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Italia nu ia mãsuri imediate pentru
“Banca Monte dei Paschi”
l Surse: Astãzi are loc o reuniune extraordinarã
a board-ului bãncii

Italia nu are în plan vreo mãsurã
imediatã ca sã susþinã “Banca Monte
dei Paschi di Siena” SpA, potrivit
unui oficial de la Roma, citat de
Reuters.

Ieri, la o zi dupã ce autoritãþile pie-
þei de capital din Italia au decis sã in-
terzicã vânzarea short a acþiunilor

bãncii, care au scãzut cu peste 30%
în douã sesiuni de tranzacþionare,
Pier Paolo Baretta, subsecretar de
stat în Ministerul de Finanþe, a decla-
rat: “Nu este aºteptatã nicio inter-
venþie pentru aceastã bancã, în orele
viitoare. Monitorizãm situaþia, aºa
cum ne-am înþeles cu Uniunea
Europeanã”.

“Monte dei Paschi”, cea mai ve-
che bancã din Italia, are mari proble-
me financiare din cauza creditelor
neperformante.

A.V.

(continuare în pagina 14)

Preþul aurului, la
nivelul maxim al
ultimilor doi ani

Cotaþia futures a aurului a crescut
ieri, pe pieþele externe, ajungând la
cel mai ridicat nivel din ultimele 27
de luni, în condiþiile în care investi-
torii se îndreaptã cãtre plasamentele
sigure din cauza incertitudinilor apã-
rute în urma deciziei Marii Britanii
de a ieºi din UE.

Pe piaþa spot din Londra, preþul
aurului a urcat pânã la 1.371,39 do-
lari uncia - cea mai ridicatã valoare
înregistratã dupã luna martie 2014.

În jurul orei
locale 10.30
(12.30 ora
noastrã), co-
taþia a fost de
1.370,75 do-

lari uncia, cu 1,1% mai mare faþã de
ziua precedentã.

La Commex New York, preþul au-
rului cu livrare în august a crescut cu
0,9% la ora 10.44, ajungând la
1.371,20 dolari/uncie.

“Panica a revenit ºi se vede nu nu-
mai pe piaþa aurului, ci ºi pe bursele
de acþiuni. Acum, toatã lumea este
atentã la strategia Londrei”, a decla-
rat, potrivit Reuters, Thorsten Proet-
tel, analist la LBBW.

Preþul aurului a crescut cu aproape
29% în acest an. Conform bãncii el-
veþiene UBS, preþul metalului gal-
ben ar putea sã ajungã la 1.400 dolari
uncia pe termen scurt.

V.R.

INSPIRAT DE PRIMVICEGUVERNATORUL BNR FLORIN
GEORGESCU, PSD VREA SUSPENDAREA PRIVATIZÃRILOR

ªerban Nicolae, PSD: “Nu este exclus ca
o bunã parte din FP sã se întoarcã la stat”

l ªerban Nicolae, PSD: “Hidroelectrica, dovada
cã statul poate fi un bun administrator”
l Propunere legislativã: “Acþiunile Fondul
Proprietatea, cumpãrate de la cei care le-au
dobândit fraudulos, se întorc la stat”

Un grup de parlamentari PSD
pare sã fi început dezbate-
rea asupra proiectului de

þarã iniþiat de Guvern, încã dinainte
ca acesta sã fie lansat.

Aceºtia cer inhibarea privatizãri-

lor, pentru o perioadã de cinci ani,
conform unui proiect de lege iniþiat
de senatorul ªerban Nicolae, ºi susþi-
nut de Liviu Dragnea, în timp ce una
din ideile proiectului de þarã este ac-
celerarea privatizãrilor.

