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Ca preºedinte ales al PSD,
Ciolacu a început cu
stângul: eºecul moþiunii

C
abinetul Orban rãmâne la
Palatul Victoria. Plenul
Parlamentului nu a mai
dezbãtut ºi votat, ieri, mo-
þiunea de cenzurã, din lipsa
cvorumului de ºedinþã. De-
mersul social-democraþilor

s-a stins, practic, aºa cum a început - în
derizoriu. Dacã parlamentarii PSD au
avut nevoie de mai bine de o lunã de
sesiune extraordinarã pentru a strânge
semnãturile necesare depunerii moþiu-
nii de cenzurã, dupã încã o lunã de se-
siune extraordinarã nu au fost în stare
sã asigure cvorumul de ºedinþã necesar
dezbaterii ºi votãrii acesteia.

Dupã o suspendare de o orã a ºedin-
þei de plen de ieri ºi dupã încã 70 de
minute de apel nominal, s-a constatat
ceea ce se putea vedea cu ochiul liber
în sala de plen a Parlamentului - lipsa
cvorumului. 226 de parlamentari au
fost prezenþi în salã, din 233 cât era ne-
cesar pentru desfãºurarea ºedinþei ple-
nului Parlamentului. Social-democra-
þii au avut absenþi atât în rândul senato-
rilor (doi parlamentari), cât ºi al depu-
taþilor (trei parlamentari), la care s-au
adãugat ºi absenþele lui Marian Cucºa
– ALDE ºi Bota Marius de la Partidul
Republican, formaþiuni politice care
au susþinut prin liderii lor cã vor vota

moþiunea de cenzurã. De la PSD au
lipsit Cãtãlin Rãdulescu, Carmen Dan,
Adrian Todor, Dan Ciocan ºi Roxana
Paþurcã.

Imediat dupã eºecul asigurãrii cvoru-
mului ºedinþei de plen, liderul social-de-
mocrat Marcel Ciolacu, preºedinte al
Camerei Deputaþilor a spus cã dezbate-
rea ºi moþiunii nu pot fi amânate pentru
cã nu sunt pe ordinea de zi.

Preºedintele PSD a mai spus: “PSD
nu are 233 de voturi. Am încercat sã cre-
ãm o majoritate. Nu s-a fãcut cvorumul.
Nu s-a votat moþiunea. Categoric, vom
lua o decizie politicã ºi o vom anunþa. În
douã zile vom avea o ºedinþã a Consiliu-

lui Politic Naþional. Sunt discuþii pen-
tru cã s-a intrat într-o sesiune ordinarã.
Avem dreptul de a depune o moþiune
sau de a vota aceastã moþiune”.

În legãturã cu parlamentarii so-
cial-democraþi care au lipsit de la
ºedinþa de ieri, Marcel Ciolacu a de-
clarat: „Care colegi? Cei trei îmbolnã-
viþi? Domnul Todor, domnul Rãdule-
scu ºi doamna Carmen Dan. Dacã tot
forþãm aºa lucrurile am sã propun Co-
mitetului Politic Naþional excluderea
celor trei. Nu e niciunul bolnav”.

GEORGE MARINESCU
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SIEGFRIED MUREªAN, EURODEPUTAT:

“Mecanismul de Redresare
va sprijini aderarea noastrã
la zona euro”
l Europdeputatul PPE: “Mecanismul va funcþiona pe o
perioadã de patru ani ºi va finanþa investiþii în ºase domenii
prioritare”l Prin acest mecanism, vom putea deconta o parte
din costurile cu criza Covid-19

Mecanismul de Rezilienþã ºi Redre-
sare va funcþiona pe patru ani ºi va fi-
nanþa investiþii în ºase domenii priori-
tare, precum tranziþia spre o economie
verde, digitalizarea, coeziunea socia-
lã, competitivita-
tea economicã,
întãrirea capacitã-
þii administrative
ºi politicile pentru
tineri, a declarat
ieri, într-o confe-
rinþã de presã, eu-
rodeputatul PPE
Sigfried Mureºan. Aceste investiþii
trebuie prioritizate apoi de cãtre
Guvern, mai spune Mureºan.

