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n LUCIAN ONEA, ªEFUL DNA PLOIEªTI:
“Procurorii DNA Ploieºti
nu vor ceda în faþa intimidãrilor ºi presiunilor”
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n ALEGERI FRF:
Ciocnirea generaþiilor

n DUPÃ CE A ÎNCHEIAT ANUL
2016 ÎN PIERDERE,
MedLife raporteazã un
profit net de 8,84 milioane
de lei pentru 2017
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n Stere Farmache îl înlocuieºte pe
Elyakim Davidai, în conducerea
Sphera Franchise Group
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M

serviciu.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie urmeazã sã se pronunþe peste o sãptãmânã în procesul ce îl vizeazã pe Vlad
Cosma ºi pe tatãl sãu, fostul preºedinte
al CJ Prahova, Mircea Cosma.
Unele surse spun cã Vlad Cosma
este plecat în Austria la schi, iar alte
voci susþin cã ar fi plecat ºi el în Costa Rica, alãturi de Elena Udrea ºi fosta ºefã DIICOT Alina Bica.
Tot duminicã seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susþinut cã
ºefa Direcþiei Naþionale Anticorupþie a chemat-o ºi a întrebat-o dacã ar
putea urgenta dosarul unui fost ministru al cãrui nume era vehiculat
pentru postul de premier.
În replicã, procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, Laura Codruþa Kovesi, a precizat, cã nu a existat
nicio discuþie cu vreun procuror din
DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga
despre un dosar referitor la un ministru
care putea sã ajungã premier.
În luna ianuarie, Tudorel Toader a
spus cã este pe cale sã formalizeze
hotãrârea în ceea ce priveºte soarta

lui Kovesi la conducerea DNA, în limitele competenþelor sale, ºi a þinut
sã sublinieze cã nu ministrul îl revocã pe procurorul ºef al DNA, ci
preºedintele þãrii, iar ministrul, “cel
mult”, propune. “De revocat, îl întrebaþi pe preºedinte”, a spus, recent,
Tudorel Toader.
Într-o intervenþie la Antena 3, ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a reiterat, ieri, cã are deja un raport referitor la activitatea DNA, pe care îl
poate prezenta oricând: “Am raportul privind activitatea DNA întocmit
ºi îl pot prezenta oricând, existã ºi
varianta cealaltã, cum spuneam, a
prezentãrii în plenul Parlamentului a
unui raport sintezã privind activitatea Ministerului Public, DIICOT,
DNA. Voi reveni în þarã ºi voi vedea
care este varianta cea mai recomandatã ºi completã, pe de o parte, ºi rapidã, pe de altã parte. (...) Nu are sens
sã mai aºteptãm Inspecþia Judiciarã.
Sã ne spunã ce? Sã confirme a N-a
oarã ceea ce în realitate ºtim, pe de
altã parte sã prelungeascã termenul
de rezolvare a problemei pe care o
discutãm".

MAX NICULA, BTCXCHANGE:

Sectorul bancar
australian,
anchetat pentru
tacticile de
vânzare a
ipotecilor
Sectorul bancar din Australia este
supus unei investigaþii din partea
unei comisii susþinute de guvern, iar
ancheta, care va dura un an, priveºte
tacticile de vânzare a celor mai profitabile produse bancare – ipotecile,
anunþã presa strãinã.
În ultima vreme, sectorul bancar
australian a fost afectat de scandaluri
de manipulare a dobânzilor ºi nerespectare a normelor privind combaterea spãlãrii de bani.
La finele lunii ianuarie, Commonwealth Bank of Australia, cea mai
mare bancã din Australia, a fost acþionatã în judecatã de autoritatea naþionalã de reglementare a valorilor
mobiliare pentru manipularea
dobânzii de referinþã swap BBSW
utilizatã la stabilirea preþurilor derivatelor, ceea ce a amplificat problemele judiciare ale acestei instituþii financiare. Mai devreme, în vara lui
2017, Guvernul australian a acuzat
Commonwealth Bank of Australia
cã a încãlcat la scarã largã normele
privind lupta împotriva spãlãrii
banilor ºi de combatere a terorismului.
(continuare în pagina 7)
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“Putem compara sistemul
bancar cu fax-ul, iar
Bitcoin-ul cu email-ul”
l “Existã o animozitate din partea sistemului bancar faþã
de Bitcoin” l “În lumea Bitcoin, fiecare persoanã îºi este
propria bancã, acesta fiind efectul descentralizãrii”
Sistemul bancar
este incompatibil
cu monedele virtuale, acestea urmând sã înlocuiascã bãncile, considerã Max Nicula,
CEO-ul platformei
de tranzacþionare
BTCxChange, care, de la începutul acestei luni a oprit transferurile
în monedã fiduciarã, ca urmare a
închiderii, de cãtre bãnci, a mai
multor conturi ale societãþii.

