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Noi sesizãri privind furturi de acþiuni
l Trei dintre hoþii din cazul Ana Maria
Mihãescu ºi-au recunoscut fapta

În timp ce dosarul privind furtul
de acþiuni din contul ºefului IFC Ana
Maria Mihãescu a luat cursul justi-
þiei, fiind judecat la Tribunalul Sibiu,
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã a mai primit, la începutul toam-
nei, alte reclamaþii privind dispariþia
de titluri, potrivit unor surse.

Ziarul BURSA a relatat, în exclusi-
vitate, în luna septembrie, cã Anei

Maria Mihãescu i-au fost furate acþiu-
ni de 200.000 de euro. Apoi, la câteva
zile distanþã, ziarul BURSA a semna-
lat un alt furt, sesizat de Gheorghe Pa-
lade, metoda de acþiune a hoþilor fiind
similarã cu primul caz, respectiv prin
utilizarea de documente de identitate
false. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 13)

MAFIA LEMNULUI

Dezideriu Garda: “Toate cazurile
muºamalizate de Izabella
Majeczki ar trebui redeschise”
l Prim-procurorul din Gheorgheni, arestat l “Mircea Duºa, actualul Ministru al Apãrãrii (originar
din Topliþa) ºi ºeful IPJ Harghita, Radu-Sandu Moldovan, ar fi protejat, de-a lungul vremii, tãierile
ilegale de pãdure”, potrivit unui raport al Asociaþiei Neuer Weg

D
efriºãrile ilegale de pã-
dure reprezintã una din-
tre infracþiunile cu „via-
þã lungã” la noi în þarã, în

perioada 1990-2011 fiind defriºate
ilegal 366.000 de hectare de pãdure,
atât din ocoalele silvice de stat, cât ºi
din cele private, potrivit anchetei
Curþii de Conturi. În mod neoficial
însã, suprafaþa ar fi mult mai mare.

„Mafia lemnului” a fost favorizatã
în tot acest timp, potrivit dezvãluiri-
lor care au avut loc în ultimii ani, de
cãtre politicieni, autoritãþi locale,
membrii ai legii.

Un astfel de exemplu este cel al
procurorului Majeczki Izabella, din
cadrul Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Gheorgheni, care ar fi fost,
potrivit surselor din presã, una dintre
persoanele care ar fi favorizat anu-
mite persoane suspectate cã au tãiat
ilegal pãduri din Harghita.

Potrivit unui comunicat al Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA),
Majeczki Izabella este acuzatã de
procurorii DNA de fapte de corupþie,
luare de mitã ºi instigare la fals. “Pro-
curorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie desfãºoarã cercetãri într-o cau-

zã penalã privind infracþiuni de co-
rupþie care implicã un magistrat pro-
curor din cadrul unui parchet de pe
lângã judecãtorie, din raza de compe-
tenþã a Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Braºov. Faþã de magistratul
procuror s-a dispus începerea urmãri-
rii penale sub aspectul a douã infrac-
þiuni: de luare de mitã ºi instigare la
fals în înscrisuri sub semnãturã priva-
tã”, se aratã în comunicatul DNA.

Dezideriu Garda, singurul deputat

împotriva cãruia, a fost demaratã o
urmãrire penalã, fiindcã a denunþat
mafia lemnului de la noi din þarã,
considerã cã toate cazurile care au
fost muºamalizate de cãtre Izabella
Majeczki privind mafia lemnului ar
trebui sã fie redeschise de cãtre insti-
tuþiile abilitate precum Consiliul Su-
perior al Magistraturii sau Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. „Mafia
lemnului va fi cu adevãrat zdrunci-
natã dacã susþinãtorii politici ai

prim-procurorului Izabella Majec-
zki vor fi prinºi ºi pedepsiþi ºi dacã
autoritãþile statului vor avea curajul
sã reanalizeze toate soluþiile prin
care doamna Majeczki le dãdea
câºtig de cauzã tuturor celor care au
comis, de-a lungul timpului, infrac-
þiuni care vizeazã tãierile ilegale de
pãdure”, a declarat Dezideriu Garda.

ALEXANDRA CRÃCIUN

(continuare în pagina 2)

Banca Angliei menþine
dobânda de referinþã

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã nu modifice dobânda de referinþã,
care se aflã la nivelul minim record
de 0,5%. Totodatã, BoE menþine va-
loarea programului de achiziþii de
active la 375 de miliarde lire sterline.

Banca Angliei nu a mai modificat
dobânda de referinþã din luna martie
2009, ca sã susþinã economia afecta-
tã de criza financiarã.

În luna august, guvernatorul BoE
a anunþat cã dobânzile vor fi menþi-
nute la un nivel scãzut atât timp cât
rata ºomajului va fi de peste 7%.

Franþa vrea
sã prelungeascã
austeritatea pânã în 2017

Guvernul de la Paris intenþioneazã
sã prelungeascã planul de reducere a
cheltuielilor bugetare, deja anunþat
pentru 2014, pânã în 2017, conform
afirmaþiilor ministrului francez al
Bugetului, Bernard Cazeneuve.