Senatorul ªerban Nicolae, ne-a
declarat: “La ora actualã, România
nu mai este în nici una din cele douã
situaþii care au impus, în urmã cu ani
de zile, privatizarea: faptul cã socie-
tãþile erau în proprietatea statului ºi
nu era normal ca economia sã fie

controlatã de stat, iar, pe de altã par-
te, necesitatea unor lichiditãþi la bu-
get. Acum, în portofoliul statului
român, se mai gãsesc doar acþiuni în
pachete semnificative la companii
stregice din domeniul energiei, al
bogãþiilor subsolului – petrol, gaze,
cãrbune ºi minereuri. Nu se mai im-
pune privatizarea, pentru cã nu exis-
tã raþiune economicã, de piaþã, ºi nici
nu mai este situaþia unei crize de li-
chiditãþi. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

CRITICÂND PROIECTELE DE LEGE REFERITOARE LA
STATUTUL BNR

Guvernatorul Mugur Isãrescu vrea
imunitate mai mare?

Guvernatorul Bãncii Naþio-
nale a României Mugur
Isãrescu a dat de înþeles, zi-

lele trecute, cã nu vrea sã rãmânã
fãrã imunitate, ci “dimpotrivã”.

ªeful Bãncii Centrale s-a referit
la iniþiativele legislative depuse în
ultima perioadã la Parlament, care
privesc modificarea Statutului
BNR.

Prezent la Palatul Parlamentului,
în ocazia prezentãrii Strategiei
“România competitivã: un proiect
pentru o creºtere economicã suste-
nabilã”, ºeful BNR a adus vorba des-
pre proiectele de lege din domeniul
financiar-bancar, precizând: “Este
adevãrat cã statutul BNR trebuie
îmbunãtãþit, dar în nici un caz în di-
recþia propunerilor legislative anun-

þate recent. Dimpotrivã. ªi în cazul
debitorilor ipotecari directivele eu-
ropene prevãd mãsuri clare de pro-

tecþie, însã iniþiativele legislative
promovate în România s-au
îndepãrtat de prevederile acestora”.

În ultima perioadã, doi parlamen-
tari au depus propuneri de modifica-
re a Statului BNR, principalul obiec-
tiv fiind ridicarea imunitãþii de care
beneficiazã conducerea Bãncii
Naþionale.

Marþi, deputatul liberal Daniel
Cãtãlin Zamfir, unul dintre cei doi
iniþiatori menþionaþi mai sus, a reac-
þionat la spusele domnului Guverna-
tor: “O zice preºedintele Iohannis, o
zice preºedintele CSM, scrie clar în
Constituþie cã “nimeni nu e mai
presus de lege”.

A.R.

(continuare în pagina 4)

O lecþie costisitoare de eticã pentru
marile bãnci din Olanda

O comisie a guvernului Olandei a
determinat cã mai multe bãnci de pe
piaþa localã s-au angajat în practici
abuzive ºi nu ºi-au informat
corect clienþii cu privire la
natura instrumentelor finan-
ciare vândute odatã cu acor-
darea unor credite, conform
unei ºtiri Bloomberg.

Cele ºase bãnci care apar
în raportul guvernamental au
vândut circa 18.000 de con-
tracte swap pe rata dobânzii unor fir-
me mici ºi mijlocii între 2005 ºi
2010. Instrumentele financiare deri-
vate aveau rolul de a proteja debitorii
împotriva creºterii dobânzilor, însã
ancheta a dezvãluit faptul cã aceste

contracte nu au fost adecvate nevoi-
lor companiilor, deoarece a existat,
de cele mai multe ori, o neconcor-

danþã între instrumentele swap
ºi creditele acordate.

“Companiile au acuzat bãn-
cile cã nu le-au informat pe de-
plin cu privire la modul de func-
þionare a contractelor swap ºi a
riscurilor aferente”, mai aratã
Bloomberg. Riscurile s-au ma-
terializat dupã declanºarea cri-

zei globale sub forma unei creºteri ex-
plozive a costurilor pentru companii.