(continuare în pagina 4)

Reporter: De ce credeþi cã bãncile
au luat decizia de a închide conturile
BTCxChange ºi care este justificarea
pe care aþi primit-o de la acestea?
Max Nicula: Bãncile ºi criptomonedele sunt douã lucruri incompatibile. Criptomonedele sunt pe cale sã
înlocuiascã bãncile, de aceea, încã
de la început, existã o animozitate
ascunsã din partea sistemului bancar
faþã de Bitcoin.
A.I
(continuare în pagina 4)

n “Barclays Bank”,
acuzatã penal pentru
unele operaþiuni cu
Qatarul
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Asediul asupra DNA se înteþeºte

ai multe înregistrãri,
filmãri ºi fotografii au
fost difuzate de Antena 3 cu douã seri în
urmã, din care ziariºtii postului au
tras concluzia cã investigaþiile procurorilor DNA sunt mãsluite ºi urmãresc þinte politice.
În acest context, invocând mãrturiile, ziariºtii au acuzat cã Laura Codruþa Kovesi, ºeful DNA, s-ar afla la
curent cu aceste manevre.
Vlad Cosma, fiul fostului ºef al CJ
Prahova, Mircea Cosma, a lansat,
duminicã, un uriaº scandal, prin prezentarea unor presupuse convorbiri
între el ºi fostul procuror DNA Mircea Negulescu, cu implicarea ºefului
DNA Ploieºti, Lucian Onea.
Vlad Cosma a acuzat cã procurorii
DNA Ploieºti ar fi încercat sã planteze, cu ajutorul lui, probe într-un dosar ce îi vizeazã pe Sebastian Ghiþã ºi
pe Victor Ponta.
Procurorul ºef al DNA Ploieºti,
Lucian Onea, a declarat, ieri, cã în
instituþia pe care o conduce nu au
fost niciodatã falsificate probe ºi nici
nu au fost fãcute înþelegeri ilicite cu
inculpaþii.
DNA a difuzat, ieri, un comunicat
de presã în care spune cã Vlad Cosma a prezentat denaturat situaþia,
folosindu-se de colaje ale unor înregistrãri pe care le-a realizat personal.
DNA susþine cã, anterior difuzãrii
înregistrãrilor, persoane din anturajul familiei Cosma s-au prezentat în
mod repetat la ºeful Serviciului Teritorial Ploieºti ºi, în lipsa acestuia, la
alþi procurori ºi ofiþeri de poliþie judiciarã, cerându-le sã facã demersuri, astfel încât sã îi creeze o situaþie
juridicã favorabilã lui Vlad Cosma ºi
tatãlui sãu, Cosma Mircea, cercetat
pentru luare de mitã ºi abuz în
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Vicepremierul Paul
Stãnescu: “Kovesi ar trebui
sã îºi dea demisia”
Vicepremierul Paul Stãnescu, ministru al Administraþiei ºi Dezvoltãrii Regionale, a declarat, ieri, cã partidul va lua o decizie miercuri, în Comitetul Executiv Naþional, privind o
poziþie politicã în cazul ºefei DNA,
Laura Codruþa Kovesi, ca urmare a
declaraþiilor de duminicã searã de la
Antena 3. El a declarat totodatã cã
Laura Codruþa Kovesi ar trebui sã îºi
dea demisia de la conducerea DNA.
La rândul sãu, liderul senatorilor
social-democraþi, ªerban Nicolae, a
menþionat cã DNA trebuie refãcutã
din temelii, adãugând cã Laura Codruþa Kovesi ar trebui sã plece de la
ºefia instituþiei.
Premierul Viorica Dãncilã a anunþat, ieri, cã îi va cere ministrului Justiþiei, Tudorel Toader, sã se întoarcã
mai repede în þarã, pentru a se lãmuri
informaþiile recent apãrute în spaþiul
public legate de DNA. n
Citiþi detalii în paginile 2-3
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DUPÃ ÎNLÃTURAREA LIBERALULUI DE LA
ªEFIA COMISIEI ECONOMICE DIN SENAT

Campanie puternicã
de susþinere a lui
Daniel Zamfir, iniþiatã
de creditaþii în CHF
l Zamfir: “Mi-am luat angajamente în faþa
oamenilor, nu a unui ºef efemer de partid”
l Cristian Dan: “Ludovic Orban a fãcut o
greºealã majorã, poziþionându-se de partea
sistemului bancar ºi împotriva românilor de rând;
românii informaþi ºi pãþiþi nu-l iubesc pe Isãrescu
ºi nici pe Orban”

G

rupul Clienþilor împrumutaþi în franci elveþieni
(GCCC) îl susþin cu vehemenþã pe senatorul Daniel Cãtãlin
Zamfir, dupã ce acesta a fost înlãturat de la ºefia Comisiei economice
din Senat. Iniþiatorul Legii dãrii în
platã ºi susþinãtorul conversiei creditelor în franci elveþieni (CHF) la
cursul de la acordarea creditelor, senatorul Zamfir a fost înlocuit, recent, din funcþia de preºedinte al comisiei de specialitate cu Florin Cîþu,
colegul sãu de partid, conform dorinþei liderului PNL Ludovic Orban,
liberalii susþinând cã votul este unul
politic.
Încã de atunci, împrumutaþii în
CHF au considerat cã acest vot a fost
nedrept, în condiþiile în care Zamfir a
avut o activitate susþinutã, chemând
la audieri reprezentanþii bãncilor,
IFN-urilor ºi pe cei din sectorul energiei, precum ºi pe ºefii Bãncii Naþionale a României ºi nu numai.

