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Rãzboiul din Gaza
ºi implicaþiile lui
l Conflictul a prins nepregãtite Statele Unite, care nu au un candidat pentru postul de ambasador în Israel

P
este 1.000 de rachete au
fost lansate începând de
luni din Fâºia Gaza asu-
pra oraºelor din sudul
Israelului ºi a comunitã-
þilor de frontierã. Alte
sute de rachete nu au
reuºit sã fie lansate co-

rect, cãzând chiar în Fâºia Gaza.
Marþi seara, oraºul Tel Aviv a fost þinta

unui atac masiv cu rachete lansate din
Fâºia Gaza, dupã ce armata israelianã a
distrus o clãdire cu 13 etaje, turnul Hana-
di, consideratã un fief al miºcãrii Hamas.
Premierul israelian, care a promis o ripo-
stã durã, a avertizat cã acþiunile violente
ar putea dura “ceva timp”.

Începând de luni seara, armata israe-
lianã a efectuat aproximativ 150 de rai-
duri, soldate cu cel puþin 30 de morþi în
rândul palestinienilor, ca rãspuns la cele
peste 500 de rachete lansate de militanþii
palestineni cãtre oraºele israeliene. Po-
trivit armatei israeliene, comandanþi ai

Hamas ºi ai Jihadului Islamic ar fi fost
uciºi în aceste atacuri.

Autoritatea fiscalã din Israel estimea-
zã, conform publicaþiei Globes, cã sute
de proprietãþi din centrul Israelului ºi
aproximativ o mie din sud au suferit dife-

rite grade de deteriorare dupã atacurile
de marþi.

În urma atacului recent, premierul isra-
elian Benjamin Netanyahu a declarat:
“Hamas a trecut o linie roºie, lansând ra-
chete asupra Israelului. Vom reacþiona în

forþã. Oricine atacã va plãti un preþ mare.
Vã spun, cetãþeni ai Israelului, conflictul
actual ar putea dura ceva timp”.

Ulterior, premierul israelian ºi mini-
strul Apãrãrii, Benny Gantz, au lansat o
declaraþie comunã, avertizând din nou cã

violenþele ar putea continua ceva vreme.
Benny Gantz a menþionat: “Organizaþiile
teroriste au fost lovite dur ºi vor fi lovite
în continuare, din cauza deciziei lor de a
ataca Israelul”. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Acordul cu
SUA pentru
reactoarele 3
ºi 4 de la
Cernavodã,
la un pas de
ratificare

P
roiectul de lege privind ratifica-
rea acordului încheiat cu SUA
pentru realizarea unitãþilor 3 ºi 4
de la Cernavodã ºi retehnologi-

zarea reactorului 1 a trecut, ieri, de ple-
nul Camerei Deputaþilor, cu 307 voturi
„pentru” ºi douã abþineri. Proiectul de
act normativ va fi înaintat spre dezbatere
ºi vot Senatului, care este for decizional
cu privire la aceastã lege.

„Este un pas mare care l-am fãcut
spre adoptarea, spre ratificarea acestui
acord ºi spre întãrirea parteneriatului
strategic între Guvernul României ºi
Guvernul Statelor Unite. A fost semnat
la Bucureºti în decembrie, a fost sem-
nat, de asemenea, un memorandum
între Guvernul României ºi Banca de
Export-Import a SUA pentru o linie de
finanþare de 7 miliarde de dolari pentru
proiecte în energie, în domeniul nucle-
ar ºi în domeniul gazelor naturale. Este
un acord istoric, care sunt convins cã
va fi ratificat în scurt timp ºi de colegii
din Senat ºi îl vom putea pune în practi-
cã în aºa fel încât sã putem începe inve-
stiþiile la Cernavodã, unitãþile 3 ºi 4, ºi
retehnologizarea unitãþii 1”, a declarat
Virgil Popescu, ministrul Energiei,
imediat dupã votul din Camera Depu-
taþilor.

Acordul între Guvernul României ºi
Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind cooperarea în legãturã cu proiec-
tele nuclearo-energetice de la Cernavodã
ºi în sectorul energiei nucleare civile din
România, a fost semnat la Bucureºti, la 9
decembrie 2020 ºi la Upper Marlboro, la
4 decembrie 2020.

