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“Naºul” Ruºanu, din suspect, reþinut
l Conducerea ASF, asiguratã de Daniel Dãianu

Preºedintele ASF Dan Radu
Ruºanu a fost reþinut, ieri,
pentru 24 de ore, de Direcþia

Naþionalã Anticorupþie, dupã ce,
vineri, fusese pus sub urmãrire pe-

nalã. Procurorii au propus aresta-
rea lui Dan Ruºanu, cu privire la
infracþiunile de favorizare a in-
fractorului ºi influenþare a decla-
raþiilor.

Reprezentanþii Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF) au
anunþat, ieri, cã atribuþiile preºedin-
telui vor fi preluate de prim-vice-
preºedintele Autoritãþii Daniel Dãia-

nu. Aceºtia nu au dorit sã facã alte
declaraþii pânã expirarea termenului
de 24 de ore. (A.A.)

(continuare în pagina 14)

HIDROELECTRICA S-A REÎNTORS
ÎN INSOLVENÞÃ

BVB rãmâne
fãrã „vedeta” listãrilor
din acest an

Bursa de Valori Bucureºti a rã-
mas, deocamdatã, fãrã „Hi-
droelectrica” pe lista ofertelor

iniþiale programate pentru acest an.
Compania s-a reîntors în insolven-

þã, dupã ce Curtea de Apel Bucureºti
a admis recursul „bãieþilor deºtepþi”
formulat împotriva ieºirii din insol-
venþã a producãtorului de energie hi-
dro, ne-a declarat, ieri searã, Remus
Borza, partener în cadrul Euro Insol,
fostul administrator judiciar.

Potrivit unor surse, recursurile au
fost câºtigate de Energy Holding,
Alpiq ºi Elsid.

„Bãieþii deºtepþi” din energie au
contestat ieºirea din insolvenþã a Hi-
droelectrica SA pe motiv cã nu se fi-
nalizaserã, la data respectivã (26 iu-
nie 2013), procesele referitoare la
despãgubirile solicitate de ei, potri-
vit unor surse din Hidroelectrica.
„Practic, se revine la situaþia din 25
iunie 2013, cu Euro Insol administra-
tor judiciar. Vom vedea motivaþia
Curþii ºi nu ºtim exact cum se vor de-
rula lucrurile în perioada urmãtoa-
re”, ne-au spus sursele citate.

Anunþul cã Hidroelectrica riscã sã
se reîntoarcã în insolvenþã a fost fãcut
în premierã, joi, de Nicoleta Muntea-
nu, partener în cadrul Euro Insol, în
deschiderea conferinþei BURSA
“Codul Insolvenþei”. Domnia sa a
precizat cã recursurile traderilor de
energie sunt judecate de Curtea de
Apel ºi cã, dacã instanþa admite un
singur astfel de recurs, atunci compa-
nia se reîntoarce în insolvenþã.

Tot atunci, avocatul Remus Borza
ne-a explicat: „Din cele 14 recursuri,
au fost judecate 10. Instanþa a rãmas în
pronunþare ºi aºteptãm deciziile. Sunt
trei tipuri de recursuri. Prima categorie
de recursuri este împotriva deciziei de
ieºire din insolvenþã a Hidroelectrica.
Acþiunea a fost iniþiatã pe motiv cã, la
ieºirea din insolvenþã, nu erau decizii
irevocabile pentru respingerea con-
testaþiilor bãieþilor deºtepþi la tabelul
preliminar al creanþelor. Dacã un sin-
gur recurs va fi admis, compania se
reîntoarce în insolvenþã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Kongsberg Norvegia, acuzat
de corupþie pentru contracte
obþinute în România

Procuratura din Norvegia acu-
zã grupul Kongsberg de co-
rupþie, în legãturã cu livrãrile

de echipamente de comunicaþii
efectuate în România în perioada
1999-2008, a anunþat, ieri, grupul
norvegian, potrivit presei norvegie-
ne.

Autoritatea Naþionalã Norvegia-
nã pentru Investigarea ºi Inculpa-
rea Delictelor Econo-
mice ºi de Mediu
(OKOKRIM) a infor-
mat, ieri, Kongsberg în legãturã cu
acuzaþiile care i se aduc.

Grupul va colabora îndeaproape
cu OKOKRIM ºi alte autoritãþi rele-
vante pentru clarificarea tuturor
aspectelor legate de acuzaþii, se aratã
într-un comunicat al companiei.

Acesta precizeazã cã are toleranþã
zero faþã de corupþia din rândul an-
gajaþilor, consultanþilor ºi asociaþilor
de afaceri ºi, în calitate de companie
cu activitãþi internaþionale conside-
rabile, dispune de un program anti-

corupþie ºi de standarde etice înalte,
integrate de operaþiunile pe care le
desfãºoarã.

