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Furtuna de ]tiri
Prins în flagrant în timp ce
sustr`gea bagajele c`l`torilor
din cala unui autocar

Un tân`r de 28 de ani, din comuna Boga\i, jude\ul Arge], a fost
arestat mar\i pentru 29 de zile, dup`
ce a fost prins în flagrant sustr`gând
o geant` din cala unui autocar.
Acesta nu era la prima abatere de
acest fel. Mai mul\i pasageri care
c`l`toreau pe ruta Bucure]ti - Râmnicu Vâlcea au reclamat la poli\ie, în
cursul lunii august, c` r`mâneau f`r`
bagajele din cala autobuzelor cu care
se deplasau.
'În cursul lunii august, poli\i]tii
municipali au fost sesiza\i de c`tre
mai multe persoane din municipiul
Râmnicu Vâlcea cu privire la faptul

c`, în timp ce se deplasau cu
autocarul din direc\ia Bucure]ti c`tre
Râmnicu Vâlcea, la sosirea în autogara Traian, au constatat lipsa bagajelor personale din cala autocarului.
Cu ocazia primelor verific`ri s-a
constatat c` exist` asem`n`ri ]i indicii cu privire la faptul c` acela]i
autor ar fi comis faptele, iar sustragerea bagajelor s-ar fi f`cut din sta\ia
situat` în municipiul Râmnicu Vâlcea', a declarat, mar\i, pentru
AGERPRES, purt`torul de cuvânt al
IPJ Vâlcea, Cristina H`nulescu.
Valoarea total` a prejudiciului
reclamat de p`r\ile v`t`mate este de
aproximativ 70.000 lei.
AGERPRES

Politica „Nu ne vindem \ara!” revine [n 2011

Reprezentantul PCC, stropit cu ap` de sindicali]tii OLTCHIM
Aproximativ 150 de salaria\i ai
S.C. Oltchim au protestat mar\i împotriva ac\ionarului minoritar PetroCarboChemSE (PCC), care de\ine aproximativ 18,2% din ac\iunile combinatului vâlcean, ]i au scandat lozinci de
sus\inere a actualei conduceri a societ`\ii.
Acest protest a avut loc în ziua în
care s-a \inut ]edin\a Adun`rii Generale a Ac\ionarilor, unde se punea în
discu\ie revocarea din func\ia de pre]edinte al CA al Oltchim a managerului
unit`\ii Constantin Roibu.
La apari\ia reprezentan\ilor PCC,
protestatarii au devenit violen\i, aruncând cu ap` spre Wojciech Zaremba,
pe care l-au acuzat de rezultatele dezastruoase din ultimii ani ale societ`\ii
]i pe care nu l-au l`sat s` intre în sala
unde se desf`]oar` ]edin\a ac\ionarilor
de la Oltchim.
Reprezentantul polonez a reu]it s`
scape de mul\imea furioas` cu ajutorul
actualului manager al combinatului,
Constantin Roibu.
Situa\ia combinatului vâlcean, cu
capital majoritar de stat, este destul de
dificil` de mai bine de 3 ani, de când
între actualul director al combinatului,
Constantin Roibu, ]i ac\ionarul minoritar PCC au ap`rut divergen\e cu privire
la strategia de dezvoltare.
În timp ce actuala conducere a
militat pentru achizi\ionarea petrochi-

miei de la Arpechim Pite]ti, grupul
germano-polonez a considerat c` este o
investi\ie inoportun` ]i a cerut statului
privatizarea combinatului.
Astfel, între cele dou` p`r\i a
început un adev`rat r`zboi economic,
ambele acuzându-se de sabotare a
combinatului.
În convocatorul AGA pentru 29 30 august, Oltchim a propus un
împrumut de 100 de milioane de euro
pentru finan\area investi\iilor începute
]i pentru cele ulterioare. Alte 150 de
milioane de euro ar urma s` fie folosite
drept capital de lucru.
Ac\ionarii sunt chema\i s` discute
]i modificarea, la cererea Ministerului
Economiei, a unui articol din actul
constitutiv, în vederea separ`rii func\iilor de director general ]i de pre]edinte

Veste mai bun` ca asta?! (III)

Jura\ii vor da un verdict!

Un interviu onest cu Petre Ungureanu,
prefectul Jude\ului V@lcea

Ion Nicolae vorbind despre punctele forte
din programul Partidului Poporului-D.D.

