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CIUCÃ ªI-A DEPUS
MANDATUL,
CRIZA CONTINUÃ

PNL
negociazã
ºi cu
stânga,
ºi cu
dreapta

R
eprezentanþii partidelor parla-
mentare se vor întâlni din nou
cu preºedintele Klaus Iohan-
nis, dupã ce, ieri, Nicolae Ciu-

cã ºi-a depus oficial mandatul de pre-
mier desemnat. Gestul lui Ciucã nu a
venit din proprie iniþiativã, ci a fost
decizia Biroului Executiv al PNL, ai
cãrui membri au constatat luni searã
cã premierul desemnat nu poate
închega o majoritate parlamentarã în
jurul formulei de guvern minoritar
propusã ºi au stabilit ca acesta sã de-
punã mandatul primit de la preºedin-
tele Iohannis.

Imediat dupã depunerea mandatului
de Nicolae Ciucã, liberalii au anunþat
cã deschid calea negocierilor pentru
închegarea unei majoritãþi parlamenta-
re necesarã învestirii unui guvern cu
puteri depline. Dan Vâlceanu, secreta-
rul general al PNL ºi ministru interimar
de Finanþe a afirmat cã îºi doreºte refa-
cere coaliþiei cu USR, în condiþiile în
care mai mulþi lideri liberali ar dori o
colaborare cu PSD.

Unul dintre motivele invocate în
sprijinul coaliþiei cu PSD a fost acela
cã e singura care creeazã o majorita-
te solidã, în timp ce o coaliþie cu USR
ºi UDMR e extrem de fragilã din cau-
za plecãrii din grupurile PNL a 15
parlamentari fideli lui Ludovic
Orban.

Cu toate acestea, liderii liberali au
anulat ieri rezoluþiile Biroului Execu-
tiv care interziceau negocierile cu USR
ºi PSD, ºi au stabilit componenþa echi-
pei de negociere cu celelalte douã par-
tide: Florin Cîþu, Rareº Bogdan, Lu-
cian Bode, Gheorghe Flutur, Iulian Du-
mitrescu ºi Dan Vâlceanu.

Înainte de a merge la Cotroceni cu
o propunere de premier, cei din PNL
ar dori sã constituie viitoarea coaliþie
de guvernare în urma negocierilor pe
care le vor avea cu liderii PSD, dar ºi
cu cei ai USR. Europarlamentarul li-
beral Gheorghe Falcã a precizat cã,
abia dupã constituirea unei majoritãþi
parlamentare necesarã învestirii vii-
torului guvern, PNL va nominaliza
candidatul pentru funcþia de prim-mi-
nistru.

G.M.

(continuare în pagina 3)

Ben Madadi acuzã SAI Muntenia cã
manipuleazã acþionarii ca sã voteze împotriva
propunerilor sale
l Investitorul roagã ASF sã aplice legea 74/2015 ºi regulamentul UE 231/2013, astfel încât sã nu permitã SAI sã beneficieze de
voturile unor acþionari aflaþi în conflict de interese cu SAI Muntenial “Cu banii primiþi sub formã de dividend, investitorii pot
sã cumpere, dacã doresc, acþiuni SIF1, SIF4 sau SIF5, fãrã sã mai fie nevoie sã plãteascã comisioane inutile”, spune Ben
Madadi l “Mã ofer sã preiau rolul de preºedinte al Consiliului SIF4, cu un salariu de UN LEU anual, fãrã bonusuri sau acþiuni
gratuite timp de patru ani”, afirmã investitorull SAI Muntenia Invest urmeazã sã îºi exprime opinia faþã de fiecare punct
solicitat la AGEA de cãtre Ben Madadi, conform raportului societãþii de la finele lunii trecute

B
en Madadi, cel mai mare acþio-
nar al SIF Muntenia (SIF4), acu-
zã SAI Muntenia Invest, admi-
nistratorul SIF4, cã încearcã sã

manipuleze acþionarii ca sã voteze
împotriva propunerilor sale privind alo-
carea de dividende ºi schimbarea formei
de administrare a societãþii de investiþii
financiare, puncte ce se aflã pe ordinea
de zi a AGEA SIF Muntenia din data de
15 noiembrie.

