
GELU DIACONU:

”Reforma la marii
contribuabili a fost blocatã”
l “Mi-am asumat lupta cu reaua-credinþã a DNA” l “Am primit semnale certe cã unii oameni de
afaceri cu puternice legãturi în zona unor servicii jubileazã, dupã acuzarea mea” l “Au reapãrut pe
funcþii personaje de tristã amintire din fisc ºi din vamã” l “Acuzaþiile care mi se aduc sunt aberaþii
în stare purã”

(Interviu cu domnul Gelu Diaconu, fost ºef al ANAF)

Reporter: Iniþial, procurorii
DNA au susþinut cã sunteþi anchetat
pentru abuz în serviciu ºi favorizarea
fãptuitorului. De ce credeþi cã a fost
clasatã infracþiunea de favorizare a
fãptuitorului? De ce nu a fost anun-
þatã public aceastã clasare?

Gelu Diaconu: Încã din primele
zile de când s-a demarat urmãrirea
penalã împotriva mea am depus un
memoriu la CSM, Preºedinþie,
Prim-ministru, miniºtrii justiþiei ºi al
finanþelor în care arãtam în ce gravã
eroare se aflã DNA-ul prin instru-
mentarea acestui dosar. Toþi factorii
de decizie amintiþi au “pus batista pe
þambal” pentru cã, nu-i aºa, în þara
noastrã adevãrul suprem îl deþine
doar DNA-ul în orice domeniu al ac-

tivitãþii economico-sociale. Mai
nou, vãd cã primim prin comunicate-
le DNA ºi lecþii de funcþionare a de-
mocraþiei. Atunci de ce sã ne mai
mire cã procurorii DNA se joacã cu
funcþiile, cariera, reputaþia ºi chiar
viaþa oamenilor!

Revenind la întrebarea dumea-
voastrã, procurorul, dupã ce, fãrã a
avea nici cea mai micã probã, mi-a
pus ºi sechestru pe bunuri pentru fa-

vorizare fãptuitori ºi abuz în servi-
ciu, avea sã renunþe dupã douã zile la
prima infracþiune în momentul îna-
intãrii dosarului în justiþie. Este evi-
dentã dorinþa lor de a fi tracasat la
maximum. Numai cã eu din prima zi
când am luat la cunoºtinþã din acest
dosar mi-am asumat lupta cu rea-
ua-credinþã a DNA-ului chiar dacã
unii m-au sfãtuit sã fiu foarte atent
pentru cã, chiar dacã am 100% drep-

tate, cãtuºele sunt la ei ºi le pot folosi
dupã bunul plac!

Chiar dacã ar fi anunþat public cla-
sarea infracþiunii, rãul mi-a fost fã-
cut. Nu uitaþi linºajul mediatic la
care am fost supus ºi modul cum
mi-a fost terfelitã cariera.

Reporter: Care credeþi cã a fost
scopul acestui dosar? Aþi deranjat
oare pe cineva prin acþiunile de la
ANAF pe când eraþi ºef acolo?

Gelu Diaconu: Dupã ce acest do-
sar va fi soluþionat în instanþa de ju-
decatã voi face publice toate infor-
maþiile pe care le deþin pe acest su-
biect, poate într-o carte din care veþi
afla cum se duc bãtãliile la vârful pu-
terii ºi cum sunt sacrificaþi fãrã scru-
pule pionii ca mine. Vã asigur cã veþi
afla lucruri interesante. Vom da ºi
multe nume. Pânã atunci, aceste in-
formaþii sunt pãstrate la loc sigur.

Reporter: Cum comentaþi acuza-
þiile care vi se aduc în dosar? V-aþi
întâlnit vreodatã cu Nicolae Pãun
sau cu Mãdãlin Voicu? Pe când eraþi
ºef la ANAF, a intervenit cineva
pentru Nicolae Pãun ºi asociaþia Par-
tida Romilor Pro Europa?

A consemnat ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)
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Goldman Sachs:
“Probabilitate
25% ca Fed sã
majoreze dobânda
luna aceasta”

Banca americanã de investiþii
“Goldman Sachs Group” Inc. conti-
nuã sã-ºi reducã estimarea privind
probabilitatea ca banca cetralã a
SUA (Federal Reserve - Fed) sã ma-
joreze dobânda cheie în reuniunea
de politicã monetarã programatã
pentru sãptãmâna viitoare, consi-
derând cã aceastã probabilitate este
de numai 25% acum, faþã de 40%,
cât preconiza anterior.

