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Drept la replicã
Najib El Lakis ne-a transmis prin

intermediul avocatului sãu urmãtorul
drept la replicã:

“Articolul apãrut în Ziarul BURSA
din data de 18.04.2019 cu titlul «Inves-
tigaþie. La Hezbollah acasã vin bani
din piaþa noastrã de capital (I)» sub
semnãtura domnului Mihai Antonescu,

în care se face referire la domnul Najib
El Lakis este defãimãtor, bazat pe insi-
nuãri ºi informaþii total neadevãrate ºi
pe corelaþii jignitoare, încãlcând drep-
tul la imagine, la onoare ºi demnitate,
drepturi garantate de Constituþia
României, tratatele internaþionale la
care România este parte ºi de legislaþia

naþionalã.
Mai mult decât atât, prin referirile

tendenþioase la originea ºi religia dom-
nului Najib El Lakis articolul este dis-
criminatoriu încãlcând prevederile le-
gale ºi valorile la care aderã orice stat
democratic.

Domnul Najib El Lakis neagã cu

fermitate veridicitatea tuturor afirma-
þiilor fãcute de autorul articolului ºi va
utiliza toate mijloacele legale disponi-
bile într-un stat de drept pentru angaja-
rea rãspunderii tuturor persoanelor vi-
novate de încãlcarea drepturilor sale
fundamentale ºi pentru aflarea adevã-
rului”. n

La Hezbollah acasã vin bani din
piaþa noastrã de capital (II)

Hronicul devenirii
micului imperiu
banato-criºano-muntenesc,
pilde de învãþãturã în
rãzboiale ce se anunþã ºi în
viitor, ºi pe alte tãrâmuri

SIF 5, Oltenia, e controlatã din 1996
de patriarhul Tudor Ciurezu. Mai di-
rect, mai indirect, mai pe faþã, mai pe
dos.

Ciurezu, Preºedinte al Consiliului
de Administraþie, reales în 2017, are
un pachet mãriºor de acþiuni la SIF 5,
cam 1,5 milioane, ceea ce înseamnã,
fizic, o deþinere de 2,5 milioane lei,

ceea ce îl face cel mai bogat dintre
preºedinþii celor cinci societãþi de inve-
stiþii. Bogãþie care reiese din
averea constituitã din acþiuni do-
mestice la SIF, desigur. (Notã:

datele la care am avut acces sunt

mai vechi, între timp, Tudor Ciu-

rezu a mai cumpãrat titluri SIF

5, iar valoarea acestora a mai

crescut.)

Cel mai sãrac preºedinte de
CA de SIF e Bogdan Drãgoi,
ºeful SIF 1 Banat-Criºana.

SIF 1, în schimb, e cel mai aventu-
ros actor din familia celor cinci fraþi
zãmisliþi de tranziþia româneascã.

SIF Banat-Criºana controleazã SIF
4 Muntenia, prin SAI Muntenia

Invest, firma care o administreazã, po-
ziþie pe care a câºtigat-o, proverbial,

atunci când alte douã tabere
s-au luptat pentru aceeaºi
mizã.

Eroul acelei conflagraþii,
pacificatorul Dragoº Bîltea-
nu, cel care a pus capãt, în
beneficiu propriu, sterilului
ºi costisitorului conflict ani-
mat în 2012 de Filimon ºi
Hoinaru, pe de-o parte, ºi de

Iaciu ºi Juravle, pe de alta a frontului, a
intrat atunci triumfal în cercul privile-
giat al fãcãtorilor ºi desfãcãtorilor de
destine mobiliare. Pãrea de neoprit.

(continuare în pagina 5)

În numãrul de ieri al ZIARULUI
BURSA v-am desenat profilul lui
Najib El Lakis, mastermind-ul jocu-
rilor de-a SIF-urile, important
agent al miºcãrilor strategice de pe
piaþa financiarã româneascã.

Astãzi, vom întrerupe seria de dez-
vãluiri necesare înþelegerii acestui
personaj pentru a vã arãta cum s-a
constituit grupul de control ºi care
sunt persepectivele ºi prognozele
urmãtoarelor miºcãri.

În egalã mãsurã, nu rataþi numãrul
de luni, pentru a trage, împreunã
cu noi, concluzii importante!

