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Apocalipsa climaticã
se mai amânã

P
oate cã stabilizarea emisiunilor
de CO2 în ultima decadã a avut
un rol semnificativ în eºecul ne-
gocierilor din cadrul recentei

conferinþe COP26 de la Glasgow.
Începutã sub semnul apocalipsei imi-

nente, pusã în umbrã doar de ipocrizia
“verde” a participaþilor, terme-
nii acordului au fost “relaxaþi”,
dupã cum scrie Bloomberg, în
condiþiile în care “cererile impe-
rative” au fost înlocuite cu “soli-
citãri” la adresa þãrilor partici-
pante de a veni cu planuri mai
bune de reducere a emisiunilor
de gaze cu efect de serã la confe-
rinþa de anul viitor.

S-a mai stabilit cã “circumstanþele na-
þionale diferite” trebuie luate în conside-
rare la stabilirea þintelor ºi a mãsurilor
pentru reducerea emisiunilor.

În ceea ce priveºte ipocrizia participa-
þilor, nivelul sãu este ilustrat chiar prin

date oferite de guvernul Marii Britanii.
Într-un document de pe site-ul uk-
cop26.org, “COP26 Carbon Manage-
ment Plan Executive Summary”, se aratã
cã emisiunile totale de CO2 ale celor
39.000 de delegaþi au fost de 102.500
tone, echivalentul emisiunilor anuale a

10.000 de gospodãrii din Marea
Britanie. La conferinþa anterioarã,
de la Madrid, au fost prezenþi
27.000 de delegaþi, iar emisiunile
au fost de 51.101 tone de CO2, pe
fondul unei tendinþe de creºtere
observate cel puþin din 2009.

În timp ce emisiunile de CO2
ale “salvatorilor” au crescut ne-
contenit, emisiunile la nivel glo-

bal par sã arate o stabilizare în ultimul
deceniu, conform celor mai recente esti-
mãri de la Global Carbon Project (GCP),
preluate într-un articol de pe site-ul Car-
bon Brief (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 12)

Când drepturile ºi libertãþile
sunt în pericol, avocatul trebuie
sã îºi apere cetatea

S
untem în plinã erã a ex-
ceptionalismului juridic,
în care crize reale sau in-
ventate, dar repetate ori de

câte ori este „necesar”, devin
motive de îngheþare sau chiar de
abandon al drepturilor ºi libertã-
þilor omului. În cazul României,
principiile relative la caracterul
exceptional ºi temporar al restricþiilor de
drepturi ºi libertãþi, prevãzut de art. 53
din Constituþie, sunt de ani de zile igno-
rate (anii pandemici sunt doar o expresie
a caracterului cutumiar al acestei sfinte

ingnoranþe). În cazul celor 48 de
state europene care au ratificat
CEDO, clauzele referitoare la
derogarea de la drepturile omu-
lui ºi libertãþile cetãþeneºti, în
caz de stare de urgenþã, clauze
prevãzute la art. 15, rãmân de
faþadã.

Originea acestui exceptiona-
lism juridic este evenimentul din 11 sep-
tembrie 2001, în care au fost distruse tur-
nurile gemene World Trade Center din
New York.

(continuare în pagina 9)

ECHIPA NAÞIONALÃ DE FOTBAL

Faliment poleit cu multe
vorbe goale

E
chipa naþionalã de fotbal a mai ra-
tat o calificare la Campionatul
Mondial ºi a stabilit un record din
acest punct de vedere, 6 turnee fi-

nale consecutive de la care absenteazã.
Tunurile sunt puse în acest moment pe
selecþionerul Mirel Rãdoi, deºi principa-
lii vinovaþi sunt oamenii care l-au anga-
jat. Venit ca un mic revoluþionar în frun-
tea Federaþiei Române de Fotbal, Rãz-
van Burleanu se dovedeºte un maestru al
vorbelor goale ºi un contabil ordonat al
eºecurilor. Fãrã a intra în foarte multe
amãnunte legate de activitatea actualului
ºef al FRF (ar fi destul de complicat
având în vederea uriaºul volum de...ni-
mic), trebuie sã remarcãm doar traiecto-
ria antrenorilor pe care i-a numit în frun-
tea echipei naþionale în mandatul sãu -
consiliat atent de Mihai Stoichiþã.
Anghel Iordãnescu (2014-2016) nu mai
a n t r e n e a z ã , C h r i s t o p h D a u m
(2016-2017) nu mai antreneazã, Cosmin
Contra (2017 - 2019), dupã o perioadã
de pauzã ºi o aventurã scurtã ºi ratatã la

