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Klaustrarea presei
K

laus Iohannis îºi dã pe
faþã arama de baron lo-
cal, încã de la prima sa
intervenþie publicã

þinând de fiºa postului preºedinþial,
cerând ca presei sã-i fie tãiate sursele
de informare (eventual, sã-i fie pusã

botniþã), în cadrul
unui discurs þinut,
ieri, în faþa Consi-
liului Superior al Ma-
gistraturii:

“Consider impor-
tant de subliniat fap-
tul cã Justiþia este

una din cele trei puteri ale statului,
nu o supraputere. Justiþia trebuie
exercitatã cu demnitate, respect ºi
sobrietate, nu etalatã sub aspect de
exotism mediatic. În acelaºi timp,
Justiþia se face cu respectarea tutu-
ror drepturilor ºi libertãþilor civile,
inclusiv a prezumþiei de nevinovãþie
ºi a dreptului la imagine. Din acest
punct de vedere, este de dorit ca
CSM-ul ºi Inspecþia Judiciarã sã ia
atitudine, potrivit atribuþiilor legale,
la modul cel mai serios ori de câte
ori apar scurgeri nepermise de in-
formaþii în presã, din dosarele pena-
le aflate în curs de instrumentare.”

Se gãsesc destui sã-i dea dreptate
lui Klaus Iohannis, cã adicã actul de
justiþie trebuie exersat fãrã “exo-
tismul” influenþei ori presiunii me-
diatice, ca ºi când nu corupþia ºi ob-
tuzitatea ar fi condus la manipularea
întocmirii dosarelor ºi în final, la de-
cizii nedrepte, ca ºi când nu politic ºi
prin trafic de influenþã, ci din cauzã
cã presa a relatat ceea ce se gãseºte în
dosarele acuzãrii.

Mãsura este pregãtitã de Guvernul
Ponta, încã de dinainte de alegerile
prezidenþiale, dar Klaus Iohannis
este, acum, de acord cu ideile fostu-
lui sãu adversar.

Atunci, presa a reacþionat viru-
lent, la unison.

Astãzi, se gãsesc unii sã accepte
ideea.

Diferenþa dintre atunci ºi acumeste
cã, acum, este preºedinte Klaus Io-
hannis, iar atunci era Traian Bãsescu.

Nimic altceva.

Acum, presa schilodeºte actul de
justiþie.

Este chiar atât de rar fenomenul
invers?!

Este chiar atât de rar ca un dosar sã
fie deschis datoritã unui caz dezvãlu-
it de presã?

Este chiar atât de rar ca un dosar
aflat în fazã incipientã sã fi fost
completat cu aspecte semnalate de
presã?

(continuare în pagina 4)

Bîlteanu ºi Lakis,
încã 30 de zile în arest
l ASF analizeazã concertarea gãsitã de procurori
la SIF Banat Criºana

Dragoº Bîlteanu ºi Najib el
Lakis vor mai petrece în
arest încã 30 de zile, potri-

vit deciziei Curþii de Apel Bucu-
reºti, care a prelungit, ieri, mãsurile
preventive adoptate, la începutul lu-
n i i d e c e m-
brie, într-un
caz în care cei
doi oameni de
afaceri sunt
acuzaþi de de-
lapidarea SIF
B a n a t
Criºana, ma-
nipularea pie-
þei de capital
ºi spãlare de bani.

Instanþa a respins cererile inculpa-
þilor de înlocuire a mãsurii arestãrii
preventive, decizia putând fi con-
testatã în termen de 48 de ore.

Marian Nazat, avocatul celor doi,
nu ne-a rãspuns pânã la închiderea

ediþiei solicitãrii sãcomentezesituaþia.
Procurorii susþin cã Dragoº

Bîlteanu ºi Najib el Lakis au delapi-
dat SIF1 Banat-Criºana, dupã cum
reiese din referatul întocmit, prin
preluarea “Azuga Turism”, cu ajuto-

rul avocaþilor
Nicolae Mer-
geani ºi Vic-
tor Prodan,
banii obþinuþi
din aceastã
afacere fiind
utilizaþi pen-
tru consoli-
darea poziþiei
în acþionaria-

tul SIF1, cu depãºirea pragului legal
de deþinere (de 5%). Cei doi avocaþi
sunt anchetaþi sub control judiciar.