MIHAI
ANTONESCU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR:

“Nu ºtim dacã va fi
reluatã listarea
companiilor de stat”
l În 2016 Guvernul Cioloº a aprobat un memorandum prin
care se propunea atragerea de finanþare prin bursã pentru
Aeroporturi Bucureºti ºi Portul Constanþa

Ministerul Transporturilor nu are o
estimare privitor la când ºi dacã vor fi
reluate listãrile companiilor deþinute
majoritar de Statul Român care se aflã
în subordinea Mini-
sterului, ne-a tran-
smis instituþia, în con-
diþiile în care Guver-
nul Cioloº a aprobat,
într-o ºedinþã din oc-
tombrie 2016, un me-
morandum pentru
vânzarea, prin diverse
metode, a unor pache-
te minoritare de
20-25% la CE Olte-
nia, Hidroelectrica,
Aeroporturi Bucureºti, Portul Con-
stanþa (Administraþia Porturilor
Maritime Constanþa), CFR Marfã ºi
alte companii.

Atunci, Guvernul tehnocrat a agreat
cã diversificarea acþionariatului în ca-
drul unor companii care au capital de
stat, prin valorificarea de pachete mi-
noritare, poate fi un lucru benefic pen-

tru eficacitatea ºi profitabilitatea
acestora, potrivit memorandumului.

Pentru Aeroporturi Bucureºti ºi
Portul Constanþa s-a propus atunci me-

toda majorãrii de ca-
pital prin emiterea de
acþiuni noi repre-
zentând 20-25% din
capitalul acestor
companii ºi vânzarea
acþiunilor prin bursã,
Statul pãstrând pa-
chetul majo ritar.

În acest context,
referitor la stadiul do-
sarelor de privatizare
ale acestor douã com-

panii, Ministerul Transporturilor ne-a
transmis: “Acest demers nu a fost con-
cretizat pânã în prezent ºi nu existã o
estimare cu privire la data reluãrii sau
continuãrii implementãrii propuneri-
lor din memorandumul în speþã, fãrã a
fi luatã o decizie pe aceastã temã la ni-
vel guvernamental”. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

Creditul ieftin, o piedicã
insurmontabilã în calea
dezvoltãrii economice
sustenabile?

Cea mai mare economie a Europei,
Germania, a înregistrat în ultimul an o
temperare îngrijorãtoare a creºterii
economice, pe fondul unei
contracþi i prelungite a
sectorului industrial.

Deocamdatã nu par sã exis-
te perspective de inversare a
acestei tendinþe, pe fondul de-
clinului comenzilor industria-
le, în special a celor externe, ºi
a presiunilor inflaþioniste
semnificative.

În aceste condiþii, prognoza guver-
namentalã de creºtere pentru acest an
tocmai a fost redusã la 0,5%, de la 1%
în urmã cu trei luni ºi 2,1% în urmã cu
un an.

Ultimele date din raportul Fiscal
Monitor de la FMI aratã cã speranþa re-

dresãrii creºterii economice globale,
pe baza “tracþiunii” generate de eco-
nomia Chinei, este deºartã.

De ce? Pentru cã nici credita-
rea din cea mai mare economie
a Asiei nu mai oferã “tracþiu-
ne”. În prezent este nevoie de
un credit suplimentar de 4,1
yuani pentru a genera o creºtere
economicã de un yuan, faþã de
3,5 yuani în 2015 ºi 2,5 yuani în
2009.

Analize din acelaºi raport de
la FMI mai aratã cã nivelul ridicat al
datoriilor la nivel mondial reprezintã
o piedicã serioasã în calea adoptãrii
unor politici flexibile ca rãspuns la
schimbãrile rapide din economia glo-
balã.

(continuare în pagina 7)
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Game over: Tudorel Toader ºi-a strâns jucãriile

T
udorel Toader a demi-
sionat, ieri, din funcþia
de ministru al justiþiei ºi
aºteaptã ca în Monito-
rul Oficial sã aparã de-
cretul de numire a suc-
cesorului sãu pentru a-i
preda conducerea insti-
tuþiei. Revocat ºi demi-

sionar, Tudorel Toader va pleca din
fruntea Ministerului Justiþiei. Dupã ce
Comitetul Executiv Naþional al PSD a
decis aproape cu unanimitate de voturi
(un singur vot împotrivã – Dumitru
Buzatu, liderul PSD Vaslui) demiterea
lui Tudorel Toader din funcþia de mi-
nistru al Justiþiei, premierul Viorica
Dãncilã a trimis, ieri, la Palatul Cotro-
ceni, solicitarea de revocare a acestuia
ºi propunerea de numire pentru Eugen
Nicolicea. Pe lângã acestea, Dãncilã a
solicitat ºi remaniarea miniºtrilor Ro-
vana Plumb ºi Natalia Intotero, care ar
urma sã fie înlocuite de Oana Florea ºi
Liviu Tit Brãiloiu.

