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DISCUÞII DESPRE
UN PLAN DE PACE
ÎN UCRAINA

Putin: “Rusia
nu intenþioneazã
sã facã rãzboi
cu nimeni”
l Hollande: Iniþiativa
de pace pentru Ucraina
- o ultimã ºansã de a
evita un rãzboi

Rusia “nu intenþioneazã sã facã
rãzboi cu nimeni”, a declarat
preºedintele rus Vladimir Pu-

tin, a doua zi dupã discuþiile cu omo-
logul sãu francez François Hollande
ºi cancelarul german Angela Merkel,
care au obþinut acordul sãu pentru un
proiect de plan de pace în Ucraina,
relateazã France-Presse.

“Nu intenþionãm sã facem rãzboi
cu nimeni, intenþionãm sã cooperãm
cu toþi”, a asigurat preºedintele rus,
citat de agenþia de presã Interfax, în
timp ce Hollande a estimat cã planul
de pace este “una din ultimele ºanse”
pentru a evita “rãzboiul”.

Merkel a spus cã perspectiva asu-
pra pãcii în Ucraina este “incertã”, în
urma discuþiilor cu Putin.

Lideri din Rusia, Ucraina, Germa-
nia ºi Franþa se vor reuni miercuri la
Minsk pentru a continua încercarea
sã gãseascã o soluþie la criza din
Ucraina, a anunþat cancelaria germa-
nã, potrivit unui comunicat.

Faptul cã, la negocierile de pace,
nu participã ºi Statele Unite pare sã
fie un succes al lui Vladimir Putin,
care a ºi fãcut aluzie la SUA, în
discursul sãu de sâmbãtã.

A.A.

(continuare în pagina 6)

Democraþia de Intelligence
M

i se par verosimile
acuzaþiile lansate de
deputatul Elena
Udrea la adresa ºefu-

lui interimar al Serviciului Român
de Informaþii (SRI),
generalul Florian
Coldea, cum cã ar fi
influenþat rezultatul
alegerilor preziden-
þiale în favoarea lui
Klaus Iohannis ºi cã
se ocupã de politicã.

Totul mi se pare verosimil, în pofi-
da tuturor acelora (numeroºi, de al-
tfel) care susþin cã asta ar fi o fanta-
smagorie lansatã de aceastã “femeie
politicã”, atât de controversatã prin
relaþia preferenþialã purtatã cu fostul
preºedinte Traian Bãsescu ºi care,
acum, se aflã la strâmtoare, sub con-
trol judiciar ºi pe cale sã-ºi piardã
imunitatea parlamentarã ca sã poatã
fi urmãritã penal.

Mi se pare verosimil.
Bãnuiala cã Securitatea lui

Ceauºescu a continuat, în alte forme,
sã ne controleze viaþa politicã, socia-
lã ºi economicã este o bãnuialã gene-

ralã ºi exaspereazã, prin faptul cã in-
formaþiile care sã o certifice sau sã o
infirme, sunt impenetrabile prin na-
tura secretã a Serviciului de Infor-

maþii.
Noi, toþi cetãþenii de rând, avem

aceastã suspiciune, cã suntem con-
trolaþi de serviciile speciale.

Acum, când o femeie aflatã chiar
în centrul puterii politice afirmã ex-
plicit cã generalul Florian Coldea i-ar
fi cerut fostului ei soþ, Dorin Cocoº,
sã îi dea 500.000 de euro lui Seba-
stian Ghiþã, pentru ca televiziunea
acestuia sã fie susþinutã în campania
de denigrare la adresa sa, a Elenei
Udrea, ei bine!, în acest moment, se
gãsesc o groazã de lideri de opinie sã
nege cã aºa ceva s-ar putea petrece.

De ce?!
Într-un mod paradoxal, exact

aceastã reacþie, care ar vrea sã o
contrazicã pe Elena Udrea, de fapt
o confirmã - confirmã cã serviciile
speciale controleazã mass-media
ºi sfera politicii.

Pe ce bazã poate fi respinsã acuza-
þia formulatã de deputat cã generalul
a influenþat alegerile prezidenþiale?

Înainte de alegeri, Klaus Iohannis
nu avea nici o ºansã în faþa lui Victor
Ponta.

În confruntarea publicã cu Victor
Ponta a fost fãcut praf.

(continuare în pagina 13)

ADRIAN VASILESCU A EXPLICAT
INADVERTENÞELE DIN DECLARAÞIILE
DE AVERE ALE GUVERNATORULUI BNR:

“Încãlcãm trei legi,
ca sã respectãm ghidul ANI”
lVasilescu: “Am avut o înþelegere cu ANI, în 2008,
ca angajaþii BNR sã nu mai treacã în declaraþia
de avere numele bãncilor de la care s-au
împrumutat” l “În 2013, înþelegerea a cãzut”

Oficialii Bãncii Naþionale a
României (BNR) încalcã
trei legi ca sã respecte Ghi-

dul Agenþiei Naþionale de Integrita-
te (ANI) ce prevede modul în care
trebuie completate declaraþiile de
avere, susþine Adrian Vasilescu,

consilierul Guvernatorului BNR
Mugur Isãrescu.