ADINA ARDELEANU,
LOREDANA DUMITRAªCU

(continuare în pagina 13)

Euro, tot mai slab
faþã de dolar

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ºi ieri, pe pieþele externe, faþã
de dolar, pe fondul unor informaþii
dezamãgitoare privind evoluþia
economiei zonei euro.

Euro a coborât cu 0,2% la ora
10.31, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,1909 dolari.

Compania britanicã de analizã fi-
nanciarã Markit a informat, ieri, cã
evoluþia indicelui compozit Purcha-
sing Managers Index (PMI) aratã cã
economia zonei euro a înregistrat, în
trimestrul al patrulea din 2014, cea
mai slabã evoluþie din ultimul an, în
condiþiile în care scãderea preþurilor
nu a reuºit sã stimuleze activitatea de
business.

Indicele PMI, care mãsoarã acti-
vitatea din industrie ºi servicii, a cre-
scut pânã la 51,4 puncte în luna de-
cembrie 2014, de la 51,1 puncte în
noiembrie. Chiar dacã este un nivel
de peste 50 de puncte, care indicã ex-
pansiunea economiei, datele pentru
decembrie sunt sub aºteptãri ºi suge-
reazã cã atât cererea, cât ºi creºterea
în regiune continuã sã fie slabe. Po-
trivit Markit, economia zonei euro a
înregistrat un avans de numai 0,1%
în ultimul trimestru din 2014.

“Pentru zona euro, 2014 a fost
anul în care a evitat la limitã recesiu-
nea, însã datele slabe sugereazã cã
nu existã nicio garanþie cã în 2015 nu
vom asista la o revenire a recesiu-
nii”, a declarat Chris Williamson,
economist-ºef al Markit, adãugând:
“Nivelul slab al indicelui PMI din
decembrie se va adãuga cererilor
pentru stimulente mai agresive din
partea Bãncii Centrale Europene”.

V.R.

FOSTUL PREªEDINTE AL DEPOZITARULUI CENTRAL ÎªI FACE
BILANÞUL MANDATULUI

Cristian Agalopol: “Lipsa unui
nou soft la Depozitarul Central
va fi acut resimþitã în viitor”

Fostul preºedinte al Depozitarului
Central Cristian Agalopol regretã cã
nu a reuºit achiziþionarea unui nou
soft la Depozitarul Central, din cau-
za lipsei unui consens cu acþionarul
majoritar, Bursa de Valori Bucureºti,
dar ºi faptul cã proiectul contrapãrþii
centrale nu a putut fi continuat.

Domniasaºi-a fãcutbilanþulmanda-
tului, în cadrul unui interviu, acordat în
exclusivitate pentru ziarul “BURSA”
(vezi interviul integral în pagina 5).

În privinþa reuºitelor, Cristian Aga-
lopol aminteteºte douã proiecte – cel
privind tranzacþiile turnaround (n.r.
schimburi de tip OTC - în afara siste-
melor de tranzacþionare - care au ca
pereche ºi o tranzacþie pe bursã) ºi cel
privind separarea sistemelor de tran-
zacþionare ºi de cel de decontare.

De la implementarea tranzacþiilor
turnaround, investitorii au fãcut schim-

buri de peste 700 milioane de euro la
Bursã de Valori, potrivit fostului
preºedinte al Depozitarului Central.

Cristian Agalopol considerã cã
evenimente precum listarea Electri-
ca sau finalizarea unor proiecte im-
portante au dat un imbold pieþei, în
2014. “De cealaltã parte, însã, scan-
dalurile, luptele de orgolii sau amâna-
rea unor reforme absolut necesare au
frânat evoluþia pieþei de capital”,
ne-a spus domnia sa.

Noul Consiliu al Depozitarului
Central a intrat în funcþie, pe 22 de-
cembrie, dupã ce Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã i-a validat nu-
mai pe cei cinci membri compatibili
aleºi de acþionari (Cecilia Manta,
Adrian Simionescu, Dana Mirela Io-
nescu, Carmen Dumitrescu ºi Rãzvan
Paºol). Astfel, cei patru incompatibili
propuºi de BVB pentru conducerea

Depozitarului - Ludwik Sobolewski,
directorul general al Bursei, Stere
Farmache, Adrian Lupºan ºi Cosmin
Panã, au rãmas în afara Consiliului,
iar acþionarii Depozitarului au fost
convocaþi pentru înlocuirea lor.