Demisia de ieri a lui Toader va fi
înaintatã ºi ea Administraþiei Prezi-
denþiale pentru ca ºeful statului sã ac-
þioneze conform legii.

Referitor la solicitarea trimisã de
ºeful guvernului, preºedintele Klaus

Iohannis a precizat: “O remaniere gu-
vernamentalã se face pentru a face Gu-
vernul mai bun, mai eficient, mai efi-
cace. Prima mea impresie este cã aceas-
tã remaniere guvernamentalã se face
pentru ca lucrurile sã meargã mai
prost, iar aºa ceva este, pur ºi simplu,
inadmisibil. (…) În condiþiile în care
am convocat un referendum pentru a
afla opinia românilor despre acest
asalt pesedist asupra justiþiei, PSD pre-
gãteºte o remaniere guvernamentalã
care vrea sã întãreascã asaltul asupra
justiþiei ºi acest lucru nu poate sã fie de
bun augur”.

În privinþa înlocuirii lui Tudorel
Toader, ºeful statului a arãtat cã revo-
carea unui ministru este decizia
prim-ministrului, iar demisia este de-
cizia unilateralã a persoanei ce recurge
la acest gest.

Klaus Iohannis a menþionat: “Dar
nu pot sã semnez niºte acte fãrã a eva-
lua urmãrile întregii remanieri guver-
namentale ºi, de aceea, voi face câteva
clarificãri la începutul sãptãmânii vii-
toare, în legãturã cu aceastã remaniere.
Încã o datã, prima impresie este cã se
vrea reluarea atacului pesedist asupra
justiþiei”.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,

a reuºit, în doi ani de mandat, sã ener-
veze pe toatã lumea.

Social-democraþii s-au declarat ne-
mulþumiþi, deoarece ministrul de re-
sort a amânat sine die iniþierea ordo-
nanþelor de urgenþã pentru modifica-
rea legislaþiei penale ºi legilor justiþiei,
acte normative menite sã rezolve pro-
blemele penale pe care unii dintre lide-
rii partidului le au în acest moment.
Miniºtrii Cabinetului Dãncilã s-au
plâns lui Liviu Dragnea cã Tudorel To-
ader nu le-a dat avize pe anumite pro-
iecte de acte normative al cãror scop
final ar fi fost îmbunãtãþirea traiului
cetãþenilor.

Sorin Dumitraºcu:
“Tudorel Toader, cel mai
rãu ministru al justiþiei”

Opoziþia politicã ºi societatea civi-
lã l-au acuzat pe Toader cã a fãcut jo-
cul coaliþiei PSD-ALDE.

Ministrul de resort ar fi vinovat
pentru revocarea Laurei Codruþa Ko-
vesi din funcþia de procuror-ºef al Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie, de-
clanºarea procedurii de revocare a
procurorului general Augustin Lazãr,
modificarea legilor justiþiei ºi legisla-

þiei penale prin ordonanþele de urgen-
þã date în toamna anului trecut, împie-
dicarea nominalizãrii lui Kovesi pen-
tru funcþia de procuror ºef al Parche-
tului European.

Organizaþiile profesionale, jude-
cãtorii ºi procurorii sunt nemulþumiþi
cã Tudorel Toader a fost promotorul
Secþiei de Investigarea a Infracþiuni-
lor din Justiþie, modificãrii Codului
penal ºi Codului de procedurã penalã
ºi OUG 7/2019 care încalcã princi-
piul constituþional al separãrii carie-
relor.

Printre nemulþumiþi se numãrã ºi
angajaþii din penitenciare. Sorin Du-
mitraºcu, preºedintele Federaþiei
Sindicale din Administraþia Naþio-
nalã a Penitenciarelor a declarat pen-
tru Ziarul BURSA: “Mandatul lui
Tudorel Toader a fost dezastruos.
Ministrul a subminat sistemul peni-
tenciar. Nimic din ceea ce a promis
nu a realizat: nici penitenciare noi,
nici mãrirea numãrului sau moderni-
zare locurilor de deþinere, nici majo-
rarea salarialã, nici îmbunãtãþirea
condiþiilor de lucru.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)


