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Decizia de adoptare a legii
offshore, care reglemen-
teazã exploatarea gazelor
din Marea Neagrã, a stâr-

nit controverse ºi reacþii adverse în
rândul clasei politice.

Legea offshore a fost adoptatã, luni
searã, de Camera Deputaþilor, în cali-
tate de for decizional, cu 175 de voturi
pentru, 30 împotrivã ºi 30 de abþineri.
USR, PNL ºi PMP nu au votat.

Actuala formã a legii va impune
operatorilor sã plãteascã impozite pro-
gresive pe venituri suplimentare, 50%
din toatã producþia va trebui tranzac-
þionatã pe piaþa româneascã, iar sume-

le obþinute vor fi direcþionate spre
parteneriatele public-private.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afir-
mat cã legea adoptatã de Camera De-
putaþilor, într-o formã mult diferitã de
cea adoptatã de Senat, va ajuta Ro-
mânia sã nu mai fie dependentã ener-
getic de ruºi.

Liviu Dragnea a susþinut: “Nu pu-
team accepta ca România sã-ºi pãstre-
ze în continuare dependenþa energeti-
cã de ruºi. Faptul cã am pus 50% din
toatã producþia pe contracte bilaterale,
iar 50% tranzacþionare pe piaþa româ-
neascã, înseamnã cã România devine
una dintre puþinele þãri din lume care

devine independentã energetic”.
Liderul PSD estimeazã cã suma to-

talã încasatã de statul român va depãºi
20 de miliarde de dolari dupã adopta-
rea noilor mãsuri.

Deputatul PNL Virgil Popescu a de-
clarat, ieri, cã prin legea offshore PSD
ºi ALDE au dinamitat interesul de se-
curitate energeticã al României.

Domnia sa a afirmat, citat de Ager-
pres: “Prin legea offshore, PSDragnea
ºi ALDE au dinamitat interesul de se-
curitate energeticã al României, au
alungat investitorii strãini ºi au crescut
dependenþa de gazul rusesc, pentru cã,
dacã nu vom începe investiþiile în Ma-

rea Neagrã (...), vom creºte dependen-
þa de gazul rusesc. Nu înþeleg de ce ieri
(n.r. luni) domnul Dragnea, de la tribu-
na Parlamentului, ne-a spus cu
mândrie cã va creºte independenþa
energeticã a României ºi cã gazele
româneºti nu vor ajunge în Ungaria.
Nimic mai fals! Dânsul ne-a spus cã
50% din producþie va fi vândutã în
România, eu îi spun cã n-a citit legea -
50% din producþie va fi vândutã pe
platformele de tranzacþionare din
România.

ADELINA TOADER
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DUPÃ DEMISIA MINIªTRILOR EUROSCEPTICI

Theresa May nu va
organiza referendum
pentru acordul de Brexit
l Preºedintele Consiliului European a lansat ideea “no Brexit”

Londra nu va organiza un referen-
dum pentru acordul final de Brexit ºi
nici nu va amâna data ieºirii din blocul
european, potrivit declaraþiilor
prim-minis-
trului britanic
Theresa May,
dupã demisia
celor doi mi-
niºtri euro-
sceptici din
Cabinetul sãu.

A m i n t i m
cã, duminicã,
la numai câte-
va zile dupã ce
Theresa May a obþinut acordul Guver-
nului pentru strategia de Brexit, fostul
ministru pentru Brexit, David Davis, a
demisionat. O zi mai târziu, ministrul
de externe al Marii Britanii, Boris Joh-
nson, ºi-a anunþat demisia. Ambii
miniºtrii au considerat prea “priete-
nos” noul plan al lui May privind rela-

þiile cu UE dupã ieºirea din blocul
comunitar.

Dupã cele douã demisii, preºedin-
tele Consiliului European, Donald

Tusk, a lansat
ideea potrivit
cãreia Brexi-
tul ar putea fi
anulat (“no
B r e x i t ” ) .
Într-un mesaj
pe reþeaua de
s o c i a l i z a r e
Tweeter, aces-
ta a spus: “Po-
liticienii vin ºi

pleacã, însã problemele pe care ei
le-au creat oamenilor rãmân. Pot doar
sã regret cã ideea de Brexit nu a plecat
odatã cu Davis ºi Johnson. Dar... cine
ºtie?”.

A.V.

(continuare în pagina 14)

BROKERII ANTICIPEAZÃ:

“Rezultatele financiare –
reperul investitorilor,
pânã la finalul anului”
lDe la începutul lui 2018, BET-TR afiºeazã o rentabilitate de
9,9%, cu mult peste avansul indicelui BET, care a urcat cu 1,4%

Rezultatele financiare pe care ur-
meazã sã le publice emitenþii impor-
tanþi listaþi la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), respectiv cele pentru pri-
mul semestru
al lui 2018 ºi
pentru cel
de-al treilea
trimestru, re-
prezintã repe-
rul principal
care va sta la
baza deciziilor
pe care le vor
lua investitorii
la BVB, în cea de-a doua parte a anu-
lui, sunt de pãrere brokerii activi în
piaþa de capital consultaþi de Ziarul
BURSA.

În primele luni ale anului curent,
piaþa noastrã de capital a fost influ-

enþatã, ca ºi în 2017, de “goana dupã
dividend”, în condiþiile în care mulþi
emitenþi importanþi de la BVB au
propus distribuþii importante de divi-

dende cãtre
acþionari. Pe
acest fond,
cotaþia indi-
celui BET a
depãºit, în ul-
t imele zi le
ale lunii apri-
l ie , p r agu l
de 9.000 de
puncte, nivel

pe care referinþa pieþei noastre de ca-
pital nu-l mai atinsese de peste 10
ani.

ANDREI IACOMI
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INCOMPATIBILI SAU NU?

Europarlamentari cu
locuri de muncã multiple
l Aproape 60% dintre membrii Parlamentului Uniunii
Europene au mai multe activitãþi externe

Europarlamentarii aprobã bugetul
european, bugetele multianuale, axele
de dezvoltare ºi de finanþare, precum
ºi programul economic al Comisiei de
la Bruxelles. Pe lângã acestea, euro-
parlamentarii aprobã ºi modificãrile
legislative pro-
puse, verificã
implementarea
normelor euro-
pene de cãtre
statele mem-
bre, discutã ºi
aprobã diferite
rapoarte în
legãturã cu
membrii UE
sau cu instituþiile europene.

O activitate laborioasã care nu ar
mai lãsa timpul necesar unui europar-
lamentar ca sã se ocupe ºi de altceva
sau sã aibã încã un loc de muncã.

Dar un studiu recent al organizaþiei
neguvernamentale Transparency
International EU, care a fost dat publi-
citãþii ieri, aratã cã aproape 60% dintre

membrii Parlamentului Uniunii Euro-
pene au mai multe activitãþi externe
care pot include angajãri regulate sau
sunt membri ai unor consilii de admi-
nistraþie ale unor agenþi economici de
importanþã mai mare sau mai micã.

Toate acestea
presupun des-
fãºurarea unei
activitãþi care
este remunera-
tã, lucru ce se
regãseºte ºi în
cele peste
2000 de decla-
raþii de avere
analizate de

ceide laTransparency InternationalEU.
Practica europarlamentarilor de a

avea un al doilea loc de muncã sau
chiar mai multe a fost numitã “Lumina
lunii” de cãtre angajaþii organizaþiei
neguvernamentale.

GEORGE MARINESCU
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Masca pe figurã:
gaze!