Zeci de mesaje au curs, în ultima
perioadã, pe pagina de Facebook a
GCCC, creditaþii în moneda exoticã
postând inclusiv filmuleþe cu activitatea liberalului ºi punând la punct
câteva acþiuni concrete pentru
susþinerea sa.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

A venit vremea sacrificãrii
“curcanilor” pe Wall Street?

P

oate cã aceastã sãptãmânã va
aduce mãcar câteva zile de
calm, dupã ultimele zile de
foc prin care au trecut bursele internaþionale. Pentru unii “investitori”
este prea târziu, mai
ales în cazul celor
care s-au “jucat” cu
volatilitatea ºi au
pariat împotriva ei.
Un vechi proverb
CÃLIN
de pe Wall Street spuRECHEA
ne cã “taurii fac bani,
urºii fac bani, iar porcii sunt mãcelãriþi”. Ultima categorie “zoologicã” include toþi “investitorii” a cãror þintã
este sã câºtige cât mai mulþi bani într-o
perioadã cât mai scurtã de timp.
ªi a fost “masacru”, mai ales
pentru cei convinºi cã volatilitatea va rãmâne aproape de mini-

mul istoric sau va scãdea în continuare.
Creºterea exponenþialã a volatilitãþii a condus la prãbuºirea valorii
unor instrumente financiare care
permiteau investitorilor sã parieze

pe scãderea indicelui VIX. Un astfel
de instrument, mediatizat intens în
ultimele zile, este VelocityShares
Daily Inverse VIX Short-Term ETN
XIV (XIV).
(continuare în pagina 8)

Nicolaie Hoanþã: “Economia noastrã este nepermis
de dependentã de capitalul extern”
l“Realitatea a dovedit cã doar titulatura Bãncii Naþionale a României este de naþionalã, interesele servite de aceasta fiind de
largã respiraþie internaþionalistã” l “Ar fi o lipsã serioasã de cunoaºtere ºi adevãr a lua procentele de creºtere economicã din
ultimii ani ca pe un argument cã economia României se gãseºte pe coordonatele unei dezvoltãri reale ºi durabile”
Profesorul universitar Nicolaie Hoanþã, fost preºedinte al Bãncii Carpatica,
criticã, într-un interviu, situaþia economicã a þãrii noastre, acuzând incompetenþa ºi impotenþa managerialã la nivelul conducerii statului ºi guvernului.
Domnia sa considerã cã economia noastrã este nepermis de dependentã
de capitalul extern ºi criticã deschis instituþii precum Banca Naþionalã a
României ºi Direcþia Naþionalã Anticorupþie.
Recent, Nicolaie Hoanþã a lansat cartea “Civilizaþia capitalistã”. Autorul
aratã în prefaþã: “Cu modestele mele puteri, prin aceastã carte, încerc sã
aduc un licãr de luminã asupra civilizaþiei capitaliste, care departe de a fi
spoiala care se vede din afarã ºi de la distanþã, departe de a fi poleiala cu
care este meºteºugit acoperitã, departe de a fi culmea progresului ºi departe de a fi capabilã sã furnizeze raiul pe pãmânt, este mai degrabã un cadru foarte apt a duce omenirea în mocirlã moralã ºi spiritualã, spre regres
uman, este în fine, în multe privinþe focar de impunere a iadului pe
pãmânt”.

Reporter: Cum vedeþi situaþia
României în acest moment, având în
vedere contextul internaþional ºi evoluþia economiei interne?
Nicolaie Hoanþã: Dacã trebuie sã
mã refer la situaþia României de acum,
voi arãta cã ar fi o lipsã serioasã de cunoaºtere ºi adevãr a lua procentele de
creºtere economicã din ultimii ani ca pe
un argument cã economia României se
gãseºte pe coordonatele unei dezvoltãri
reale ºi durabile. Nimeni nu trebuie sã
uite cã economia þãrii noastre este nearticulatã ºi nearmonizatã între industrie,

agriculturã, transporturi ºi servicii, în
interiorul acestor ramuri de activitate,
cã este nepermis de dependentã de capitalul extern al internaþionaliºtilor ºi de
afacerile lor de aici, cã are serioase carenþe în privinþa asigurãrii ei cu capital
indigen ºi cu forþã de muncã, cã nu poate asigura decât venituri suboptimale
cetãþenilor þãrii, cã nu e capabilã sã þinã
în interiorul graniþelor cetãþenii ei apþi
de muncã provocând un grav exod de
forþã de muncã, specific þãrilor subdezvoltate etc.
(continuare în pagina 7)