Acordul vizeazã mai multe arii de co-
operare, printre care: proiectul unitãþi-
lor 3 ºi 4 de la Cernavodã, retehnologi-
zarea unitãþii 1, cooperarea în domenii
precum reglementarea, cercetarea ºi
dezvoltarea, schimburi între laboratoare
de cercetare ºi universitãþi, pregãtirea
personalului.

Adiþional proiectelor actuale, proiec-
tului unitãþilor 3 ºi 4 ºi retehnologizãrii
unitãþii 1 CNE Cernavodã, acordul pre-
vede ºi cooperarea pe termen lung ºi fo-
arte lung prin posibilitatea dezvoltãrii re-
actoarelor modulare mici în România, pe
un amplasament care urmeazã a fi stabi-
lit, în vederea asigurãrii în viitor a flexi-
bilitãþii ºi scalabilitãþii tehnologiilor
nucleare.

Acordul va fi în vigoare timp de 30 de
ani, dupã care va fi prelungit automat cu
perioade succesive de 5 ani, cu excepþia
cazului în care una dintre pãrþi notificã
celeilalte pãrþi, intenþia sa de a nu îl pre-
lungi. Fiecare parte semnatarã poate de-
nunþa acest acord printr-o notificare tran-
smisã cu cel puþin un an înainte de terme-
nul final stabiliit.

G.M.

(continuare în pagina 3)

Nicu Marcu, preºedinte de nici
un an la ASF, acuzat de nereguli
grave în exercitarea funcþiei
l Claudiu Mureºan, preºedintele Comisiei de buget, finanþe, activitate bancarã ºi piaþã de
capital din Senat: “Din documentele prezentate, reiese cã o parte din faptele sesizate ar
putea fi, eventual, de naturã penalã”l Cristian Muntean, angajat al ASF: “Instituþia a
deturnat atenþia de la plângerea la DNA pe care am fãcut-o”lASF a vãduvit bugetul de
stat cu cel puþin 30 de milioane de euro, acuzã Muntean

C
ristian Muntean, angajat al Au-
toritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), instituþie ce “supra-
vegheazã” cele mai mari pieþe

financiare nebancare din România, l-a
acuzat ieri în Senat pe Nicu Marcu,
preºedintele ASF, cã a angajat fãrã
concurs zeci de persoane, inclusiv pe
ginerele liderului PSD Olt Paul Stãne-
scu, pe numele sãu Robert Marius Mo-
dan.

Amintim cã BURSA a scris anul tre-

cut cã Marcu a fost numit cu susþinerea
tacitã a PSD în condiþiile în care unul
dintre susþinãtorii lui Marcu din interio-
rul social-democraþilor este Paul Stãne-
scu, ºeful organizaþiei Olt.

Muntean a avut ieri o audiere în Comi-
sia de finanþe, bãnci ºi piaþã de capital din
Senat ºi a divulgat o serie mai lungã de
nereguli din cadrul instituþiei.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)
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Cazul SC Metalexportimport SA

L
a nivelul AVAS a fost primitã,
prin intermediul unei Case de
Avocaturã, o scrisoare de intenþie
prin care reprezentanþii SC Meta-

lexportimport SA formulau propuneri
cu privire la noi planuri de redresare,
care cuprindeau ºi ipotetice aporturi de
capital eºalonate pe mai mulþi ani, ce ar
fi acoperit obligaþiile cuprinse în con-
tractul de privatizare, în condiþiile preluã-
rii de cãtre aceastã firmã a controlului la
SC Fortus SA ºi îndepãrtãrii administra-
torului judiciar ºi a directorului general
numiþi de AVAS.

Totodatã, AVAS a comunicat cã se im-
pune o nouã reevaluare a activelor socie-
tãþii, în conformitate cu Normativele
ANEVAR, iar planul de reorganizare ju-
diciarã urma sã fie supus aprobãrii
Adunãrii Creditorilor.