Dinamo a ajuns în Arabia Sauditã. Fap-
tul cã pentru toþi aceºtia reprezentativa
României a reprezentat o fundãturã spu-
ne multe despre ceea ce au realizat, dar
ºi despre nivelul la care era cariera lor în
momentul angajãrii. Dupã experimentul
eºuat numit Mirel Rãdoi, conducerea fe-
deraþiei pare sã fie dispusã sã mai facã o
încercare de acest tip cu Adrian Mutu,
lãsând impresia cã se ghideazã doar
dupã un singur criteriu: un contract cât
mai mic, cheltuieli cât mai puþine. Jucã-
torii ºi antrenorii au decontat personal
fiecare insucces, conducerea FRF nici
mãcar nu ºi-a asumat parþial unul dintre
eºecuri. Indiferent de rezultate, Rãzvan
Burleanu este principalul favorit pentru
un nou mandat la conducerea federaþiei.
De altfel, într-un fotbal fãrã performan-
þe, cine se mai ghideazã dupã rezultate?

Încolþit, pus la zid, de multe ori pe me-
rit, Mirel Rãdoi poate fi felicitat pentru
cã ºi-a dat seama cã nu mai are de ce con-
tinua. (D.N.)

(continuare în pagina 10)
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RECHEA

Motto: „Roma arde. Problema nu este cu cei care i-au dat foc. Sunt irecupera-

bili. Problema e la noi. Cã nu facem nimic sã îi oprim. Ne ocupãm viata cu slalo-

mul printre flãcãrile orasului, sperând cã se vor stinge de la sine. La final, oraºul

nu va mai fi” (replica a lui Robert Redford din filmul „Lions for lambs”, 2007).

GHEORGHE

PIPEREA

CORESPONDENÞÃ DIN UK

Conferinþa COP26 din
Glasgow - un succes pentru
România, încã din prima zi

C
are sunt bazele pentru mãsurarea
succesului sau eºecului conferinþei
COP26 din Glasgow, Sco-
þia? Protestatarii sunt de pã-

rere cã aceastã conferinþã este
doar o altã sãptãmânã de discuþii
inutile, în cuvintele Gretei Thun-
berg cea mai cunoscutã dintre ac-
tiviºtii climatici “Blah,blah,blah”.

Totuºi, a reuºit deja în câteva
aspecte importante:

- Creºterea gradului de
conºtientizare a crizei la nivel global;

- Acordul de oprire a despãduririlor în
toatã lumea - copacii absorb emisiile de
dioxid de carbon;

- Angajamentul de a face piaþa de cer-

tificate de emisii de carbon sã funcþione-
ze mai bine printr-un proces mai eficient

de determinare a preþului ºi prin
transferul de bani de la þãrile mai
bogate la cele în curs de
dezvoltare;

- Acordul împotriva aspecte-
lor majore ale angajamentului de
a reduce emisiile de carbon.

Din perspectiva României,
conferinþa a fost un succes încã
din prima zi. SUA, prin interme-

diul lui Joe Biden, a acceptat un partene-
riat pentru a construi un reactor modular
nuclear folosind tehnologie nouã într-o
regiune strategicã a României.

(continuare în pagina 12)
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LA AGEA DE IERI A SIF MUNTENIA

Solicitãrile lui
Ben Madadi nu
au trecut de votul
acþionarilor
l Florian Munteanu, preºedintele AISIF: “Existã acþionari care, conform Regulamentului UE
nr. 231/2013, prezintã un conflict de interese faþã de SAI Muntenia Invest ºi ar fi trebuit sã se
abþinã de la vot”lCãtãlin Buzdea, membru AISIF: “Domnul Nicu Buicã a refuzat sã
rãspundã întrebãrilor mele ºi a altor acþionari”l “Sunteþi într-o gravã eroare”, a spus de mai
multe ori, pe parcursul ºedinþei, directorul general al SAI Muntenia Invest, Nicu Buicã

A
cþionarii SIF Muntenia
(SIF4) au respins, la
adunarea extraordinarã
de ieri, punctele puse pe
ordinea de zi de Ben
Madadi, cel mai mare
investitor al societãþii,
între care solicitarea de

dividende în sumã de 350 milioane de
lei ºi revocarea administratorului
SIF-ului, într-o ºedinþã în care membrii
Asociaþiei Investitorilor la SIF-uri
(AISIF) au reclamat cã Nicu Buicã, di-
rectorul SAI Muntenia Invest, refuzã sã
rãspundã întrebãrilor acþionarilor.

Florian Munteanu, preºedintele
AISIF, ne-a declarat: "Administratorul
SAI Muntenia Invest a evitat sã rãspundã
la întrebãri, spunând fie cã problemele ri-
dicate nu fac subiectul adunãrii deoarece
nu sunt incluse pe ordinea de zi, fie mo-
tivând cã rãspunsurile au fost date deja,
în documentele pregãtitoare pentru
AGEA".