Siegfried Mureºan ºi Dragoº Pîsla-
ru, eurodeputat din partea grupului
Renew Europe - prezent ºi el la eveni-

mentul de ieri -, sunt doi dintre cei trei
raportori ai Parlamentului European
pentru Mecanismul de redresare ºi
rezilienþã.

Potrivit celor doi, proiectul de ra-
port legislativ a
fost depus vineri la
Parlamentul Euro-
pean, iar prin ace-
sta nu sunt solicita-
te renegocieri pe
sumele obþinute de
la Uniunea Euro-
peanã, ci sunt spe-

cificate domeniile pentru care vor fi
folosiþi banii europeni pe urmãtorii 4
ani ºi criteriile de evaluare a
proiectelor depuse de statele membre.

MIHAI GONGOROI
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Acþiunile americane din
tehnologie valoreazã acum
mai mult decât întreaga
piaþã bursierã europeanã
l Piaþa europeanã era de patru ori mai mare decât cea a
tehnologiei americane în 2007

Acþiunile din sectorul tehnologiei
din Statele Unite ale Americii au, în
prezent, o valoare mai mare decât
întreaga piaþã bursierã europeanã, po-
trivit unui raport recent publicat de
Bank of America Global Research.

Datele analizate aratã cã aceasta
este prima datã
când plafonul de
piaþã al sectorului
tehnologic din
SUA, în valoare de
aproximativ 9,1
trilioane de dolari,
depãºeºte întreaga
piaþã de capital din
Europa, care include Marea Britanie ºi
Elveþia ºi care în prezent se aflã la cir-
ca 8,9 trilioane de dolari. În compara-
þie, în 2007 Europa era de patru ori mai
mare decât acþiunile din sectorul
tehnologic din SUA, conform sursei
citate.

Sectorul tehnologic din SUA care
trece în faþa întregului continent euro-
pean pe piaþa de capital înainteazã pe
mãsurã ce piaþa din SUA a devenit din
ce în ce mai concentratã în acþiuni ale
companiilor tech mult mai dezvoltate
faþã de restul pieþei, îngrijorându-i pe

unii strategi de
piaþã. Cele mai
mari cinci nume
tehnologice -
Apple, Microsoft,
Alfabet, Amazon
ºi Facebook - au
reprezentat 17,5%
din S&P 500 în ia-

nuarie, iar rotirea cãtre tehnologie în
timpul pandemiei de coronavirus a îm-
pins acest numãr cu mult peste 20%,
potrivit CNBC. Numai Apple valorea-
zã mai mult de 2 trilioane de dolari.

ADELINA TOADER
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SIF BANAT-CRIªANA:

“Analiza ASF nu a relevat
suspiciuni privind abuzul de
piaþã, în cazul tranzacþiilor
cu acþiuni SIFI”
l În iunie, SIF Imobiliare deþinea cea mai mare pondere în
Activul Net al SIF Banat-Criºana

Analiza derulatã la nivelul direcþiei
de specialitate din cadrul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã nu a relevat
suspiciuni privind existenþa unor fapte
de abuz de piaþã în
cazul tranzacþiilor
cu acþiuni SIF Imo-
biliare (SIFI) recla-
mate de SIF Ba-
nat-Criºana (SIF1),
care au crescut pu-
ternic Activul Net
al societãþii, se ara-
tã în raportul seme-
strial al SIF1 publicat, ieri, pe site-ul
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

SIF Imobiliare este un holding înre-
gistrat în Cipru la care SIF Ba-
nat-Criºana deþine direct 99,9997%
din acþiuni, iar la finele anului trecut,

din cele 13 titluri ce nu se aflau în po-
sesia SIF Banat-Criºana, ºase erau de-
þinute de societãþi controlate de SIF-ul
cu sediul principal în Arad.

În data de 19
mai, are loc o tran-
zacþie cu o acþiune
SIF Imobiliare, la
preþul de 286 de lei
(cu 30% peste cel
aferent ultimului
transfer, ce data
din aprile anul tre-
cut), ceea ce duce

la o creºtere cu 51% a Valorii Activu-
lui Net (VAN) al SIF1 în mai, faþã de
valoarea din aprilie.

ANDREI IACOMI
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