“Trebuie sã le spunem francezilor
adevãrul despre problemele bugeta-
re, ca sã împãcãm modelul nostru so-
cial ºi serviciile publice cu necesita-
tea reducerii deficitului bugetar”, a
declarat Cazeneuve, citat de cotidia-
nul Les Echos. Oficialul francez a
menþionat: “Avem în faþã un drum
greu, dar este cel care ne va scoate
din crizã”.

Conform proiectului de buget, Pa-
risul vrea sã diminueze cheltuielile
publice cu 15 miliarde euro anul vii-
tor, ceea ce reprezintã o mãsurã de
austeritate fãrã precedent pentru
Franþa.

V.R.

Dans în jurul Roºia Montanã
Parlamentarii PSD ºi PNL care

fac parte din Comisia pentru
Roºia Montanã s-au fãcut, în

aceastã sãptãmânã, cã lucreazã in-
tens la raportul final asupra proiec-
tului aurifer, ca sã fie timp
pentru jocurile de culise.

PSD ar vrea sã „trântea-
scã” proiectul de lege îna-
intat de Guvern cu scopul
de a calma spiritele, susþin
surse apropiate situaþiei,
care afirmã cã social-de-
mocraþii vor sã promoveze
o lege cadru generalã pen-
tru exploatarea tuturor re-
surselor. Conform acestor
surse, PSD urmãreºte sã
facã doar un exerciþiu de
imagine prin respingerea proiectu-
lui, pentru cã viitoarea lege cadru ar
favoriza exploatarea aurului de cãtre
RMGC, în condiþii nu prea diferite
de cele prezente.

Pe de altã parte, liberalii se menþin
pe poziþii ºi susþin în continuu re-
spingerea proiectului ca sã strângã
capital de imagine pentru alegerile
de anul viitor.

PSD joacã tare ºi a lansat, recent,
în mass-media, un proiect de ordo-
nanþã prin care Roºia Montanã revi-
ne în ograda PNL, mutându-se îna-
poi de la ministrul PSD ªova al ma-

rilor proiecte la ministrul PNLGerea
al Economiei. Cu alte cuvinte, PSD
vrea sã se spele pe mâini pe respon-
sabilitatea proiectului aurifer,
încercând sã arunce „chifteaua fier-
binte” în ograda PNL, mai spun sur-
sele noastre.

Pe holurile Parlamentului se zvo-
nea, ieri, cã tensiunile dintre PSD ºi
PNL nu sunt de bun augur pentru

momentul în care USL îºi va asuma
rãspunderea pe descentralizare, unii
mai panicoºi speriindu-se cã atunci
s-ar putea sã cadã Guvernul. Pe fon-
dul acestor temeri, ieri, la Comisia

pentru Roºia Montanã,
toatã lumea stãtea cu ochii
pe parlamentarii PPDD,
care ar fi „trãdat PNL cu o
searã înainte”, ca sã se
amâne votul final în Co-
misie.

Miercuri, parlamentarii
PNL au vrut sã forþeze vo-
tul final pentru proiectul
Roºia Montanã, dar PSD a
reuºit sã tragã de timp cu
ajutorul PPDD. Ieri, mem-
brii Comisiei au reuºit sã

se punã de acord sã finalizeze rapor-
tul, astfel încât votul final sã fie dat
luni searã.

Recent, liderii PPDD ar fi început
sã-ºi facã niºte calcule ca sã vadã cu
ce partid din actuala putere ar avea
cele mai mari ºanse la guvernare.

A.T.

(continuare în pagina 2)

Sobolewski: “Restructurarea personalului
BVB se va încheia anul acesta”

Procesul de re-
structurare a
personalului

Bursei de Valori Bu-
cureºti, început de
noul director general
Ludwik Sobolewski,
a umflat cheltuielile
Bursei, la nouã luni,
astfel cã profitul ope-
raþional a fost de 3,6
milioane lei, cu 25% mai mic faþã de
perioada similarã din 2012.

Directorul general al BVB nu a
dorit sã precizeze în ce departamen-
te au loc schimbãri de personal, însã
a spus: “Nu interpretaþi ce se

întâmplã ca pe o
revoluþie. Avem oa-
meni competenþi, al
cãror angajament
faþã de bursã creºte.
Aceasta este situaþia
care prevaleazã.

Primesc emailuri
de la oameni care ar
dori sã lucreze la
BVB, aºa cã probabil

cã nu vom cheltui sã angajãm o
agenþie de recrutare”.

Cheltuielile nonrecurente genera-
te de procesul de restructurare inter-
nã au însumat de 0,41 milioane lei,
potrivit raportului BVB. Profitul net

înregistrat la 30 septembrie 2013 s-a
situat la 5,5 milioane lei, cu 42% mai
puþin faþã de anul anterior, însã mai
mare faþã de valoarea bugetatã pen-
tru întregul an.