Potrivit lui Cristian Agalopol, anul
2015 aduce o serie de noi proiecte ºi
schimbãri la nivel de infrastructurã,
pe care Depozitarul Central va trebui
sã le gestioneze cu atenþie.

ADINA ARDELEANU

Citiþi interviul integral în pagina 5.

“Absenþa unui Cod Fiscal rescris,
un semn negativ pentru 2015”

(Interviu cu Cristian Pârvan, secretar general AOAR)

Reporter: Cu ce sentiment au
încheiatoameniideafaceri anul2014?

Cristian Pârvan: Sentimentul a
fost unul amestecat. În rândul oame-
nilor de afaceri a existat uºurarea cã
au reuºit sã închidã un an, cu bune ºi
cu rele. Trãgând linie, întreprinzãtorii
au constatat cã, deºi nu au realizat tot
ce ºi-au propus, au reuºit sã-ºi ducã
mai departe afacerile, ceea ce repre-
zintã o dovadã a faptului cã acestea
sunt bine conduse, bine gândite ºi
bine þinute în limitele care trebuie.

A consemnat EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Faptul cã anul 2015 a debutat fãrã existenþa unui
Cod Fiscal ºi a unui Cod de Procedurã Fiscalã rescri-
se este un semn negativ, considerã Cristian Pârvan,
secretarul general al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR).
Domnia sa este de pãrere cã acest fapt aratã cã “nici
la nivelul decidenþilor nu se crede cu adevãrat cã nu
vor fi modificãri”: “Altfel, am fi putut publica o for-
mã operabilã a Codului Fiscal ºi a Codului de Proce-
durã Fiscalã”.
În opinia domnului Pârvan, ar trebui sã cãdem de acord
pe ce fel de fiscalitate va ajuta România în perioada ur-
mãtoare, cu o etapizare a mãsurilor anunþate.
Reprezentantul AOAR ne-a vorbit, în cadrul unui in-
terviu, despre neajunsurile, dar ºi despre punctele
forte ale economiei noastre, în 2014, atingând ºi
câteva dintre perspectivele anului care tocmai a
început.

MAKE
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Bâlbâiala Guvernului
pe marginea “botniþei”
pregãtite presei
Premierul Victor Ponta a avut ºi el pe
masã, acum douã luni, o iniþiativã pri-
vind îngrãdirea libertãþii presei. În cur-
sul zilei de 29 octombrie, Guvernul a
anunþat cã proiectul de lege prin care
senatorul PSD ªerban Nicolae cerea
ca dezvãluirea informaþiilor din dosa-
rele penale, în curs de cercetare, sã
fie pedepsitã cu închisoarea a fost
avizat favorabil.
În seara aceleiaºi zile, dupã ora 22.00
ºi dupã ce o parte din reprezentanþii
mass-media au protestat împotriva
acestei decizii, Guvernul a revenit cu
un alt comunicat, în care arãta cã re-
spectiva iniþiativã a fost avizatã nefa-
vorabil.
La miezul nopþii, Executivul a revenit
cu un al treilea comunicat, în care
preciza cã, “dintr-o eroare tehnicã”,
în comunicatul de presã de dupã
ºedinþa de guvern a fost transmisã in-
formaþia potrivit cãreia toate proiec-
tele prezentate în ºedinþa de guvern
au primit aviz favorabil.
În ziua urmãtoare, Guvernul a tran-
smis presei punctele de vedere referi-
toare la proiectul în cauzã ale Depar-
tamentului pentru Relaþia cu Parla-
mentul, Ministerului Justiþiei ºi Gu-
vernului, toate nefavorabile.
Menþionãm cã în seara de 29 octom-
brie, înaintea celui de al doilea comu-
nicat, premierul Victor Ponta, între-
bat ce pãrere are despre faptul cã ini-
þiativa senatorului PSD ªerban Nico-
lae a fost avizatã pozitiv de Guvern, a
declarat: “Într-o societate normalã,
cei care dau informaþii din dosare
sunt Birourile de presã ale Parchetelor
ºi pentru cei care cumva dezvãluie in-
formaþii nepublice, în toatã Europa
existã sancþiuni”.