Patru dintre bãncile anchetate,
între care se regãsesc ING Groep
NV ºi ABN Amro Group NV, au ac-
ceptat sã plãteascã despãgubiri de

ordinul sutelor de milioane de euro,
în timp ce Rabobank Groep ºi Deut-
sche Bank AG încã nu au decis dacã
vor accepta planul guvernamental.

Comisia guvernamentalã a mai
stabilitã cã bãncile trebuie sã plãteas-
cã ºi despãgubiri individuale de pânã
la 100.000 de euro pentru dobânda
suplimentarã pe care au plãtit-o
companiile.

Un purtãtor de cuvânt al Rabo-
bank, care a vândut clienþilor circa
8.000 de contracte swap, a declarat
pentru Bloomberg cã banca nu este
de acord cu modul în care s-au calcu-
lat despãgubirile.

(continuare în pagina 8)

Viaþa, opera, vremurile, moartea,
învierea ºi nemurirea lui Guccifer

Marcel Lazãr Lehel, intrat
în conºtiinþa publicã sub
cognomenul Guccifer, a

murit. De fapt, aºa se spune. Moar-
tea lui prezumatã e colportatã ca
certã, foarte interesant, de cãtre
Christian Times: “Romanian hacker
with access to Clinton emails found
dead in jail cell”. E uimitor cum epi-
demia stilului tabloid a cuprins toatã
presã, de la publicaþiile economice
la media creºtinã. “Dã click aici ca
sã vezi cît de jos a ajuns Dow Jones!
N-o sã-þi vinã sã crezi cît e PIB-ul!
Aflã ce celebritate îºi serbeazã ziua
de naºtere pe 25 decembrie! A
înviat fãrã ca familia sã apuce sã-i
facã un parastas ca lumea! Abraham
a fost împiedicat în ultima clipã
sã-ºi mãcelãreascã copilul! ªoc ºi
groazã: coafura l-a ucis pe Absa-
lom! Cum sã te tunzi ca sã nu mori”.

Guccifer e asociat din titlu cu per-
formanþa de a fi spart cãsuþa poºtalã
a doamnei Hillary Clinton, ceea ce
induce o relaþie cauzalã între infor-
maþia deþinutã fraudulos ºi moartea
sa misterioasã. În plinã campanie
electoralã…

Presa românã, deontologic supe-
rioarã presei creºtine americane,
afirmã unele dubii ºi dã variante:
“Guccifer a dispãrut. Guccifer a mu-
rit din alte cauze. Guccifer trãieºte”.

Marcel Lazãr Lehel a fost extrãdat
la cererea autoritãþilor americane în
data de 4 martie printr-o hotãrîre a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, in-
stanþã care a admis contestaþia Parche-
tului de pe lîngã Curtea de Apel
Timiºoara, prin care aceasta a atacat
decizia instanþei inferioare. Guccifer
fusese arestat la Bucureºti în ianuarie
2014, fiind cãutat internaþional. Hac-
kerul era prezumat a fi sãvîrºit nume-

roase fapte penale de naturã informati-
cã: violarea corespondenþei electroni-
ce ale familiilor Bush ºi Clinton, spar-
gerea cãsuþelor poºtale ale unui mem-
brualCabinetuluiSUA, aleunuiofiþer
de Stat Major, ale unui consilier prezi-
denþial. În 2013, Guccifer a oferit pre-
sei fragmente din corespondenþa din-
tre Sidney Blumenthal, consilier, ºi
Hilary Clinton.

În România, Marcel Lehel ispãºea
deja o pedeapsã de 7 ani închisoare,
dupã o condamnare relativã la spar-
gerea conturilor de corespondenþã
ale directorului SRI, George Maior,
ºi dupã publicarea unor informaþii
privitoare la o relaþie amoroasã între
Corina Creþu ºi Colin Powel, infor-
maþii desprinse din misivele virtuale
ale acestora.