Dupã rãspunsurile pe care le-a
oferit, joi, în legãturã cu faptul cã
Mugur Isãrescu nu ºi-a amintit cã, în
2006, contractase un credit de la
Volksbank, subliniind cã “este nor-
mal” ca ºeful Bãncii Naþionale sã
uite un amãnunt de acest gen, dom-
nul Vasilescu a continuat, vineri, sã
dea explicaþii în legãturã cu inadver-
tenþele care apar în declaraþiile de
avere din ultimii ani ale Guvernato-
rului BNR.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 3)

MITING AL DEBITORILOR CU CREDITE ÎN VALUTÃ:

Protestatarii au cerut demisia lui Isãrescu
ºi pensionarea lui Vasilescu
l ARB: “O eventualã conversie a creditelor în valutã presupune costuri
suplimentare cãtre terþi”

Câteva sute de oameni cu cre-
dite în valutã s-au adunat,
ieri, în faþa Palatului Parla-

mentului, pentru un miting de pro-
test în care au cerut demisia guver-
natorului BNR Mugur Isãrescu ºi a
premierului Victor Ponta pentru in-
diferenþa cu care aceºtia trateazã
problema debitorilor cu credite în
franci elveþieni (CHF).

Evenimentul a fost lansat pe reþea-
ua de socializare Facebook ºi mai
mult de o mie de persoane îºi anunþa-
serã prezenþa la protestul de ieri din
Piaþa Constituþiei. Însã, deºi numãrul
lor a fost de aproximativ 300-400 de
persoane, protestatarii veniþi din
oraºe precum Bucureºti, Constanþa,
Brãila sau Buzãu au fost foarte bine
organizaþi ºi susþin cã nu vor ceda

pânã când nu vor obþine o lege pentru
conversia creditelor din valutã în lei.

“Isãrescu dictator, avocatul bãnci-
lor!”, “Jos Isãrescu!” sau “Mugur
Isãrescu, mai rãu ca Ceauºescu” au
fost doar câteva dintre scandãrile
manifestanþilor.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 11)

“Existã creditare
ºi dupã franc”
(Interviu cu Radu Graþian Gheþea, preºedintele ARB)

l Radu Gheþea a infirmat zvonurile, apãrute
vineri, potrivit cãrora nu i-ar mai fi prelungit
mandatul de preºedinte al CEC Bank

Reporter: În ultima perioadã, Ban-
ca Naþionalã a României (BNR) a re-
dus rata dobânzii de politicã monetarã,
aceasta fiind, acum, la un minim isto-
ric de 2,25%. În acelaºi timp, dobânzi-
le la credite nu scad în mod regulat,
asemeni dobânzii de referinþã, iar ana-
liºtii susþin cã bãncile nu au, încã, ape-
tit pentru creditare. Care este situaþia
realã din sistemul bancar?

Radu Gheþea: Dupã câteva
miºcãri de politicã monetarã fãcute
de BNR în ultimele luni - rezerva
minimã obligatorie ºi dobânda de

politicã monetarã fiind reduse - în
piaþã existã lichiditate destul de
multã, care trebuie folositã în cel
mai eficient mod. Acest lucru înse-
amnã sã dai credite, iar bãncile sunt
dispuse sã-ºi asume acest risc. Ar fi
pãcat sã nu profitãm de momentul
actual, în care avem lichiditate, ºi
sã nu ne asumãm riscul sã dãm cre-
dite.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

“Þara noastrã nu este pregãtitã sã adere la spaþiul euro”
(Interviu cu europarlamentarul Norica Nicolai, Grupul Alianþei Liberalilor ºi Democraþilor pentru Europa)

l “Traian Bãsescu este personajul pe care nu mi l-aº fi dorit niciodatã la conducerea þãrii” l “Neconstituþionalitatea Legilor
Big Brother - o decizie corectã a Curþii Constituþionale” l “Etichetarea poporului român drept corupt ne-a adus foarte multe
prejudicii” l “MCV-ul este încã un eºec al reformelor în justiþie”

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
þãrii noastre din punct de vedere al
reformelor din justiþie?

Norica Nicolai: În opinia mea,
marile probleme ale administrãrii
justiþiei în România nu sunt cele
care þin de procesul penal, ci în spe-
cial cele care þin de numeroasele
cauze civile, administrative, de
contencios ºi de dreptul familiei,
care nu au un termen de soluþionare
rezonabil, aºa cum solicitã Curtea

Europeanã a Drepturilor Omului ºi
Curtea Europeanã de Justiþie ºi în
care s-au dat foarte multe soluþii
discutabile ºi contestabile. Iar aici
mã refer la numeroasele soluþii în
ceea ce priveºte drepturile de pro-
prietate ºi retrocedare a bunurilor,
dintre care o parte sunt investigate
acum de DNA pentru cazuri de co-
rupþie.