Preºedintele Asociaþiei a adãugat: "În
altã ordine de idei, existã acþionari care,
conform Regulamentului Uniunii Euro-
pene nr. 231/2013, prezintã un conflict
de interese faþã de SAI Muntenia Invest.
Or aceºtia, conform legislaþiei europene
în vigoare, ar fi trebuit sã se abþinã de la
vot, tocmai pentru cã ar avea de câºtigat
în urma votului unor puncte aflate astãzi
(n.r. ieri) pe ordinea de zi. Dar, aceºtia

ºi-au exprimat votul".
În opinia sa, în cazul SIF Banat-

Criºana, care deþine 99,9% din SAI
Muntenia Invest, conflictul de interese
este asumat, având în vedere cã SAI
Muntenia Invest este o filialã a SIF1.
"Aceste lucruri sunt reglementate clar de
legislaþia europeanã în vigoare", ne-a
spus preºedintele AISIF.

De altfel, Florian Munteanu, alãturi
de Ben Madadi, au ridicat problema
conflictului de interese în timpul adu-
nãrii, dar Nicu Buicã a negat existenþa
unui astfel de conflict.

“Sunteþi într-o gravã eroare (…).
Registrul conflctelor de interese a fost
publicat”, a spus directorul SAI Mun-
tenia Invest, adãugând cã SIF Munte-
nia este o societate reglementatã.

La rândul sãu, Cãtãlin Buzdea, ac-
þionar ºi membru AISIF, ne-a declarat,
dupã ºedinþã: “Am plecat complet ne-
mulþumit de la adunare, din cauza atitu-
dinii directorului general al SAI Mun-
tenia Invest, domnul Nicu Buicã, care a
refuzat sã rãspundã întrebãrilor mele ºi
a altor acþionari, spunând constant cã -
«Nu este o întrebare referitoare la pun-
ctele de pe ordinea de zi»”.

De exemplu, acþionarul a întrebat
care este raþionamentul economic
pentru care SIF Muntenia susþine po-
litica SIF Banat-Criºana, de a nu
acorda dividende. “Pentru mine, era

hotãrâtor în privinþa votului, deoare-
ce voiam sã aflu care este direcþia în
care se îndreaptã managementul SIF
Muntenia ºi voiam sã îmi fac o idee
despre profesionalismul sãu. Dar,
domnul Buicã a considerat cã nu este
un aspect relevant pentru ordinea de
zi, chiar dacã se discuta despre revo-
carea SAI Muntenia. Este o atitudine
complet neprofesionistã”, ne-a spus
Cãtãlin Buzdea.

Acþionarul a adãugat: “De aseme-
nea, a fost o totalã lipsã de respect faþã
mine ca acþionar, când directorul SAI
Muntenia Invest a dat cuvântul unui alt
acþionar, pe motivul cã are mai multe
acþiuni decât mine”.

În rest, acþionarii au întrebat despre
investiþiile SIF Muntenia în unitãþile
unor fonduri, la care Nicu Buicã a pun-
ctat cã SAI-ul deþine niºte instrumente fi-
nanciare ºi cã nu are influenþã asupra ma-
nagementul acelor fonduri. De aseme-
nea, directorul general al SAI Muntenia
Invest a spus cã suma de 350 de milioane
cerutã de Madadi ca dividende nu existã
în societate ºi cã deciziile de investiþii în
anumite instrumente financiare s-au fã-
cut pentru diversificare, dar fãrã sã ofere
mai multe detalii.

Adunarea a avut un cvorum de
37,61%, ceea ce înseamnã cã, având în
vedere istoricul adunãrilor acþionarilor
SIF Muntenia, fondurile indicate de

Ben Madadi în mai multe rânduri cã se
aflã în conflict de interese cu admini-
stratorul SIF Muntenia au participat.

Propunerea privind alocarea de di-
vidende în sumã de 350 milioane de
lei, incluse în rezultatul reportat, in-
trodusã pe ordinea de zi la solicitarea
investitorului, a fost respinsã cu
64,45% din voturile exprimate, re-
spectiv 190,19 milioane de voturi
“împotrivã”. Propunerea privind re-
vocarea SAI Muntenia Invest a fost re-
spinsã cu 64,05% din voturile expri-
mate, echivalentul a 189,03 milioane
de voturi “împotrivã”. Interesant este
cã, la acest punct au fost exprimate
62,73 de milioane de voturi “pentru”,
echivalentul a aproape 8% din totalul
acþiunilor SIF-ului, ceea ce înseamnã
cã pentru revocarea administratorului
SIF Muntenia au votat ºi alþi acþionari
decât cei din AISIF, conform unor opi-
nii din salã. Ben Madadi avea, la ulti-
ma raportare, 6,13% din societatea de
investiþii finanicare.

Punctul privind revocarea hotârârii
acþionarilor SIF Muntenia privind de-
rularea unui program de rãscumpãrare,
motivul pentru care fuseserã iniþial co-
vocaþi acþionarii, a fost aprobat cu
81,67% din voturile exprimate.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)