Ludwik Sobolewski a mai decla-
rat, ieri, cã scopul restructurãrii este
construirea unei echipe de oameni
talentaþi, care sã lucreze împreunã.
Potrivit domniei sale, acest proces se
va încheia în acest an.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

BCE taie în mod
surprinzãtor dobânda
l Conducerea bãncii se teme de nivelul scãzut al
inflaþiei din zona euro lMoneda unicã - la cursul
minim al ultimelor ºapte sãptãmâni, faþã de dolar

Banca Centralã Europeanã
(BCE) a decis ieri, în mod
n e a º t e p t a t , s ã r e d u c ã

dobânda de referinþã la un nou mi-
nim record, pe motiv cã aºteaptã ca
rata inflaþiei din zona euro sã rãmânã
la un nivel scãzut o perioadã lungã
de timp.

Dobânda BCE a fost redusã cu
0,25 puncte procentuale, la 0,25%.
Analiºtii anticipau menþinerea
dobânzii cheie a BCE la 0,50%.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
a declarat dupã reuniunea de politicã
monetarã: “Am putea sã înregistrãm
o perioadã prelungitã de inflaþie scã-
zutã, urmatã de o creºtere gradualã
spre o ratã a inflaþiei mai micã, dar în
apropiere de 2%. În consecinþã, poli-
tica noastrã monetarã va rãmâne re-
laxantã atât timp cât va fi necesar”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

Cehia a intrat
în rãzboiul valutar
l Coroana ceheascã s-a depreciat cu peste 4%, ieri

Banca Naþionalã a Cehiei
(Ceska Narodni Banka -
CNB) a aprobat, ieri, prima

vânzare a monedei naþionale din re-
zerva proprie în mai mult de un de-
ceniu, provocând o depreciere cu
pânã la 4,4% a coroanei ceheºti
(czk) comparativ cu euro, relateazã
Bloomberg.

Astfel, cursul euro/czk a urcat, în
doar patru minute, cu 3,2%, de la
25,79 czk/euro la 26,62 czk/euro,
potrivit datelor furnizate de agenþia
de ºtiri. Dupã o
uºoarã depreciere,
timp de ºapte minu-
te, pânã la 26,5
czk/euro, ºi-ar reluat
tendinþa ascendentã,
atingând un maxim
al zilei de 26,97
czk/euro, în jurul
orei 15:00.

Potrivit Bloom-
berg, deprecierea de
ieri a coroanei ceheºti este cea mai
puternicã de pe parcursul unei zile
din anul 1999, de când agenþia urmã-
reºte perechea euro – czk. De aseme-
nea, evoluþia coroanei a fost cea mai
slabã dintr-un grup de 31 de monede
ale unor economii emergente mai
precizeazã sursa citatã.

Oficialii Bãncii Naþionale a Ce-
hiei au afirmat, ieri, cã intenþioneazã
sã intervinã astfel încât sã þinã cursul
euro/czk în jurul valorii de 27 coroa-
ne/euro.

Mãsura CNB reprezintã o încer-
care de devalorizare competitivã a

monedei Cehiei, care nu va avea,
însã, rezultatele dorite, este de pãrere
analistul economic Cãlin Rechea.
“Este o mãsurã ineficientã, al cãrei
singur rezultat îl va reprezenta sãrã-
cirea populaþiei locale, având în ve-
dere cã la nivel global existã o cursã
a devalorizãrii competitive”, ne-a
declarat domnia sa.

Devalorizarea competitivã cu-
prinde operaþiunile prin care o þarã
încearcã sã îºi deprecieze moneda
naþionalã, în vederea creºterii com-

petitivitãþii exporturilor, potrivit lite-
raturii de specialitate. Problema cu o
astfel de mãsurã, aratã sursa citatã,
este cã încurajeazã ºi alte þãri sã pro-
cedeze la fel, ducând la un rãzboi va-
lutar, care limiteazã avantajul com-
petitiv astfel dobândit la perioade de
timp reduse. De asemenea, deprecie-
rea monedei locale poate sã genereze
inflaþie, anulând, pe termen lung,
sporul de competitivitate, mai notea-
zã specialiºtii.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 13, articolul
"Sobolewski are proiecte pe trei

paliere: eliminã, inoveazã, copiazã"

FMI, deschis prelungirii liberalizãrii
preþului gazelor pentru industrie

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) s-a înmuiat ºi a acceptat ca din
ianuarie sã discute cu autoritãþile no-
astre prelungirea cu un an a calenda-
rului de liberalizare a preþului gaze-
lor pentru consumatorii industriali,
susþin surse apropiate discuþiei.
Astfel, sunt ºanse mari ca FMI sã ac-
cepte un ritm mai mic de aliniere a
preþului gazelor din producþia inter-
nã la media europeanã, mai spun sur-

sele noastre.
Mãsura potrivit cãreia piaþa gaze-

lor ar putea fi liberalizatã pânã la 31
decembrie 2015, în loc de finalul lui
2014, este în acord cu legea energiei,
care prevede cã, în cazul în care vor
apãrea diferenþe majore în piaþã între
preþul gazelor din producþia internã ºi
preþul gazelor de import, liberalizarea
poate fi prelungitã cu un an. (A.T.)

(continuare în pagina 2)