Acuzaþia investitorului, ce deþine
6,13% din SIF Muntenia vine în condi-
þiile în care, luna trecutã a cerut com-
pletarea ordinii de zi a adunãrii acþio-
narilor SIF-ului cu o serie de puncte ce

implicã alocarea de dividende de 350
milioane de lei, revocarea SAI Munte-
nia Invest din funcþia de administrator
al SIF Muntenia ºi alegerea unui Con-
siliu de Administraþie cu un mandat de
patru ani. SAI Muntenia a completat
ordinea de zi a adunãrii, dar ulterior a
publicat la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) un raport în care afirma cã,
suma cerutã ca dividende de Madadi nu
este sub nicio formã în interesul socie-
tãþii sau acþionarilor ºi pericliteazã fun-
cþionarea SIF-ului, iar schimbarea for-
mei de administrare a societãþii poate
conduce la suspendarea activitãþii pen-
tru cel puþin un an ºi jumãtate, cu posi-

bile pierderi pentru toþi acþionarii, greu
de estimat în prezent. De asemenea, se
menþioneazã cã trei din cele patru pun-
cte cerute de Madadi sunt de compe-
tenþa AGOA, nu AGEA, existând posi-
bilitatea anulãrii lor, în cazul în care
vor fi aprobate.

În schimb, Ben Madadi susþine cã
raportul SAI Muntenia Invest este un
abuz în serviciu al administratorului
SIF Muntenia ºi o încercare de influen-
þare a acþionarilor ca sã voteze împotri-
va propunerilor sale. Într-o scrisoare pe
care ne-a trimis-o, investitorul explicã
de ce propunerile sale sunt de fapt în fa-
voarea acþionarilor SIF Muntenia.

De asemenea, Madadi solicitã supra-
veghetorului pieþei sã-l sancþioneze pe
directorul general al SAI Muntenia, Nicu
Buicã, pentru manipularea acþionarilor,
ºi sã-l oblige sã-i publice opinia în care
îºi apãrã punctele pe care le-a propus.
Totodatã, cere Autoritãþii de Supravege-
re Financarã (ASF) sã aplice legea
74/2015 ºi regulamentul UE 231/2013,
astfel încât sã nu permitã SAI-ului sã be-
neficieze de voturile acþionarilor cu care
se aflã societatea de administrare se aflã
în conflict de interese.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

În pat cu duºmanul

V
a sã zicã, PNL-ul lui Iohannis
face guvern cu PSD-ul lui...!
Chiar aºa, al cui o fi PSD-ul ãsta
tip ”Ciolacu”? Te pomeneºti cã

tot al lui Iohannis!? Nu conteazã. Impor-
tant este cã se profileazã o nouã coaliþie
de guvernare. Teoretic, cu majo-
ritate parlamentarã îndestulãtoa-
re ºi stabilã. Modelul nu mai este
cel al coerenþei ideologice, ”Co-
aliþia de Dreapta”, ci se supune
principiului stabilitãþii maxime,
”Coaliþia Principalilor Rivali”.
Cu capul plecat în faþa evidenþei,
model ghiocel, speriaþi de alege-
rile anticipate mai ceva ca dracu
de tãmîie, cu gîndul, vorba lui Caþaven-
cu, doar la ”þãriºoara mea… la Rom-
ânia… la fericirea ei… la viitorul ei!”…
cã… de, fãrã gargarã în exces nu te mai
voteazã nici ultimul cetãþean turmentat,
cele douã pietre de moarã ale politicii
noastre ºi-au dat mîna peste muntele de
urã care le-a pus pînã acum sã se macine
fãrã milã, una în contra celeilalte, pentru
a ”sluji boborul”, pentru a scoate þara
din nevoi, da… ce zic eu, pentru a salva
de pe marginea prãpastiei în ceasul al
doisprezecelea, nu-i aºa, pitoreasca noa-
strã Românie. ”Ei! sã vã fie de bine ºi
ceasul ãl bun sã-l dea Pronia”, cum bine

zis-a Dumitrache. Jupînul, de!
Vorbiþi serios? Chiar aºa, model Ca-

ragiale bucãþicã tãiatã: pupaþi toþi Piaþa
Independenþei? Da, chiar aºa!!! Pãi…
Nici un pãi! Aºa grãit-a Zarathustra-
Cotroceni, aºa se executã! Adio ºi

n-am cuvinte! Cum s-a ajuns
aici în nici doi ani de euforie ºi
”succesuri” ale ”guvernului
meu” nu mai este cazul sã reca-
pitulãm, ºtie toatã suflarea: ine-
galabila, proverbiala ºi infaili-
bila dibãcie politicã iohanne-
scianã, combinatã cu ”inflexibi-
litatea moralã” a acestui carac-
ter de fier ce ne slujeºte de mo-

del în viaþã ºi de Preºedinte la Cotroce-
ni au generat lanþul reacþiilor toxice.
Este adevãrat, bîlbîielile, bîjbîielile,
aroganþa, pafarismul profesionist ºi re-
zistenþa fãrã breºe la realitate de care au
dat dovadã Cîþu ºi gaºca lui au funcþio-
nat ca un excelent catalizator, grãbind ºi
înlesnind apariþia rezultatului final: cri-
za de guvernare. Nu… nu… lãsaþi-le pe
celelalte… criza economicã, criza me-
dico-sanitarã, criza administrativã…
De astea, guvernarea liberalo-useristã
nici mãcar nu s-a atins, necum sã se pre-
cupe de ele.

