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AJUTORUL DE
STAT ACORDAT
CNU TREBUIE
RETURNAT

Minele de
uraniu, în
pericol de
închidere

Compania Naþionalã a Uraniului
(CNU) trebuie sã returneze ajutorul de
stat de 13 milioane euro, primit în anul
2016, ºi dobânzile aferente, a decis,
ieri, Comisia Europeanã. Oficialii de
la Bruxelles au constatat cã sprijinul
public acordat de guvernarea din 2016
Companiei Naþionale a Uraniului SA
nu este conform cu normele Uniunii
Europene privind ajutoarele de stat
acordate companiilor aflate în dificul-
tate. Drept urmare, guvernul nu poate
implementa mãsurile de sprijin prevã-
zute în planul de restructurare ºi trebu-
ie sã recupereze ajutorul de salvare
acordat plus dobânzile aferente.

Vicepreºedintele executiv Margrethe
Vestager, responsabil cu politica de
concurenþã, a declarat: “Un guvern po-
ate susþine o companie aflatã în difi-
cultate financiarã dacã compania are
un plan de restructurare solid care asi-
gurã revenirea la viabilitatea pe ter-
men lung, contribuie la costurile re-
structurãrii sale iar distorsiunile con-
curenþei sunt limitate. În cazul CNU,
aceste condiþii nu au fost îndeplinite.
Ca urmare, România nu mai poate
sprijini compania. De asemenea, tre-
buie sã recupereze ajutorul deja acor-
dat, ceea ce va restabili situaþia concu-
renþialã pe piaþã ºi va asigura cã CNU
nu concureazã pe nedrept cu alþi ope-
ratori mai eficienþi.

De asemenea, va împiedica CNU sã
menþinã operaþiuni ineficiente de pier-
dere, ceea ce ar putea duce la creºterea
preþurilor la energia electricã ºi la un
cost mai mare pentru contribuabilii
români".

Guvernul de la Bucureºti a notificat,
în 12 iunie 2017, Comisia Europeanã
cu privire la planul de restructurare a
CNU, care întâmpina dificultãþi finan-
ciare.

G.M.
(continuare în pagina 6)

Isteria a pãtruns în Europa
Europa a fost cuprinsã de isterie,

exact când se pregãtea sã respire
uºuratã, înaintea venirii primãverii ºi a
sezonului cald, care urma sã “termi-
ne” în mod natural coronavirusul. Ita-
lia a devenit poarta de intrarea pe
bãtrânul continent a acestei ”spaime
mondiale”, iar cetãþenii autohtoni care
trãiesc în “Cizmã” ºi revin în þarã ne
pot pune pe nedorita hartã a þãrilor
afectate. Cum s-a tot vorbit cã acest
coronavirus are un duºman natural,

cãldura (inclusiv preºedintele Trump a
susþinut acest lucru), consultarea prog-
nozei meteo pe termen scurt ºi mediu
reprezintã un gest care trebuie fãcut în
acest moment de tensiune. Veºtile sunt
semi-bune, potrivit site-urilor de spe-
cialitate, vremea va fi caldã, în luna
martie, dar nu se vor înregistra prea
multe zile cu temperaturi de peste 20
de grade Celsius, atât cât considerã
specialiºtii cã este necesar ca virusul
sã fie mai puþin agresiv. În aceste con-

diþii luna aprilie poate fi consideratã
una izbãvitoare.

Pe plan local s-a intrat deja în “febra”
pregãtirilor, odatã cu venirea din Italia
în þarã a primilor compatrioþi. Premie-
rul Ludovic Orban a anunþat cã nu exis-
tã niciun caz confirmat de coronavirus
în þara noastrã ºi a fãcut apel la popula-
þie sã ia informaþii doar din surse oficia-
le: “Nu este niciun caz diagnosticat cu
coronavirus, niciun cetãþean român nu
este infectat. Autoritãþile lucreazã de

douã luni de zile organizat. Situaþia din
Italia trebuie sã determine creºterea nu-
mãrului de intervenþii – practic Guver-
nul ºi toate instituþiile implicate îºi fac
datoria. Cer cetãþenilor sã ia informaþii
numai din surse oficiale, sã facã ab-
stracþie de diferitele categorii de infor-
maþii care sunt date pe surse, sã urmãre-
ascã toate comunicãrile oficiale. (...) ”

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 7)

CORONAVIRUS

Detectorul de minciuni ca
instrument parlamentar

Î
ncercãrile de a forma un guvern nu pot
avea ca obiectiv obþinerea unui efect ne-
gativ derivat, respectiv dizolvarea
Parlamentului, eventual urmatã de
alegeri anticipate. Dimpotrivã, for-

marea unui guvern în termeni constitu-
þionali trebuie sã se deruleze prin de-
semnarea de cãtre preºedinte ºi accepta-
rea de cãte Parlament a unui candidiat la
funcþia de prim-ministru ºi a guvernului
sãu, ca decizie a unei majoritãþi prin
care sã se reconfirme, fie majoritatea în Parla-
ment datã de votul exprimat de alegatori la
configurarea iniþialã a Parlamentului, dacã
aceastã majoritate mai existã, fie o majoritate
care reflectã actuala configuraþie a majoritãþii
în Parlament.

