri, stipulat în Le-
gea pieþei de capital 297/2004,
CJUE va trebui sã rãspundã dacã
anumite prevederi din directivele
europene sunt opuse cadrului legi-
slativ naþional.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

DOUÃ SINDICATE SE CONTESTÃ RECIPROC

Scandal legat de contractul colectiv
de muncã la OMV Petrom Aviation
lViorel Popescu, Sindicatul Operatorilor de Handling Aeronautic din România:
“Contractul colectiv de muncã (CCM) a expirat la finele lui decembrie ºi nu a fost
negociat nici pânã în prezent”lOMV Petrom Aviation a încheiat CCM cu Sindicatul
Naþional Petrom ºi aºteaptã rãspunsul autoritãþilor cu privire la înregistrarea acestuia
l ITM Ilfov: “La nivelul OMV Petrom Aviation, în perioada depunerii spre
înregistrare a CCM, erau douã sindicate legal constituite ºi reprezentative”l ITM Ilfov:
“Motivul neînregistrãrii contractului colectiv de muncã a fost nerespectarea de cãtre
companie a prevederilor legale”

OMVPetrom Aviation este în mij-
locul unui scandal, legat de contrac-
tul colectiv de muncã, care a fost
semnat cu Sindicatul Naþional Pe-
trom, în condiþiile în care societatea
mai are încã un sindicat reprezenta-
tiv Sindicatul Operatorilor de Hand-
ling Aeronautic din România.

Cele douã sindicate se contestã reci-
proc, iar, în aceste condiþii, Inspecþia

Muncii ºi Inspectoratul Teritorial de
Muncã Ilfov (ITM Ilfov) susþin cã nu
pot înregistra contractul colectiv de
muncã, pânã când instanþa nu stabi-
leºte care este sindicatul reprezentativ,
din cauzã cã o societate nu poate avea
douãsindicatereprezentativesimultan.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 14)

MAKE

Italia aruncã pietre cãtre
“partenerii” din zona euro
dintr-o casã de sticlã crãpatã

Aºa se “întâmplã” în perioada ale-
gerilor. Autoritãþile, în ultima vreme
mai ales cele din þãrile “dezvoltate”
ale Europei, îºi
redescoperã vocaþia
de apãrãtor al intere-
selor economice ale
cetãþenilor.

Aºa s-a întâmplat
ºi în Italia, unde gu-
vernul tocmai a cerut
Comisiei Europene
sã aplice sancþiuni Slovaciei, care
este acuzatã de acordarea unui ajutor
de stat companiei braziliene Embra-
co, subsidiarã a companiei america-
ne Whirlpool, pentru facilitarea mu-
tãrii unei fabrici din Italia.

“Comisia Europeanã trebuie sã sanc-
þioneze Slovacia dacã foloseºte ajutoa-
re de stat pentru a atrage companii de la

alþi parteneri din Uniunea Europeanã”,
a declarat Pier Carlo Padoan, ministrul
economiei din cabinetul de la Roma,
conform unei ºtiri Reuters.

Dar unde este spiritul sãu europe-
an? Ajutoarele de stat, coroborate cu
un cost mai redus al forþei de muncã,
nu ar trebui sã însemne produse mai
ieftine pentru piaþa europeanã, adi-
cã o contribuþie la îmbunãtãþirea ni-
velului de trai al tuturor cetãþenilor
europeni?

Nu, deoarece în Italia vor avea
loc alegeri generale la începutul lu-
nii viitoare, iar guvernul trebuie sã
arate cât de mult îi pasã de cele 500
de locuri de muncã pierdute, chiar
dacã motivul principal se aflã, pro-
babil, în “curtea” autoritãþilor de la
Roma.

(continuare în pagina 7)
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