Cred cã din acest punct de vede-
re, cât ºi din punctul de vedere al

legislaþiei relevante codurile pena-
le, de procedurã penalã, civil, pro-
cedurã civilã, sunt coduri care sunt
dificil implementate, au încã solu-
þii contestabile ºi incoerente. În
plan legislativ, ceea ce þine de orga-
nizarea ºi funcþionarea sistemului
judiciar, ar trebui sã sufere unele
modificãri. În concluzie, reforme-
le nu sunt convingãtoare pentru a
asigura o justiþie echitabilã ºi efi-
cientã.

Reporter: DNA ºi DIICOT au
avut anul trecut (electoral) ºi la înce-
putul acestui an o activitate febrilã.
Multã lume se întreabã de ce nu îºi
demonstreazã DNA ºi DIICOT efi-
cienþa decât în perioade electorale.
Care este opinia dvs despre acest
aspect?

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Una dintre televiziunile de ºtiri a vehiculat, vineri, informaþia potrivit cãreia manda-

tul de preºedinte la CEC Bank al lui Radu Graþian Gheþea, care urmeazã sã se

încheie în luna aprilie, nu va mai fi prelungit.

Domnul Gheþea a infirmat acest zvon, subliniind cã nu a primit nicio comunicare

din partea statului - acþionarul bãncii prin Ministerul Finanþelor Publice (MFP) - care

sã anunþe faptul cã domnia sa nu va mai fi ºeful CEC Bank.

Radu Graþian Gheþea ne-a precizat: “Informaþia nu se verificã. Nu existã nicio ho-

tãrâre a acþionarului prin care sã mi se comunice faptul cã nu mi se va prelungi

mandatul. Probabil cã este vorba despre vechile încercãri de intimidare, ca urmare

a poziþiilor mele faþã de unele proiecte de lege”.

Pe fondul scandalului apãrut în jurul unui credit de 1 milion de euro acordat de CEC

Bank, în 2013, Ioanei Bãsescu, premierul Victor Ponta a anunþat, încã de la înce-

putul anului trecut, intenþia sã-l schimbe pe Radu Graþian Gheþea de la conducerea

bãncii. La data respectivã, premierul a precizat cã Enache Jiru ar urma sã conducã

banca de stat dupã ce se va gãsi o soluþie pentru ca statul sã nu plãteascã sumele

compensatorii pe care Radu Gheþea ar trebui sã le primeascã pentru încetarea con-

tractului înainte de termen.

Sãptãmâna trecutã, domnul Gheþea ne-a oferit, cu amabilitate, un interviu, în ca-

drul cãruia ne-a spus cã pe piaþa bancarã existã condiþii propice pentru creditare,

menþionând dobânzile reduse ºi lichiditatea.

Radu Graþian Gheþea, preºedintele Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB), i-a sfãtuit

pe clienþii împrumutaþi în franci elveþieni (CHF) sã meargã sã negocieze cu bãncile,

fiecare dintre debitori putând ajunge la o soluþie individualã pentru rezolvarea proble-

mei, în funcþie de situaþia în care se aflã.

Articol preluat din Bucarest Hebdo.

MAKE

O SITUAÞIE LEGALÃ

Nava interstelarã Mediafax Group
l ING, cel mai mare creditor al Mediafax, cu 15,4 milioane de euro

“Obscenitate fiscalã!”, a excla-
mat celebrul grafician Eugen Mi-
hãescu, referindu-se la practicile lui
Adrian Sârbu, prin anul 2000, dar, de
fapt, indecenþa planeazã asupra afa-
cerilor lui nu doar în relaþia cu Statul,
ci ºi în raporturile cu partenerii sãi de
afaceri, dupã cum poate fi observat

în tabelul datoriilor pe care le are
Grupul Mediafax.

Sârbu n-a plãtit fotografiile pe
care le publica în organele de presã
pe care le deþine.

Nu a plãtit nici imaginile ºi filmu-
leþele publicate de ele pe internet.

Nu a plãtit serviciile poºtale pen-

tru trimiterea abonamentelor.
Transportul a rãmas neplãtit.
BRAT-ul a rãmas neplãtit.
Grupul Mediafax pare sã fie o

navã interstelarã - nici un pic de gra-
vitaþie - taxe la stat nu, taxe poºtale
ioc, fotografii gratis, transport gratis,
telecomunicaþii neplãtite, BRAT ne-

plãtit, licenþe IT cucu, chirie vino
mai târziu cã-þi plãteºte mama.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 3)

Vezi, în pagina 3, tabelul cu cererile de

admitere a creanþelor depuse în

dosarul insolvenþei Mediafax.