Ce e cert e faptul cã demersurile
americane trebuie cã au fost extrem
de susþinute din moment ce un cetã-
þean român, în detenþie în România,
condamnat de o instanþã româneas-
cã, a putut fi extrãdat înainte de efec-
tuarea pedepsei în executare, într-o
þarã strãinã, unde faptele sale presu-
puse erau doar cercetate.

Guccifer a ºi afiºat, spre nenoro-
cirea sa, o calificare excepþionalã:
serverul american a fost “like an
open orchid”, iar a-l sparge era
“easy for me, easy for everybody”.
Aceastã suficienþã a ofensat pe cei
remuneraþi scump ca sã pãzeascã
informaþia ºi a sunat oarecum ca o
ameninþare. Se impunea o demon-
straþie de forþã!

Adevãrul e cã nu-i mare lucru sã
spargi cãsuþa de e-mail a cuiva! În
urmã cu vreo 15 ani, în cretacicul
Internetului, jurnalist fiind, îmi bã-
gãm adesea nasul unde nu-mi fier-
bea oala… La începutul anilor 2000,
aveam conturi pe toate site-urile de
relaþii-matrimoniale în vogã în
România: noi2, amin2, relaþii.ro, etc.
Chiar ºi pe porcosul ºi internaþiona-
lul adultfriendfinder.com… Conturi
de bãrbat, conturi de femeie, fictive,
convingãtoare, realiste. De pe aceste
conturi conversam cu bãrbaþi ºi fe-
mei în cãutare de aventurã. Bãrbaþii
nu trebuiau spionaþi. De îndatã ce
vedeau fotografiile mele minunate,
începeau sã turuie vrute ºi nevrute ºi
sã încerce sã mã impresioneze.

Doamne, ce femeie eram! Îmi po-
vesteau cît de important ºi de avuþi
erau, îmi trimiteau poze cu maºini ºi
vile identificabile, îmi împãrtãºeau
secrete profesionale. Era floare la
ureche! Femeile erau mult mai di-
screte. Dar tehnic vulnerabile. Re-
marcam orele între care “iubitele”
mele erau logate. 9-17 însemna slujba
la Stat. 9.30 pînã searã tîrziu însemna
corporaþie. Începeam sã corespon-
dãm în privat. Aveam adresa de mail,
încercam parole, la 5 dimineaþa.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 14)

CÃLIN
RECHEA

Acþiunile “Monte dei
Paschi” au coborât cu
aproape 30% luni ºi
marþi, pe piaþa din
Milano. Ieri, la ora

localã 16.15, titlurile
urcaserã cu 6,8%, la

0,28 euro.

Citiþi, în pagina 16, “Preºedintele

“Société Générale” vrea revizuirea

normelor privind ajutoarele de stat

acordate bãncilor”.

Marcel Lazãr Lehel

Lira sterlinã a

atins, ieri, cel mai

redus curs din ul-

timii 31 de ani:

1,2798 dolari.

ZEFLEMEA, LA GRÃMADÃ - IOHANNIS, CIOLOª ªI ISÃRESCU

Dragnea nu crede în “România
competitivã” a tehnocraþilor

l Dragnea: “Am înþeles cã Iohannis ºi Cioloº au
lansat proiectul de þarã. Le urez succes”
l Liderul PSD: “Cioloº ºi Borc sunt în politicã,
acþioneazã ca niºte oameni politici”

Proiectul de þarã “România com-
petitivã” este o viziune colectivã, ac-
ceptatã ºi asumatã de toþi actorii,
care va asigura caracterul integrator
ºi eficienþa necesarã programelor
guvernamentale, potrivit documen-

tului lansat marþi, la Palatul Parla-
mentului, de premierul Dacian Cio-
loº, în faþa preºedintelui Klaus Io-
hannis ºi a guvernatorului BNR Mu-
gur Isãrescu. (A.S.)

(continuare în pagina 3)