(continuare în pagina 4)

Cât va costa rãmânerea
cu orice preþ a Greciei
în zona euro?
Tradiþia ultimilor ani a cerut

ca ºi 2015 sã înceapã cu dez-
bateri ºi ameninþãri privind

situaþia din Grecia. Eºecul coaliþiei
de la guvernare în scrutinul prezi-
denþial din Parlament a determinat

declanºarea procedu-
rii pentru alegeri ge-
nerale anticipate, care
vor avea loc la 25 ia-
nuarie 2015.

Favorit este partidul
Syriza, condus de Ale-
xis Tsipras, care a

promis renunþarea la programele de
austeritate impuse de autoritãþile eu-
ropene ºi negocierea reducerii dato-
riei publice. Dar ce viitor
poate sã ofere Greciei o
organizaþie plastã în
stânga radicalã a spectru-
lui politic, chiar dacã
reuºeºte sã “scape” þara
de datorii?

Wikipedia aratã cã
Syriza a fost, iniþial, o co-
aliþie de 13 grupuri poli-
tice, formatã din socialiºti democraþi
(n.a greu de gãsit o mai mare contra-
dicþie în termeni), populiºti de
stânga, ecologiºti de stânga, maoiºti,
troþkiºti, eurocomuniºti(!), dar ºi eu-
rosceptici, acest amestec eclectic de-
venind partid unitar în 2013.

Chiar dacã ºi-a mai temperat
discursul, Tsipras pare hotãrât sã
scape, cel puþin, de datoria publicã,
însã programul partidului sãu nu
oferã nimic în ceea ce priveºte cãile
de renunþare la austeritate.

Nici nu ar fi posibil. Grecia a trãit
prea mult timp pe datorie, iar “bunã-

starea” de care s-a bucurat de la in-
trarea în zona euro a trebuit sã fie
permanent cosmetizatã cu ajutorul
unor “amici” de talia bãncii america-
ne Goldman Sachs.

Premierul Antonis Samaras a lansat
imediat avertismente cu privire la con-
secinþele unei câºtigãri a alegerilor de
cãtre Syriza dar vocea sa nu mai
gãseºte ecou în rândurile populaþiei.
“Este doar propagandã pentru
înspãimântarea oamenilor”, pare sã fie
opinia cea mai rãspânditã dupã cum
scria recent Bloomberg, deoarece
“60% din populaþie crede cã ieºirea
Greciei din zona euro este doar un
bluf”, conform unei declaraþii a unui

profesordeºtiinþepoliticedinSalonic.
Noul pericol la adresa “idealului”

european a fost abordat imediat ºi de
cãtre autoritãþile germane. Angela
Merkel ºi alþi politicieni ai coaliþiei
guvernamentale au încercat sã mini-
malizeze efectele sistemice ale unei
ieºiri a Greciei din zona euro. Poziþia
oficialã a Germaniei s-a schimbat ra-
dical dupã doar o zi, poate ºi ca ur-
mare a unei declaraþii a profesorul
american Barry Eichengreen, de la
Universitatea Berkeley.

(continuare în pagina 14)

“Dacã optãm pentru confortul

retoricii, chiar dacã ºtim cât de

falsã este aceasta, nu facem

decât sã ne sãpãm propriile

morminte”.
Alexis Papachelas,

jurnalist la cotidianul Kathimerini

CÃLIN
RECHEA

NOUL PREªEDINTE AL CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII:

“CSM, PICCJ ºi ICCJ vor putea
avea iniþiative legislative abia dupã
revizuirea Constituþiei”
l Klaus Iohannis: “Procurorul general al
României ar trebui sã fie membru al Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii”

Noul preºedinte al Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM), jude-
cãtorul Marius Tudose, a declarat,
ieri, cã propunerea ºefului statului ca
CSM, instanþa supremã ºi Parchetul
general sã aibã drept de iniþiativã le-
gislativã se va putea materializa abia
dupã revizuirea Constituþiei.

Domnia sa a spus: “Nu vã ascund

faptul cã preºedintele a venit în
întâmpinarea solicitãrilor noastre, pe
care noi le-am fãcut de mai multe ori,
inclusiv în proiectele noastre de can-
didaturã pentru funcþia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii.

F.A.

(continuare în pagina 3)