OKOKRIM a confirmat ancheta,
care are drept scop strângerea de in-
formaþii care sã confirme sau sã eli-
mine suspiciunile, dupã anunþul fã-
cut de Kongsberg. Instituþia precize-
azã cã, în interesul investigaþiei, nu
va face alte comentarii, în acest sta-

diu.
Kongsberg nu are

birou în þara noastrã,
unde îºi deruleazã operaþiunile prin
intermediul partenerului sãu local,
Romproserv, companie controlatã
de Adrian Singheorghe, fost angajat
al grupului norvegian.

Domnia sa a lucrat pentru Servi-
ciul de Telecomunicaþii Speciale
(STS), între 1991 ºi 1998, potrivit
profilului sãu de pe un site profesio-
nal de socializare.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 4)

Peter Praet:
“BCE nu vede risc
de deflaþie”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu vede un risc actual de deflaþie ori
semne de amânare a achiziþiilor din
partea consumatorilor, conform afir-
maþiilor lui Peter Praet, membru în
consiliul guvernatorilor instituþiei.

Praet a afirmat, citat de cotidianul
belgian De Standaard, cã inflaþia re-
dusã persistentã ar reprezenta un
risc, însã evoluþia acestui indicator a
fost determinatã în principal de
costurile mai reduse ale alimentelor
ºi energiei. Reprezentantul BCE a
subliniat cã preþurile energiei sunt
foarte volatile.

Premierul Spaniei
modificã în creºtere
estimãrile privind
evoluþia economiei

Premierul Spaniei, Mariano Ra-
joy, a modificat ieri în sens pozitiv
estimãrile privind creºterea econo-
miei þãrii în 2014, de la 0,7% la 1%,
anunþând ºi reforme fiscale ºi stimu-
lente pentru crearea de locuri de
muncã.

Rajoy a anticipat, totodatã, cã eco-
nomia Spaniei va înregistra un avans
de 1,5% în 2015.

Conform spuselor premierului
Rajoy, în Parlamentul de la Ma-
drid, Spania va crea locuri de
muncã în 2014, însã el nu se va de-
clara mulþumit pânã când rata
ºomajului, de 26%, nu va fi redusã
substanþial.

V.R.

CORUPTIE

Magie ieftinã pentru recapitalizarea bãncilor din Europa

Care este deosebirea dintre
fantasticul întâmplãrilor din
basme ºi capitalul bancar?

Niciuna! De fapt, comparaþia s-ar
putea sã nu fie tocmai potrivitã, deo-

arece existã o dozã
semnificativã de rea-
lism în basme.

Criza financiarã
globalã ne-a de-
monstrat, însã, cã nu
acelaºi lucru se poate
spune ºi despre capita-

lul bãncilor, în special al celor cu
mare expunere internaþionalã.

Anii de crizã au determinat creºte-
rea semnificativã a unei poziþii bi-
lanþiere speciale în activele bãncilor,
cunoscutã sub numele de “active din

taxe amânate” (n.a. DTA, Deferred
Tax Assets). Acestea apar ca urmare
a pierderilor înregistrate în perioade-
le precedente, dar care au o probabi-
litate ridicatã de recuperare în viitor,
fiind posibilã utilizarea DTA pentru
reducerea impozitelor viitoare pe
profit, prin deducerea lor din profitul
operaþional.

În conformitate cu reglementãri-

le de contabilitate bancarã, activele
din taxe amânate intrã în categoria
activelor intangibile, fãrã valoare în
cazul unui faliment, ºi nu intrã în
calculele pentru determinarea rate-
lor de adecvare a capitalului stabili-
te prin acordul Basel III.

În absenþa unor resurse financiare
tot mai reduse pentru majorarea ca-
pitalului, lobby-ul bancar din Euro-

pa dã dovadã de o creativitate extra-
ordinarã ºi încearcã acum sã forþeze
introducerea integralã a DTA în ca-
pitalul bãncilor.

Într-un articol recent de pe site-ul
International Financing Review
(www.ifre.com),
o publicaþie
Thomson Re-
uters, se aratã
cã “bãncile
þintesc DTA
pentru majo-
rarea capitalului” (n.a. “Banks tar-
get DTAs to boost capital”).

Cum? Prin emisiunea unor titluri
derivate care au ca “activ” de bazã
taxele amânate. “Un mariaj de con-
venienþã între investitorii înfometaþi

dupã randamente ºi bãncile doritoa-
re sã îndeplineascã cerinþele de re-
glementare fac tot mai probabilã
apariþia pe piaþã a acestor tranzacþii
complexe”, se aratã în articolul IFR.