Cu toate acestea, avalanºa de acþiuni
judiciare iniþiate de cumpãrãtorul Meta-
lexportimport are urmãtorul parcurs ºi
evident finalizarea stabilitã de instanþa

competentã.
Publicarea acestor litigii este necesarã

numai ºi pentru imaginea a ceea ce înse-
amnã o acþiune de reziliere de cãtre statul
român a unui contract de privatizare,
constituind un „model” în cazuistica
rezilierilor contractelor.

Aºa cum am menþionat, prin Hotãrâre,
AVAS a aprobat executarea gajului asu-
pra unui numãr de 22.808.542 acþiuni, cu
care cumpãrãtorul SC Metalexportimport
SA a garantat îndeplinirea angajamente-
lor investiþionale în baza Contractului de
Garanþie Realã Mobiliarã ºi desfiinþarea
pe cale judiciarã a contractului de privati-

zare, cu daune interese constând din:
a) penalitãþi calculate pânã la data de

11.08.2008 dupã cum urmeazã:
- 136.815,84 euro pentru neîndeplini-

rea la scadenþã din 30.06.2008 a investi-
þiilor privind capitalul de lucru în sumã
de 977.256 euro;

- 212.309,72 euro pentru neîndeplini-
rea la scadenþã din 30.06.2008 a investi-
þiilor de dezvoltare în sumã de 1.516.496
euro;

- 363.888 euro pentru nerespectarea
obligaþiei privind vânzarea de active pre-
vãzute în contract.

(continuare în pagina 4)
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Mircea Ursache

AVAS a aprobat executarea gajului asupra unui numãr de 22.808.542
acþiuni, cu care cumpãrãtorul SC Metalexportimport SA a garantat
îndeplinirea angajamentelor investiþionale în baza Contractului
de Garanþie Realã Mobiliarã ºi desfiinþarea pe cale judiciarã a con-
tractului de privatizare.

MESAJUL AMBASADEI STATULUI PALESTINA LA BUCUREªTI:

Guvernul israelian este principalul
responsabil pentru escaladarea tensiunilor
care au dus la pierderi umane

Evenimentele din Palestina au început odatã cu luna de post musulman, Ramadan. Ramadanul a început pe date de
13 aprilie. În luna de post, credincioºii palestinieni, din Iersalim ºi din alte oraºe, obiºnuiesc sã se adune pentru iptar (masa
de searã) ºi rugãciunea de searã la Muscheea Al Aqusa din oraºul Sfânt, accesul se face prin Poarta Damasc care este cea
mai mare intrare în oraºul vechi. Dupã douã zile, credincioºii s-au trezit cu bariere metalice puse la Poarta Damasc, cea
care duce direct cãtre Esplanada Moscheei. Aceste bariere au fost puse pentru a incomoda oamenii sã intre în oraºul vechi.
Mãsurile au generat revolta în rândul credincioºilor ºi au dus la ciocniri cu poliþia israelianã la Poarta Damasc.

Pe 24 aprilie, dupã ciocnirile soldate cu rãniþi ºi arestaþi în rândul populaþiei civile, poliþia israelianã a evacuat Poarta
Damasc, dar a mutat confruntãrile pe Esplanada Moscheei. Au fost multe confruntãri între forþele israeliene ºi credincioºii
aflaþi pe Esplanada Moscheei, confruntãri care s-au soldat cu aproape 600 de rãniþi în rândul palestinienilor. Ziua cea mai
violentã a fost ziua de 10 mai, când armata ºi poliþia israelianã au invadat Esplanada Moscheei, au evacuat credincioºii,
ocupând zona cu forþa. Revolta palestinienilor din Ierusalim mai are ºi o altã cauzã!

(continuare în pagina 12)

Bursa din Tel Aviv, afectatã de escaladarea
luptei dintre Israel ºi Hamas

Bursa din Tel Aviv a continuat sã scadã ieri, dupã declinul din ziua precedentã, pe fondul escaladãrii tensiunilor dintre
Israel ºi organizaþia paramilitarã palestinianã islamistã Hamas.

Indicele Tel Aviv 35 al pieþei din Tel Aviv a scãzut cu 0,4% ieri, la ora 16.35, ajungând la 1.617,72 puncte, iar Tel Aviv
125 - cu 0,1%, la 1.693,53. Marþi, indicele Tel Aviv 35 pierduse 1,56%, iar Tel Aviv 125 - 1,8%.
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