Aceastã tezã este de mult timp prezentã în De-
cizia CCR nr. 80/2014, la paragraful 319: “De

aceea, Preºedintele României, neputând
avea rol de decident în aceastã procedurã,
ci de arbitru ºi mediator între forþele poli-
tice, are doar competenþa de a desemna
drept candidat pe reprezentantul propus
de alianþa politicã sau partidul politic care
deþine majoritatea absolutã a mandatelor
parlamentare sau, în cazul în care nu exi-
stã o asemenea majoritate, pe reprezen-

tantul propus de alianþa politicã sau partidul poli-
tic care poate asigura susþinerea parlamentarã
necesarã obþinerii votului de încredere al
Parlamentului.”

(continuare în pagina 3)

CONTINUÃ CRIZA POLITICÃ

CCR a decis: Ludovic Orban,
premier desemnat “curat
neconstituþional”

P
reºedintele Klaus Iohannis nu are de
gând sã nominalizeze un alt premier,
aºa cum îi cere Curtea Constituþionalã
în decizia pronunþatã ieri cu privire la
desemnarea pentru funcþia de premier

a lui Ludovic Orban, dupã ce primul guvern
condus de acesta a fost demis în urma moþiunii
de cenzurã aprobatã de Parlament în ºedinþa de
plen din 5 februarie.

Klaus Iohannis a declarat: “Nu voi desemna
un premier PSD. Nu existã niciun partid ºi nicio
coaliþie care are o majoritate în Parlament. Nu voi
desemna un premier, decât atunci când voi consi-
dera cã aceasta este soluþia justã pentru aceastã

crizã în care ne aflãm acum”.
Preºedintele þãrii a spus cã nu comenteazã de-

cizia CCR ºi aºteaptã motivarea deciziei de ieri ºi
a precizat cã ºansele de a fi organizate alegeri an-
ticipate au scãzut considerabil, sub 50%.

Klaus Iohannis a menþionat cã prelungirea cri-
zei politice este rezultatul acþiunii PSD. Preºedin-
tele a declarat: “Dupã ce a produs una dintre cele
mai dezastruoase guvernãri dupã Revoluþie, a de-
mis guvernul Orban pentru a conserva puterea ba-
ronilor, PSD a provocat o nouã crizã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Bãncile centrale nu pot
“repara” lanþurile globale de
aprovizionare ºi distribuþie

Muncitorii din China refuzã sã se
întoarcã la locurile de muncã, conform
unor ºtiri recente preluate de Zero-
hedge, iar majoritatea firmelor
din cea mai mare economie a
Asiei au resurse financiare care
nu asigurã mai mult de trei luni
de funcþionare.

Într-un discurs din urmã cu
câteva zile, preºedintele chinez
Xi Jinping a declarat cã “ne con-
fruntãm cu o mare crizã, care
este ºi un mare test pentru noi”, ºi a ce-
rut cetãþenilor sã se întoarcã la locurile
de muncã.

Banca centralã a Chinei a recoman-
dat bãncilor comerciale sã acorde pe-
rioade de graþie pentru debitori ºi sã

extindã maturitatea creditelor. Mãsuri-
le de stimulare adoptate de autoritãþi
au avut ca rezultat o creºtere extraordi-

narã a creditãrii în prima lunã
din 2020.

Valoarea totalã a finanþãri-
lor acordate economiei reale
(AFRE) a înregistrat un nou
record în ianuarie 2020, con-
form datelor de la Banca Po-
pularã a Chinei, pe fondul
unei creºteri lunare de 5,07 tri-

lioane de yuani, echivalentul a circa
725 de miliarde de dolari, în condiþii-
le unei creºteri de 3,34 trilioane de
yuani a creditului bancar (vezi grafi-
cul).

(continuare în pagina 7)
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CEL PUÞIN 400 MILIARDE DE DOLARI, ªTERSE DIN CAPITALIZAREA PIEÞELOR DIN REGIUNE

Bursele europene, în cel mai puternic declin
din ultimii patru ani
l Cotaþia petrolului a scãzut cu aproape 5%, ieri* Preþul aurului, la nivelul maxim al ultimilor ºapte ani

Bursele europene au înregistrat,
ieri, cel mai puternic declin de la mij-
locul lui 2016 pânã în prezent, pe fon-
dul extinderii numãrului de cazuri de
coronavirus în Italia, Coreea de Sud ºi
Iran. În acelaºi timp, cotaþiile petrolie-
re s-au diminuat cu aproximativ 5%, în
aºteptarea unui declin al cererii, iar
preþul aurului a urcat datoritã orientãrii
investitorilor cãtre plasamente

refugiu.
Bursa de la Milano a scãzut cu peste

6% ieri, dupã apariþia focarului de co-
ronavirus în nordul þãrii, situaþie care a
generat impunerea de restricþii de cãlã-
torie. Pieþele bursiere din Frankfurt ºi
Paris înregistrau, la rândul lor, un de-
clin de peste 4%, în timp ce la Londra
scãderea trecea de 3,5%. În acest con-
text, în câteva ore au fost ºterse cel pu-

þin 400 de miliarde de dolari din capi-
talizarea bursierã a regiunii.

Ieri, preþul spot al unciei de aur a ur-
cat cu peste 2%, la 1.688,66 dolari - cel
mai ridicat nivel din ultimii ºapte ani.
În monedã europeanã, cotaþia metalu-
lui galben a crescut la 1,560,39
euro/uncie, cel mai ridicat nivel al tu-
turor timpurilor. Analiºtii sunt de pãre-
re cã preþul aurului ar putea depãºi pra-

gul de 1.700 de dolari uncia în curând.
Tot ieri, randamentul bondurilor ger-
mane a scãzut la minus 0,48%, cel mai
redus nivel din ultimele patru luni.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 7)

Citiþi, în pagina 2, articolul "BVB –
sub presiunea epidemiei de coronavirus"