Reporter:
Tocmai despre mentalitatea despre care vorbea\i, despre o “dreptate
popular`”, nu ceea corect`, ci aceea
mult mai larg`, despre care spunea\i c`
este de st@nga, a] vrea s` v` [ntreb,
care este de fapt mesajul?, “ea trebuie
dep`]it`”, asta spune\i?
Petre Ungureanu:
“Populismul e la mod`. {n toate regimurile. A]a s-au c@]tigat alegerile!»
Reporter:
Cum va [n\elege popula\ia m`surile mai dure dac` nu mai exist` acele
elemente proprii, civile, cum ar fi
o.n.g.-urilecare s` fac` educa\ie cet`\eneasc`? Nu avem societate civil`!
Nu func\ioneaz`!

Reporter:
Sau suntem mai cumin\i fa\` de
lumea “supercivilizat`” din metropolele europene?
P.Ungureanu:
«Sunt mai mul\i care g@ndesc, mai
mul\i care []i dau seama c` [ntr-adev`r
este criz` ]i c` m`surile acestea
restrictive ]i punitive, chiar dac` sunt
dureroase, aduc ceva bun pentru
viitor.”

Petre Ungureanu: P`i ]i ce s`
facem? S` o invent`m? Exist`, c@t`
exist`! S-a structurat! Sunt vinova\i ]i
sindicali]tii c` s-au b`gat [n politic`.
Eu ]i primarul Romeo R`dulescu
observ`m c` atunci c@nd e nevoie de
dezbatere public` ea nu prea are loc.
Oamenii nu reac\ioneaz` atunci c@nd
sunt chema\i s`-]i spun` opinia!? De
exemplu: c@nd se discut` PUG. Se duc
doar angaja\ii de la prim`rie.
Dar c@nd cet`\eanul se duce s`-]i
ia o autoriza\ie sau un certificat de urbanism ]i vede c` pe terenul lui e
trecut altceva dec@t vrea el s` fac`,
spune: «- Stai domnule c` e propritatea mea!» }i atunciprimarul [i spune:
«- Dar c@nd a fost dezbaterea public` a
PUG nu ai venit!» P`i, ai dreptul s`
deschizi gura atunci c@nd aplici
democra\ia, nu doar atunci c@nd nu-\i
convine!”
- continuare [n pagina 3 -

Din aceste considerente punctul
forte (din programul P.P) al lui Dan
Diaconescu, pentru mine, a fost urm`torul: introducerea jura\ilor la judecarea tuturor proceselor. Am stat ]i mam g@ndit dac` este posibil sau nu? Se
poate da o lege prin care jura\ii, pe
model american sau anglo-saxon, s`
dea verdictele [n justi\ie. Uita\i-v` c`
s-a ajuns la punctul [n care justi\ia s-a
dat singur` [n judecat` ( justi\ie contra
justi\ie ]i tot ei au sus\inut procesul)
pentru a ob\ine salarii mai mari. Au
salarii prea mari. Vede\i care sunt
acum diferen\ele fa\` de alte clase
sociale sau categorii profesionale [n
aceast` privin\`. Are ]i Traian B`sescu
dreptate [n aceast` privin\`. Uita\i-v`
c` lumea nu mai are [ncredere [n justi\ie, ceea ce este foarte grav. Sunt

procese care dureaz` foarte mul\i ani
]i [nc` nu s-a dat un verdict. Dar
trebuie dat un verdict! Institu\iile
care ar trebui s`-i ocroteasc` pe
cet`\eni nu fac nimic. Oamenii nu au
unde s` se duc` pentru a-]i afla
dreptatea. Se ]tie: «Corb la corb nu-]i
scoate ochii!» Pe mine acest lucru ma convins [n programul Partidului Poporului: ini\iativa de a introduce jura\ii.
Prostimea pl`te]te taxe, magna\ii
nu! Pentru ei este alt` justi\ie. Cred [n
justi\ia f`cut` pentru cet`\eni, de
cet`\eni responsabili. Este foarte important s` reu]im acest lucru: participara cet`\eanului la actul de justi\ie.
Juratul nu poate fi influen\at ]i
cump`rat. El risc` totul!
- continuare [n pagina 4 -

V@nd teren 450 mp, aprobare urbanism,
ultracentral. Pre\ 100.000 Euro negociabil.
Tel.: 072890345, 0722348533.