Astfel de titluri financiare vor per-
mite inve-
stitorilor sã
adopte o
expunere
faþã de bãn-
ci similarã
cu cea datã

de achiziþia directã a acþiunilor, în
timp ce se evitã diluarea participaþii-
lor pentru actualii acþionari, dupã
cum mai scrie IFR.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

“Bãncile ar prefera sã obþinã
mai mult capital prin magie,
deoarece magia este ieftinã”.

MATT LEVINE, BLOOMBERG

DNA A CERUT URMÃRIREA PENALÃ A FOSTULUI MINISTRU DE FINANÞE

Piperea: “Oricine emite o
OUG trebuie sã se teamã
de urmãrirea penalã”
l Chiþoiu: “Nu sunt vinovat nici 0,0001%” l Actul normativ la care face referire DNA este semnat
nu doar de Daniel Chiþoiu, ci de circa ºapte-opt persoane din Ministerul de Finanþe, de ministrul
delegat Liviu Voinea, de premierul Victor Ponta ºi din partea Ministerului Justiþiei

Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie a cerut ieri aviz
pentru urmãrirea penalã a

fostului ministru de finanþe Daniel
Chiþoiu, în dosarul “Carpatica”,
pentru abuz în serviciu ºi constitui-
rea unui grup infracþional organizat.

Fostul ministru s-a declarat surprins
de cererea procurorilor, spunând cã
este nevinovat. Domnia sa a declarat
cã existã înregistrãri ºi stenograme
care pot dovedi afirmaþiile sale.

DNAa arãtat cã cererea a fost for-
mulatã, întrucât existã indicii rezo-
nabile potrivit cãrora, în cursul lunii
octombrie 2013, Daniel Chiþoiu a
iniþiat adoptarea unei ordonanþe de

urgenþã al cãrei scop exclusiv era
sprijinirea grupului infracþional con-
stituit pentru a favoriza interesele SC
Carpatica Asig SA.

“Demersul avea ca scop înlãtura-
rea din Consiliul Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF) a lui
Tudor Daniel George, vice-
preºedintepesectoruldesupraveghere
a asigurãrilor, precum ºi înlocuirea
acestuia cu o persoanã care urma sã
garanteze, în mod fraudulos, protecþia
intereselor financiare ale SC Carpatica
Asig SA”, potrivit procurorilor antico-
rupþie. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 14)

USL – boalã lungã,
moarte sigurã

Deºi alianþa USL nu s-a rupt
oficial, ieri, PSD negocia
de zor cu UDMR, PC ºi

UNPR împãrþirea portofoliilor mi-
nisterelor liberale. Potrivit unor sur-
se politice, miniºtrii, secretarii de
stat ºi alþi oficiali ai PNL ar avea
pregãtite demisiile din guvern încã
din cursul zilei de ieri, pregãtiþi sã
facã opoziþie împreunã cu formaþiu-
nile politice care-l susþin pe Traian
Bãsescu. Pânã la închiderea ediþiei,

PNL nu anunþase decizia oficialã de
a ieºi de la Guvernare.

Sursele noastre afirmã: „UDMR
cu siguranþã va primi Ministerul Me-
diului ºi Ministerul Culturii. De ase-
menea, Gabriel Oprea va fi ministru
de Interne, iar PC urmãreºte sã preia
fie ANAF, fie Ministerul Economiei.

ANA ZIDARU,
VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 3)

MIHAI BOGZA, FIC:
“Stabilitatea politicã,
premisã a stabilitãþii
economice”

Mediul de afaceri din þara noas-
trã îºi doreºte stabilitate politicã,
aceasta fiind una dintre premisele
stabilitãþii în plan economic, potri-
vit lui Mihai Bogza, preºedintele
Consiliului Investitorilor Strãini
(Foreign Investors Council - FIC).

Din acest motiv, companiile
privesc “cu oarecare îngrijorare”
schimbãrile din plan politic ºi po-
tenþialele efecte pentru zona eco-
nomicã, a semnalat domnia sa.

“Dialogul între factorii de deci-
zie ºi investitori este absolut nece-
sar pentru a crea premisele unei
creºteri economice sustenabile.
Adoptarea unor mãsuri în afara
unui dialog prealabil, transparent ºi
deschiscumediuldeafaceri reduce
considerabil ºansa de a transforma
recenta performanþã economicã
într-una sustenabilã, pe termen
lung”, a afirmat oficialul FIC.

ALEXANDRU SÂRBU
Citiþi articolul pe larg în pagina 15.