(continuare în pagina 3)

SUMMITUL PE CLIMÃ DE LA GLASGOW

Iohannis ºi Biden au convenit
construcþia unor centrale nucleare de tip
SMR, expresie a energiei curate
lAngajament global privind oprirea defriºãrilor în anul 2030l Statele puternice s-au reangajat cã vor cheltui 100 miliarde dolari pentru combaterea schimbãrilor
climaticel Finanþarea de 100 miliarde dolari, stabilitã în 12 decembrie 2015 prin Acordul de la Paris, dar nepusã încã în practicãl China ºi Rusia – fãrã
angajamente privind neutralitatea economicã legatã de emisiile de carbon, India ºi-a fixat drept þintã anul 2070 pentru emisii zero

S
tatele puternice ale lumii
s-au angajat, la summitul
COP 26 de la Glasgow, cã
finanþarea de 100 miliarde
dolari va deveni realitate în
perioada urmãtoare pentru
combaterea schimbãrilor
climatice, pentru reducerea

emisiilor de gaze cu efect de serã în sco-
pul limitãrii încãlzirii globale la 1,5 gra-
de Celsius în raport cu era preindustrialã,
pentru stoparea defriºãrilor ºi pentru su-

sþinerea tranziþiei ecologice în cele mai
vulnerabile þãri de pe mapamond.

S-au rostit discursuri alarmante de
cãtre experþi, liderii politici ai globului
au dat declaraþii optimiste, dar lucrurile
s-au întâmplat la fel ºi dupã semnarea
Acordului de la Paris din 12 decembrie
2015, care a rãmas fãrã efecte semnifi-
cative în realitatea luptei cu schimbãri-
le climatice.

Mai ales cã la summitul de la Gla-
sgow liderii unor state au refuzat sã îºi

ia angajamente privind stabilirea unor
þinte în scopul atingerii unei economii
fãrã emisii de CO2, printre aceºtia nu-
mãrându-se preºedintele Chinei, Xi
Jinping, în timp ce Vladimir Putin –
preºedintele Federaþiei Ruse – ºi Re-
cep Tayyip Erdogan, preºedintele Tur-
ciei nu au participat efectiv la negocie-
rile din Marea Britanie. Una dintre ma-
rile economii ale lumii care ºi-a luat un
angajament privind neutralitatea în pri-
vinþa emisiilor de gaze este India, stat

care, prin vocea premierului Narendra
Modi, a spus cã este pregãtit sã atingã
þinta zero emisii gaze cu efect de serã în
anul 2070, cu douã decenii mai târziu
decât þinta trasatã la nivelul Uniunii
Europene ºi asumatã de SUAsub admi-
nistraþia Biden.

De aceea, tânãra activistã de mediu,
suedeza Greta Thunberg a afirmat cã
summitul de la Glasgow nu este diferit
faþã de cele anterioare ºi cã liderii lumii
nu se îndreaptã cãtre direcþia doritã pen-

tru combaterea schimbãrilor climatice.
„În COP sunt doar politicieni care se

prefac cã ne iau viitorul în serios, pre-
tind cã iau în serios prezentul oamenilor
care sunt deja afectaþi astãzi de criza cli-
maticã. Schimbarea nu va veni de acolo.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

Citiþi, în ediþia de mâine, corespondenþa din Ma-
rea Britanie legatã de conferinþa de la Glasgow.

Preºedintele american, Joe Biden (în dreapta fotografiei, alãturi de Klaus Iohannis), a fost
“evacuat”, ieri, de la Summitul COP26, în urma unei alarme pornite chiar înainte ca acesta sã
urce pe scenã pentru a-ºi prezenta discursul despre reducerea emisiilor de gaz metan,
potrivit publicaþiilor Glasgow Gazette ºi New York Times Post. Sursele citate susþin cã, în

momentul în care a pornit alarma, Joe Biden se afla într-o discuþie privatã cu Jeff Bezos ºi
Leonardo DiCaprio, aflaþi ºi ei la Summitul COP26. În locul lui Joe Biden, pe scenã a urcat John
Kerry, care a þinut locul preºedintelui pânã când acesta s-a întors pentru a-ºi expune discursul
legat de emisiile de metan.