Anun\ important

Redac\ia Curierul de R@mnic ]i departamentul Publicitate cpntinu` s` lucreze la
vechiul sediu al cl`dirii SOCOM, aflat acum [n renovare.
V` a]tept`m ]i v` mul\umim pentru c` sunte\i clien\ii no]tri

al Consiliului de Administra\ie.
Pe ordinea de zi a AGA, mai este ]i
aprobarea închirierii, pe 15 ani, c`tre
Linde Gas România a unui teren de
21.401 metri p`tra\i, din comuna Bradu, jude\ul Arge], în incinta combinatului, în vederea construirii unei fabrici
de oxigen azot pentru furnizarea de
gaze tehnice unit`\ii de petrochimie
Arpechim Pite]ti.
Pe ordinea de zi a fost ]i discutarea
motivelor care au f`cut ca, în primul
trimestru din 2011, cifra de afaceri s`
creasc` de aproape dou` ori, la 464,69
milioane de lei.
Guvernul inten\ioneaz` s` vând`,
pân` la sfâr]itul acestui an sau cel
târziu anul viitor, pachetul de ac\iuni
Oltchim.
Compania are un capital social de
34,3 milioane de lei, divizat în 343
milioane de ac\iuni cu o valoare nominal` de 0,1 lei. Ministerul Economiei
de\ine 54,8% din titlurile Oltchim.
Aproximativ 1.200 de angaja\i ai
combinatului din cei 4.000 se afl` în
prezent în ]omaj tehnic.
(L.V.)
Potrivit Daily Business aproximativ 400 de angajati de la Combinatul
Oltchim R@mnicu V@lcea protesteaz`,
mar\i, [n fa\a Pavilionului principal al
unit`\ii, la un moment dat manifestan\ii
[mbr@ncindu-l ]i stropindu-l cu ap` pe
reprezentantul ac\ionarului minoritar al
societ`\ii, respectiv firma german`
PCC SE.
Potrivit reprezentan\ilor Inspectoratului Jude\ean de Jandarmi V@lcea,
[ntre reprezentantul firmei PCC SE,
care era [nso\it de un avocat, ]i
protestatari a fost format imediat un
cordon de protec\ie, iar manifest`rile
violente au [ncetat, scrie Mediafax.
„A fost necesar` interven\ia jandarmilor care au oprit aceasta busculada. Din ce am v`zut eu reprezentantul
[n cauz` nu a fost lovit, iar ulterior a

intrat [n cl`dire printr-o intrare lateral`.
R`m@nem la fa\` locului pentru a
pre[nt@mpina alte acte de violen\`.
Salaria\ii au fost dispersa\i la intrarea
principal` [n cl`dire a pavilionului
unit`\ii ]i la cele dou` intr`ri laterale
ale acesteia”, a declarat purt`torul de
cuv@nt al Inspectoratului Jude\ean de
Jandarmi V@lcea, Cosmin Iordache.
Protestatarii reproseaz` reprezentantului ac\ionarului minoritar ca prin
politica societ`\ii a adus prejudicii
societ`\ii Oltchim R@mnicu V@lcea ]i
spun c` s-a dat dovad` de lips` de
loialitate fa\` de conducerea combinatului v@lcean, care a avut drept
consecin\` crearea unor situa\ii
negative.
Mitingul la care, dup` aprecierea
liderilor Sindicatului liber Oltchim,
particip` aproximativ 400 de salaria\i,
se desf`]oar` [n fa\a Pavilionului
principal al combinatului, angaja\ii
revendic@nd c` ac\ionarul minoritar
PCC SE ar trebui s` se retrag` definitiv
din aceast` calitate.
La ora transmiterii acestei ]tiri,
reprezentantul PCC SE a intrat la
Adunarea General` a Ac\ionarilor care
are loc [n Pavilionul administrativ al
Combinatului Oltchim.
{n 23 august, [ntr-o informare
adresat` investitorilor Oltchim, ]eful
combinatului, Constantin Roibu,
declar` c` va demisiona din func\ia de
director general al Oltchim (OLT), a]a
cum cere ac\ionarul minoritar PCC SE,
dac` firma german` va prezenta solu\ii
realiste pentru redresarea combinatului
]i va garanta performan\a acestora cu
ac\iunile de\inute la Oltchim ]i PCC
Rokita.
Totodat`, ]eful Oltchim solicit`
PCC s` prezinte resursele financiare
proprii, certificate de c`tre b`nci, prin
care s` demonstreze c` are capacitatea
de a sus\ine financiar activitatea de
produc\ie a combinatului.
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