Goldman susþine: “Nu existã un
semnal clar cã Fed va majora
dobânda în septembrie. Lipsa unui
asemenea semnal este semnificativã.
Dacã ar fi intenþionat sã ia vreo mã-
surã, consiliul guvernatorilor ar fi fã-
cut, în mod normal, un efort sã dea
un semnal pieþei”.

Consiliul guvernatorilor Fed
(FOMC) se va reuni la Washington,
în zilele de 20-21 septembrie, iar
dupã aceastã ºedinþã va anunþa care
va fi politica monetarã viitoare a
bãncii.

“Goldman Sachs” anticipeazã cã
probabilitatea ca FOMC sã creascã
dobânda în decembrie este de 40%,
faþã de 30%, cât preconiza anterior.

Fed a majorat dobânda cheie în
decembrie 2015, la 0,25-0,50%, de
la 0-0,25%, aceasta fiind prima
creºtere a costului creditului în SUA,
din ultimul deceniu. (V.R.)
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SONDAJ COMANDAT DE AVOCATUL
GHEORGHE PIPEREA:

“Peste jumãtate din publicul
larg are o pãrere favorabilã
despre Legea dãrii în platã”
l Sondajul aratã cã ANPC este, în percepþia publicã,
principala instituþie care are responsabilitatea sã
protejeze consumatorii împotriva eventualelor
abuzuri sãvârºite de agenþii economici

Consumatorul aºteaptã ca au-
toritãþile statului sã îl prote-
jeze contra abuzului de pu-

tere economicã, spune avocatul
Gheorghe Piperea, citând rezultatele
unei cercetãri sociologice pe care a
comandat-o în timpul acestei veri.
Domnia sa a scris, pe pagina de Fa-
cebook: “De departe, pe primul loc
în aceste aºteptãri este ANPC. Inde-
pendenþa acesteia este esenþialã pen-
tru a preîntâmpina aºteptãrile oame-
nilor.

Legea dãrii în platã este notorie în
opinia publicã ºi este consideratã un
exemplu de lege protectivã pentru
particulari, un exemplu de lege dreap-
tã, menitã a libera simplul particular
dintr-un lanþ juridic ºi dintr-un blo-
caj psihologic care-i limiteazã sau îi
stranguleazã libertatea atunci când
creditorul abuzeazã de puterea sa
economicã. Legea dãrii în platã e
perceputã ca un corectiv al abuzului
de putere economicã ºi nu ca o lege
contra bãncilor”.

Obiectivul principal al cercetãrii
sociologice a fost mãsurarea percep-
þiei consumatorilor asupra gradului
de protecþie împotriva “abuzurilor
de putere economicã pe care sunt ne-
voiþi sã le suporte în relaþiile contrac-
tuale cu unii agenþi economici”, mai
noteazã avocatul Piperea, adãugând:
“Metodele utilizate au fost cele cla-

sice (telefon, chestionar faþã în faþã,
timp de rãspuns circa 10 minute), iar
eºantionul reprezentativ a fost de
circa 900 de persoane, marja de
eroare fiind de + sau - 3%”.

Conform cercetãrii, majoritatea
consumatorilor se simt vulnerabili în
faþa potenþialelor abuzuri sãvârºite
de anumiþi agenþi economici, zona
de vulnerabilitate fiind de 85%.

Gheorghe Piperea subliniazã: “Cu
toate acestea, deºi multe persoane se
simt vulnerabile în faþa potenþialelor
abuzuri, doar douã din zece persoane
au apelat vreodatã la o instituþie/auto-
ritate a statului pentru a fi protejate.

E.O.
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ANCA DRAGU, MINISTRUL FINANÞELOR, DESPRE PROGRAMUL
PRIMA CASÃ:

“Avem în vedere elaborarea unei strategii
în premierã pe termen mediu”

lMFP vrea sã suplimenteze cu 500 milioane lei
plafonul pentru Prima Casã

Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP) vizeazã elabo-
rarea, în premierã, a unei

strategii pe termen mediu pentru
Programul Prima Casã, potrivit
Ancãi Dragu, ministru de resort,
care a precizat: “Avem în vedere ºi
elaborarea în premierã a unei strate-
gii pe termen mediu pentru Progra-
mul Prima Casã, corelatã cu Strate-

gia locuirii elaboratã de MDRAP ºi
aflatã în consultare publicã. Strate-
gia este menitã sã asigure transpa-
renþa ºi predictibilitatea solicitatã
atât de beneficiarii programului, cât
ºi de dezvoltatorii de locuinþe ºi de
instituþiile de credit”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

ASF ESTE CHEMATÃ, ASTÃZI,
LA RAPORT, ÎN FAÞA DEPUTAÞILOR

Se înmulþesc cererile pentru
demisia lui Miºu Negriþoiu
l Senatorul PNL Dincã Marinicã: “Demisia ºi a
lui Negriþoiu, ºi a întregului board al ASF”

Senatorul PNLDincã Marinicã i-a
cerut demisia lui Miºu Negriþoiu,
preºedintele Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), pentru mo-
dul defectuos în care a gestionat
criza creºterii tarifelor RCA.

Senatorul a intervenit de la tribunã,
ieri, în plen: “Îi daþi puteri depline to-
varãºului de la ASF, Miºu Negriþoiu.
Aþi închis ochii, daþi-vã demisia în
frunte cu Miºu Negriþoiu (...) Aþi ve-
nit cu un proiect de lege (n.r. privind
RCA) care nu va rezolva nimic”.

Acesta a mai adãugat, potrivit
unui post TV: “Demisia ºi a lui Ne-
griþoiu, ºi a întregului board al ASF,
ºi sã vã fie ruºine sã mai numiþi alþi

membri în aceastã instituþie”.
De luni bune, transportatorii proste-

steazã faþã de explozia tarifelor RCAºi
ausolicitat ºieidemiterea luiNegriþoiu.

Astãzi, Comisia de Buget Finanþe
din Camera Deputaþilor a chemat la
audieri Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, cu privire la disfuncþio-
nalitãþile de pe piaþa RCA.

Deputatul PNLAndreea Paul ne-a
declarat, sãptãmãna trecutã: “De pe-
ste un an, nu avem rãspuns la proble-
mele pieþei româneºti de RCA. Am
propus mãsuri pentru diminuarea fra-
udelor ºi daunelor, la începutul ace-
stui an. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 14)

Hollande îndeamnã companiile franceze din
România sã utilizeze fondurile structurale
l Klaus Iohannis: “Vrem sã reducem în continuare birocraþia, sã extindem
transparenþa ºi calitatea instituþionalã pentru mediul de afaceri”

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, a declarat ieri, în cadrul
unei vizite efectuate în þara noastrã,
cã întreprinderile franceze contribu-
ie la dezvoltarea economicã a Rom-

âniei în sectoare de vârf ºi nu se
orienteazã numai în domeniile în
care mâna de lucru ar putea fi
consideratã mai avantajoasã.

“Întreprinderile franceze contri-

buie la dezvoltarea economicã a
României în sectoare de vârf. Împre-
unã cu România am ales sã ne pozi-
þionãm pe sectoarele de viitor, nu
doar pe cele în care mâna de lucru ar
fi putut fi consideratã ca fiind mai
avantajoasã”, a afirmat Hollande, în
cadrul evenimentului “Parteneriate
franco-române de viitor”, desfãºurat
la Mãgurele.

Oficialul de la Paris a adãugat cã
Franþa nu este prezentã în România
doar cu întreprinderi mari, ci ºi cu
IMM-uri, ºi a îndemnat companiile
franceze de la noi sã utilizeze fondu-
rile structurale oferite de Uniunea
Europeanã.

V.R.

(continuare în pagina 14)

Ministrul Finanþelor Publice, Anca

Dragu, a cerut, la începutul aces-
tui an, demisia preºedintelui
ANAF, Gelu ªtefan Diaconu, ºi a
vicepreºedintelui ANAF, Mihai
Gogancea-Vãtãºoiu, dupã ce
aceºtia au fost puºi sub acuzare
de cãtre DNA în dosarul deputaþi-
lor Mãdãlin Voicu ºi Nicolae Pãun.
Domnul Gelu Diaconu a avut ama-
bilitatea sã ne acorde un interviu
(partea a doua) în care ne-a expli-
cat punctul sãu de vedere la acu-
zaþiile aduse de procurori.


